
  
Acquoy, september 2021.   

Aan alle leden van AWN afdeling 15 West en Midden-Betuwe en Bommelerwaard,   

Beste leden,   

Deze brief is voor iedereen die de archeologie een warm hart toedraagt en lid is van AWN 
afdeling  15.   

Het is lang geleden dat wij als bestuur van AWN 15 wat van ons hebben laten horen. 
De laatste  leden vergadering in het tijdelijk onderkomen in Heerenwaarden is vele jaren 
geleden.   

Kort na deze vergadering raakten wij onze vaste plek kwijt en het lukte niet een nieuwe 
plek te  vinden waar we als afdeling 15 onze activiteiten konden uitoefenen. Het bestuur 
viel uiteen en er  meldden zich geen nieuwe bestuursleden om de kar te trekken. AWN 15 
werd een slapende  afdeling……   

Een aantal bestuursleden is blijven zoeken naar mogelijkheden om de afdeling nieuw 
leven in te  blazen. Dit gebeurde samen met de leden van de verzelfstandigde werkgroep 
archeologie van de  Historische Kring Kesteren en omgeving. Dit heeft geresulteerd in de 
oprichting van een nieuw /   
Archeologisch Centrum Rivierenland/ Afdeling 15. Hiermee wordt er een nieuwe weg 
voor de  archeologie in het rivierenland ingeslagen.   

De nieuwe naam is: het ARCHEOLOGISCH CENTRUM RIVIERENLAND 

/AWN 15.  Dit bestrijkt in grote lijnen het gebied Rivierenland en de 

Bommelerwaard.   

In Zoelen is een nieuw onderkomen gevonden aan de rand van de sportvelden. Daar is de 
afgelopen  tijd hard gewerkt aan het opknappen van een gebouwtje dat van de sportvereniging 
gehuurd wordt.  De archeologie heeft hiermee weer een eigen werkruimte!   

Er is een nieuw bestuur gevormd dat bestaat uit 5 bestuursleden en een adviseur die tevens 
zitting  heeft in het hoofdbestuur van de AWN. Ook is in het nieuwe bestuur een oud 
bestuurslid van AWN  15 vertegenwoordigd.   

Het bestuur van de AWN ondersteunt het nieuwe Centrum volledig. Professionele 
organisaties zoals  de Rijksdienst voor Cultuur, Erfgoed Gelderland, Bato Tiel, de 
Nederlandse Limes Samenwerking,  Romeinen nu, en vele anderen waaronder PAN zijn 
enthousiast en positief. Dit geldt ook voor  verenigingen met een landschappelijk of historisch 
raakvlak. Wij hopen op veel contacten en goede  samenwerking.   

Het is de bedoeling dat het Centrum gaat uitgroeien tot een Archeologie Centrum in 
Rivierenland dat voor velen de mogelijkheid gaat bieden om de archeologie weer te 



kunnen beoefenen.  
Wat gaat er de komende tijd gebeuren?   

Allereerst is er een grootse OPENING OP 9 OKTOBER! Jullie ontvangen hierbij een 
uitnodiging en het  programma voor die dag. Niet missen en alvast blokken in jullie agenda’s!   

De archeologie in dit gebied heeft veel nieuwe ogen en oren nodig in het veld. Niet 
alleen  volwassenen maar ook kinderen.   

Er zijn inmiddels twee jeugdgroepen in Zoelen opgestart die op woensdag en zaterdag bij 
elkaar  komen. Iedereen vanaf een leeftijd van 8 jaar kan hier van alles leren over 
archeologie. Een echte  jeugdafdeling archeologie! Geef je op!   

Omdat we gebruik mogen maken van de kantine op het sportcomplex waar plaats is voor 
300 (!)  mensen wordt er hard gewerkt aan een cursus en lezingen programma voor 
2021/2022. De eerste lezing is op 18 oktober en Wil kuipers gaat vertellen over de 
resultaten van zijn onderzoek naar de  verdwenen Castella in het Rivierengebied. 
Uitnodiging volgt maar noteer alvast de datum!   

Studenten archeologie van de VU gaan onze ruimte gebruiken om hun onderzoeken uit te 
werken.  Kom kijken!   

Er komen vaste dagen waarop archeologen uit het veld komen helpen om door jullie gedane  
vondsten te determineren. Dat kan iedere woensdagavond en zaterdagmiddag. In ons 
centrum doen  we onderzoek naar alle vondsten uit het gebied tot 1850. Vondsten worden 
geregistreerd,  gedetermineerd en gefotografeerd. Ook worden ze vastgelegd in de Nationale 
Databank van de  PAN.   

Er komen vaste dagen waarop veldpractica gegeven worden.   

Voor specifieke vragen en of specialistische hulp kan er ook door de week in Zoelen een 
afspraak  gemaakt worden.   

Op de dag van de opening zal ook onze Website actief zijn. Op Facebook en Instagram 
worden  berichten uitgewisseld over vondsten en ontwikkelingen in ons gebied.   

Wij hopen op een (her)nieuwe kennismaking op 9 oktober! Voor kinderen is er een 
speciaal  programma!   

Tot ziens en van harte WELKOM!   

Namens het oude bestuur van Afdeling 15 West- en Midden-Betuwe en 

Bommelerwaard,  Jelle van Hemert,   

Hans van der Laan,   

Cristel Paul,   

Gerard Terpstra.  


