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PROFIEL 
De Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW) is in 1982 opgericht als onderdeel van 
de Historische Vereniging Oud Wageningen. Naast kortdurende projecten heeft de 
Archeologische Werkgroep Wageningen (zoals de WAW destijds nog heette) zich meer 
dan 10 jaar beziggehouden met onderzoek naar het Wagenings Kasteel, het consolideren 
van de nog aanwezige resten en het vergroten van het historisch besef door o.a. aanleg 
van een ‘Wallenpad’ Ook heeft zij zich binnen de Gemeente Wageningen altijd sterk 
gemaakt voor het tijdig uitvoeren van archeologisch onderzoek indien daar noodzaak toe 
was (bij verstoren van de bodem door bijvoorbeeld bouwactiviteiten). De WAW heeft deze 
taak vele malen op zich genomen. 
In 2007 trad landelijk de ‘Wet op de archeologische monumentenzorg’ in werking. Sindsdien 
is archeologisch onderzoek door professionals een standaardvereiste bij ruimtelijke 
ontwikkeling, wanneer daar door indicaties vooraf aanleiding toe is. Er is dus geen 
noodzaak meer tot het uitvoeren van opgravend onderzoek door de WAW. Maar 
archeologie is veel meer dan opgraven alleen en daar is zeker een taak voor de WAW 
weggelegd, er bevindt zich enorm veel kennis en inzet bij de leden en er zijn nog vele 
projecten niet volledig afgerond of gepubliceerd. Samenwerking met (overheids)instanties 
en het werven van externe kennis is daarbij van cruciaal belang. 
Huidige en toekomstige werkzaamheden bestaan uit het in bredere context trekken van 
(vroeger) Wagenings archeologisch onderzoek d.m.v. archiefonderzoek, cartografie en 
inventarisatie. Daarnaast kunnen vrijwilligers van de WAW opgravingsbevoegden 
assisteren met veldwerk. 

 
 
BIJEENKOMSTEN 
In 2017 werd drie keer met de hele groep vergaderd. 21 februari, 20 juli en 14 december 
in Stadsatelier Ons Huis. De notulen werden gemaakt door Cis van Vuure. 
Ook werd drie keer vergaderd met de groep De Voorposten, die de WO2 op Wageningse 
bodem onderzoekt. 

 
 
REGIOARCHEOLOOG 
Regioarcheoloog Peter Schut vertrok naar de RCE in Amersfoort. Per 1 november 2017 
volgt Petra Kloosterman hem op. Jobbe Wijnen kent haar reeds. Cis van Vuure, Eric van 
Dorland en Hans Dobbe maken op 7 december kennis met haar, tijdens een positief gesprek, 
waarbij ook Maarten van den Wijngaart aanwezig is. Hierin wordt uitgelegd wat de WAW 
allemaal onderzoekt en welke plannen we hebben.  Er worden afspraken gemaakt en het 
overleg verloopt constructief. In april 2017 hebben drie leden van de WAW  commentaar 
geleverd en opmerkingen gemaakt op de Concept Archeologische Beleidskaart, dit op 
verzoek van de toenmalige regio-archeoloog Peter Schut. Ons is niet bekend gemaakt 
wanneer bedoeld concept van deze Archeologische Beleidskaart definitief wordt. 
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TAAKVERDELING LEDEN 
In 2017 werd gewerkt om alle leden een bepaalde taak te geven, waarvoor men zich kon 
opgeven. 
We kwamen in dit jaar tot deze verdeling: (onder voorbehoud en kan altijd gewijzigd 
worden) 
 
