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Ede

Advertentie

De Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven
is de branchevereniging van de archeologische opgravingsbedrijven
in Nederland. De NVAO stimuleert de ontwikkeling van een sterk en
open kennisplatform voor alle ondernemers en niet-ondernemers die
zich betrokken weten bij het archeologisch bestel.
De Reuvensdagen zijn een sterk kennisplatform waar de NVAO van
harte mede sponsor voor is.
www.opgravingsbedrijven.nl

PRAKTISCHE ZAKEN
Bekijk de website www.reuvensdagen.nl voor de
meest actuele informatie over het programma,
sprekers en nieuwsberichten!
Treintijden:
Vanaf station Ede-Wageningen gaat twee keer
per uur een trein (de Valleilijn) naar station EdeCentrum*. Reistijd is 4 minuten.
Treintijden:
Van Ede-Wageningen naar Ede-Centrum:
--/25 en --/55 laatste trein: 00:25 en 00:55
Van Ede-Centrum naar Ede-Wageningen:
--/14 en --/44 laatste trein: 00:14 en 00:44
Let op: geen NS maar Connexxion dus apart
kaartje nodig!

Twitter: praat mee over de Reuvensdagen via
Twitter @reuvensdagen en gebruik #reuvens2012
of ‘like’ onze Facebookpagina:
Facebook/reuvensdagen
Wificode van de ReeHorst:
gebruikersnaam:
wachtwoord:
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reuvens
2012

WELKOM OP DE
42STE REUVENSDAGEN
IN EDE
Vorig jaar bleef het stil na de Reuvensdagen in
Haarlem, toen duidelijk was dat Erfgoed Nederland ophield te bestaan en daarmee de organisator van de Reuvensdagen wegviel. Voor het eerst
kon aan het eind van de tweede dag de gastgemeente voor het jaar erop niet worden prijsgegeven. Simpelweg omdat er nog geen nieuwe
organisator bekend was. In de maanden erna is
veel werk verzet en afgelopen februari is de
Stichting Reuvens opgericht. Met een brede
vertegenwoordiging vanuit vrijwel alle archeologische gelederen hebben we snel en doelgericht
gewerkt. De 42ste Reuvensdagen zijn een feit.

commissie, het organiserende comité en de vele
vrijwilligers voor hun tomeloze inzet, zodat we er
samen twee mooie dagen van kunnen maken.

En daar staan we dan, in Ede! Centraal in het
land. Waarbij het gelukt is om een breed programma neer te zetten. Het is bijzonder dat we
mogen starten met een lezing van één van de
grondleggers van de Nederlandse archeologie,
prof. dr. W.A. van Es. Hij zal zich nog een keer in
het Romeins-Germaanse gebied wagen en achter
het spreekgestoelte plaatsnemen om de Reuvenslezing uit te spreken.

2012 was voor de Nederlandse archeologie een
turbulent jaar: bezuinigingen bij overheden, een
krimpende markt bij het bedrijfsleven. Dit vindt
zijn weerslag ook in de Reuvensdagen. De Stichting Reuvens realiseert zich dat de tijden van
grootschaligheid misschien wel voorbij zijn. Voor
nu zijn we trots dat het gelukt is om dit jaar een
mooie editie van de Reuvensdagen te presenteren en we kijken vol al vertrouwen uit naar de
43ste.

Maar er is meer. Dankzij de bijdragen van enthousiaste collega's zijn er 16 sessies en bijna 100
sprekers. Van paleolandschappen naar prehistorische nederzettingen, beleidskaarten, van wie is
de archeologie, de uitwerking van de crisis en
terug bij de limes, om er maar een paar te noemen. Een breed scala aan onderwerpen passeert
de komende dagen de revue.

Maar geniet eerst van deze twee prachtige dagen
in Ede. Vergeet niet naast inhoud en kennis te
consumeren de informatiemarkt te bezoeken, te
archeo-rocken en vooral ook elkaar te ontmoeten
en te informeren.
Wij wensen jullie allen nuttige en fijne Reuvensdagen!

De Stichting Reuvens wil echter niet alleen de
sprekers en sessieleiders bedanken. Vele andere
partijen hebben deze Reuvensdagen mogelijk
gemaakt. Wij willen de gemeenten Ede en Wageningen en de provincie Gelderland bedanken
voor hun gastvrijheid, maar ook voor de financiele bijdrage zonder welke deze Reuvensdagen
niet mogelijk waren geweest. Overige financiële
steun kon de Stichting Reuvens tegemoet zien
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap alsmede van Erfgoed Nederland.
Onze dank gaat voorts uit naar de programma-

Bestuur Stichting Reuvens

3

WELKOM IN EDE EN WAGENINGEN!
U bent vandaag in congrescentrum de ReeHorst
om de 42ste editie van het landelijk archeologiecongres, de Reuvensdagen, mee te maken.
Het na te streven hoge niveau en het veelzijdige
programma, dat u mede door de gemeenten Ede
en Wageningen aangeboden wordt, past volledig
in een regio waarin ambitie, kennis, ondernemerschap en innovatie centraal staan.

worden. In zeker opzicht zou je die Germanen
als founding fathers van de foodsector kunnen
zien.
Dezelfde Germanen ondernamen vanuit Wageningen strooptochten naar de overkant van
de Rijn, via de Diedenweg en het Lexkesveer,
waar de Romeinen het voor het zeggen hadden.
Gezien de archeologische vondsten aan onze
kant van de Rijn, zullen de Germanen ook intensief handel met die ‘rare jongens’ gedreven
hebben. Duizend jaar later ontstond aan de Rijn
de nederzetting Wageningen, die in 2013 als
vestingstad haar 750-jarig jubileum viert.

