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Vuurstenen pijlspits met schachtdoorn. 32,3x15,7x4,3 mm. 
Vindplaats onbekend. Een atypische spits waarvan de schachtdoorn 3 mm voorbij 
de weerhaken steekt.  
Vermoedelijk late Klokbeker / Vroege Bronstijd. 2200-1800 Cal. BC. 
Donatie Gerard van Bergen 
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VOORWOORD 
 
 
Het jaar 2021 heeft – net als 2020 – weer voor een groot deel in het teken van de 
corona-pandemie gestaan. Onze binnenactiviteiten waren in het eerste deel van 2021 
vrij beperkt. Vanaf juli konden ze normaal plaatsvinden, maar vanaf midden-
november waren er opnieuw beperkingen. Tegenover de beperking van de 
werkzaamheden in de werkruimte stond het veldwerk dat in de buitenlucht met 
inachtneming van 1,5 m afstand goed kon worden georganiseerd. Er was veel werk 
te doen, met name werden er veel vondsten uit de ijzertijd gedaan. Jos van 
Nistelrooy, Juliette Staudt en Rob Nijsse hebben deze kar getrokken. 
 
Zoals elk jaar, was er ook in 2021 weer sprake van lief of leed bij AWN-ers waarmee 
we verbonden zijn. Heel triest was het bericht dat op 10 januari na een ziekteperiode 
van vier maanden Jard jr., de zoon van Anke en Jard Baljet, was overleden. Dit 
volgde op een moeilijke periode van afnemende gezondheid, waarbij het vanaf het 
begin duidelijk was dat Jard jr. deze strijd niet kon winnen. Zijn ouders zijn 
ongelooflijk trots op hem, dat hij er samen met zijn geliefde Sanne met veel 
positiviteit tegenaan is gegaan. Op zaterdag 16 januari heeft de uitvaart in kleine 
kring plaatsgevonden, die door een aantal van ons via een livestream is gevolgd. 
In mei 2021 overleed Tonnie van de Rijt, de voormalige voorzitter van het 
hoofdbestuur van de AWN. Tonnie heeft er voor gezorgd dat de amateur archeologie 
weer op de politieke agenda is gekomen. Het bestuur van onze afdeling heeft een 
blijk van medeleven aan haar familie overgebracht. 
Op 28 september overleed Johan van der Laak, één van de actieve leden van de 
‘dinsdagploeg’. Johan was een aimabele man, die we onder andere kennen als de 
vinder van de ‘koperschat’ van Lichtenbeek, samen met zijn broer Jan. Dit zijn allerlei 
koperen en tinnen gebruiksvoorwerpen die in 1942 in de grond zijn gestopt, om te 
voorkomen dat ze door de Duitsers zouden worden geconfisqueerd. Het levensmotto 
van Johan was “Always look on the bright side of life”. Lang hebben we met hem 
meegeleefd bij zijn ziekte, die uiteindelijk een ongelijke strijd bleek te zijn. Wij 
wensen Maris en verdere familie veel sterkte bij dit verlies. 
 Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is onze oudgediende Therès Boltze-
Nieuwenhuis overleden. Therès heeft een belangrijke rol gespeeld in onze AWN-
afdeling in de jaren '80 en '90, met name op het gebied van vondstverwerking en 
alles dat daarbij komt kijken. Op de dinsdagbijeenkomsten gaf zij leiding aan de 
uitwerking van projecten en ze heeft hierbij een grote kennis van de diverse soorten 
aardewerk opgebouwd. Voor haar activiteiten is haar in 1996 (als vierde 
Nederlander) de bronzen legpenning van verdienste van de AWN toegekend. We 
blijven haar herinneren als een innemende persoonlijkheid met een grote inzet voor 
onze vereniging. 
 