Westbergonderzoek: 
Eric van Dorland, Aernout Theunissen, Tjerk Zwaagstra, Cis van Vuure, Luuk de Vries, Hans 
Dobbe. 
Boek De Westberg: 
Eric van Dorland, Cis van Vuure, Hans Dobbe. 
Belmonteonderzoek: 
Eric van Dorland, Aernout Theunissen, Tjerk Zwaagstra, Cis van Vuure, Hans Dobbe, Hans 
Belt. 
Beschrijven van tekeningen en kaarten: 
Eric van Dorland, Cis van Vuure, Hans Dobbe. 
Scannen tekeningen: 
Luuk de Vries, Eric van Dorland. 
Archiefonderzoek: 
Eric van Dorland, Cis van Vuure, Tjerk Zwaagstra, Jan Sprangers. 
Transcriberen teksten uit archieven: 
Vanaf jan 2018: Hans Belt, Gudrun Wiesehahn, Aernout Theunissen, HendrikJan van Os 
Breijer, Machteld Vos de Wael. Eric van Dorland zal de taken verdelen en het geheel 
coördineren. 
De Voorposten: 
Jobbe Wijnen, Cis van Vuure, Hans Dobbe, Gosse Schraa, Machteld Vos-De Wael, 
HendrikJan van Os Breijer, Gerda Van Raan-Onderwater. Jobbe Wijnen coördineert deze 
groep. 
Binnenstad: 
Wim de Winter, Machteld Vos-De Wael 

 
 
DETERMINATIE VONDSTMATERIAAL 
De laatste 5 dozen vondsten uit de 90er jaren hebben we gedetermineerd. Hans Dobbe, 
Cis van Vuure, en ook Hans Belt en HendrikJan van Os Breijer hielpen mee bij de AWN in 
Arnhem. 
5 dozen uit de noordelijke kasteelgracht, afkomstig van Jorg Soentgerath uit de jaren 1990 
tot 1992 zijn ook gedetermineerd. 
Totaal staan er nu 24 dozen Wagenings vondstmateriaal op een gewikkelde europallet bij 
de AWN Hazenkamp 66 in Arnhem in depot. 
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BELMONTE 
Sinds augustus 2016 zijn wij in arboretum 
Belmonte op verzoek van de directie op 
zoek naar de exacte plaats waar het 
landhuis stond dat in 1944 werd getroffen 
door oorlogshandelingen. 
Doordat een grondradaronderzoek geen 
exacte aanwijzingen opleverde hebben wij 
op een plek waarvan wij zeker wisten dat 
deze na 1944 vergraven was en bovendien 
exact boven het verwachte fundament van 
het huis, een smalle kleine proefsleuf 
aangelegd. Dit achtten wij nodig om een van 
de hoeken van het huis te kunnen traceren. 
Aangetroffen grondsporen bevestigen de 
door ons gereconstrueerde plattegrond, 
maar roepen echter ook nog vragen op. 
Daarom is het nog steeds de bedoeling om de locatie van het landhuis nauwkeuriger te 
bepalen, mede op verzoek van de directeur, D. Smit, van het Arboretum Belmonte.  
Van het onderzoek in april dit jaar wordt nog een verslag gemaakt. De vondsten zijn 
gecatalogiseerd en naar Belmonte gebracht. De witporseleinen plaatjes, met 

fruitboomnamen in zwart, zijn nog in het 
beheer van de WAW (Afb. 1). 
Het hele arboretum is tevens vanuit de lucht 
gefotografeerd d.m.v. drone-fotografie. Eric 
van Dorland heeft in het Kadaster 
gedetailleerde werktekeningen van het 
landhuis gevonden en in het Provinciaal 
Archief informatie over naoorlogse 
schadereportages en sloop van het huis en 
werkzaamheden door de 
Mijnopruimingsdienst. 
In april hebben Eric van Dorland en Hans 
Dobbe een gesprek gehad met Chris Bresser 
(van de voormalige bloemen- en 
plantenzaak). Bresser kwam als jongen wel 
op het landgoed om takken en bloemen voor 
bruidsboeketten te halen. Van dit gesprek 
zijn geluidsopnamen gemaakt, die nog 

uitgewerkt moeten worden. Eric heeft geregeld dat een aantal luchtfoto’s van o.a. de RAF 
door de Afdeling Speciale Collecties van de WUR in hoge resolutie aan ons ter beschikking 
werden gesteld. Deze mogen onder strikte voorwaarden gebruikt worden zonder dat hier 
kosten voor worden berekend. Deze foto’s kunnen voor allerlei onderzoeken belangrijke 
informatie geven. 

