VAN BINNEN EN BUITEN
Kroniek van de Werkgroep Archeologie
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Ondanks haar nog zeer aanvallige leeftijd heeft de Werkgroep Archeologie
Rhenen (WAR) zich in de afgelopen periode flink geweerd.
Vrijwel iedere donderdagmorgen werd en wordt in de kelder van Het
Rondeel gewerkt aan het vondstmateriaal van diverse opgravingen uit het
betrekkelijk recente verleden, o.a. het oude veerhuis in de Palmerswaard
en de opgraving aan de Frederik van de Paltshof.
In de middaguren worden de werkzaamheden naar buiten verlegd en gaat
de groep zogezegd de wei in.
In het najaar van 1995 en de lente van 1996 werd, zolang de akkers nog
niet ingezaaid waren, met vrij grote regelmaat op verzoek van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) Landesaufnahme
gepleegd op het bouwland ten westen van de begraafplaats "De Larikshof'.
Dit houdt in dat de akker werd verdeeld in vakken van 50 x 50 meter,
waarna deze vierkanten successievelijk werden afgezocht op oppervlaktevondsten. Vooral schervenmateriaal uit de Ijzertijd (grofweg van 750
v.C. tot het begin van onze jaartelling) was opmerkelijk goed vertegenwoordigd.
De werkgroep kreeg eind 1995/begin 1996 gelegenheid om op de hoek
van de Friesesteeg en de Cuneraweg vóór het begin van de daar geplande nieuwbouw een klein onderzoek te verrichten. Dat de werkzaamheden
geen resultaat opleverden en dus louter als een goede oefening uitgelegd
konden worden, deed geen afbreuk aan het enthousiasme.
In mei van dit jaar hield de ROB een "inkijkoperatie" aan de Bovenweg in
Achterberg. Enkele leden van de WAR waren van de partij en verleenden
(zeer welkome) hulp.
Naast schervenmateriaal uit de Ijzertijd werden een Merovingisch grafveld
uit de 6e/7e eeuw en bewoningssporen uit de 11e/12e eeuw aangetroffen.
Wat de werkgroep betreft leidt het komende ROB-rapport tot een definitieve opgraving.
Drie van onze medewerkers vonden onder leiding van Paul Beekhuijzen in
de nieuwbouwwijk "De Rietkampen" te Ede een uit takken gevlochten
waterput en ploegsporen uit de Ijzertijd.
In juni en juli hielpen Peter Boone en Pieter Gieszen de Nijmeegse
stadsarcheoloog bij opgravingen rond het Valkhof en aan de Weurtseweg.

130

Hier maakten zij voor het eerst kennis met de Romeinse tijd.
Eveneens in juni en juli werd Middeleeuws vondstmateriaal geborgen uit
de grond die ten behoeve van een nieuwbouwwoning aan de Dijk in
Achterberg door de aannemer uitgegraven was.
De groep was helaas te laat om het funderingsvlak tijdig te inspecteren.
Opmerkingen van de aannemer deden vermoeden dat dit inderdaad een
gemiste kans was.
Uit het bovenstaande moge blijken dat de Werkgroep Archeologie Rhenen,
hoewel zij per definitie hoofdzakelijk ondergronds en dus schijnbaar in een
wat schemerige sfeer werkt, springlevend en druk doende is.
Mochten zich binnen onze historische vereniging nog mensen bevinden
die met de WAR en haar werkzaamheden kennis willen maken en zich
mogelijk zouden willen aansluiten, dan worden zij op de donderdagmorgens vanaf 09.30 uur na 2 x bellen aan het museum Het Rondeel graag
door onze leden ontvangen.

De WAR aan het werk bij de Friesesteeg te Achterberg. Op de foto
v.l.n.r. Ton van Drunen, Ed Zuurdeeg uit Ede, Peter Boone, Pieter
Gieszen en Marjan Gieszen
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