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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van onze AWN-afdeling. Aan het tot stand komen hiervan 
hebben - evenals in voorgaande jaren - diverse personen meegewerkt. Hiervoor verdienen zij 
onze dank. Gewoontegetrouw blikken we in dit jaarverslag terug. Het jaar 2019 was een jaar 
zonder grote veranderingen. In de samenstelling van het bestuur trad geen wijziging op. Er 
waren wel bijzondere gebeurtenissen, die de moeite waard zijn om te worden vermeld. Zoals de 
viering van ons 9e lustrum op 21 september in de vorm van een boeiende excursie in castellum 
de Hoge Woerd in Utrecht, met rondleiding bij het Romeinse schip, een prima lunch en een 
bezoek aan de archeohotspot. Jammer dat de deelname van onze leden best wat groter had 
mogen zijn.  
Een heuglijk feit is dat Charlotte Peen, gemeentearcheoloog van Ede, na haar ernstige ziekte en 
na een flinke revalidatieperiode, weer goed hersteld is. Vanaf 1 maart 2019 is Charlotte weer 
volledig aan het werk. In 2019 is op 27 februari ons lid Arnold Pronk uit Arnhem overleden. Op 
20 april overleed Gjalt van Wijk op 97-jarige leeftijd, die vanaf eind jaren ’70 heel lang actief lid 
van onze afdeling is geweest. Hij was de man van Tine van Wijk, die in 2009 overleed en 
geruime tijd secretaris van het afdelingsbestuur was.  
Een terugkerend probleem waarmee het bestuur zich ook in 2019 heeft beziggehouden, is de 
achterstand bij het uitwerken van veldwerkprojecten tot een rapportage. Geleidelijk tekent zich 
hier een verbetering af, zij het dat het met ups en downs gaat. In 2019 is slechts één rapport 
voltooid, maar er zijn er momenteel vier in productie. Het voltooide rapport is het uitgebreide 
rapport “Groessen Rijswijk: Archeologische vondsten bij Huis Rijswijk te Groessen (gem. 
Duiven)”, opgesteld door Jos van Nistelrooy en Mia Corbeek. Het maken van rapporten is 
binnen de erfgoedzorg een belangrijk punt. Als AWN doen we graag veldwerk, de wet biedt 
daartoe mogelijkheden, maar de resultaten moeten dan ook in een rapport worden uitgewerkt. 
Wee hebben goede hoop dat we in het volgende jaarverslag de totstandkoming van meer 
rapporten kunnen melden.   

Voor wat betreft de toekomstige 
huisvesting 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, waarschijnlijk in 
Rozet. Door de heroverweging rond 
de verbouwing van het museum zal 
het nog wel even duren eer we onze 
huidige huisvesting moeten 

verlaten. Dit zal in elk geval niet vóór het eind van 2021 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.  
Over onze activiteiten in Ede is goed nieuws te melden. In het vorige jaarverslag werd al de 
opening van Cultura Erfgoed in Ede gemeld. Op 24 juni hebben we er een schervenmiddag 
gehouden. Hierbij was ook wethouder Hester Veldman aanwezig, aan wie het bestuur het 
eerste gedrukte exemplaar van het rapport van de opgraving Ede Diedenweg 1+3 heeft 
overhandigd. Op donderdag 5 sept. zijn we weer de oude vertrouwde uitwerkingsavonden van 
de werkgroep Ede gestart, die elke donderdag in de even weken van 19.30 tot 22.00 uur 
plaatsvinden in Cultura Erfgoed. Dit is een combinatie met een archeohotspot van de gemeente 
Ede. Gonnie van Dijken was vanaf het najaar van 2017 contactpersoon tussen afdelingsbestuur 
en werkgroep Ede, maar is daarmee wegens drukke werkzaamheden gestopt. Er is nu een 
vacature. Voorlopig wordt dit opgevangen door een “Nieuwsbericht werkgroep Ede” dat we 
enkele keren per jaar willen uitbrengen.  

Wat een geweldige faciliteiten hebben we nu in Cultura Erfgoed tot onze 
beschikking ! Foto Jos van Nistelrooy, AWN-17.  
 



Het jaar 2019 kende verder talloze archeologische activiteiten. Ik volsta met een korte 
opsomming. Vaste activiteiten waren onze lezingen en de werkzaamheden van onze 
dinsdagploeg, veldwerk zoals de opgravingen in Arnhem-Schuytgraaf (Marasingel) en van de 
tweede Kochbunker bij het Arnhems Museum en de IJzertijddag in Wekerom. Bijzonder was de 
Dag van de Arnhemse Geschiedenis 
met een Romeins spektakelstuk dat 
mede door ons werd georganiseerd. 
Nieuw was de inzet van enkele van 
onze leden bij de Archeotrail 
Gelderland, waarbij we archeologische 
informatie gaven bij de Duno in 
Renkum en de motte Uplade in het 
Montferland. Tot slot wil ik de try-out 
van de cursus “stenen werktuigen” 
vermelden, die door onze eigen Rinus 
Houkes is gegeven. Een steengoede 
cursus boordevol informatie en een 
aanrader om te volgen. Het is de 
bedoeling dat deze cursus de 
komende jaren regelmatig wordt 
herhaald.   
 
Jan Verhagen, voorzitter  
 
 

Impressie van het Romeinse spektakelstuk op de Dag van de Arnhemse 
Geschiedenis. 
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KADER 
 
Bibliotheek   Mirjam de Ruijter en Anneke Ruterink 
AVK-administratie   Juliëtte Staudt 
Cursussen   Rob Nijsse (coördinator i.s.m. AWN-16) 
Educatie   Wim Schennink 
 
 



Notulen van de algemene ledenvergadering AWN Afd.17 op 13-3-2019 
Depot, Arnhem 
 
 
Aanwezig: voltallig bestuur -2 Gonnie van Dijken is ziek; 13 leden;   

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering op 14 maart 2018; Limesvereniging = Stichting Romeinse 

Limes; Charlotte Peen en Johan van der Laak zijn weer goed hersteld;  
3. Mededelingen van het hoofdbestuur van de AWN: geen 
4. Mededelingen van het bestuur Afdeling 17 en ingekomen stukken; 
5. Jaarverslag 2018; complimenten voor de samensteller. De voorzitter staat stil bij de 

overleden leden, Nico van Dalfsen, Maarten Smit en Frans Bruinsel. 
6. Financiën 

a. Financieel jaarverslag 2018; de penningmeester licht toe.  
b. Verslag kascontrolecommissie: uitstekende digitale boekhouding en goed 

bevonden. 
c. Mirjam de Ruijter is aftredend en Ben Clabbers wordt voorzitter, benoeming lid 

Frank Veldt en  Hennie van Hal reservelid kascommissie 
d. Decharge bestuur: bij acclamatie 
e. Vaststellen begroting 2019: deze wordt aangenomen 

7. Bestuursverkiezing: er zijn geen tegenkandidaten; omdat 6 gelijk verkiesbaar zijn schuift 
een deel van de verkiezing door: Jan Verhagen, Rob Nijsse, Juliëtte Staudt worden dan 
aftredend  in 2020. Gonnie van Dijken, Peter Weegels en Jos van Nistelrooij worden 
herkozen.  