  

Afb. 1 Porseleinen naamplaatjes van (fruit)bomen en 

heesters, afkomstig van het voormalig landgoed 

'Belmonte'.  

Foto: (Dorland, 2017) 

Afb. 2 Dronefoto van het terrein van het 
voormalig landhuis 'Belmonte'. 

Foto: (Riezebos, 2017) 



 

 
 

6 

 
ONDERZOEK OP DE WESTBERG 
De resten van het middeleeuwse kerkje waarbij het 19e -eeuwse grafmonument is 
aangelegd hebben de WAW altijd al gefascineerd. Met name de ontstaansgeschiedenis 
van het kerkje, de jaarlijkse processie tot de reformatie en wat er nog was van het kerkje 
voordat in het midden van de 19e eeuw het grafmonument op de plek werd gebouwd. 
Na het grondradaronderzoek in 2016 waarbij wij fundamenten hoopten te vinden besloten 
wij zoveel mogelijk van de resten en het graf op te meten en in kaart te brengen. Eric van 
Dorland heeft met Hans Dobbe naast de buiten- en binnenhekken het grafmonument 
opgemeten. In combinatie met de door Pieter Riezebos gemaakte dronefoto’s (Afb. 3) heeft 
dit al een redelijk beeld van het terrein opgeleverd. We achten het echter noodzakelijk 
nauwkeuriger en vollediger te werk te gaan. Momenteel wordt met de betrokken personen 
en instanties gekeken hoe dit een vervolg kan krijgen. Eric van Dorland heeft contact gehad 
met prof.dr.ir. Arnold Bregt van het WUR Laboratorium voor Geo-Informatiekunde en 
Remote Sensing, dat vroeger Landmeetkunde heette. Mogelijk kunnen studenten ingezet 
worden om nog nauwkeuriger en meer moderne meettechnieken toe te passen. 

  

Afb. 3 Muurresten binnen het terrein van het familiegraf de Constant de Rebeque.  
Foto: (Riezebos, 2017) 
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Aernout Theunissen heeft een buitengewoon 
interessant en volledig bomen-onderzoek 
uitgevoerd binnen het hek van het familiegraf 
van De Constant de Rebecque op de 
Westberg. Het betreft o.a. leeftijdsonderzoek 
van de zomereiken aldaar en onderzoek naar 
een beplantingspatroon (Afb. 4). Het door hem 
gemaakte rapport is onder andere 
toegestuurd aan de bestuursleden van de 
HVOW en aan de monumentenambtenaar van 
Wageningen en aan de stadsarcheoloog. Een 
origineel exemplaar is overhandigd aan het 
bestuur van de HVOW om opgenomen te 
worden in de bibliotheek. 
Omdat wij ons moeten beperken tot non-
destructief onderzoek om nieuwe feiten boven 
tafel te krijgen zoeken we ook naar andere 
invalshoeken. De belangrijkste zal zijn om geschreven bronnen te raadplegen, waardoor 
we archieven gaan raadplegen. Tjerk Zwaagstra en Eric van Dorland speuren in het 
Gemeentearchief van Wageningen en het Gelders Archief te Arnhem en in de 
Universiteitsbibliotheek te Leiden maakten zij foto’s van de originele teksten van de 19e -
eeuwse archeoloog L.J.F. Janssen, die in o.a. 1845 onderzoek deed bij het kerkje op de 
Westberg (Afb. 5). Alle teksten gaan wij vanaf begin 2018 transcriberen en hopen op 
nieuwe feiten en inzichten. 

Vanaf oktober hebben we via René 
Siemens contact gekregen met Freerk 
Wiersum die aan het schrijven is over 
wat zich op de Westberg heeft 
afgespeeld. We spreken elkaar en wij 
nemen het gedeelte archeologie voor 
onze rekening. Het bestuur van de 
HVOW is ook verheugd als dit een deel 
in de Historische Reeks op zou kunnen 
leveren. 
We hebben in 2017 twee 
bijeenkomsten gehad met Freerk 
Wiersum, waarbij Eric van Dorland, Cis 
van Vuure en Hans Dobbe aanwezig 
waren en waar wij met Wiersum 
discussieerden over de inhoud van het 
manuscript. Freerk heeft zijn 
conceptmanuscript ter kritische 
bestudering gezonden aan Jacques 
Tersteeg en Gerrit Breman. Overleg 
wordt vervolgd in januari 2018. 