Onze ledenvergadering op woensdag 10 maart 2021 vond voor het eerst op digitale 
wijze plaats. In de samenstelling van het bestuur trad in 2021 één wijziging op: 
Gonnie van Dijken is vanwege haar drukke baan gestopt met haar activiteiten in het 
bestuur. Haar bijdrage in haar bestuurslidmaatschap bestond vooral uit het 
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organiseren van lezingen en excursies, maar ook het op hoofdlijnen meedenken met 
het beleid van het afdelingsbestuur was kenmerkend voor haar inzet. 
 Bijzondere activiteiten waren er ook in 2021. Zo was er de cursus Stenen 
Werktuigen door Rinus Houkes, die op 4 zaterdagen in de maand november werd 
gegeven en die ruim in de belangstelling stond. Ook bijzonder was de opgraving van 
twee kazematten uit WO-II in fort De Schalm bij Renswoude, gecombineerd met het 
zichtbaar maken ervan. Dit is door onze Werkgroep Tweede Wereldoorlog uitgevoerd 
in samenwerking met de Stichting Grebbelinie, tijdens de Nederlandse 
Archeologiedagen op 18-20 juni, waarbij het publiek een kijkje kon komen nemen. 
Verder is in het kader van de Archeohotspot Arnhem (waarin verschillende Arnhemse 
erfgoedpartners samenwerken) een ArcheoAcademy gestart, waarbij eens in de drie 
maanden een digitale lezing wordt gehouden. 
 
Met het afsluiten van het jaar 2021 kijken we tevens vooruit naar 2022. Een 
nieuwjaarsborrel was onder de corona-omstandigheden helaas nog niet mogelijk. 
Laten we hopen dat we in dit jaar de coronaproblemen kleiner zullen zien worden en 
dat het leven weer meer haar gewone loop gaat krijgen, zoals we dit vóór 2020 
gewend waren. Hoe dan ook gaan we als vereniging zo goed mogelijk verder met 
onze activiteiten. 
 
Onze verhuizing naar de nieuwe locatie is momenteel het belangrijkste aandachtpunt 
van het bestuur. Omdat het gemeentelijk archeologiedepot van Arnhem samengaat 
met het depot van het Arnhems Museum aan de Utrechtseweg, meldden we in het 
vorige jaarverslag dat we op zoek moesten naar nieuwe huisvesting. Deze is 
gevonden in het pand van NIVON-Arnhem aan de Molenbeekstraat 26A in Arnhem. 
We hebben goede verwachtingen van de samenwerking met NIVON-organisatie in 
het gebouw, zeker omdat we elkaar aanvullen in de programma's die we aan elkaars 
leden bieden, waarin we mooie synergiën zien. 
 De plek ligt op loopafstand van station Arnhem-Velperpoort. Parkeren van 
auto’s is in de Molenbeekstraat zelf niet gewenst, maar in de directe omgeving is 
voldoende ruimte. Laden en lossen kunnen we op eigen terrein. De eigenlijke 
werkruimte meet 50 vierkante meter en is daarmee kleiner dan de werkruimte in het 
archeologiedepot. Gelukkig is er in het NIVON-gebouw een gezamenlijke kantine en 
zijn er ruimtes voor het geven van lezingen en cursussen. De mogelijkheden van 
opslag zijn er heel beperkt. Daarom wordt flink geselecteerd in de spullen die mee 
worden verhuisd. Zo is o.a. de omvang van onze fysieke bibliotheek teruggebracht 
tot ca. 30% van het oude aantal boeken. Voor het materiaal dat we niet op de 
Molenbeekstraat kunnen bergen, hebben we gelukkig externe opslagruimte 
gevonden in Zevenaar en Arnhem. 
 
De feitelijke verhuizing vindt plaats tussen 1 januari en 1 mei 2022. Het bestuur 
werkt hierbij met een Plan van Aanpak, dat steeds wordt geactualiseerd. Dit bestaat 
uit een aantal onderdelen, die elk door één van de bestuursleden wordt 
gecoördineerd, met medewerking van enkele leden voor de uitvoering ervan. Het 
eerst uitgevoerde onderdeel was het verven van de wanden van de nieuwe 
werkruimte en het aanbrengen van aanvullend stucwerk. Ook is de kleine bergruimte 
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Onze klassieke Gispenvitrine vol met bodemvondsten uit 
Arnhem en de regio 

omgetoverd tot nette opslagruimte voor ons veldwerkgereedschap, zodat dit weer 
overzichtelijk kan worden opgeborgen. 