8. Rondvraag: copij voor AWN Magazine (bij Archeologie in Nederland) is van harte 
welkom: Nieuwsbrief van de Afdeling zullen we ook naar de redactie sturen + aparte 
stukken insturen. 

a. De voorzitter bedankt de sponsoren 
b. Toekomst: mogelijk eind 2022 verhuizing vanuit Depot. Er zijn diverse opties die 

nog doorgesproken moeten worden. 
9. Sluiting 



EXPLOITATIEREKENING 2019 EN TOELICHTING OP DE BEGROTING VOOR 2020 
 

Staat van baten en lasten 2019 
 

 
 

 rekening begroting rekening begroting toelichting 

2019 2019 2018 2020 
Totale baten lopend jaar 9.117,21 7.850,00 8.181,81 7.900,00  

Totaal lasten lopend jaar 6.952,35 7.770,00 7.271,58 7.596,00 
Saldo baten/lasten lopend jaar 2.164,86 80,00 910,23 304,00 
Besteding bestemmingsreserves 0,00 0,00 0,00 0,00 
Toevoeging voorzieningen (uit EV) 1.989,00 0,00 1.000,00 0,00 
Saldo baten/lasten 175,86 80,00 -89,77 304,00  

 
Baten rekening begroting rekening begroting toelichting 

2019 2019 2018 2020 
Algemeen      
Retributie Hoofdbestuur AWN 1.300,00 1.000,00 985,00 1.000,00 11 
Bijdragen gemeenten 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00  
Sponsors 850,00 750,00 925,00 750,00  
Donateurs 237,81 150,00 226,81 200,00 14 
Overige opbrengsten 100,00 0,00 0,00 0,00  
 
Educatie 

8.087,81 7.500,00 7.736,81 7.550,00  

Bijdragen deelnemers excursies 175,00 50,00 35,00 50,00 21 
Bijdragen bezoekers lezingen 194,40 50,00 140,00 0,00 22 
Ontvangen bijdragen cursussen/trainingen 660,00 250,00 270,00 300,00 23 
Opbrengsten exposities en tentoonstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Opbrengsten archeologische dagen 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
Opbrengsten archeologische 
werkzaamheden 

1.029,40 350,00 445,00 350,00  

Ontvangen projektsubsidies/vergoedingen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Ontvangen tegemoetkoming vrijwilligers 0,00 0,00 0,00 0,00  
 0,00 0,00 0,00 0,00  

Totale baten lopend jaar 9.117,21 7.850,00 8.181,81 7.900,00  
 



 
Lasten rekening begroting rekening begroting toelichting 

2019 2019 2018 2020 
Kosten bestuur, secretariaat      
Kosten nieuwsbrief (o.a. druk- en portikosten) -23,48 100,00 172,18 100,00 51 
Kosten jaarverslag (o.a. druk- en portikosten) -80,77 175,00 179,52 100,00 52 
Overige druk- en portikosten 0,00 50,00 83,00 50,00  
Kosten administratie (o.a. ING) 152,75 125,00 129,29 125,00 54 
Overige bestuurskosten 0,00 100,00 47,00 100,00  
 
Huisvestingskosten 

48,50 550,00 610,99 475,00  

Gebruiksvergoeding locatie Arnhem 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00  
Verzekeringspremie inboedel -164,04 350,00 347,38 0,00 63 
Meubilair/apparatuur 0,00 0,00 45,23 0,00 65 
 
Algemene kosten 

4.635,96 5.150,00 5.192,61 4.800,00  

Sociale activiteiten (o.a. lief en leed) 23,00 200,00 26,50 200,00  
Contributies/lidmaatschappen 121,00 120,00 121,00 121,00  
PR-materiaal 103,46 250,00 99,50 100,00  
Algemene kosten werkgroepen dinsdag 150,31 0,00 5,14 200,00 74 
Beheer bibliotheek (o.a. aanschaf boeken) 118,94 150,00 0,00 150,00  
Overige kosten 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
Educatie 

516,71 720,00 252,14 771,00  

Kosten excursies 282,80 200,00 58,49 200,00 81 
Kosten sprekers en lezingen 682,31 400,00 918,42 700,00 82 
Kosten cursussen en trainingen 626,70 300,00 164,15 300,00  
Kosten exposities en tentoonstellingen 66,35 0,00 0,00 50,00  
Kosten archeologische dagen 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
Kosten archeologische werkzaamheden 

1.658,16 900,00 1.141,06 1.250,00  

Kosten veldwerk/opgravingen 47,50 0,00 0,00 50,00 91 
Gereedschap- en verbruiksmateriaal veldwerk 0,00 300,00 0,00 150,00  
Kosten vondstverwerking 45,52 150,00 74,78 100,00  
 93,02 450,00 74,78 300,00  

Totale lasten lopend jaar 6.952,35 7.770,00 7.271,58 7.596,00  
      
Overige mutaties 2019      
Mutatie bestemmingsreserves 0,00 0,00 0,00 0,00  

Mutatie voorziening huur groot mat. 0,00 0,00 0,00 0,00  

Mutatie voorziening meubilair + app. 0,00 -100,00 0,00 0,00  
Mutatie voorziening jubileum AWN17 500,00 0,00 0,00 0,00 vv3 
Mutatie voorziening locatie Ede -57,47 0,00 0,00 0,00 vv4 
Mutatie voorziening verhuizing 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 vv5 
Mutatie voorziening Spektakel Vitalis 4.187,01 0,00 0,00 -4.187,01 vv6 



 
Toelichting op de Staat van baten en lasten 2019 en de Begroting 2020 

11 Oorzaak toename afdrachten van 2018 naar  2019: 
 het aantal leden is van 117 naar 120 toegenomen en de afdracht per lid is  gestegen: 
 in 2018 -> € 985,- / 117 = € 8,42 per lid, in 2019 -> € 1300,- / 120 = € 10,83 per lid 

14 bijdrage donateurs was hoger dan de voorzichtige begroting voor  2019 
21 eenmalige extra bijdrage van € 150 tbv jubileumlunch 
22 2019: twee lezingen (10 april en 12 juni) werden bezocht door veel  niet-leden 

 2020: voorstel om geen bijdrage te vragen aan niet-leden (meer bezoekers en goed voor  ledenwerving) 
23 bijdrage van cursus uit 2019 en 2020 (van 2 jaar in 1 jaar  ontvangen) 

51 dubbel betaalde kosten in 2018 werden teruggestort in  2019 
52 dubbel betaalde kosten in 2018 werden teruggestort in  2019 
54 in 2018 betaling ING per kwartaal ca €33 achteraf, nu per maand ca € 11 achteraf -> 2 maanden meer 
63 2019: brandverzekering Glasz is opgezegd in april, restpremie is   teruggestort 

 2020: geen brandverzekering in 2020 deze boekingspost gaat   verdwijnen 
65 Post "Meubilair/apparatuur"   gaat verdwijnen in 2020, want voortaan "Voorziening meubilair +   app." 
74 nieuwe post om actiteiten dinsdagploeg beter zichtbaar te  maken 
81 spreker en consumpties op kosten van vereniging i.v.m.  jubileumjaar 
82 kosten locatie Molenplaats 10 april €  220,50 
91 consumpties veldverkenning  Buitenplaats, Schuytgraaf 

vv3 In 2024 zal AWN-17 het 50 jaar bestaan gedenken. In de te verwachten extra kosten wordt   voorzien. 
vv4 diverse kosten voor werkgroep Ede, ten laste van  voorziening 
vv5 verhuizing waarschijnlijk eind  2021 
vv6 Spectakel Vitalis was een evenement op 13-10-2019 in Arhem-Zuid 

 Hieraan namen deel: Prodesse, BTV Elderveld en AWN-17 (AWN-17 deed subsidieaanvraag voor 360°  film) 
 op 8-10-2019 ontvangen van STICHTING AWN ARCHEOLOGIEFONDS €  1.250 
 op 10-10-2019 ontvangen van PROVINCIE GELDERLAND €  7.124 
 op 16-10-2019 betaald € 4186,99 (50% aanbetaling Spektakel Vitalis 360°   film) 
 Het restant € 4187,01 wordt betaald in  2020 
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Balans per 31 december 2019 
 

Activa 2019 2018 Passiva 2019 2018 
31-dec 31 dec 31-dec 31 dec 

Vaste activa   Eigen Vermogen   
Totaal vaste activa 0,00 0,00 Eigen Vermogen eind vorig boekjaar 5.680,92 5.770,69 
   Saldo baten/lasten 175,86 -89,77 
   Toevoeging   bestemmingsreserves 0,00 0,00 
   Algemene reserves 5.856,78 5.680,92 