  

Afb. 4 Boomonderzoek op de Westberg door 
Aernout Theunissen, geassisteerd door Tjerk 

Zwaagstra.  
Foto: (Dorland, 2017) 

Afb. 5 Deel van het manuscript van Dr. L.J.F. Janssen 
uit 1845 met schetsen van aangetroffen 'doodkisten'. 

Foto: (Dorland, 2017) 
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MANESWAARD 
In mei en juni zouden wij een sonderingsonderzoek uitvoeren vanaf een ponton in het 
grindgat in de Maneswaard bij Opheusden. Wij wilden daar onderzoeken of ons 
vermoeden juist bleek dat hier zich restanten van een grote vierkantige ommuring van ca 
75 x 75 meter bevonden. Wij baseerden ons vermoeden op een duidelijk vierkant dat 
zichtbaar was op een luchtfoto. Verder waren ter plaatse al eerder Romeinse resten 
gevonden door RAAP tijdens baggerwerkzaamheden. Dit ging om aardewerkscherven en 
stukken tufsteen, ook uit de Romeinse tijd.1  
De intrigerende vierkante structuur, die op de foto uit 1980 vlak onder het wateroppervlak 
in de Maneswaard te zien was, bleek echter in 1992 te zijn weggezogen tot een diepte 
van 15 meter. Dit vernamen we tijdens een gesprek met Henk Banken, destijds schipper van 
de zandzuiger Merwede 5. Als die vierkante structuur al archeologisch interessant zou zijn 
geweest, dan ligt die nu op grote diepte in de Maneswaardplas. Jammer, maar helaas.  
Afsluitend onderzoek: We zouden aan de zuidkant van de plas vanaf de kant nog een soort 
dregonderzoek kunnen doen op ca 1 tot 3 meter, om te kijken of zich daar nog mogelijk 
Romeinse bouwresten bevinden. 

 
 
LANDSCHAPSBEHEER ZUIDWEST VELUWE 
Op 11 maart werkten 4 mensen van de WAW, plus onze voorzitter Frits Huijbers, mee om 
de raatakkers (Celtic fields) aan de Panoramaweg in Bennekom van opslag te ontdoen. 
Raatakkers zijn prehistorische akkertjes, omgeven door walletjes. 

 
TEKENINGENARCHIEF 
Digitalisering door fotograferen en scannen en beschrijven van tekeningen en gegevens van 
de AWW (de voorganger van de WAW). Door Hans Dobbe, Cis van Vuure en Eric van 
Dorland is hiermee een begin gemaakt. Tot nu toe zijn 24 tekeningen gefotografeerd en 
gecatalogiseerd in Excel. Vele moeten nog volgen. De vraag is ook hoe er gedigitaliseerd 
moet worden. De vraag is waar de grote tekeningen gescand moeten worden. Contact moet 
opgenomen worden met Luuk de Vries, die aanbood te helpen met scannen.   

                                            
1 RAAP-rapport 392 Maneswaard-De Spees. Vondsten CAA-code 39FZ-128: Archis waarnemingsnummer 16346 

Afb. 6 Het opschonen van raatakkers te Bennekom. 
Foto: (Dorland, 2017) 
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DIGITALE OPSLAG 
De digitale opslag van gegevens/tekeningen/foto’s/rapporten van de AWW en WAW 
moet in overleg met Oud-Wageningen gebeuren. Waar sla je dat allemaal op? In welk 
systeem?  Er moet o.a. een keuze worden gemaakt wat betreft voor welk opslagsysteem 
gekozen moet worden. Charlotte Peen adviseerde ons onlangs over het ‘Atlantis’-systeem, 
dat in Ede wordt gebruikt. Volgens Gerda voldoet dat goed.  Heeft de HVOW een 
opslagsysteem dat voldoet? Eric van Dorland heeft al veel gegevens (55Gb) in zijn 
‘persoonlijke cloud’ opgeslagen. De keuze gebeurt in overleg met de HVOW. 