Bij de verschillende onderdelen van de verhuizing moeten veel 
werkzaamheden worden verricht. Om hiervan een beeld te geven: het gaat o.a. om: 
inpakken in verhuisdozen en weer uitpakken ervan, administratieve handelingen 
hierbij, etikettering, laden en lossen van de verhuisbus, demonteer- en monteerwerk 
zoals het demonteren van kasten en vitrines. Diverse leden helpen hierbij en daar 
zijn we als bestuur blij mee. 
Eén van de grootste onderdelen 
betreft het leegmaken van de grote 
Gispenvitrine en het inpakken van alle 
exposeerbare objecten in dozen en 
tikkels (zwarte kunststof dozen). 
Helaas hebben we geen plek meer 
voor het opstellen van de 
Gispenvitrine, die al een monument op 
zich is. We hopen dat deze vitrine 
ergens een nieuwe plek in Arnhem of 
directe omgeving kan krijgen. Er zijn 
enkele organisaties die in principe 
belangstelling hebben en waarmee we 
in gesprek zijn. Als er geen nieuwe 
plek komt, zullen we helaas 
genoodzaakt zijn de mooie vitrine te 
verkopen. Laten we hopen dat deze vitrine voor Arnhem behouden kan blijven. 

In de hoop dat er in 2022 geleidelijk weer meer mogelijk gaat worden, wens ik u 
veel leesplezier toe bij het lezen van dit verslag van onze activiteiten in 2021. 

Jan Verhagen, voorzitter 
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                                           BESTUURSLEDEN AWN - 17 
 

         VOORZITTER  
Jan Verhagen   
Ooyselandweg 56, 6905 DT 
6905 DT Zevenaar 
  0316 34 42 41 
  06 525 135 46 
   voorzitter.awn17@gmail.com   
 
 

 
  

VICE VOORZITTER 
Rob Nijsse 
Josef Israëllaan 143 
6813 ID Arnhem 
   026 44 23 589 
   06 83782808 
    veldwerk.awn17@gmail.com  
 

 
  

                            
             SECRETARIS 
             Peter Weegels 

    van der Molenallee 131,  
    6865 CC Doorwerth 

                026 33 42 385 
                06 51637454 

       secretaris.awn17@gmail.com  
 
 

 
 
 
            PENNINGMEESTER 

         Jos van Nistelrooy 
         Zonegge 19-02 
         6903 GV  Zevenaar 
            0316-528509 

               06-29505818 
               penningmeester.awn17@gmail.com 
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            COLLECTIES 
             Juliette Staudt 

 0640950068 
  collecties.awn17@gmail.com  

 
 
 
 

 
 

 
 PR EN COMMUNICATIE 
 Ron Moerenhout 
         Nassaulaan 3  
         6861 DA  Oosterbeek  
            026-3341029 
             communicatie.awn17@gmail.com  
 
 
 

 
 
 
 
 
KADER 
 
Bibliotheek   Mirjam de Ruijter 
AVK-administratie   Juliëtte Staudt 
Cursussen   Rob Nijsse (coördinator i.s.m. AWN-16) 
Educatie   Wim Schennink 
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Notulen van de algemene ledenvergadering Woensdag 10 maart  2021 AWN Afd. 17 
19:30u via Zoom 

Afwezig: Ron Moerenhout, Gonny van Dijken; Erik de Bruin 
15- aanwezigen en 4 bestuursleden

Agenda 
1. Opening; Jan Verhagen heet iedereen welkom
2. Notulen jaarvergadering op 11 maart 2020; Vastgesteld
3. Mededelingen van het hoofdbestuur van de AWN: 20 maart afgevaardigden dag
en lezing over neanderthalers; stichting archeohotspot en PAN (metaaldetectie)
mogelijk integreren ism AWN; overleg om een netwerk van organisaties die
samenwerking in relatie tot de omgevingswet wordt georganiseerd.
4. Mededelingen van het bestuur Afdeling 17 en ingekomen stukken
Ron Moerenhout afwezig ivm ziekte; geen ingekomen stukken
5. Jaarverslag 2020; ivm Corona waren de activiteiten beperkt, in de zomer wel
werkdinsdagen gehouden. Opgravingen waren ook beperkt. Hoogtepunt was
uitreiking van Algemene Erepenning voor Ben Clabbers voor zijn verdiensten als
bestuurslid/voorzitter en hulpvaardigheid. Helaas zijn dit jaar ons Wim Angenent,
Gerrit Berendsen, Ria Zehnpfennig
Nieuwe jaar: verhuizing, afhankelijk van verhuizing Depot en opening Museum
Arnhem (juni 2022), na de zomer helderheid over toekomstige locatie (Rozet of
NIVON); ruimte zal krapper worden.
6. Financiën
a. Financieel jaarverslag 2020; Vanwege beperkte activiteiten weinig financiële
b. Verslag kascontrolecommissie; Op basis van bevindingen alles goedgekeurd,
complimenten voor de penningmeester en voorstel aan de vergadering om het goed
te keuren.
c. Benoeming lid en reservelid kascommissie; Frank Veldt is aftredend voorzitter,
Gerard van Bergen wordt voorzitter. Mia Corbeek treedt toe als lid van de
kascontrolecommissie; Reservelid: Rinus Houkes
d. Decharge bestuur; bij acclamatie
e. Vaststellen begroting 2021; twee veranderingen: veel kosten vanwege langdurige
opgraving in Geitenwaard en de verhuizing. Voorziening locatie Ede is er voor
aanschaffingen van de werkgroep Ede. Begroting wordt goedgekeurd door de
vergadering.
7. Bestuursverkiezing
Jos van Nistelrooy en Peter Weegels zijn aftredend en herkiesbaar. Er waren geen
tegenkandidaten. Beiden worden herkozen door de vergadering. Gonnie van Dijken
was tussentijds aftredend.
8. Rondvraag en sluiting; cursus omgevingswet wordt ook voor AWN17
georganiseerd.
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FINANCIEEL VERSLAG 2021 EN TOELICHTING OP DE BEGROTING VOOR 2022 
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Balans per 31 december 2021