   Bestemmingsreserves 0,00 0,00 
Vlottende Activa   Totaal Eigen Vermogen 5.856,78 5.680,92 
Nog te ontvangen / vooruit betaald 0,00 0,00    
Totaal vlottende activa 0,00 0,00 Vreemd Vermogen   
   Voorziening huur groot mat. 2.375,00 2.375,00 
   Voorziening meubilair + app. 2.000,00 2.000,00 
   Voorziening jubileum AWN17 500,00 0,00 
Liquide Middelen   Voorziening locatie Ede 1.005,21 1.062,68 
Kas 0,00 0,00 Voorziening verhuizing 5.000,00 4.000,00 
Bank 11.743,01 5.937,61 Voorziening Spektakel Vitalis 4.187,01 0,00 
Spaarrekening 9.180,99 9.180,99    
Totaal liquide middelen 20.924,0

0 
15.118,6
0 

Nog te betalen / vooruit ontvangen 0,00 0,00 
 Totaal vreemd vermogen 15.067,22 9.437,68 

Totaal activa 20.924,00 15.118,60 Totaal passiva 20.924,00 15.118,60 
 



Jaarverslag 2019 

© AWN, Afdeling 17 -11 maart 2020 
13  

LEZINGEN, EXCURSIE EN ANDERE ACTIVITEITEN 2019 AWN AFDELING 17 
 

 
 Vondstverwerking: dinsdagen 
 
Elke dinsdag komt er trouw een groep leden 
bijeen om vondsten te verwerken (wassen, 
passen, determineren, tekenen, puzzelen), 
verslagen te maken, etc. Een grote klus in 
2019 was het determineren van de 80 dozen 
van de collectie Smit. Helaas zijn er  geen 
vondstlocaties van bekend, maar ze 
completeren onze gidscollecties op 
fantastische wijze en ook Saxxion was blij 
met delen ervan. Naast werken is er 
natuurlijk ook tijd voor gezelligheid. 
 
 

 
 
Terugblik Nieuwjaarsreceptie woensdag 10 januari 2019 
 
Het nieuwe jaar vol met activiteiten was 
afgetrapt met een receptie. Onder het 
genot van een borrel en hapjes goed 
verzorgd door Ben Clabbers, blikten we 
terug op de activiteiten van 2018: 
voorzitter Jan Verhagen besprak de rol 
van amateurarcheologen bij 
opgravingen en rapportage. Vervolgens 
gaf Hans Dobbe van de Archeologische 
werkgroep Wageningen een 
uiteenzetting over vondsten in en rond Wageningen en hoe je met behulp van 
kaartmateriaal archeologisch onderzoek kunt doen.  

De derde spreker was Hans Roem van de 
Archeologische werkgroep Bergh Hij gaf 
een boeiende lezing over de vondsten in 
Montferland en de rol die de lokale 
overheid kan hebben. 
Rob Nijsse van de Werkgroep Tweede 
Wereldoorlog vertelde over de sporen uit 
de Tweede Wereldoorlog in de omgeving 
van Arnhem en de mogelijkheid om een 
Duitse hangaar te behouden. 

 
 
 
 

Jonge en oude leden determineren oude scherven. 
Foto: Frank Veldt 
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Lezing Woensdag 13 februari. Ontstaan van de mens en zijn verspreiding 
over de aarde. Koos Keijzer. 
 

Dit verhaal beslaat een 
periode van 7 miljoen jaar 
en schetst de ontwikkeling 
van de mens tot in onze tijd 
met als hoofdvraag: 
wanneer, waar en hoe zijn 
de menselijke soorten 
ontstaan en over de aarde 
uitgezwermd? Antwoorden 
hierop brengen weer 
andere vragen met zich 

mee: welke rol hebben klimaten, natuurverschijnselen, landschappen en 
grondstoffen daarbij gespeeld? Wat zijn de verschillen tussen de huidige 
mensenrassen? Waarom winnen Afro-Amerikanen de 100 meter en Ethiopiërs de 
marathon? Waaraan kun je zien dat onze evolutie nog niet is afgerond? Waarom zijn 
wij de overheersende diersoort op aarde geworden en hebben West-Europeanen 
andere volkeren onderworpen en gebeurde dat niet omgekeerd? Wat is onze 
toekomst op aarde?  
Dr. ir. C.J. (Koos) Keijzer (1950) werkte als wetenschappelijk onderzoeker en docent 
aan de Landbouw Universiteit te Wageningen heeft zich daarbij en sindsdien 
gespecialiseerd in de genetica, evolutie, natuurkunde en biomechanica. Hij behoort 
net als u tot de enige diersoort die vuur leerde beheersen, planten en dieren 
domesticeerde en zijn voedingspatroon en lichaam daarmee radicaal veranderde. 
 
 
Lezing Woensdag 13 maart. Medel in de Romeinse tijd: Over immigranten 
uit het noorden, een bijzonder grafveld en rijke vondsten Johan van Kampen 
en Henk van der Velde  
 
In 2016 en 2017 vonden grootschalige opgravingen 
plaats bij Medel (in de buurt van Tiel). Maar liefst vijf 
archeologische bedrijven groeven naar sporen uit de 

Steentijd tot in de Middeleeuwen. 
Het is daarmee het grootste 
archeologische project dat in 
het afgelopen decennium heeft 
plaatsgevonden en archeologen 
zijn nog erg druk om alle 
ontdekkingen te beschrijven en te duiden. In deze lezing lichtten 
Johan van Kampen (VU-HBS) en Henk van der Velde (ADC 
ArcheoProjecten) een tipje van de sluier op voor de Romeinse tijd. 
Wat doen scherven uit het noordelijk kustgebied in Medel? Wie  
lagen er begraven en waarom zaten er zoveel bijzondere vondsten 
in de bodem. Stond er misschien een villa? Zomaar wat vragen 
waar ze in deze lezing een antwoord op gaven. 
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Woensdag 10 april: Lezing door Jan Verhagen Romeinse waterwerken in de 
Rijn-Maas delta;. 
 
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, heeft 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. 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 
kwamen in de lezing aan bod. 

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. 
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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. 
 
 
Woensdag 8 mei lezing, Romeinse archeologie in de ViA15: het Bemmelse 
grafveld … en meer Dr. René Isarin 
  
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, nam ons op 8 
mei mee in de ontdekking van het Bemmelse 
grafveld en gaf een doorkijkje naar wat de 
ViA15 nog aan Romeins erfgoed in petto heeft.      
De lezing werd 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.  

 
 
 
Woensdag 12 juni Lezing Huis Groessen Rijswijk door Jos van Nistelrooy 
 

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 vermeld. 
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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 is Jos van Nistelrooy ingegaan op landschappelijke en historische 
ontwikkeling van de omgeving van Huis Rijswijk.  Na de pauze gaf hij een 
beschrijving van de archeologische vondsten en deze in verband brengen met de 
landschappelijke en historische ontwikkeling. 

De lezing was 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, zagen 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. 
 
 
AWN-schervenmiddag 24 juni in Ede 
 
Hoewel het niet erg druk was, was deze 
bijeenkomst in Cultura Erfgoed toch 
geslaagd. Dank zij de samenwerking tussen 
de archeologen van de gemeente Ede en een 
aantal AWN-ers, konden er verschillende 
dingen worden gedaan. Er waren vondsten te 
zien van het afgewikkelde project Ede 
Diedenweg 1+3. Yoram Brons werkte o.a. 
aan de determinatie van de vondsten van het 
project Bennekom Boekelo en het in elkaar 
zetten van een groot deel van een papkom uit de 16e / 17e eeuw. 