Ede en Wageningen vormen samen het stedelijke hart van de regio FoodValley. De focus op
voedingstechnologie en omgevingswetenschappen in onze regio is niet voor niets van oudsher
zo gegroeid. De regio heeft een bijzonder afwisselend landschap met landbouwbedrijven,
landgoederen en beken. Het geheel is omgeven
door de bosrijke stuwwallen van de Veluwe en de
Utrechtse Heuvelrug, het karakteristieke Binnenveld en de Rijn in het zuiden. Een samenstelling
van bodemsoorten op een beperkte locatie die
indrukwekkend heet.

De geschiedenis is wat Ede en Wageningen
met elkaar verbindt en waarom u vandaag naar
de ReeHorst bent gekomen. We hopen dat de
komende twee dagen u mogen bekoren en dat
u nog eens terugkomt om de sfeer van de regio
echt te proeven. Laat het u smaken!
Evert van Milligen
wethouder gemeente Ede

Ede en Wageningen lijken misschien elkaars
tegenpolen. Garnizoensdorp Ede ontpopte zich
de afgelopen decennia tot 100.000+ gemeente;
Wageningen prolongeerde haar titel als milieubewuste universiteitsstad. Maar waant u zich
eens terug in de tijd. Het natuurlijke Veluwse
landschap van nu is niet zo gek veel anders dan
dat van vele honderden jaren geleden, rond het
begin van de jaartelling, toen de Germanen onze
regio druk bevolkten. Zij legden in Ede talrijke
akkercomplexen of Celtic fields aan, waarvan we
nu nog overal in het landschap de sporen gewaar

Michiel Uitdehaag
wethouder gemeente Wageningen
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ARCHEOLOGIE IN GELDERLANDD
De provincie Gelderland wil de ruimtelijke
kwaliteit van Gelderland actief bevorderen.
Deze kwaliteit is opgebouwd uit verschillende
aspecten als cultuur, milieu, economie, maar ook
de geschiedenis. Elke Gelderse regio heeft een
eigen karakter dat samenhangt met de historie,
waar inwoners trots op zijn en waar bezoekers op
af komen. Als onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit van Gelderland is het erfgoed essentieel. Erfgoed kan een katalysator zijn bij gebiedsgerichte
opgaven. Nieuwe vormen van betrokkenheid
van bewoners kunnen de kwaliteit van inrichting
vergroten. Door het verleden te borgen in het
heden, zichtbaar en beleefbaar te maken en met
elkaar te delen, blijft Gelderland een aantrekkelijke provincie om te wonen, te recreëren en te
ondernemen.

bijdrage aan de culturele én economische kracht
van Gelderland. Archeologie is daarbij geen
losstaand, afzonderlijk aspect van ons cultuurhistorisch landschap, maar een integraal onderdeel
ervan. Door het opstellen van een archeologische
kennisagenda is er nu goed inzicht in de topthema’s en kennislacunes van het Gelders verleden.
De provincie investeert in voor Gelderland kenmerkende en actuele thema’s: buitenplaatsen,
militaire linies, herbestemming van industrieel
erfgoed en cultuurhistorie van bos en natuur.
De provincie draagt daarnaast bij aan het zichtbaar en beleefbaar maken van Gelderse kwaliteiten op cultuur- en cultuurhistorisch gebied,
waardoor bewoners en bezoekers hun tijd graag
hier doorbrengen.
De provincie draagt daarnaast bij aan het zichtbaar en beleefbaar maken van Gelderse kwaliteiten op cultuur- en cultuurhistorisch gebied,
waardoor bewoners en bezoekers hun tijd graag
hier doorbrengen.

Gelderland, de grootste provincie van Nederland,
kent een gevarieerd landschap en een afwisselend verleden. De dichte bossen en zandverstuivingen op de Veluwe, de weidse vergezichten van
het rivierenland en het authentieke coulissenlandschap van de Achterhoek herbergen sporen
van de vroege prehistorie tot nu. Geschiedenis
en toekomst zijn met elkaar verbonden. De provincie Gelderland zet zich in om de cultuurhistorische waarden en daarmee de identiteit van
Gelderse regio’s, steden en dorpen te versterken
en te behouden: erfgoed levert een onmisbare
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ReeHorst
Bennekomseweg 24
0318-750300
Café Substitute
Nieuwe Stationsstraat 27
Tel: 0318-61 77 30

1

2

Grieks specialiteitenrestaurant Rhodos
Telefoonweg 70
Tel: 0318-654007
3
Italiaans restaurant Villa Brutus
Museumplein 3
Tel: 0318-655011
Brasserie de Plantage
Museumplein 3
Tel: 0318-595856