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020
bedragen in euro's 31-dec 31 dec bedragen in euro's 31-dec 31 dec
Vaste activa Eigen Vermogen
Totaal vaste activa 0,00 0,00 Eigen Vermogen eind vorig boekjaar 6.178,73 5.856,78

Saldo baten/lasten 97,86 321,95
Toevoeging bestemmingsreserves 0,00 0,00
Algemene reserves 6.276,59 6.178,73

Bestemmingsreserves 0,00 0,00
Vlottende Activa Totaal Eigen Vermogen 6.276,59 6.178,73
Nog te ontvangen / vooruit betaald 0,00 0,00
Totaal vlottende activa 0,00 0,00 Vreemd Vermogen

Voorziening huur groot mat. 1.455,40 2.375,00
Voorziening meubilair + app. 2.500,00 2.500,00
Voorziening jubileum AWN17 2.000,00 500,00

Liquide Middelen Voorziening locatie Ede 640,30 640,30
Kas 0,00 0,00 Voorziening verhuizing 4.852,93 5.000,00
Bank 8.544,23 12.200,05 Voorziening Spektakel Vitalis 0,00 4.187,01
Spaarrekening 9.180,99 9.180,99
Totaal liquide middelen 17.725,22 21.381,04 Nog te betalen / vooruit ontvangen 0,00 0,00

Totaal vreemd vermogen 11.448,63 15.202,31

Totaal activa 17.725,22 21.381,04 Totaal passiva 17.725,22 21.381,04

© AWN, Afdeling 17 - 30 maart 2022 
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LEZINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN 2020 AWN AFDELING 17 
 
 
 
Terugblik Digitale Nieuwjaars-
bijeenkomst 13 januari 2021 
 
Intussen een bekend fenomeen in de 
Coronacrisis: de nieuwjaarsbijeenkomst 
was dit jaar digitaal op woensdagavond 
13 januari 2021. De bijeenkomst 
bestond uit een Nieuwjaarstoespraakje 
van de voorzitter, bijpraten en 
uitwisselen van wetenswaardigheden 
en een presentatie van een 
archeologisch onderwerp. Alles bij 
elkaar 1 à 1,5 uur. 
 
 
 
Limes op de werelderfgoedlijst: belang van Herwen 
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Werkdag en avond: dinsdagen in Arnhem en tweewekelijks donderdagen 
in Ede 

Elke dinsdag komt er trouw een groep leden bijeen om vondsten te verwerken 
(wassen, passen, determineren, tekenen, puzzelen), verslagen te maken, etc. In 
2021 is zo goed en zo kwaad als het ging gewerkt.  
In Ede was er twee wekelijks een bijeenkomst, die tijdens de Corona ook vaak online 
zijn gehouden. Naast werken was er natuurlijk ook tijd voor gezelligheid. 

Archeologie in Nederland: stuk Leo van Midden en Rob Nijsse; 

In het tijdschrift Archeologie in Nederland 
verscheen in juni 2021 een artikel “Twee 
bunkertjes uit de Tweede Wereldoorlog 
bij museum Arnhem”. Het betreft een 
opgraving die de AWN afdeling 17 mocht 
uitvoeren op twee zogenaamde 
Kochbunkers die in de tuin van het 
museum door de Duitsers na september 
1944 waren gebouwd. Leo van Midden en 
Rob Nijsse schreven het artikel. 