Wethouder Hester Veldman neemt het rapport van het 
project Ede Diedenweg 1+3 in ontvangst. 
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Het bezoek van wethouder Hester Veldman van de gemeente Ede was stimulerend. 
Alle  
activiteiten aan de werktafel kregen achtereenvolgens haar aandacht. Twee 
bezoekers vonden een luisterend oor bij haar voor iets dat in hun ogen fout was 
gegaan. De AWN-ers werden door de wethouder bevraagd op een manier waaruit 
echte interesse bleek. Aan het eind van haar bezoek hebben we haar het eerste 
exemplaar van het gedrukte rapport van het onderzoek Ede Diedenweg 1+3 
aangeboden, dat door haar in dank werd aanvaard. Het rapport is ook te 
downloaden als AWN17-rapport nr. 33 op onze website: 
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/rapporten-
downloadbaar/  
 
 
Geslaagde activiteit IJzertijddag Lunteren 
 
Bij de IJzertijdboerderij en raatakkers 
op de Vijfsprongweg in 
Wekerom/Lunteren vond op 27 juli 
2019 de jaarlijkse ijzertijd evenement 
plaats. Dit jaar heeft AWN-17 een 
nieuwe activiteit gepresenteerd  
waarbij twee tafels met ijzertijd 
scherven en afbeeldingen van ijzertijd 
aardewerk werden getoond.  
Bezoekers spoorden we aan om de 
scherven in de hand te nemen (iets 
wat in een museum niet kan) en ze te plaatsen bij een van de afbeeldingen. Dit 
leverde vervolgens hele leuke discussies op over het materiaal, de grootte, de 
versiering van aardewerk zelf, het maken van een pot uit de klei, de kuiloven, de 
vondstlocaties en de ijzertijd in het algemeen. Interessant voor de bezoekers was dat 
we met deze opstelling iedereen op zijn of haar niveau konden bereiken.  Voor ons 
zelf was het inspirerend om telkens weer met nieuwe invalshoeken over de scherven 
en de ijzertijd te mogen uitleggen.  
Onze afdeling was vertegenwoordigd door Juliette Staudt, Jos van Nistelrooy, Gerda 

van Raan en Yoram Brons. 
Gerda en Yoram zijn ook lid 
van de werkgroep Ede.   
 
Omroep Ede heeft vervolgens 
gefilmd bij onze opstelling en 
bovendien een interview 
afgenomen. De uitzending 
over de IJzertijddag op 27 juli 
bij Lunteren draait sinds 12 
augustus een week lang op de 
kabel in de gemeente Ede. Er 
was zoveel materiaal dat het 
uiteindelijk een special is 

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/rapporten-downloadbaar/
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/rapporten-downloadbaar/
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geworden. 
Het interview met Eric Norden is, omdat de techniek ons in de steek liet, helaas niet 
opgenomen. Dit gemis is opgevangen door beelden van de overhandiging van het 
rapport er in te monteren. De complete uitzending staat ook op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=HfLo6nIGENo  . 
 
 
 

 
Donderdagavonden in 
Cultura Erfgoed 
 
Het is inmiddels alweer 
een tijd geleden dat de 
werkgroep Ede van AWN-
17 in een gebouw van de 
Edese kazernes 
schervenavonden 
organiseerde op de 
donderdagavonden. Nu in 
Ede het erfgoedcentrum 
Cultura Erfgoed is 

gerealiseerd, hebben twee leden van onze werkgroep Ede, Gerda van Raan en 
Annereinou Dijkstra, het plan opgevat om weer activiteiten op donderdagavonden te 
starten. De archeologen van de gemeente Ede ondersteunen dit initiatief, waarmee 
we heel blij zijn! 
Vanaf donderdag 5 september zijn in de even weken de oude, vertrouwde 
uitwerkingsavond (her)geïntroduceerd!  
 
 
 
Woensdag 11 september. Lezing De vroege ijzertijd Vorstengraven van 
Nederland door Sasja van der Vaart-Verschoof 
 
Ongeveer 3000 jaar geleden werd in een gebied dat nu ten zuiden van Oss ligt een 
man begraven. Hij was 30 tot 40 jaar oud en moet bij leven een indrukwekkende 
verschijning zijn geweest. Zoals gebruikelijk in de vroege ijzertijd werd hij 
gecremeerd en bijgezet in een urn. 
Bijzonder is het feit dat de urn van 
brons was en dat een serie bijzondere 
objecten werd meegegeven: 
decoraties van paardentuig en een 
juk, geïmporteerd wollen textiel, een 
slachtmes met slijpsteen, een bijl, 
ijzeren scheermessen, een geribde 
houten kom en een indrukwekkend 
lang zwaard dat rijk versierd was met 
goud, brons, bewerkt been en lood. 

Wat een geweldige faciliteiten hebben we nu in Cultura Erfgoed tot onze 
beschikking !  Foto’s Jos van Nistelrooy, AWN-17. 

https://www.youtube.com/watch?v=HfLo6nIGENo
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Het blad van het rondgebogen zwaard was in een wollen doek gewikkeld. De 
objecten waren, samen met de crematieresten, zorgvuldig in de bronzen grafurn 
geplaatst.  
 
De man in zijn urn werd bijgezet in een voorouderlijke grafheuvel uit de bronstijd die 
deel uitmaakte van een eeuwenoud funerair landschap. Over de bronstijdgrafheuvel 
werd een nieuwe grafheuvel aangelegd. Dit is de grootste grafheuvel die we in 
Nederland kennen: het Vorstengraf van Oss. Het graf maakt deel uit van een groep 
van enkele tientallen zogenaamde Vorstengraven die bekend zijn uit de Lage Landen. 
Deze graven zijn niet alleen zeer rijk, maar de grafgoederen zijn veelal importen uit 
de Centraal Europese Hallstattcultuur. De Vorstengraven zijn dus het resultaat van 
indrukwekkende contactnetwerken over honderden kilometers. Recent onderzoek 
naar deze graven heeft geleid tot vernieuwde inzichten, welke tijdens deze lezing 
werden gepresenteerd door dr. Sasja van der Vaart-Verschoof. 
 
Sasja van der Vaart-Verschoof is een archeoloog gespecialiseerd in Europese 
prehistorie en promoveerde in 2017 op haar onderzoek naar vroege ijzertijd 
Vorstengraven en andere elite graven in de Lage Landen. In 2018 won zij de Joseph 
Déchelette European Archaeology Prize.  Haar huidige onderzoeksproject richt zich 
op de elite-netwerken van Europa tijdens de vroege ijzertijd. Vanuit haar bedrijf the 
Overdressed Archeologist & Editor werkt zij als een freelance onderzoeker en 
redactrice, en is zij een actief lid van de programmacommissie voor de jaarlijkse 
bijeenkomst van archeologen in Nederland, de Reuvensdagen. Voor meer informatie 
over Sasja en haar werk als archeologisch adviseur, onderzoeker & redacteur kun je 
terecht op haar website www.vandervaart-verschoof.com 
 
 
Excursie 2019-09-21 Castellum Hoge Woerd, Utrecht  
 

In 2019 bestond onze AWN-afdeling 45 
jaar en dat vierden we op 21 september. 
Op de plek waar ooit Romeinen vanuit 
een fort de rivier bewaakten, staat nu 
een moderne interpretatie van het fort 
met wallen van zes meter hoog: 
Castellum Hoge Woerd. Achter de hoge 
muren bevindt zich o.a. een 
archeologisch museum. In 1997 werd in 

een uithoek van een van de eerste wijken van Leidsche Rijn op één dag de hele 
infrastructuur van de Romeinse grens (limes) gevonden: de grensweg, de rivier én 
een schip. Dat was de start van omvangrijk archeologisch onderzoek, het grootste in 
zijn soort ooit in Nederland gedaan. Dit leverde meerdere Romeinse schepen en 
wachttorens op en talrijke mooi bewaard gebleven gebruiksvoorwerpen die samen 
het verhaal vertellen over 3000 jaar wonen en werken in het Nederlandse 
rivierengebied. Ook leverde het onderzoek belangwekkende nieuwe inzichten op over 
het functioneren van de Romeinse limes in ons land. In 2007 is besloten om de 
verzamelde schatten en kennis bijeen te brengen en te presenteren, alleen al door 
de voor Noordwest-Europa unieke scheepsvondst van De Meern 1. Deze ligt in zijn 
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geheel – inclusief alle scheepsinventaris – tentoongesteld in het museum. Erik 
Graafstal – stadsarcheoloog van de gemeente Utrecht – leidde ons rond.  
Na deze rondleiding was het tijd om te lunchen en 
ons 45-jarig bestaat te herdenken. Voordat het 
middagprogramma begon mochten wij, bij hoge 
uitzondering, in de replica van de Romeinse 
wachttoren klimmen! 

