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    PRIKBORD    

    

 Vanwege de Coronacrisis zijn de donderdag 
werkavonden in Cultura Ede, de 
werkdinsdagen in Depot Arnhem en de lezing 
van 8 april tot onze spijt afgelast. 
  

Met groet  Het bestuur. 
 

 
 
 
We houden jullie op de hoogte wanneer activiteiten weer doorgang vinden. 
 
 

 
 Terugblik Lezing: Waar komen al die kastelen opeens vandaan? 
Joris Habraken; regio archeoloog  
 
De boeiende lezing ging over hoe nieuwe technieken en betere 
ontsluiting van bronnen leidt tot een toename van het aantal 
kasteellocaties in Nederland. In deze lezing werden nieuwe 
kasteellocaties binnen de regio Arnhem, of beter gezegd in Lent 
gepresenteerd waarbij werd 
ingegaan op de 
onderzoeksmethoden. Naast 

bekende locaties, zoals kasteel Doornik, ook onbekende 
locaties, zoals Kasteel Lent aan de Steltse straat en bijzonder 
de  reconstructie van kasteel Ressen op basis van een kaart uit 
1930 gebaseerd op een opgraving in 1870 die wonderwel op 
de juiste plaats was gelegd, zoals uit gecrowdfunde grondradar 
bleek onder de reconstructie!  In tegenstelling tot de historische 
bronnen uit 1870 waren de muurresten niet verwijderd. Soort 
nepnieuws avant la lettre… 
 
 
 



 
 
 
  

 
 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 _xx_|xy xÇ _xx_|xy xÇ _xx_|xy xÇ _xxwwww  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  
 
 
Indien de situatie het toelaat:  
  
Woensdag 6 mei Lezing Wil Kuijpers: Het Romeinse Castellum in de Loowaard … en meer  
Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Plaats: De Schuur, Hannesstraatje 2a, Arnhem (bij de 
Drielsedijk). Toegang is gratis (vol=vol). 
 
Woensdag 10 juni Lezing Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie; Hazenkamp 
66, 6836 BA  Arnhem 
 