Voornaamste bevindingen: een Engelse 
stengun MK II in een van de bunkertjes en 
munitie uit de periode september 1944 en 
de opgraving van de verbindende 
loopgraaf. De kogels uit de strijd gaven een 
mooi beeld van het spervuur van de strijd 
en ook foto’s lieten zien dat niet al het 
materieel door oorlogsgeweld onklaar werd 
gemaakt, maar ook door een verkeerde 
manoevre.  

Archeologisch onderzoek Batterij aan de Schalmdijk Renswoude 18-20 
juni 

Tijdens de Archeologiedagen op vrijdag 
19 en zaterdag 20 juni boden het 
Grebbelinie Bezoekerscentrum in 
samenwerking met de Stichting 
Grebbelinie en WO II werkgroep van 
AWN Afd 17 een uniek archeologisch 
arrangement aan. 

Naast een bezoek aan de museale 
expositie, kregen bezoekers een korte 
rondleiding over het Fort aan de 
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Buursteeg en kon men op eigen gelegenheid wandelen of fietsen naar de Batterij 
aan de Schalmdijk (afstand 800 m). Ook was er de mogelijkheid om een kijkje te 
nemen bij actueel archeologisch onderzoek en om een gereconstrueerde 
tankversperring te bezichtigen met uitleg ter plaatse. Onderwerp van het onderzoek 
zijn twee betonnen onderkomens voor pantserafweergeschut van het Nederlandse 
leger.  
 

 
15 september 2021 Lezing Nieuwe 
inzichten in de prehistorie van de Betuwe 
door Peter van den Broeke  
 
In de Betuwe is de afgelopen drie decennia veel 
archeologisch veldwerk verricht en niet alleen in 
het tracé van de Betuweroute. Uitbreidingen in 
de regio’s Geldermalsen, Tiel en Nijmegen(-
Noord) en Arnhem(-Zuid) vormden aanleiding 

voor opgravingen die het beeld van de bewoning aanzienlijk hebben verrijkt, ook dat 
van de periode voor de Romeinse tijd. Dat komt mede doordat botmateriaal in klei 
beter bewaard blijft dan op de zandgronden. Zo zijn er juist uit de Betuwe bijzondere 
graven met skeletten uit de ijzertijd bekend geworden, met soms sieraden die uit 
Nederland en omstreken verder niet bekend zijn. Ook opmerkelijk is de depositie van 
bronzen voorwerpen uit de bronstijd in restgeulen, ongetwijfeld bedoeld voor hogere 
machten. Ze komen tijdens de lezing aan de orde naast de eenvoudige agrarische 
nederzettingen die de dagelijkse bestaansbasis vormden. 
 
Peter van den Broeke is senior archeoloog bij de gemeente Nijmegen. 
 

 
 
15 september 2021 Lezing Geertjesgolf – Eckhart Heunks  
 
In en rond het plangebied Geertjesgolf – een grote zandwinlocatie ten zuiden van 
Winssen – zijn de afgelopen decennia diverse archeologische onderzoeken 
uitgevoerd. Deze onderzoeken betroffen voornamelijk booronderzoeken en enkele 
kleine proefsleufonderzoeken en opgravingen. Daarbij is een breed scala aan 
vindplaatsen vastgesteld met een grote tijdsdiepte variërend van laat-mesolithicum 
tot en met de Romeinse tijd. De ligging van deze vindplaatsen is in hoge mate te 
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koppelen aan de landschappelijke opbouw van het gebied, waaraan tijdens die 
onderzoeken ook veel aandacht is besteed. Aan het westelijke deel van plangebied 
Geertjesgolf is eind jaren ’90 van de vorige eeuw een lage verwachting toegekend op 
basis van de destijds beschikbare kennis. 
De nieuw opgedane inzichten tijdens 
latere onderzoeken in de omgeving 
vroegen om een nader onderzoek naar 
deze verwachtingen. Met de opstart van 
de zandwinning vanaf 2017 is dan ook 
aanvullend onderzoek uitgevoerd. De nog 
in dat jaar bij toeval aangetroffen 
vindplaatsen uit het Neolithicum en de 
Bronstijd door leden van de AWN, hebben 
sterk bijgedragen aan de noodzaak tot nader onderzoek naar de landschapsgenese. 
Deze vindplaatsen werden namelijk in zones aangetroffen waaraan aanvankelijk een 
lage verwachting was toegekend.  