Het tweede deel van het 
programma werd gevuld door 
de ArcheoHotspot die ook in 
het Castellum is gehuisvest. 
In mei 2017 kreeg de AWN toestemming van de RCE om een 
opgraving te doen bij de afgebrande boerderij de Croesen aan 
de Zogweteringlaan in Maarssen. De 
grote hoeveelheid materiaal is naar 
de ArcheoHotspot in het Castellum in 
De Meern gebracht om uitgewerkt te 
worden. Het gaat voornamelijk om 
roodbakkend materiaal en heel veel 

Delfts aardewerk. AWN-er Ton van Bommel, een zeer 
gedreven en ervaren amateur-archeoloog, leidde ons rond 
in de ArcheoHotspot. De dag werd afgesloten met een 
drankje op het zonovergoten terras van het CastellumCafé.  
 
 
Woensdag 9 oktober Lezing: Een kijkje onderwater … in een Mergor in 
Mosam Drieluik. Peter Seinen van de Stichting Mergor in Mosam 
  

De wetgeving heeft het voor vrijwilligers in 
onderwaterarcheologie erg lastig gemaakt om 
zinvolle bijdragen aan archeologie te leveren. 
Terwijl onze wakkere overheid nu aan het 
nadenken is over hoe professionele 
onderwaterarcheologen kunnen samenwerken met 
vrijwilligers, gaan de leden van Mergor in Mosam 
gewoon door met het nemen van hun 
verantwoordelijkheid als verontruste eigenaren 
van ons Erfgoed… want Erfgoed is van ons 
allemaal…. 
In een Drieluik presenteerden de leden van 
Stichting Mergor in Mosam een selectie van 
recente projecten van zeer verschillende aard: 
* bij Zuilichem is een speurtocht van achter het 
bureau en in het veld uitgevoerd naar de locatie 

van de verdwenen Romeinse brug, of is het toch iets anders…. 
* bij Dreumel werd de helpende hand geboden bij de spectaculaire reddingsactie 
“Expeditie over de Maas”, een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van 
Nederland. Uiteraard wel vanuit onderwaterperspectief… 

Leden van Mergor in Mosam bezig 
in de Maas met het traceren van 
een scheepswrak. Foto: Joost van 
den Besselaar 
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* bij Nijmegen op het landgoed “Watersmeerwyk” kregen ze samen met AWN-
Nijmegen een enkele dag de tijd om een waterput op een nogal vreemde plaats 
onderzoeken. Ook hier hielden we het niet droog… 
 
De lezing werd verzorgd door Peter Seinen van de Stichting Mergor in Mosam.  
 
Peter Seinen is ongeveer 20 jaar actief als vrijwilliger in de archeologie, zowel 
onderwater als bovenwater.  
  De bovenwater archeologie beoefent hij in AWN verband in Eindhoven, waar hij 
zich toelegt op de uitwerking van zogenaamde “cold-cases”, de massa onuitgewerkte 
archeologische projecten uit het verleden. 
  De onderwaterarcheologie beoefent hij binnen de stichting Mergor in Mosam, die 
voornamelijk actief is in het oostelijke rivierengebied. Zijn activiteiten voor de 
stichting liggen voornamelijk op het vlak van uitwerken, rapporteren en publiceren 
van verzamelde archeologische gegevens. De website van de stichting, 
www.mergorinmosam.nl geeft een mooi overzicht van alle activiteiten. 
  Daarnaast geeft hij in AWN verband ook cursussen en workshops. 
 
 
AWN 17 opnieuw actief tijdens DAG van de Arnhemse Geschiedenis 12-13 
oktober. 
 
De DAG van de Arnhemse Geschiedenis vond plaats 
op zaterdag 12 en zondag 13 oktober. Het 
programma op de zaterdag vond plaats in en om de 
historische kelders bij Rozet. Deze dag bestond uit 
een gemengd programma waarin verschillende eeuwen uit de geschiedenis van 
Arnhem werden belicht. Jos van Nistelrooy gaf hier twee keer een lezing over de 
achtergronden van het theaterspektakel ‘De Bataafse Opstand’ dat op de zondag te 
zien was in Arnhem-Zuid. 
Het programma op zondag werd spectaculair met een re-enactment van een 
Romeins legerkamp en het naspelen van de Bataafse Opstand onderaan de Drielse 
Dijk.   
 
 

Zaterdag 2 november Open Dag Cultura Erfgoed Ede  
  
Op 2 november 2019 was iedereen welkom bij Cultura 
Erfgoed voor een dag vol nostalgie, gezelligheid en 
kennismakingen! Cultura Erfgoed organiseerde een open 
dag. Die dag werd er van 11:00 – 16:00 heel veel erfgoed 
onder één dak gepresenteerd: verhalen van musea tot 
regionale erfgoedverenigingen. Je kon je laten inspireren 
door het vele erfgoed dat gepresenteerd werd. 

11:00 – 16:00 uur: Voel je voor één middag een archeoloog en kom scherven 
plakken in de ArcheoHotspot (vanaf 4 jaar). 
11:45 – 12:15 uur: De oudste buurtspraak van Ede door ce voorzitter van Buurt Ede-
Veldhuizen 13:00 – 15:00 uur: Laat jouw Bijbel door Historisch Museum Ede taxeren! 
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14:00 – 14:45 uur: Lezing over het  tegeltableau uit 1905 waarop de Edese 
gemeentehuizen staan afgebeeld. De conservator van het museum vertelt waarom 
dit zo’n bijzonder exemplaar is. 
15:00 – 15:45 uur: Wie kent Ede op z’n Duimpje? Doe mee aan de Edese Erfgoed 
Quiz en win een onbeschrijfelijk boekenpakket! Leuk voor jong en oud! 
11:00 – 16:00 uur: Heel de dag presenteren erfgoedinstellingen het verhaal van de 
gemeente Ede: Buurt Ede-Veldhuizen, Gemeentearchief, Historisch Museum Ede, 
Museum Lunteren, Rondleidingen Ede, Nederlands Tegelmuseum, Trapakkers, 
Vakgroep Archeologie, Vereniging Oud Bennekom, Vereniging Oud Ede en 
Vluchtoord Ede. 
16:00 uur: Einde   
 
 
Woensdag 13 november Lezing: Kleipijpen door de eeuwen heen: van 
productie tot politiek. Jan Oostveen;  
 