PLATTEGROND
EDE
3

NS Station
Ede-Centrum
4

4

11

2
5

9

8

6 7
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Japans Restaurant Edo
Nieuwe Stationsstraat 20
Tel: 0318-652349

5

Restaurant Anders & Co
Stationsweg 12-14
Tel: 0318-612435

6

Restaurant Het Oude Politiebureau
Breelaan 2a
Tel: 0318-658700

7

Specialiteiten &
Wok Restaurant de Chinese Muur
Maandereind 109
Tel: 0318-613457

8

De Paasberg / Restaurant Cha House
Arnhemseweg 20
Tel: 0318-656437
9
Restaurant Valentino
ReeHorst
Bennekomseweg 24
0318-750362

10

McDonald’s
Arnhemseweg 2/A
Tel: 0318-694153
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NS Station
Ede-Wageningen
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1
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PLATTEGROND
INFORMATIEMARKT
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1

3

19

16

26

9

11

17

14

4

Lunch

24

Lunch

2
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13
Bar
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Buro de Brug
Saricon BV
RAAP Archeologisch Adviesbureau
VUhbs
MeetConsult B.V.
SPA uitgevers
E-Depot Nederlandse Archeologie/DANS
Medusa Explorations BV
Biologisch-Archeologisch Platform
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Vriens Archeo Flex
Econsultancy bv
Alef groep
ADC ArcheoProjecten
Archaeobook bvba
Sidestone Press
Hazenberg Archeologie
Horizon bv/ Archeologistics
BAAC
PRAE
Military Legacy
QLC ArcheoLINK
AWN - Venema
Het Stenen Tijdperk/Echo
Gebroeders Laan
Restaura
Zuurdeegvitrines
Foldertafels
Posterwanden

10
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30
28
27

23
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18

20

21
25
Lounge

31

32
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OVERZICHT POSTERPRESENTATIES
Tijdens de Reuvensdagen zijn de volgende
posterpresentaties te zien:

Stichting LAB
Overzicht van de dienstverlening van Stichting
Leids Archeospecialistisch Bureau

Universiteit Leiden
- Consolidating Empire
- Boeotia project Deserted Medieval Village Programme
- Bridging the Generation Gap
- Flint axes in Middle and Late Neolithic communities in the Netherlands
- Negotiating the Animal - Human Boundary
- Loosing their Roots: The end of Mixtec Culture

ARC B.V.
Stadskernonderzoek in Vlissingen met 16e - 20eeeuwse nederzettingssporen
weleer
Grondtonen, gedichten over archeologie
BAAC
Archeologie en bouwhistorie

Universiteit Leuven
Archeologisch onderzoek in de Romeinse vicus te
Asse (B)

AWN-Den Haag
The Romans are coming!
The conquest of Britannia
Monumental memories in stone
Roman retreat after the Tubilustrium flood in 228.

Universiteit Leuven en Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA
Nieuwe archeologische luchtprospecties door de
Universiteit Leuven (B)
Vrije Universiteit Amsterdam
- Archeoparasitologie
- Isotopenonderzoek

Arcadis
Het Cultuurhistorisch Kader
SOJA
SOJA 2013 Groningen

BIAX Consult i.s.m. Welmoed Out (Institucion
Mila y Fontanals, Barcelona)
Branch age and diameter: useful criteria to recognise woodland management?

ADC ArcheoProjecten
Conservering en Restauratie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Maritiem Erfgoed

J. Rabou -John Rabou: illustrator
Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie
- De (on)zichtbaarheid van ons erfgoed: nieuwe
ontdekkingen door AHN2
- Archeologie is samenwerken

Het Biologisch-Archeologisch Platform (BAP)
Het Biologisch-Archeologisch Platform
J. van Dijk
Aimal husbandry in the Dutch Iron Age
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VR IJDAG
16
NOVEMBER
2012
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VRIJDAG 11:30 -12:30 UUR
ACTUEEL ONDERZOEK IN EDE EN
WAGENINGEN

VRIJDAG 14:00-15:30 UUR
GERMANEN IN ROMEINS
NEDERLAND

INLEIDING: CHARLOTTE PEEN,
GEMEENTELIJK ARCHEOLOOG EDE

VOORZITTER:
HENK VAN DER VELDE, ADC

Ede en Wageningen vormen samen het stedelijke hart
van de regio FoodValley. Deze regio is een clustering op
wereldniveau van kennis en wetenschap, bedrijven en
onderzoeksinstituten met één focus: voeding. De regionale focus op voedingstechnologie, biologie en omgevingswetenschappen is niet voor niets van oudsher
zo gegroeid; de regio heeft een bijzonder afwisselend
landschap met landbouwbedrijven, landgoederen en
beken omgeven door de bosrijke stuwwallen van de
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, het karakteristieke
Binnenveld en de Rijn in het zuiden.