De basisvormen van het landschap blijken terug te gaan tot het terrassenlandschap 
uit het Laat-Glaciaal. De ontwikkelingen gedurende het Holoceen worden in hoge 
mate bepaald door de geleidelijke vernatting van het gebied onder invloed van 
zeespiegelstijging en de oostwaartse uitbreiding van de Rijndelta. Deze ontwikkeling 
zijn vertaald naar een paleogeografisch landschapsmodel voor het plangebied. Dit 
model blijkt van grote betekenis voor de toe te kennen archeologische 
verwachtingen. Het maakt duidelijk waarom nieuwe vindplaatsen van de AWN juist 
daar zijn aangetroffen, en biedt een stevige basis voor het opstellen van een 
periode-specifiek archeologisch verwachtingsmodel. De hieruit voortgekomen 
verwachtingskaart vormt het uitgangspunt voor lopende en toekomstige aanvullende 
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onderzoeken in de nog resterende delen van het plangebied. 
In de presentatie werden de nieuwste inzichten ten aanzien van de 
landschapsgenese van het plangebied en omliggende regio uiteen gezet. Vanwege 
coronavoorschriften was het aantal toehoorders beperkt en konden anderen de 
lezing online volgen. 
 
 
JAARVERSLAG ARCHEOLOGIE GEMEENTE EDE 2021 
Foto’s: Marlous van Domburg/Carmen Harmsen (gemeente Ede) 
 
2021 was in Ede een gevarieerd jaar. Ook bij de ArcheoHotspot hadden we uiteraard 
te maken met de vele coronamaatregelen en lockdowns, maar daardoor lieten we 
ons niet uit het veld slaan! We waren het hele jaar nog bezig met de uitwerking van 
de collectie Oosterbaan. Omdat we een deel van de tijd niet bij elkaar mochten 
komen, heeft iedereen scherven mee naar huis genomen om te tekenen en te 
determineren. Op de vaste werkavonden bespraken we de resultaten en vragen 
gewoon via Teams! 

 

De ijzertijddag bij de ijzertijdboerderij in 
Wekerom mocht ondanks alle 
coronamaatregelen ook doorgaan. Helaas niet in 
de zomer, maar de herfstvakantie bleek ook een 
goed moment. Op deze dag werd uitleg 
gegeven over het leven in de ijzertijd, kon je 
verschillende ambachten uit die periode 
uitproberen en kon zien hoe de mensen in die 
tijd een dier vilden.  

 
Ook kinderactiviteiten 
konden, zowel vanuit huis 
als op locatie, gewoon 
doorgaan. Zo hebben we een aantal keer een ArcheoHotspot 
speciaal voor kinderen gehad, stonden we in de 
kinderboekenweek op een heuse beroepenmarkt en is er in het 
kader van het lockdown ‘doepakket’ met een schervenpakketje 
voor thuis aangehaakt bij een bredere activiteit vanuit Cultura, 
waar ook dans en theater een rol in speelde.  
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Zo’n twee jaar geleden, 
in januari 2020, heeft 
er in Ede een 
publieksopgraving 
plaatsgevonden, op 
initiatief van de 
gemeente Ede. RAAP 
groef een laatste deel 
op bij Park Reehorst, 
voor de bouw van een 
grote nieuwbouwwijk 
gebouwd op de plek van voormalige sportvelden. Al vanaf 2014 was daar onderzoek 
gedaan, maar het bijzondere van de laatste campagne in 2020 was dat het publiek 
werd uitgenodigd om zelf mee te graven, om kennis te maken met archeologie. Het 
bleek een succes want jong en oud kwamen hier op af. En met een crematiegraf en 
huisplattegronden uit de midden-bronstijd en late ijzertijd vielen ze met hun neus in 
de boter! 
Anderhalf jaar later, toen RAAP al een eind gevorderd was met de uitwerking, 
hebben we alle mensen die hebben meegegraven opnieuw uitgenodigd, nu voor een 
uitwerkmiddag in Cultura Erfgoed. Ivo Hermsen van RAAP kwam met een grote 
hoeveelheid midden-bronstijd aardewerk van de opgraving. Iedere deelnemer kreeg 
een stapel scherven om te determineren. Aangestoken door het enthousiasme van 
Ivo werd er gekeken, gevoeld, beschreven en getekend. En op de allesporenkaart 
werden de huisplattegronden gezocht en ingetekend. Zo kon men ervaren wat er bij 
een uitwerking komt kijken. Inmiddels is het rapport van de opgraving verschenen.  
 