Jan van Oostveen gaf op 13 november een lezing 
over kleipijpen. Vanaf de late 16de eeuw wordt in 
de Nederlanden gerookt. Vanuit stratigrafisch 
opgegraven vondstcomplexen weten we dat in de 
late 16de eeuw uit kleipijpen is gerookt. Roken uit 
deze kleipijpen is tot in de 21ste eeuw, zij het op 
beperkte schaal – in gebruik gebleven.  
Tijdens deze lezing werd beknopt ingegaan op de 

introductie van tabak in onze 
contreien. Vervolgens werd 
ingezoomd op de tabakspijpen 
die voor het roken werden 
gebruikt en waarvan vele exemplaren heden ten dage nog 
worden teruggevonden. De productie van tabakspijpen werd 
toegelicht. Hierbij werden voorbeelden gegeven van 
bedrijfsaardewerk / mallen welke bij de productie van kleipijpen 
worden gebruikt. De lezing werd gecontinueerd met de 
bespreking van diverse geheel versierde tabakspijpen. Sommige 
van deze tabakspijpen dragen een duidelijke (politieke) 
boodschap. Vervolgens werd inzage gegeven in de verschillende 
productiecentra van tabakspijpen binnen onze huidige 

landsgrenzen en de hierbij behorende afzetgebieden. De lezing werd afgesloten met 
de bespreken van enkele vondstcomplexen die de afgelopen jaren zijn opgegraven. 
Uiteraard was het mogelijk om meegebrachte vondsten tijdens de pauze te 
determineren.  
Jan van Oostveen doet onderzoek naar middeleeuwse- en postmiddeleeuwse 
vondstcomplexen waarbij hij is gespecialiseerd in de uitwerking van 
vondstcomplexen met tabakspijpen en (keur)loden. Voor meer informatie over zijn 
werk zie bijvoorbeeld https://independent.academia.edu/JanvanOostveen 
https://www.facebook.com/SpecialisticArchaeologicalResearch/ en 
https://janvanoostveenblog.wordpress.com/  
 

https://independent.academia.edu/JanvanOostveen
https://www.facebook.com/SpecialisticArchaeologicalResearch/
https://janvanoostveenblog.wordpress.com/
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VELDWERK AWN AFDELING 17 
 
Opgravingen ! 
 
AWNers hebben meegeholpen bij het verwerken van vondsten, o.a. skeletten, van de 
opgraving aan het Broerenklooster in Arnhem. Dit is gebeurd op het 
archeologiedepot.  
 

*De opgravingen in de Eusebiuskerk en 
de Broerenstraat hebben veel 
interessante vondsten opgeleverd. Bij 
deze een foto-impressie (met dank aan 
Peter de Roos): 

 
Middeleeuws kasteel aan de Oeverstraat in Arnhem 
 
Verslag van de werkzaamheden van AWN-ers bij de blootlegging van een 
middeleeuws klooster met kerk en een onverwachte vondst in de vorm van een 
middeleeuws kasteel. 

Begin april is BAAC in opdracht van de 
gemeente Arnhem gestart met de opgraving 
van het Minderbroederklooster uit de 15e 
eeuw aan de Oeverstraat in Arnhem.  Een 
aantal AWN-ers heeft daarbij een aantal 
dagen geassisteerd bij de blootlegging van de 
fundamenten, maar ook bij de opgraving van 
de minstens 30 skeletten die begraven waren 

in de bijbehorende kerk van het klooster.  
Reeds in 1960 was bekend dat het klooster en de kerk zich hier bevonden, maar 
toen ging de wederopbouw voor. Nu er weer gebouwd gaat worden, is de kans 
aangegrepen om het klooster bloot te leggen. De AWN-ers hebben zich met name 
beziggehouden met de opgraving van de skeletten. Het waren eigenlijk meer 
knekelkuilen want het begraven in de overvolle grafruimte ging in die tijd vrij 
nonchalant. Opzienbarend was de onverwachte vondst onder de fundamenten van 
het klooster. Er kwam de fundering van een zgn. stadskasteel tevoorschijn, een groot 
bakstenen huis met grachten rondom van waarschijnlijk een adellijke familie 
vermoedelijk uit 1300-1325. De stadsarcheoloog heeft het vermoeden dat het 
wellicht huis Rodenborgh kan zijn, zoals ook de straat om de hoek die naam heeft 
gekregen.   
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Veldwerk Arnhem Schuytgraaf 21-30 augustus 
 

De archeologische dienst van de gemeente Arnhem had 
leden van de AWN uitgenodigd om op 21, 22 en 23 augustus 
te helpen bij een opgraving bij de Marasingel in Schuytgraaf, 
stadsdeel van de gemeente Arnhem. Het betrof een strook 
grond, die bij de eerdere opgravingen nog niet was 
onderzocht. 
Naast diverse grondsporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd 
werden ook aardewerkfragmenten, een armband en een 
ringetje uit de late IJzertijd of begin Romeinse tijd 
gevonden. De samenwerking tussen de beroepsarcheologen 
en de vrijwilligers van de AWN was zeer plezierig en voor de 
AWN-ers bovendien leerzaam.  
Op 27 en 30 augustus heeft AWN-17 onder eigen 

verantwoordelijkheid een vervolg aan deze opgraving gegeven. Van verschillende 
greppels werd de vulling verder uitgegraven om meer dateerbare vondsten te 
verzamelen. Een grondspoor was zo diep 
dat op 1,15 m onder het aangelegde vlak 
de bodem nog niet was bereikt. Hieruit 
kwam veel Romeins aardewerk, waaronder 
stukken van dolium en wrijfschaal. Ook 
kwam  hieruit een bronzen voorwerpje, dat 
waarschijnlijk is gebruikt als sluiting van 
een riempje. Het was goed om weer eens 
aan onze vaardigheden te werken en het 
weer werkte prima mee! 
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Bijzondere vondst en donatie 

 
 
 
WOII WERKGROEP AWN AFDELING 17 
 

De activiteiten concentreerden zich vooral op de 
contacten met partijen die grond, interessant voor  
mogelijke WO II getuigenissen, in bezit hebben. 
Dit zijn Het Gelders Landschap, 
Natuurmonumenten en de ontwikkelaar van het 

Kochbunker 2, Museum Arnhem. Foto Leo van Midden 
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deel vliegveld Deelen gebied aan de koningsweg in Arnhem. Veel gepraat maar nog 
geen reëler projecten, hoe graag we dat ook willen. Er uit echter wel een kentering 
te zien in het denken over WO II getuigenissen, in het landschap of concreet als 
object. Voor Noordrand Arnhem boven de Rijn, lopend vanaf Oosterbeek tot Rheden 
is een zeer interessant gebied: de slag van september 1944 natuurlijk maar vooral 
het vliegveld Deelen en alles wat zich daar heeft afgespeeld en in de bodem op 
verkenning wacht. Er lopen nu initiatieven die een wettelijk kader aan deze restanten 
uit de Tweede Wereldoorlog zullen geven. Bescherming, conservatie en informatie 
wordt dan mogelijk. Vooral het voorkomen van plundering door illegale zoekers uit 
op persoonlijk gewin is uiterst belangrijk. 
Een concreet project is door de Werkgroep uitgevoerd: de opgraving van een tweede 
Koch bunker op het terrein van het uit te breiden en te renoveren Museum Arnhem. 
Door de voorbereiding van deze renovatie/ uitbreiding waren wij in staat in een dag 
de Koch bunker zelf en de directe omgeving op te graven. 
 
 
 
VONDSTEN 2019 WERKGROEP ARCHEOLOGIE BERGH. 
 
Geen verslag, maar een foto impressie van enkele vondsten (gesp en siernieten 
datering ca 700). 
 

 
 
 
VERSLAG WERKGROEP ARCHEOLOGIE WAGENINGEN AWN AFDELING 17 
 
Dit prachtige verslag is apart naast dit Jaarverslag uitgegeven (zie p. 38 en verder). 
 
 
JAARVERSLAG ARCHEOLOGIE GEMEENTE EDE 2019 
Foto’s: Marlous van Domburg (gemeente Ede) & Jos van Nistelrooy (penningmeester 
AWN 17) 
 
Het jaar 2019 is voorbij gevlogen. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben er 
geen grootschalige opgravingen plaatsgevonden. Dat houdt ons niet tegen de 
archeologie onder de publieke aandacht te brengen.  
 