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw vonden in en rond
Ede bijzondere opgravingen plaats. Verschillende
nederzettingen uit de laat-Romeinse tijd werden door
de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) opgegraven. Ondanks de
spectaculaire resultaten heeft het tot 2012 geduurd
voordat de resultaten gepubliceerd worden. Wat zijn de
resultaten en wat betekenen ze voor de archeologie van
Nederland in de Romeinse tijd? Wat is onze kennis nu
en waar gaat de archeologie van de laat-Romeinse tijd
naartoe? Verschillende specialisten lichten in deze sessie hun onderzoeksresultaten toe en bieden daarmee
een overzicht van een vakgebied dat de laatste jaren
volop in beweging is.

Bijdragen:
1. Actueel onderzoek naar Celtic fields in Nederland,
Stijn Arnoldussen, Rijksuniversiteit Groningen

Bijdragen:
1. Germanen en het Romeinse rijk, een inleiding op het
thema, Henk van der Velde, ADC

In de uitgestrekte bossen en heidevelden verspreid door
de gemeente Ede ligt een uitzonderlijk groot aantal Celtic
fields. Eén van deze complexen ligt in Wekerom en wordt
door het Groninger Instituut voor Archeologie onderzocht in het kader van een interregionaal onderzoeks-

2. Twee manieren om de laat-Romeinse tijd door te komen, E. Taayke, NAD-Nuis
3. Achterblijvers of remigranten? Over Noord-Holland in
de laat-Romeinse tijd, Jan de Koning, Hollandia

programma naar Celtic fields in Nederland. Het project
behelst nieuw onderzoek naar de genese, de gebruikswijze en de ouderdom van Celtic fields.

4. Archeologie versus de literaire bronnen: De Betuwe en
Zuid-Nederland in de 3e en 4e eeuw, Stijn Heeren, Vrije
Universiteit/Hazenberg Archeologie

2. Wageningen in de Middeleeuwen, Jelle Vervloet,
Emeritus-hoogleraar Historische Geografie aan de
Wageningen Universiteit.

5. Van Nijmegen naar Maastricht: een reis langs de Maas,
Joep Hendriks, Bureau archeologie gemeente Nijmegen

Waar de stuwwal van Ede-Wageningen de oeverwal van
de Rijn raakt is op het einde van de twaalfde eeuw de
nederzetting (Nieuw-)Wageningen ontstaan. In 1263
kreeg deze nederzetting stadsrecht van graaf Otto II
van Gelre. In 2013 is dit precies 750 jaar geleden. Voor
dit jubeljaar wordt de middeleeuwse geschiedenis van
de gemeente Wageningen opnieuw op een rijtje gezet.
Daarbij wordt onder andere gekeken naar wat er aan de
stichting van (Nieuw-) Wageningen voorafging. Nieuw
veronderstelt ook Oud. Waar lag Oud-Wageningen
precies en wat is daarvan geworden? En wat is de rol
van de buurten die noordelijker op de flanken van de
stuwwal liggen? De nieuwste inzichten van dit onderzoek
worden gepresenteerd.

VRIJDAG 14:00-17:30 UUR
ARCHEOLOGIE VAN HET MILITAIR
ERFGOED; THEORIE EN PRAKTIJK
VOORZITTER: MASJA PARLEVLIET,
GEMEENTELIJK ARCHEOLOOG
APELDOORN
In de zomer van 2012 stond Gelderland in het teken van
het erfgoedfestival ‘Gelegerd in Gelderland’, waar in
totaal meer dan 250.000 bezoekers op af kwamen.
Militair erfgoed krijgt niet alleen onder archeologen
steeds meer aandacht! Archeologisch onderzoek naar
militair erfgoed is steeds meer common practice
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geworden. Het besef over het belang van bescherming
van dit soort erfgoed neemt toe, zowel bij gemeenten,
provincies als het Rijk. De aandacht gaat hierbij niet

VRIJDAG 14:00-17:30 UUR
REGIONALE ONDERZOEKS- EN
KENNISAGENDA’S: TOEPASSINGEN,
KANSEN EN BEPERKINGEN VAN
DEZE REGIONALE INSTRUMENTEN

alleen uit naar de Tweede Wereldoorlog. Al vormt de
aanleiding voor de sessie wel de inventarisatie van
Hazenberg Archeologie en RAAP uit 2011-2012 naar
de kansen en knelpunten wat betreft het archeologisch
erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Een onderzoek
dat in opdracht van diverse Gelderse gemeenten en
de provincie Gelderland in 2011-2012 is uitgevoerd en
op de Reuvensdagen als RAM-rapport wordt gepresenteerd.Ook verdedigingswerken en slagvelden uit
andere perioden hebben hun sporen nagelaten. Denk
maar aan de Romeinse tijd of aan de Tachtigjarige Oorlog. De vraag is op welke wijze hierbij archeologische
data geïnventariseerd en gewaardeerd wordt. Interessant is in hoeverre slagvelden, bekend uit historische
bronnen of overleveringen, archeologisch ook daadwerkelijk te traceren zijn. Al staat het onderzoek nog deels
in de kinderschoenen, in een paar jaar tijd zijn er veel
resultaten geboekt. Tijd om hier eens bij stil te staan
en te vergelijken welke methoden en technieken nuttig
zijn en welke resultaten daarmee geboekt worden. In de
sessie worden uiteenlopende onderzoeken, over uiteenlopende perioden gepresenteerd. Juist het vergelijken
van onderzoeken over de grenzen van plaats en tijd
heen, levert interessante nieuwe inzichten op. De sessie geeft hiermee voor het eerst een beeld van ‘conflict
archaeology’ in Nederland.