 
 
DE VOORPOSTEN 
Dit was eerste volle jaar van de Voorposten groep, waarin we gekeken hebben naar wat 
er in Wageningen nog rest van de Voorposten van de Grebbelinie in het Wageningse 
Binnenveld. Het was een wat onstuimige opstart, omdat we ten dele ook tot actie werden 
bewogen door de plannen van Klok Bouw om in Nude II over één van de stellingen een 
parkeerplaats aan te leggen. In samenspraak met het bestuur HVOW hebben we toen 
bezwaar aangetekend, maar later aangegeven dat we vooral constructief willen 
meedenken. Aan ons bezwaar is verder geen vervolg gegeven en aangegeven is dat die 
actie vooral getriggerd werd door de geringe inspraakmogelijkheden vooraf bij de 
Gemeente. 
Ten negatieve bezien heeft onze actie weinig opgeleverd. Nude II wordt nu ontwikkeld door 
Klok zonder aandacht voor de Grebbelinie. Ten positieve is het onderwerp Tweede 
Wereldoorlog nu wel iets bekender bij de gemeente. 
De WAW heeft twee excursies gehouden waarbij we vooral vast konden stellen dat er van 
de Voorposten aan het oppervlak weinig te zien is. Ons verslag op onze weblog 
www.voorposten.wordpress.com sloeg wel aan, en heeft tot ver in de Veenendaalse polders 

de gemoederen in beroering gebracht en 
enthousiastelingen naar Wageningen lokte 
om ‘onze kazematmuur’ te komen bekijken 

(Afb. 7). Onze weblog heeft verder een fraai 
beeld van onze activiteiten van de 
Voorpostengroep en mogelijk vindplaatsen 
weten te verzamelen, daar zijn we erg blij 
mee. Tegelijk zijn er wel nu gesprekken met 
het HVOW-bestuur dat de bredere 
verenigingswebsite inmiddels ten positieve 
heeft herzien en graag wil dat we die twee 
samenvoegen. Het doel is dat onze weblog 
stopt, maar of dit gebeurt hangt af van of de 
HVOW-website waarmaakt wat ons is 
beloofd met betrekking tot zelfstandig 
kunnen publiceren en interactiviteit.  
Onze conclusie voor 2017 is wel dat we 

misschien iets te veel hebben vergaderd, en te weinig gedaan. Voor 2018 willen we meer 
onderzoeken in het veld, maar ons ook sterker bij de gemeente presenteren met onze 
resultaten, in de hoop dat dit leidt tot een meer geïntegreerd WO-beleid bij de gemeente. 
Ook kunnen we breder gaan kijken naar andere sporen dan die van 1940. Er zijn 
bijvoorbeeld ook nog sporen van de Pantherstellung in onze gemeente.   

Afb. 7  De ‘Voorpostengroep’ bekijkt de enige 
kazemat die ligt achter huis de "Rijnschans" 

aan de Rijndijk.  
Foto: (Wijnen, 2017) 
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GRAFHEUVELONDERZOEK 
Cis van Vuure meldt dat werk gemaakt wordt, via de lokale boswachter, van de 
bescherming van twee grafheuvels op het terrein van Staatsbosbeheer, nl. die aan de 
Bosrandweg en de mogelijke, in 2015 nieuw ontdekte grafheuvel. Over de ene heuvel was 
een wandelpad ontstaan en op de andere had SBB beukjes geplant. Verder heeft Cis van 
Vuure de bij de RCE uit Archis opgevraagde lijst van Wageningse grafheuvels gecheckt op 
fouten. Enkele zekere grafheuvels bleken niet op de lijst te staan en sommige grafheuvels 
op de lijst zijn geen grafheuvel (Afb. 8). 
Cis is nog steeds op zoek naar een laatste te checken grafheuvel. De locatie is al wel 
vastgesteld, in Wageningen-Hoog op het adres Sparrenbos 11, maar de beschrijving van 