Nadat eind 2018 Cultura Erfgoed  is geopend, hebben we 2019 gebruikt om ons de 
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samenwerking met andere Edese erfgoedorganisaties en de nieuwe locatie eigen te 
maken. Zo is vanaf september opnieuw gestart met de tweewekelijkse werkavonden 
op de donderdag, nadat die een aantal jaren gepauzeerd waren door het vertrek van 
de kazerneterreinen een aantal jaren gleden. Het mooie aan deze werkavonden is, 
dat we hier ook een ‘ArcheoHotspot’ van hebben kunnen maken. Hoewel we graag 
zouden zien dat we in de ArcheoHotspot meer bezoekers zouden mogen ontvangen, 
doet dat niets af aan het plezier dat we samen hebben door bezig te zijn met de 
archeologie. Door de samenwerking in Cultura Erfgoed is er ook vaker iemand van 
het team archeologie van de gemeente aanwezig, wat de uitwerking van het 
materiaal en de onderzoeken ook ten goede komt. Op deze manier proberen we de 
oude onderzoeken alsnog uit te werken. Het traject van de uitwerking van de 

onderzoeken zal in 2020 een stevig 
vervolg krijgen.  
De afgelopen maanden zijn we bezig 
geweest met de uitwerking van de 
‘collectie Oosterbaan’, die we afgelopen 
jaar hebben mogen ontvangen. Het 
betreft aardewerk dat op verschillende 
locaties in Ede & Bennekom is gevonden 
in de jaren ’90.  
In het vorige jaarverslag hadden we het 
afronden van het rapport van het 
onderzoek aan de Diedenweg al benoemd 
en daarbij de wens uitgesproken dat de 

AWN dit in 2019 eindelijk aan de wethouder zou kunnen overhandigen. Ik ben blij in 
dit jaarverslag te kunnen melden dat dit is gelukt! Op 24 juni heeft Jan Verhagen zijn 
prachtige rapport mogen overhandigen aan wethouder Hester Veltman. Dit gebeurde 
tijdens een voorproefje van de ArcheoHotspot, waar de enthousiaste wethouder 
kennis heeft kunnen maken met AWN-ers en de verschillende werkzaamheden die in 
de ArcheoHotspot worden uitgevoerd.  
 
Daarnaast heeft de AWN er ook afgelopen jaar weer aan bijgedragen dat door 
diverse activiteiten het publiek 
(nader) kennis kon maken met 
de Edese archeologie.  Hierbij 
denk ik natuurlijk aan de 
jaarlijkse ijzertijddag bij de 
ijzertijdboerderij in Wekerom, 
maar ook aan de Nationale 
Archeologiedagen, waar de 
AWN heeft ondersteund bij de 
workshop ‘archeologisch potten 
boetseren’. Ik denk ook aan de 
Open Dag in Cultura Erfgoed, 
waar de ArcheoHotspot nadrukkelijk aanwezig was.  
 
Leuk te vermelden is, dat als onderdeel van de basiscursus archeologie in februari 
2019  op de akker van één van de Edese vrijwilligers aan de Peteweg in Lunteren 
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een veldverkenning is uitgevoerd.  Een nadere verslaglegging kunt u ongetwijfeld 
elders in het jaarverslag vinden.  
 
Marlous van Domburg, Charlotte Peen & Sharo van Vuuren 
Gemeente Ede 
 
 
JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGIE ARNHEM 2019  
 
Team Archeologie is uitgebreid met twee vrijwilligsters. Marie Ndizeye die helpt bij de 
invoer van het Schuytgraaf project en Mia Corbeek. Mia helpt bij de determinatie van 
de vondsten van hetzelfde project. Mia is een oudgediende bij de AWN. En is in de 
picture gekomen bij gemeente Arnhem na het veldwerkproject 'Schuytgraaf veld 24'.  
 
Schuytgraaf veld 24 
Dit was een gezamenlijk project van gemeente Arnhem en AWN 17. Dit kon omdat er 
geen bodemverontreiniging was vastgesteld en officieel geen zogenaamde NGO's 
(niet gesprongen explosieven) werden verwacht. Er is een werkput is aangelegd in 
een gebied tussen twee bekende vindplaatsen dat niet eerder was onderzocht. 
Behalve grondsporen die een aanvulling zijn op eerder onderzoek heeft het veldwerk 
ook de nodige vondsten opgeleverd. Zo is er een Poolse baretinsigne aangetroffen 

en granaat scherven die herinneren aan de hevige 
strijd die zich rondom de boerderij de Buitenplaats 
heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog. 
Bijzondere oudere  vondsten waren een armband 
uit de late ijzertijd/vroeg Romeinse tijd en een 
kinderring vermoedelijk uit de 2e eeuw. Het 
project heeft aandacht gekregen bij de lokale 
media, de Gelderlander (zie foto) en later ook in 
het tijdschrift 'Archeologie in Nederland', deel 5 
december 2019. 

 
Camerarobot  
In januari en februari is een archeologische waarneming uitgevoerd op het Gele 
Rijders Plein. Hier werd een riool vervangen. In de sleuf zijn profielkolommen 
gedocumenteerd. Er kwam ook een deel van de gekanaliseerde Jansbeek 
tevoorschijn. De gemetselde gang was ongeveer een meter breed en 80 cm hoog, 
maar met het blote oog kon je al een eind turen. Er is een op afstand bestuurbaar 
karretje ingestuurd dat voorzien was van een camera. Deze heeft de gang aan de 
noordwestzijde tot 7 meter weten te volgen, maar in de in de richting van het 
zuidoosten wel tot ongeveer 21 meter onder de Bovenbeekstraat. Daar kon de 
camerarobot niet verder wegens een ingestort plafond dat voor puinobstakel had 
gezorgd. Het lijkt of aan het eind van de gang een splitsing zichtbaar is waarvan de 
zuidwestzijde is dichtgezet, maar de noordoostkant open lijkt.  
 
Eusebiuskerk 
ADC-ArcheoProjecten heeft tussen maart en juli een groot project in en buiten de 
Eusebiuskerk heeft uitgevoerd ten behoeve van de bouw van een nieuwe kelder. 
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Daar zijn de funderingen van de kerk in beeld gebracht. Verder zijn er 701 
begravingen aangetroffen en gedocumenteerd. Ook zijn er beer- en waterputten, 
resten van grafkelders en grondsporen aangetroffen. 
 
Herbegraving 
Gemeente Arnhem heeft in mei een kleine opgraving uitgevoerd ten westen van de 
toreningang van de Eusebius kerk. Deze locatie is ten behoeve van de ontgraving 
voor de fundering van de een steigerlift in 2009 reeds onderzocht tot op het eerste 
sporenvlak. Bij het huidige onderzoek is verdiept tot in de natuurlijke ondergrond. 
 
Hierbij zijn bijvoorbeeld een haard, (puin)kuilen, paalkuilen, een diergraf, muren en 
funderingen en gebruikelijke ophogingslagen aangetroffen. 
 
Op het diepste niveau heeft op 27 mei een herbegraving plaatsgevonden van 
skeletmateriaal dat bij opgravingen aan de noordzijde van de Eusebiuskerk in 2017 
werd aangetroffen en geborgen. De herbegraving heeft veel publiciteit gehad en 
werd geleid door wethouder Hans de Vrome en Martijn Defilet. 
 
Na de uitwerking van dit het skeletmateriaal is het de bedoeling geweest om de 
beenderen te herbegraven. En bij voorkeur in de nabijheid van de kerk en de 
originele vindplaats. Een uitgelezen plaats leek de locatie van de bouwlift die tijdens 
de restauratie van de kerktoren dienst heeft gedaan. 
 
Museum Arnhem 
De werkgroep Tweede Wereldoorlog van de AWN heeft toestemming van de 
gemeente gekregen om een Kochbunker bij Museum Arnhem te onderzoeken. Hierbij 
is de bovengrond die na de Tweede Wereldoorlog is opgebracht verwijderd. Dit 
onderzoek heeft inzicht verschaft in de constructie van dergelijke structuren. 
 