VOORZITTER: HENNY GROENENDIJK, RUG/PROVINCIE GRONINGEN
REFERENT: FOKKO KORTLANG,
ARCHAEO
In deze sessie zal de ontstaansgeschiedenis van de
Provinciale en Regionale Onderzoeks- en Kennisagenda’s worden besproken. We gaan in op de zoektochten naar kenniswinst, de onderzoekslacunes en de
onderzoeksvragen. Ook zullen de regionale iconen en/
of topthema’s aan bod komen. Daarnaast wordt toegelicht hoe de provincies en regio’s van plan zijn in de
toekomst de kennis- en onderzoeksagenda te actualiseren en te ontsluiten.
Bijdragen:
1. Van uiterwaarde tot zandverstuiving: een archeologische kennisinventarisatie van Gelderland, Sigrid van
Roode, provincie Gelderland;

Bijdragen:
1. Het traceren, onderzoeken en waarderen van circumvallatielinies uit de Tachtigjarige Oorlog, Jan van Doesburg,
RCE

2. Kennislacunes van zee en land: de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland, Robert van Dierendonck, provincie Zeeland;

2. Gegraven verdediging: een archeologische analyse van
Duitse verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog
in het Meinweggebied, Dwayne Beckers, student Militaire
geschiedenis

3. De Zuid-Hollandse POA, provinciale thema’s voor het
voetlicht, Rene Proos, provincie Zuid-Holland
4. Rok ’n Rol, waar blijft de Limburgse Regionale
Onderzoeks- en Kennisagenda, Karianne Winthagen,
provincie Limburg

3. Archeologisch erfgoed van WOII, een inventarisatie van
kansen en knelpunten, Ruurd Kok, RAAP
4. Heeresmunitionslage ‘Lützow’ en Armeemunitionslager
‘Mia’: archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek naar
het Duitse munitiedepot van Hoog Soeren, Martijn Reinders,
student Saxion/gemeente Apeldoorn

VRIJDAG 14:00-15:30 UUR
PALEOGEOGRAFISCHE BASISKARTERING RIJN-MAASDELTA

5. Handboek van een Romeinse soldaat: strategieën van
destijds, hedendaags methodisch onderzocht,Wouter Vos,
Hazenberg Archeologie
6. Archeologisch onderzoek naar slagvelden uit diverse
perioden,Volkert Visser.

VOORZITTER: KIM COHEN,
FYSISCHE GEOGRAFIE,
UNIVERSITEIT UTRECHT
De Nederlandse delta heeft een archeologisch en fysisch geografisch complexe ondergrond, vooral in de
bovenste meters. In het afgelopen jaar is de kartering
en datering van de stroomruggen van de delta geactualiseerd, uitgebreid en aangevuld. Het was ruim tien
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jaar geleden dat een eerste delta-dekkende kartering
van rivierlopen beschikbaar kwam: het standaardwerk
[Berendsen & Stouthamer, 2001]. De digitale kaarten en
daaraan gekoppelde tabellen en beschrijvingen van
toen zijn van grote waarde gebleken in de archeologie
(en in hydrologische en sedimentaire deltastudies).
Zoveel mogelijk van de nieuw verzamelde informatie en
inzichten van de afgelopen tien jaar zijn nu in het basisbestand verwerkt. De nieuwe versie [Cohen & Stouthamer (red.)] wordt in het najaar van 2012 via DANS EASY
als digitale dataset voor professioneel archeologisch
Nederland beschikbaar gemaakt.

VRIJDAG 16:00-17:30 UUR
ROMEINSE LIMES ALS
WERELDERFGOED
VOORZITTER: TAMAR LEENE,
NATIONAAL PROGRAMMALEIDER
LIMES

Bijdragen:
1. Lancering en toelichting huidige versie paleogeografische basiskartering Rijn-Maas delta; inclusief
toelichting totstandkoming kartering en presentatie nieuwe ouderdomskaarten en paleogeografische kaartseries.

Nederland wil samen met Duitsland het Neder-germaanse deel van de Limes voordragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De provincies Gelderland,
Utrecht en Zuid-Holland hebben hiertoe de handen
ineen geslagen. Dit vergt een zorgvuldig op elkaar
afgestemd beleid, waarbij met name het selectieproces
en het publieke draagvlak een cruciale rol spelen. In de
sessie zullen deze twee aspecten centraal staan.

2. Aankondiging jaarlijkse workshops met experts uit
de archeologische veldpraktijk om het bestand ook in de
toekomst zo actueel mogelijk te houden.
3. Panelleden: Esther Stouthamer, Universiteit Utrecht;
Nico Willemse, RAAP; Stijn Arnoldussen, Rijksuniversiteit
Groningen; Martin Meffert, Provincie Brabant; Bjørn Smit,
RCE.