de heuvel en zijn verdwijning zijn nog in 
nevelen gehuld. Naar de beschrijving door de 
archeoloog P.J.R. Modderman wordt nog 
gezocht. Uiteindelijk moet bij Archis werk 
gemaakt worden van verbetering van de lijst. 
In het Renkums Beekdal wordt een werkgroep 
opgestart die zich bezig zal houden met 
grafheuvelonderzoek in het beekdal. Nog niet 
duidelijk is in hoeverre Wageningse 
grafheuvels hierbij betrokken gaan worden. 
Emeritus-hoogleraar archeologie Leendert 
Louwe-Kooijmans is ook aan de genoemde 
werkgroep verbonden. 

 
 

 
RIJENGRAFVELD DIEDENWEG/GEERTJESWEG 
Een belangrijk deel van de bodemvondsten uit dit grafveld is zoekgeraakt. Bij de verhuizing 
van de vondsten van de RCE (Amersfoort) naar het Provinciaal Depot in Nijmegen is namelijk 
veel fout gegaan. Waarschijnlijk is het materiaal in verkeerde dozen in Nijmegen 
opgeslagen. Of het is per abuis bij het RMO 
in Leiden terechtgekomen. Dit moet - voor 
zover mogelijk- nog ter plekke nagegaan 
worden. 
Eric van Dorland heeft al digitaal originele 
tekeningen van het grafveld kunnen 
verkrijgen (Afb. 9), evenals verslagen van 
eerdere opgravingen daar in 1928, 1949 en 
1980/1981. Origineel en officieel 
fotomateriaal is op verzoek van de WAW 
door de RCE gratis gedigitaliseerd en ter 
beschikking gesteld.  

Afb. 8 Grafheuvel op de Wageningse berg 
Foto: (Vuure, 2017) 

Afb. 9 Originele Veldtekening van het grafveld 
Diedenweg uit 1981 door Klaas Greving. 

Foto: (PDB, 2017) 
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Klaas Greving, een vroegere collega van Eric van Dorland bij de Rijksdienst Oudheidkundig 
Bodemonderzoek en tijdens de opgravingscampagne van ’80/’81 leidinggevend 
veldtechnicus, wil meehelpen om de documentatie compleet te krijgen. Volgens hem is (de 
archeoloog) Van Es ‘terughoudend om nog iets met het grafveld te doen’. Van Es heeft in 
2016 aan Cis van Vuure laten weten ‘dat hij de moed nog niet verloren heeft en het 
begonnen werk graag zelf zou willen afmaken… maar de tijd dringt’. 
Volgens Eric van Dorland zou er in 1980/1981 door Mevrouw S. Maas Geesteranus-
Duintjer, die daar in de buurt woonde, een film gemaakt zijn van de opgraving. Zij is twee 
jaar geleden overleden. Onbekend is waar die film zich nu bevindt. 
Het is van belang om te kijken hoe het gaat als het terrein ten NO van het grafveld een 
andere bestemming krijgt, nl van korfbalveld naar mogelijk een agrarische bestemming. 

 
 
OPGRAVING IN HARSKAMP 
Afgelopen september en oktober hebben 5 
vrijwilligers van onze werkgroep 
meegewerkt aan een grote opgraving in 
Harskamp waar een flink aantal nieuwe 
woningen gebouwd gaan worden. Omdat er 
momenteel in Wageningen geen 
opgravingsprojecten zijn, hadden we de 
mogelijkheid om uit te wijken naar 
Harskamp. De gemeente Ede had daar het 
archeologisch bedrijf Archol uit Leiden 
ingeschakeld die de bewoningsgeschiedenis 
van dit hele gebied in kaart bracht en er was 
voor de WAW de mogelijkheid om hieraan 
mee te helpen. Door het gebied langzaam 
stukje voor stukje met kranen af te schaven 
kwamen zo allerlei donkergekleurde sporen 
tevoorschijn. Sporen van greppels, 
omheiningen en palen van boerderijen die 
daar hebben gestaan. Concreet en heel 
groot en interessant waren zeven 
boomputten die helemaal opgegraven 
werden, omdat die veel interessante aanwijzingen konden geven (Afb. 10).  
 