De gemeente Ede liet in 2021 de 
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) 
actualiseren door de bedrijven Overland 
en RAAP. Naast archeologie zijn ook 
cultuurhistorie, cultuurlandschap en 
monumenten in de CHW verwerkt. Deze 
kaarten zijn te raadplegen via geo.ede.nl 
(klik op de tegel ‘CHW extern’).  
Onderdeel van de actualisatie is een 
veldinspectie van enkele zogeheten 
Terreinen van Archeologische Waarden. 
Zo zijn we op 11 december met Nico 

Willemse van RAAP met een groep van acht vrijwilligers in Nationaal Park de Hoge 
Veluwe op zoek gegaan naar grafheuvels, op plekken die door het project Erfgoed 
Gezocht waren aangewezen als mogelijke grafheuvels. Gewapend met boorsets 
hebben we in dichte mist deze plekken onderzocht. Helaas zonder resultaat, het 
bleken allemaal natuurlijke heuvels. Maar de spanning en het plezier waren er niet 
minder om! 
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Marlous van Domburg 
Carmen Harmsen 
Charlotte Peen 
 
 
DE WESTBERG, EEN MONUMENTAAL WAGENINGS ERFGOED 
 
Aankondiging van publicatie van Werkgroep Archeologie Wageningen. Op 26 april 
2022 wordt dit boek, waarin een flink gedeelte archeologie, gepresenteerd. 
Hierbij alvast de flyer van deze uitstekend gedocumenteerde uitgave. 
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DONATIES GERARD VAN BERGEN. 
 
Beschreven door Rinus Houkes, 24-9-
2021. 
 
1 
Vuurstenen pijlspits. 
23x13,5x5,4 mm. 
Vondplaats onbekend. 
De asymmetrische basis doet denken 
aan de Rössen cultuur. 
4900-4200 Cal. BC. 
 
 

 
2 
Vuurstenen pijlspits. 
23,6x13,5x4,7 mm. 
Vindplaats onbekend. 
Afhankelijk van de regio kan dit Stein of 
Vlaardingen cultuur zijn. 
3400-2600 Cal. BC. 
 
 
 
 

 
 

 
3 
Vuurstenen pijlspits met schachtdoorn. 
32,3x15,7x4,3 mm. 
Vindplaats onbekend. 
Een atypische spits waarvan de 
schachtdoorn 3 mm voorbij de 
weerhaken steekt. 
Vermoedelijk late Klokbeker / Vroege 
Bronstijd. 
2200-1800 Cal. BC. 

 
4 
Vuurstenen pijlspits met holle basis. 
41,7x23,4x6,6 mm. 
Vindplaats onbekend. 
Een nogal onregelmatig gevormde 
spits. 
Klokbeker cultuur. 
2500-2000 Cal. BC. 
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5 
Basis van een vuurstenen pijlspits met 
holle basis. 
24,6x22,7x5 mm. 
Vindplaats onbekend. 
Klokbeker cultuur. 
2500-2000 Cal. BC. 
 
 
 

 
6 
Vuurstenen pijlspits met holle basis 
45x16,4x6,9 mm. 
Vindplaats onbekend 
Vroege Bronstijd 
2000-1800 Cal. BC. 
 
 
 
 

 
7 
Atypische vuurstenen spits. 
54,5x20x6,7 mm. 
Ondanks dat deze spits paleolithische trekjes 
vertoont plaats ik hem, op basis van een 
eerdere melding, toch in de late beker periode. 
2600-2000 Cal. BC. 
 