Bijdragen:
1. De Limes op de Unescolijst: het proces, Tamar Leene,
Nationaal Programmaleider Limes

4. Kaasproeverij met kazen uit verschillende delen van
het gekarteerde gebied om het kaartbestand op een
feestelijke manier te lanceren.

2. Publieksbereik: Janine Caalders, Bureau Buiten en Theo
van Wijk, Domplein initiatief, LIG
3. De dam van Drusus: kansen en hindernissen bij het visualiseren van de Limes, Jan Verhagen
4. Stadspark Matilo, het verhaal van een Castellum, Chrystel
Brandenburgh en Frank Kalshoven, gemeente Leiden.

VRIJDAG 14:00-15:30 UUR
DE ARCHEOLOGISCHE
ZOEKVOORZIENING

VRIJDAG 16:00-17:30 UUR
DE ARCHEOLOGIE IN (DE) CRISIS?

VOORZITTERS: NICO VERBEIJ,
RCE, KEES HENDRIKS, RCE

VOORZITTER: TOM HAZENBERG,
HAZENBERG ARCHEOLOGIE

ARCHIS, hét gemeenschappelijke informatiesysteem
voor het archeologisch veld in Nederland wordt vernieuwd. Een belangrijk onderdeel wordt de ‘archeologische zoekvoorziening’ die opengesteld gaat worden
aan alle belanghebbenden en belangstellenden in de
Nederlandse archeologie. In de zoekvoorziening (gebaseerd op semantische webtechnologie) worden verschillende zoekingangen voorzien namelijk:

In de belangrijkste sectoren waarin de archeologie
zich begeeft, de overheid en de projectontwikkeling, is
steeds minder geld beschikbaar. Daardoor is de vraag
naar archeologische kennis voor het eerst sinds decennia fors verminderd. Archeologen bij bedrijven, overheden en universiteiten ondervinden hiervan direct de
gevolgen. Zowel bij commerciële als de niet-commerciële organisaties zijn bezuinigingen aan de orde van
de dag met de daarbij behorende ontslagen. En deze
ontslagrondes zijn niet gering. De indruk bestaat dat van
de grotere bedrijven een kwart tot de helft van het personeel is ontslagen. De enige verzachtende omstandigheid is dat veel gemeenten de stap nog moeten zetten
naar een ingericht beleid. Daarmee kan een deel van de
overtollige archeologen tijdelijk emplooi vinden. Maar
de hausse van enkele jaren geleden lijkt voorbij.

• locatie (topografische kaarten en coördinaten)
• datering (timeslider)
• facetzoeken (met behulp van de begrippen uit
‘ABR plus’)
• geavanceerd zoeken.
Alleen afgerond onderzoek wordt op deze manier beschikbaar gesteld. Een eerste prototype van een archeologische zoekvoorziening is al te bekijken op
http://archeologie.erfgoedthesaurus.nl/?formaat=full
In de sessie bespreken we de eisen aan de archeologische zoekvoorziening met de deelnemers.
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Welke gevolgen heeft dat voor de archeologie, de
archeologische monumenten en de archeologen?
Leidt de algehele crisis tot een archeologische crisis?
Leidt de crisis tot een herschikking van de archeologische beroepsgroep? Zakt de opgetuigde AMZ weer
weg naar een marginaal maatschappelijk aspect of
leidt de crisis ons tot een realistische plek in het maatschappelijke krachtenveld? En inhoudelijk: leidt de
crisis tot afbreuk van de kwaliteit van archeologisch
onderzoek? Of mogen we de crisis danken voor een
vertra-ging in de al maar doorgaande vernietiging van
het bodemarchief? En leidt de crisis misschien zelfs
tot meer efficiënte werkvormen? Kortom, is de archeologie in crisis of biedt de crisis kansen? Een open
discussie met ruimte voor geklaag, voor teleurstelling
maar ook voor hoop en vergezichten.

In de sessie blikken we kort terug op het verleden.
Vervolgens kijken we door middel van een aantal korte
presentaties naar wat er in de loop der tijd in verschillende steden veranderd is. Tot slot worden de bedreigingen van de 21ste eeuw voor het voetlicht gebracht.
Aan het eind van de sessie vindt een discussie plaats
met de zaal.
Bijdragen:
1. Introductie: van Bodemarchief Bedreigd naar Stad op
de Kaart, Jeroen Bouwmeester, RCE
2. Is het bodemarchief van Den Haag bedreigd in 2012?,
Corien Bakker, Gemeente Den Haag
3. De les van 1982: pakken wat je pakken kan, Gert Kortekaas, Gemeente Groningen
4. Bouwen op archeologie? Ervaringen uit Tiel, Ilse
Schuuring, Gemeente Tiel

Bijdragen
1. Introductie, Tom Hazenberg
2. De Verliezers: dalende omzetten, werkloze archeologen, kwaliteit staat onder druk, m.m.v. Pieter Baak, ARC,
Harry van Enckevort, gemeente Nijmegen

5. Een Don Quichotte in de 21ste eeuw, Bernard Meijlink,
Walcherse Archeologische Dienst

3. De Winnaars: omzetgroei, inperking verstoring erfgoed, m.m.v. Esther Vriens, Vriens ArcheoFlex, Leonard
de Wit, RCE
4. De Toekomst: visie op de vastgoedmarkt, Ben Steinebach, ABN-AMRO

Advertentie

VRIJDAG 16:00-17:30 UUR
BODEMARCHIEF BEDREIGD 2.0
HET HISTORISCH (BODEM)
ARCHIEF VAN DE STAD OPNIEUW
ONDER DE LOEP

Uw drukker
ondertussen ook
geschiedenis?

