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COLOFON 

 
Wageningen, 18 januari 2023 
Copyright: © 2023 WAW-Historische Vereniging Oud Wageningen 
Tekst: Hans Dobbe, Eric van Dorland 
Vormgeving en 
Foto’s (tenzij anders vermeld): Eric van Dorland 
 
Contact: 
Werkgroep Archeologie Wageningen 
p/a Harnjesweg 42 
6706AT  Wageningen 
archeologie@oudwageningen.nl 
 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde 
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de WAW-
Historische Vereniging Oud Wageningen. 

Inze�oto’s voorblad (vanaf linksboven met de klok mee): 

• Bisschoppelijke penning ca. 1100 (Foto: A. Theunissen) 
• Gedrukt blad Westbergboek 
• Enkele gedetermineerde vuursteenvondsten (Foto: L. de Vries) 
• Uitzeven grond op de Westberg 
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VOORWOORD 

Voor u ligt het Jaarverslag 2022 van de Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW), 
onderdeel van de Historische Vereniging Oud Wageningen. 
 
Dit jaar vonden er in Wageningen geen opgravingen plaats waarbij de WAW evt. had kunnen 
assisteren. De nieuwbouwprojecten die er wél waren zijn voorbereid en beoordeeld door de 
regio-archeoloog Charissa van Eijk. Met haar hee� Eric van Dorland regelma�g contact over 
lopende zaken. Naast telefonisch- en  emailverkeer waren er ook twee fysieke bijeenkomsten 
waarbij ook Hans Dobbe aanwezig was. 
 
Hans Dobbe onderhoudt het contact met het bestuur van Oud Wageningen. 
 

PUBLICATIE ‘DE WESTBERG’ 

De eerste maanden van het jaar 2022 werden intensief besteed aan het voltooien van het 
boek ‘De Westberg – een monumentaal Wagenings erfgoed’. Terwijl er door eindredacteur 
Carleen van den Anker i.s.m. de auteurs dri�ig geschaafd werd aan de tekst, was er ook nauw 
contact met illustrator Henk van Ruitenbeek, drukwerkadviseur Frits Mutsaers, vormgever 
Cecile van Wezel en lithograaf Hans Dijkstra. Deze laatste, maar zeer intensieve fase in de 
totstandkoming van het boek kenmerkte zich door een pre�ge en vruchtbare samenwerking 
onderling. 

Terwijl het boek al werd vormgegeven door 
het Grafisch Atelier Wageningen werd nog 
in februari in Duitsland nog een bezoek 
gebracht aan twee materiaalspecialisten 
verbonden aan het Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum te Mainz, zodat we met 
recht kunnen zeggen dat tot op het laatste 
moment nog onderzoek werd verricht 
teneinde het verhaal zo compleet mogelijk 
te maken. 
Op 23 maart ging het boek dan defini�ef 
ter perse en op 26 april werden de eerste 
exemplaren uitgereikt aan burgemeester 
Floor Vermeulen en historisch geograaf 
Hans Renes. Hierna ging het boek in de 

verkoop. Door Boekhandel Kniphorst werd op 7 mei een signeersessie georganiseerd. 
Na meer dan zes jaar kwam er zo voor ons een bevredigend einde aan dit project, iets dat in 
augustus nog eens gevierd werd met een informele borrel voor genodigden op de Westberg 
zelf. 
 

AWN 

Op 3 maart werd geholpen om de werkplaats van de AWN afd. 17 te verhuizen naar de 
Molenbeekstraat in Arnhem. Een drietal europallets Wageningse vondsten waren al verhuisd 
naar opslag van Transpor�irma Visser in Zevenaar.  
 

Burgemeester Floor Vermeulen met het  eerste 
exemplaar van het Westbergboek. (Foto: Sophie Dobbe) 
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VITRINE 

Op 25 april overhandigde Hans Dobbe symbolisch de sleutel van de 
vitrinekast in de hal van het stadhuis aan burgemeester Floor 
Vermeulen als een ini�a�ef van de Werkgroep Archeologie 
Wageningen. Doel: de Wageningse geschiedenis en specifiek 
archeologie dichter bij de burger te brengen. De inhoud zal gaan 
wisselen, de eerste collec�e bestaat uit vondsten van de Westberg 
aansluitend op de verschijning van de Westbergpublica�e. 
 
 
 
 

KUIL WESTBERG 

Het wil nog wel eens voorkomen dat op 
de Westberg ongeoorloofd (want 
beschermd archeologisch 
rijksmonument) wordt gegraven. Zo 
verscheen er in de zomer een door 
spelende kinderen gemaakte kuil. De 
WAW hee� deze daarop in september 
en oktober dichtgegooid. De grond werd 
door Luuk de Vries, Aernout Theunissen 
en Cis van Vuure van de WAW op de 
Westberg grond gezeefd. Hierbij is een 
hoeveelheid gebruiksaardewerk 
gevonden, grofweg uit de periode 1150-
1950. Daarnaast wat pijp- en 
glasfragmenten, ijzeren nagels en 
stukken gro�eramiek.  
Eén scherf dateert uit de vroege brons�jd en is versierd. Ook zijn er verschillende 
vuursteenafslagen gevonden, waarvan sommige van één en dezelfde kern zijn afgeslagen. Dit 
duidt op bewerking ter plaatse, in de steen�jd. 
 