Nieuwstraat 
Gemeente Arnhem heeft aan het eind van het jaar een veldonderzoek uitgevoerd 
aan de Nieuwstraat. Dit was onderzoek waarbij slechts tot een meter diep werd 
ontgraven. Ondanks deze beperking is er een goed beeld gekregen van de nog 
aanwezige vestingmuur uit de vroege 17e eeuw. Veder zijn er 19e eeuwse sporen 
aangetroffen als een stoep, beer en waterputten en enkele funderingen. Verder 
vooral resten van verstoringen en funderingen die dateren uit de periode van de 
Wederopbouw. 
 
Depot 
Het Archeologie Depot heeft weer veel bezoekers gehad, onder andere de wethouder 
Hans de Vroome, maar ook Jong Arnhem en Prodesse Conamur zijn langs geweest. 
De komende tijd zal in het teken van de verhuizing staan. Zaken moeten goed zijn 
verpakt er moet gedeselecteerd worden en vondsten uit oude projecten moeten 
zoveel mogelijk worden gedetermineerd al is het maar op materiaal categorie. 
 
Tentoonstellingen 
Bij graafwerkzaamheden aan de Bethaniënstraat 250 is onder andere een bord van 
de NSDAP verzameld. Dit is met andere Tweede Wereldoorlog vondsten 
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tentoongesteld in het Erfgoedcentrum van Rozet. Dit in het kader van 75 jaar Slag 
om Arnhem.  
 
Ook de sabotage kist is geconserveerd en 
tentoongesteld bij Platform Militaire Historie in Ede. 
Deze trok veel publiek en er is een lezing bij 
georganiseerd: Mysterieuze kist van Mariëndaal.  
 
 Zeven andere vondsten uit het depot zijn 

tentoongesteld in het 
CODA-museum in 
Apeldoorn. Het betrof sieraden uit diverse perioden en 
verschillende vindplaatsen. Bij de tentoonstelling 
'Geheimen uit Gelderse bodem: 10.000 jaar 
archeologische sieraden' is een publicatie verschenen 
met dezelfde titel. Hierin zijn ook de professioneel 
gefotografeerde 
vondsten uit het 
Arnhems Depot 
opgenomen. 
 
Monumenten 
In het kader van 75 

jaar Slag om Arnhem is uitgerekend op 7 oktober, 
de dag van het laatste bombardement op de 
Rijnbrug, een monument onthuld door wethouder 
Hans de Vroome en Leo Smole. Het betreft een verwrongen deel van de 
gebombardeerde brug dat op palen is gelast en in beton is gefundeerd door het 
Arnhemse lasbedrijf Helldörfer. Dit brugdeel is een bodemvondst die in 2018 op het 
Cobercoterrein direct ten noordoosten van de John Frostbrug in een bomkrater uit 
1944 is verzameld. Deze brug is als ‘Bridge too far’ bij de mislukte operatie Market 
Garden in september 1944 een wereldberoemd icoon geworden. Het monument 
staat tegenover de vindplaats ten zuidoosten van de John Frostbrug langs het 
fietspad. 
Op 17 november is ook voor de ongeveer 1500 door de Duitsers in 1942 
weggevoerde en vermoordde Joden uit Arnhem een monument onthuld op de Jonas 
Daniel Meijerplaats. Voorafgaand aan de plaatsing is een archeologische waarneming 
gedaan. Hierbij zijn geen sporen aangetroffen. 
 
Conflictarcheologie 
Gemeente Arnhem heeft congres Strijdigheden in Arnhem mede georganiseerd. 
Vooral Cynthia Nicholson is daar druk mee geweest en Martijn Defilet heeft daar op 
12 september een lezing gegeven over de projecten die de afgelopen jaren in de 
zuidelijke binnenstad zijn uitgevoerd. Aan het eind van de dag is er een lezing van 
Hans Goedkoop in de Eusebiuskerk geweest, waarna ruimte voor een discussie was  
met het geïnteresseerde publiek. 
 
Publicaties 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/232
1930/GLD-doc-De-Kist 
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Team Archeologie van gemeente Arnhem heeft de rapportage van het 
proefsleuvenonderzoek op het Cobercoterrein vervaardigd. 
Het lang verwachte Schuytgraafboek 'Van Woerd tot Wereldoorlog' is gedrukt en het 
eerste exemplaar is uitgereikt aan wethouder Ronald Paping.  
Verder heeft de afdeling Erfgoed van de gemeente een boek gepubliceerd over het 
Duivelshuis, dit is bij boekhandel Colofon verkrijgbaar.  
Ook zijn er diverse artikelen in het tijdschrift 
'Archeologie in Nederland' verschenen over 
opgravingen in Arnhem. Martijn Defilet heeft er 
een artikel in gepubliceerd over een 13e eeuws 
schipmolen uit Arnhem, deel 2 april 2019.  
  
Toekomst 
In 2020 zijn we voornemens om een 
proefsleuvenonderzoek te doen in de 
Schuytgraaf op veld 1. Hier bestaat de 
mogelijkheid om een Romeinse weg aan te 
treffen. Ook hier geldt dat niet onder saneringsomstandigheden gegraven hoeft te 
worden en er is geen opsporing van conventionele explosieven noodzakelijk. Dit 
biedt wellicht de mogelijkheid om enkele mensen van de AWN in te zetten. 
De rapportages van het proefsleuvenonderzoek en de daaruit volgende opgraving die 
in 2018 zijn uitgevoerd bij Huis Klingelbeek zullen gerapporteerd worden. 
Het is de bedoeling om vondsten uit het depot bij een breder publiek bekend te 
maken. Hiervoor zijn we bezig met een rubriek 'Vondst van de Maand'. We hopen dit 
te verspreiden via kort filmpjes op de socialmedia van gemeente Arnhem en korte 
artikelen in de Arnhemse Koerier. Vrijwilligers Pauline van Lierop en Ton de Lorijn 
zijn hier al mee gestart.  
Er is een bouwer gevonden voor de nieuwbouw van Museum Arnhem, hierbij komt 
ook het Archeologie Depot in. Dat betekent dat er betere bewaarcondities mogelijk 
zijn en hopelijk meer publieksbereik ontstaat. Wat dit voor de werkruimte voor de 
AWN inhoud is nog de vraag. 
Het is de bedoeling dat er een doorstart komt van de ArcheoHotspot in Arnhem. Er 
zijn vergaderingen geweest met Rozet, de gemeente, de provincie, ArcheoHotspots, 
AWN en Erfgoed Gelderland. De uitkomst moet in 2020 blijken. 
 
drs. Leo Smole, senior archeoloog en depotbeheerder gemeente Arnhem 
 
 
BASISCURSUS ARCHEOLOGIE AWN AFDELINGEN 16 EN 
17 2019 
 
 
Gezamenlijk met afdeling 16, Nijmegen is de basiscursus 
archeologie 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 
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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 
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. 
 
 
CURSUS HET HERKENNEN EN DETERMINEREN VAN STENEN WERKTUIGEN Rinus 
Houkes 
 
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 steentijd 
specialisten 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 

Enkele van de cursisten die probeerden het juiste antwoord te vinden 
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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. 
 

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 
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. Ook een index van de tijdschriften Westerheem,  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/
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COLOFON 
 
 
Samenstelling en eindredactie Peter Weegels 
Fotografie diverse personen 
Lettertype Tahoma 12 
 
AANTEKENINGEN 
 
 
 


	Vondstverwerking: dinsdagen
	Elke dinsdag komt er trouw een groep leden bijeen om vondsten te verwerken (wassen, passen, determineren, tekenen, puzzelen), verslagen te maken, etc. Een grote klus in 2019 was het determineren van de 80 dozen van de collectie Smit. Helaas zijn er  g...
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