VOORZITTERS:
JEROEN BOUWMEESTER (RCE) EN
ANJA VAN ZALINGE (HAARLEM)

Geen punt!
Puntgaaf drukwerk
is er óók voor ú!
● álle soorten drukwerk

Inmiddels is het 30 jaar geleden dat de geruchtmakende
publicatie ‘Bodemarchief Bedreigd!’ werd uitgebracht.
Geruchtmakend, omdat in één oogopslag duidelijk was
dat het met het bodemarchief in de stad ernstig gesteld
was. Grote delen ervan zouden zijn verdwenen of zwaar
bedreigd worden. Inmiddels is er veel veranderd binnen de Nederlandse archeologiebeoefening. Tijd om
opnieuw te onderzoeken hoe het bodemarchief in de
stad ervoor staat. Maar ook tijd om wat dieper op zaken
in te gaan, zoals uitwerkingsachterstanden en inhoudelijke verfijning. De RCE is dit jaar een pilot gestart om
een nieuwe versie van ‘Bodemarchief Bedreigd’ te maken. In deze sessie willen wij een eerste tip van de sluier
oplichten over het project.

● vormgeving en teksten
● voor élke ondernemer,
student en particulier
● ecologisch drukwerk
● kennis en persoonlijke
aandacht voor een
concurrerende prijs
Haven 46 | 2312 MK Leiden | Telefoon (071) 528 42 50
www.puntgaafdrukwerk.nl | info@puntgaafdrukwerk.nl
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Programma 42ste Reuvensdag
Vrijdag 16 november
9:00 - 10:00

REGISTRATIE EN ONTVANGST IN DE REEHORST

10:00 - 10:30 Opening Reuvensdagen 2012
Welkom door de voorzitters van Stichting Reuvens, Masja Parlevliet en Tom Hazenberg
Welkomswoord Evert van Milligen, wethouder gemeente Ede; uitreiking eerste exemplaar
van ´Ede vol Erven´
Aansluitend de korte RMO-film ‘100.000 uur archeologie: Verzamelen op de Veluwe’
10:30 - 11:15 Van Wijster naar Ede en over de Rijn
24ste C.J.C.Reuvenslezing, uitgesproken door prof. dr. W.A. van Es
11:15 - 11:30 KORTE PAUZE op de informatiemarkt
11:30 - 12:30 Actueel onderzoek in Ede en Wageningen; voorzitter Charlotte Peen, gemeentearcheoloog
Ede Zie pagina 10
12:30 - 12:35 10e Uitreiking Grote Prijs der Nederlandse Veldarcheologie Zie pagina 23
12:35 - 13:30 LUNCH op de informatiemarkt
13:30 - 14:00 Uitreiking W.A. van Es-prijs Zie Pagina 25
De Archeologiequiz: Petje op - Petje af
14:00 - 15:30 EERSTE RONDE SESSIES
Schouwburg
Germanen in Romeins
Nederland
Voorzitter:
Henk van der Velde
Gast: Michiel Uitdehaag,
wethouder gemeente
Wageningen
Zie pagina 10

Studio 1

Studio 2

Entree en
Mozartfoyer
Schouwburg

Schouwburg
Mozartfoyer
Schouwburg
Schouwburg
Mozartfoyer
Schouwburg

Calluna

Rietkamp

Archeologie van het
Militaire Erfgoed
Voorzitter:
Masja Parlevliet

Regionale Onderzoeksen Kennisagenda’s
Voorzitter:
Henny Groenendijk

Paleogeografische basiskartering Rijn-Maasdelta
Voorzitter:
Kim Cohen

De Archeologische Zoekvoorziening
Voorzitters:
Nico Verbeij
Kees Hendriks

Zie pagina 10

Zie pagina 11

Zie pagina 11

Zie pagina 12

15:30 - 16:00 THEEPAUZE op de informatiemarkt

Mozartfoyer

16:00 - 17:30 TWEEDE RONDE SESSIES
Schouwburg
Romeinse Limes als
werelderfgoed
Voorzitter:
Tamar Leene

Studio 1
Archeologie van het Militaire Erfgoed deel II

Studio 2
Regionale Onderzoeksen Kennisagenda’s deel II

Zie pagina 12
17:30 - 19:00 BORREL, mede aangeboden door NVAO,VOiA en NVVA
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Calluna
Bodemarchief Bedreigd
2.0
Voorzitters:
Jeroen Bouwmeester
Anja van Zalinge
Zie pagina 13

