JAARVERSLAG 2020 Werkgroep Archeologie Wageningen
onderdeel van de Historische Vereniging Oud Wageningen
Door veel werkzaamheden aan de uitgave aan het boek over de Westberg is dit jaarverslag 2020
gecomprimeerder dan voorgaande jaarverslagen.
Dit jaar vonden er in Wageningen geen opgravingen plaats. De nieuwbouwprojecten die er wél
waren, zijn voorbereid en beoordeeld door de regio-archeoloog.
Presentatie:
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de AWN afdeling 17, gehouden in Cultura te Ede heeft Hans
Dobbe op 8 januari 2020 een overzicht van de WAW-activiteiten in 2019 gepresenteerd, compleet
met de bijhorende beelden.
Bijeenkomsten:
 Op 23 januari was er een algemene WAW-vergadering in museum De Casteelse Poort.
 De WAW had in 2020 verder 21 bijeenkomsten waarin gewerkt werd aan de voortgang van
het boek “De Wageningse Westberg”.
 Er waren twee bijeenkomsten op de Westberg met Stan Mennen van de Gemeente
Wageningen om afspraken te maken over het groenonderhoud binnen het hek van het
familiegraf en de kerkruïne. Verder is er een gesprek geweest met Stan Mennen over de
omgevallen eik, die het ingegroeide hek had vernield. Dit hek wordt hersteld in 2021. Begin
februari was de WAW aanwezig tijdens het groot groenonderhoud op de Westberg, om
archeologisch een vinger aan de pols te houden tijdens de werkzaamheden. Er werden losse
vondsten verzameld zoals menselijk botmateriaal, scherven en bouwfragmenten.
 Bezoek van de kerkelijk bouwhistoricus Albert Reinstra (RCE) aan de kerkrestanten op de
Westberg. Aanwezig: WAW en regio-archeoloog Petra Kloosterman.

Afb. 1 Bezoek van Albert Reinstra (RCE). Foto: P. Kloosterman




Excursie over het zuidelijke deel van de Wageningse Berg met Maurits Gleichmann en Marco
van Egmond, nieuw lid van de Bergcommissie, die geïnteresseerd is in de archeologie.
In december werd samen met steenhouwer G.J. van de Pol ene bezoek gebracht aan het
grafmonument van de familie De Constant Rebecque. De expertise van v.d. Pol draagt bij aan
een beter inzicht van het monument.
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Het boek “De Wageningse Westberg”:
Aan deze uitgave in de historische reeks van de HVOW is ook in 2020 hard gewerkt. Volgens de
huidige planning verschijnt het boek in september 2021.
Voor het onderzoek is in oktober een bezoek gebracht aan Heikki Pauts van het RMO te Leiden, om
daar in het depot foto’s te maken van botten en schedels, die afkomstig zijn van de Westberg.
Daarnaast is een bezoek gebracht aan Hemmen om een foto te maken van het schilderij van Frans
Godard van Lynden van Hemmen, een van de vroegere eigenaren van Belmonte.
Voor de beoordeling van de muntvondst op de Westberg in 1860 is er contact geweest met
numismaticus Bouke Jan van der Veen.
Verder werden er metingen verricht aan zowel het hekwerk als het grafmonument op de
begraafplaats van de familie De Constant Rebecque.
Door Hans Holleman werden ten behoeve van het boek opnieuw dronefoto’s van de berg gemaakt.
Externe vondsten:
 Op de Westberg gevonden fragment van een menselijk linkerdijbeen, oorspronkelijk van een
manspersoon. Determinatie door Frits Laarman, RCE.
 IJzeren spitsvormig voorwerp, gevonden in het Renkumse beekdal. Niet nader te
determineren.
 West-Afrikaans messing figuurtje in het bos bij Renkum.
Op al deze vondsten is door de WAW gereageerd en waar mogelijk een verklaring gegeven.
Overige activiteiten:
 Voortgang van het veeneiken-onderzoek in het Binnenveld, door Jos Bazelmans van de RCE.
Van een deel van de eiken is nog onduidelijk hoe oud ze zijn en door welke oorzaak ze aan
hun eind zijn gekomen. Hier zal nader over worden bericht.


In januari heeft de WAW deelgenomen aan een ‘burgerwetenschappelijke opgraving’ in EdeZuid. Het ging hier om bewoning uit de bronstijd en ijzertijd.

Afb. 2 WAW-ers actief in Ede. Foto: E. van Dorland
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In februari waaide door een storm een monumentale eik om op de begraafplaats van de
familie De Constant Rebecque. Hier werd door de WAW en de firma Boomontzorging.com
jaarringonderzoek gedaan. In het juninummer van het magazine van Oud Wageningen
verscheen hierover een artikeltje.



Voortgang van het project Erfgoed Gezocht wat betreft de Veluwe. Op de Veluwe is men al
begonnen met het checken in het veld, maar of en zo ja wanneer Wageningen aan de beurt
zal komen is nog onduidelijk.



Begin augustus was de WAW betrokken bij de totstandkoming van het historisch
plaatjesalbum van supermarktketen Jumbo. Enkele teksten werden aangeleverd, alsmede
archieffoto’s. Ook werden ter gelegenheid hiervan in sommige gevallen nieuwe foto’s
gemaakt.

WO2:
 Bezoek aan het Waterschap. De voortgang van de WAW-plannen t.a.v. de Grebbedijk zijn
nogmaals besproken met Lucy Afman. Uitvoering in 2024.
 Actie 2021: Bescherming bieden aan de scherfmuur (bij het huis Rijnschans), en de plannen
verder concretiseren omtrent de gedeeltelijke reconstructie van de voormalige aspergeversperring.
 Determinatie i.s.m. Dick de Wit van eerder gevonden kogels op de voormalige schietbaan bij
de Zoomweg.
Regio-Archeoloog:
De archeologische beleidskaart is in 2020 voltooid en treedt na goedkeuring door de gemeenteraad
in werking. Regio-archeoloog Petra Kloosterman heeft per 31-12-2020 afscheid genomen van
Wageningen. Zij is per 1 januari 2021 opgevolgd door Charissa van Eijk. Wij trachten weer zo nauw
mogelijk met haar samen te werken en de ogen en oren van de archeologie te zijn.
WAW-data:
De HVOW is actief om alle data in het nieuwe NAS-systeem op te slaan, om deze beter en
toegankelijker op te slaan. Zo ook voor de data van de WAW, waarvan de meeste data reeds zijn
gedigitaliseerd in 2019 en 2020. Hieronder veldtekeningen van opgravingen vanaf de 80er jaren,
foto’s, kaarten, en allerlei historische gegevens die nu ook breder toegankelijk worden.
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