Grond zeven op de Westberg. 

Vitrine in het gemeentehuis. 

Het resultaat van een paar uurtjes zeven. 
(Foto: Luuk de Vries) 
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VUURSTEEN 

Reeds in de winter van 2019/2020 werden er in het Binnenveld door een wandelaar en 
daarna door leden van de WAW de nodige vuursteenartefacten gevonden. Uiteraard is dat 
toen gemeld en overgedragen aan het bevoegd gezag, in de vorm van regio- en gemeentelijk 
archeologen uit Wageningen en Ede. Mede door coronaperikelen is dit materiaal lang blijven 
liggen. Wel was al overeengekomen dat de Gemeentelijk archeologen van Ede zorg zullen 
dragen voor de registra�e van deze vondsten, ook datgene dat op Wagenings grondgebied is 
aangetroffen. Eind van dit jaar is e.e.a. weer opgepakt en op 10 december is het materiaal in 
Ede in ons bijzijn gedetermineerd door geoarcheoloog en steen�jd materiaalspecialist 
Yannick Raczynski-Henk. Hiervan zal door de WAW een verslag worden gemaakt.  Inmiddels 
zijn al wel instan�es die verantwoordelijk zijn voor het Utrechtse deel van het Binnenveld op 
de hoogte gebracht, i.v.m. landschapsontwikkeling die daar momenteel plaatsvindt. 
Aansluitend op de determina�e was door de Edese gemeentelijk archeologen voor ons een 
workshop vuursteenbewerking georganiseerd. Deze vond buiten plaats onder leiding van 
prehistorisch ambachtsman en experimenteel archeoloog Diederik Pomstra.  
Vuursteen werd afgeslagen, krabbers en pijlen gemaakt. Een unieke en leerzame ervaring. 

 
 
 
 
 
 

Workshop vuursteenbewerking door Diederik Pomstra (rechts). 
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EXTERNE VONDSTMELDINGEN 

Bijl 
Begin februari bereikte ons de melding van de vondst van een verroest stuk ijzer. Het werd 
aangetroffen op diepte van iets meer dan een meter bij het aanleggen van een ondergrondse 
bekis�ng op de Eng langs de Hollandseweg. Het blijkt te gaan om een bijl. De vorm en 
vondstomstandigheden doen vermoeden dat het hier wel eens zou kunnen gaan om een 
vroegmiddeleeuwse bijl, mogelijk een ‘francisca’. De vondst werd overhandigd aan de regio-
archeoloog en wacht nog steeds op determina�e. 

 

IJzeren bijl, gevonden op de Eng langs de Hollandseweg. 
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Penning 
In april werd er melding gedaan van de vondst van een zilveren muntje, op de Westberg. Dit 
is opvallend, omdat er in 1860 een cluster van dergelijke penningen werd gevonden op de 
Westberg. De laatste vondst is echter van een iets ander type. Deze penning dateert van rond 
1100, betre� een anonieme Utrechtse bisschop en zou geslagen moeten zijn in de kop van 
Noord-Holland of langs de voormalige zuiderzeekust. Het hee� een diameter van 12mm.  

 

Pijpaarde 
In november kwam een melding van een moestuinder aan de Dolderstraat, hij had op zijn 
volkstuin iets gevonden dat hem aan een stuk van een aardewerken figuurtje deed denken. 
Nader onderzoek door de WAW wees uit dat het om een stuk gebakken pijpaarde gaat. Het is 
echter geen onderdeel van een oud figuurtje, maar een rela�ef recente produc�erest. 
 

De bisschoppelijke penning uit ca. 1100. (Foto: Aernout Theunissen) 

Het lijkt haast een gestileerd 
hoofd, maar het bleek 

uiteindelijk een productierest. 
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REINIGEN EN CONSERVEREN IJZEREN VONDSTEN 

Aernout Theunissen presenteerde in september vanuit zijn eigen ervaring een prak�sche 
handleiding hoe ijzeren bodemvondsten te ontroesten, te ontzouten en te conserveren 
waardoor zij zo goed mogelijk bewaard kunnen worden. In het verleden zijn veel ijzeren 
voorwerpen na met de buitenlucht in aanraking te zijn gekomen, verloren gegaan. Het 
rapport is o.a. met de collega’s van de AWN afd. 17 gedeeld. 
 

OVERIGE WERKZAAMHEDEN  

Na de voltooiing van de Westbergpublica�e werden reguliere taken weer opgepakt. Zo is er 
weer het nodige archief beeldmateriaal gedigitaliseerd. Daarnaast biedt de WAW o.a. middels 
een GIS-applica�e, onderzoek in kadastrale archieven en genealogische bronnen 
ondersteuning aan onderzoek van derden. 
 

LEDENLIJST WAW 
(per 31-12-2022) 
 

• Hans Dobbe 
• Eric van Dorland 
• René Linsen 
• Aernout Theunissen 
• Luuk de Vries 
• Cis van Vuure 
• Tjerk Zwaagstra 
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