De boomputten waren gemaakt uit een eikenhouten uitgeholde boomstam van ongeveer 
een meter lang. De grootste boomstamput had een diameter van maar liefst 1.35 m. Het 
stuk stam werd gekloofd, waardoor er twee helften ontstonden die vervolgens werden 
uitgehold tot een wanddikte werd bereikt van ca 10 cm.  Beide helften werden weer aan 
elkaar bevestigd met taaie gedraaide wilgentwijgen om een houten pen in elke helft.  

  

Afb. 10 Boomstamput wordt uitgegraven, 
gemeten en getekend. 

Foto: (Dobbe, 2017) 
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In de vulling van de putten werden aardewerk scherven gevonden en hoogstwaarschijnlijk 
enkele voorwerpen die kunnen duiden op rituele offering. Van enkele stukken zijn 
radiaalsgewijs delen afgezaagd om de datering te kunnen berekenen d.m.v. 
dendrochronologisch- oftewel jaarring-onderzoek (Afb. 11). 

 
De verwachting is dat de 
putten dateren uit de 13e 
of 14e eeuw.  
In het Museum De 
Casteelse Poort staat ook 
een dergelijke fraaie 12e-
eeuwse geconserveerde 
boomstamput die de 
bodem prijsgaf bij een 
opgraving aan de 
Kolkakkerweg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEN BINNENSTAD  
Met het oorspronkelijkheidsonderzoek panden binnenstad Wageningen is in 2017 niets 
gedaan vanwege tijdgebrek en ook vanwege onvoldoende ondersteuning vanuit de 
Gemeente, van wie wij deze vraag hadden ontvangen. 

 
VERWACHTING LOCATIES 
Plaatsen die het komende jaar mogelijk in aanmerking komen voor archeologisch 
onderzoek: 

▪ Korfbalveld Vada in de Eng 

▪ De Dreijen waar in 2019 huizen komen 

▪ Grond onder de sporthal Olympiaplein 

▪ Terrein Kirpestein 

Wat er nog meer komt het komende jaar aan bouwplannen en bodemverstoringen, zoals 
sloten, wegen etc. 

  

Afb. 11 Uitgegraven halve boomstamput wordt onderzocht door BIAX 
Consult, dat archeologisch hout onderzoekt en daar een 

vernieuwende kijk op heeft. 
Foto: (Dobbe, 2017) 
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LEDENLIJST 
De Werkgroep telt eind 2017 20 leden. Enkele “slapende leden” zijn afgevoerd van de 
lijst. Nieuw van weggeweest vanuit de AWW in de 80er jaren: Eric van Dorland (voormalig 
velddienst Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek) en Tjerk Zwaagstra. Verder 
Aernout Theunissen (gespecialiseerd in boom- en houtonderzoek vanuit zijn bedrijf 
Boomontzorging.com) en in december meldde Machteld Vos de Wael-Brongers zich aan om 
de werkgroep te versterken. 
De WAW bestaat op 1 januari 2018 uit de volgende 20 vrijwilligers: 

▪ Hans Belt 

▪ Hans Dobbe 

▪ Eric van Dorland 

▪ Bram Lokker 

▪ HendrikJan van Os Breijer 

▪ Han den Ouden 

▪ Gerda van Raan-Onderwater 

▪ Eddie Ruijterkamp 

▪ Gosse Schraa 

▪ Doetie Schadenberg 

▪ Jan Sprangers 

▪ Aernout Theunissen 

▪ Ellen Vredevoort 

▪ Luuk de Vries 

▪ Cis van Vuure 

▪ Machteld Vos de Wael-Brongers 

▪ Gudrun Wiesehahn 

▪ Wim de Winter 

▪ Jobbe Wijnen 

▪ Tjerk Zwaagstra 
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