 
 
 
 

16 oktober Aan het werk: overleven als in de 
ijzertijd! (zie ook verslag archeologie Ede) 
 
WEKEROM/LUNTEREN – Benieuwd hoe men vroeger in 
de ijzertijd leefde? Dit was te beleven en ervaren op 
zaterdag 16 oktober bij de ijzertijdboerderij in Wekerom. 
Geldersch Landschap & Kasteelen organiseerde  in 
samenwerking met gemeente Ede, PRAE, AWN  Afd 17 
en Museum Lunteren een dag met diverse 
ijzertijdactiviteiten voor jong en oud.  
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Je kon zelf ervaren hoe het werken en leven 
er in de ijzertijd aan toe ging. Sieraden 
maken, de ijzertijdboerderij bekijken en een 
computer-reconstructie van een ijzertijderf. 
Je kon je een echte archeoloog wanen door 
scherven aan elkaar te plakken, mee te 
wandelen met de boswachter of het 
mammoetjong in Museum Lunteren 
bezoeken en meer te leren over het leven 
van vroeger. AWN Afd. 17 had hier een 
aantal leuke kinderactiviteiten.  
 
 
 
BASISCURSUS ARCHEOLOGIE AWN AFDELINGEN 16 EN 17 2021 
 
Helaas heeft deze door Corona geen doorgang gevonden ! 
 
 
CURSUS HET HERKENNEN EN DETERMINEREN VAN STENEN WERKTUIGEN Rinus 
Houkes; zaterdagen 6-13-20 en 27 november 
 
De cursus was 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 leidde 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 bood de cursus gedurende de lessen, naast de basis lesstof 
in de syllabus, nog veel meer informatie. Het was aan de cursisten zelf om uit te 
maken of ze daarvan een dictaat willen opstellen maar voor wie zich in de stof wilde 
verdiepen was zelfwerkzaamheid wel een vereiste. 
De onderwerpen die behandeld werden waren: 
• 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 gingen 
kijken hoe men in de verschillende perioden 
van de steentijd, met de verschillende 
technieken en materialen, werktuigen 
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vervaardigde. We keken 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 gingen we in op de stenen met natuurlijke 
oppervlakte modificaties en die als pseudo artefacten bekend staan. 
 
Uiteraard werd de cursus afgesloten met de meegebrachte werktuigen van de 
deelnemers. Naast stenen zonderwerktuig bestemming, waren er toch een paar die 
gedetermineerd konden worden.  
 
 

VERHUIZING AWN AFDELING 17 
 

Zoals o.a. in de jaarvergadering is 
aangegeven, gaat het gemeentelijk 
archeologiedepot van Arnhem 
verhuizen naar de locatie Arnhems 
Museum aan de Utrechtseweg. In 
verband hiermee is het bestuur van 
AWN-17 al enige tijd bezig met het 
zoeken naar geschikte nieuwe 
huisvesting. Deze is nu gevonden in 
het pand van NIVON-Arnhem aan de 
Molenbeekstraat 26A. De plek ligt op 
loopafstand van station Arnhem-
Velperpoort. Parkeren van auto’s is in 

de Molenbeekstraat zelf niet gewenst, maar in de directe omgeving is voldoende 
ruimte. Laden en lossen kunnen we op eigen terrein. De eigenlijke werkruimte zal 
wat kleiner zijn dan de huidige, maar in het NIVON-gebouw is een gezamenlijke 
kantine en er zijn ruimtes voor het geven van lezingen en cursussen. Voor een deel 
van onze opslag zoeken we nog ruimte elders. 
We hebben goede verwachtingen van de samenwerking met NIVON in het gebouw. 
Er zal een overgangsperiode zijn, waarin we zowel de ruimte in het archeologiedepot 
als de ruimte in het NIVON-gebouw in gebruik hebben. Daardoor kunnen we op een 
rustige wijze verhuizen aan de hand van een stappenplan. De onderbreking van de 
activiteiten van de dinsdagploeg zal dan zo beperkt mogelijk zijn. Zoals het er nu 
uitziet zal deze ‘dubbele’ periode van 1 januari tot 1 mei 2022 lopen. We zullen jullie 
van de voortgang op de hoogte houden en waar nodig een beroep doen op jullie om 
bij onderdelen van de verhuizing mee te helpen. 
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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 
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RAPPORTEN 2020 
 

Het rapport Westervoort – De Schans is hier te downloaden. 
Het rapport Ede – Wulplaan/Kolkakkerweg is hier te downloaden. 

 

 
 
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,  
 
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   Bibliotheek met leestafel 
 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. 

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/wp-content/uploads/2020/09/Rapport-AWN-17-36-Westervoort-Schans-febr2020.pdf
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/zuid-veluwe-oost-gelderland/wp-content/uploads/2020/09/Rapport-AWN-17-37-Ede-Wulplaan-K.pdf
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AWN – NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE VERENIGING 
 

• 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 
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