Rietkamp
De Archeologie in (de)
Crisis
Voorzitter:
Tom Hazenberg
Zie pagina 12
Mozartfoyer

gen, 16 en 17 november 2012
Zaterdag 17 november
9:00 - 9:30

9:30 - 11:00 EERSTE RONDE SESSIES
Schouwburg
Technische identificatie
en culturele interpretatie
van handelsnetwerken
Voorzitter:
Nico Roymans
Zie pagina 18
11:00-11:30 KOFFIEPAUZE op de informatiemarkt
11:30 - 12:30 TWEEDE RONDE SESSIES
Schouwburg
Kernhem
Technische identificatie
De vele gezichten van de
en culturele interpretatie late prehistorie
van handelsnetwerken
deel II
Voorzitters:
Axel Muller
Bart van der Veken
Zie pagina 19
12:30 - 13:30 LUNCH op de informatiemarkt
13:30 - 15:00 DERDE RONDE SESSIES
Schouwburg
Kernhem
Stadskernonderzoek
De vele gezichten van de
Voorzitters:
late prehistorie deel II
Jeroen Bouwmeester
Anja van Zalinge
Zie pagina 21
15:00 -15:30
15:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 18:00

Entree en
Mozartfoyer

REGISTRATIE EN ONTVANGST IN DE REEHORST
Calluna
Wat kan ik voor u
betekenen: archeologie
van binnen naar buiten
Voorzitter:
Evert van Ginkel
Zie pagina 18

Erica
ABR in concept gereed
Voorzitter:
Nico Verbeij

Zie pagina 18
Mozartfoyer

Calluna
Contemporaine
archeologie

Studio 2
Paleolandschappen

Erica
Erfgoedkaarten

Voorzitters:
Marijke Nieuwenhuis
Kasper van den Berghe
Zie pagina 19

Voorzitter:
Joep Orbons

Voorzitter:
Jan Breimer

Zie pagina 20

Zie pagina 20
Mozartfoyer

Calluna
Contemporaine
archeologie deel II

THEEPAUZE op de informatiemarkt
Topvondsten
Afsluiting van de 42ste Reuvensdagen
BORREL mede aangeboden door NVAO,VOiA en NVVA
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Studio 2
Paleolandschappen
deel II

Erica
Erfgoedkaarten deel II

Mozartfoyer
Schouwburg
Mozartfoyer

Advertentie
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ZATERDAG 09:30-12:30 UUR
TECHNISCHE IDENTIFICATIE EN
CULTURELE INTERPRETATIE VAN
HANDELS- EN UITWISSELINGSNETWERKEN

Nederlandse archeologie en zij vormen o.a. de basis
voor Archis. Het ABR is opgesteld in de jaren ‘90 en uiteraard is er nogal wat veranderd in de afgelopen jaren.
De RCE heeft het voortouw genomen in het moderniseren van het ABR. Sinds 2011 verzamelt de RCE feedback
op het concept “ABR Plus”.
Met ABR Plus wordt een start gemaakt met:
• Het indelen van de termen in een hiërarchie zodat er
sprake is van een thesaurus voor de Nederlandse

VOORZITTER: NICO ROYMANS, VU

archeologie.
• Het formuleren van lemma’s bij de begrippen.
• Het opslaan van de begrippen in een gestandaardiseerd technisch formaat, zodat computersystemen
hiermee goed overweg kunnen. Hierdoor is het ook
mogelijk om het ABR te verbinden met bijvoorbeeld het
Deventer-systeem.

In de archeologische studie van handels- en uitwisselingsnetwerken lijken soms twee werelden tebestaan:
De archeologische wereld, waarin lokale culturele
groepen en exotische importen worden onderscheiden op basis van morfologische kenmerken van specifieke groepen artefacten. En de archeometrische
wereld, waarin de herkomst van grondstoffen wordt
bepaald op basis van chemische samenstellingen en/
of isotopenonderzoek. Als deze twee werelden worden
samengebracht, kunnen onverwachte nieuwe ideeën of
vraagstellingen opkomen. Bijvoorbeeld in hoeverre artefacten van lokale culturele identiteit kunnen bestaan
uit materialen van exotische oorsprong, en of de gebruikers zich daarvan bewust waren. In hoeverre is uitwisseling een constante, betrouwbare stroom of zijn het
eerder onregelmatige episodes. In deze sessie willen
we onderzoekers samenbrengen uit beide richtingen, in
een poging een impuls te geven aan de integratie van
cultureel en technisch archeologisch onderzoek.

In deze sessie willen we de uitgangspunten bespreken
en hopen op feedback vanuit het veld.

Bijdragen:
1. Jos Kleijne, RCE
2. Joop vanderHeiden, RCE

ZATERDAG 09:30-11:00 UUR
‘WAT KAN IK VOOR U
BETEKENEN?’: ARCHEOLOGIE VAN
BINNEN NAAR BUITEN

Bijdragen:
1. Introductie, Nico Roymans, VU
2. Vingerafdrukken of vage vlekken? Identificeren en
traceren van variatie in herkomst, Hans Huisman, RCE

VOORZITTER: EVERT VAN GINKEL,
TGV, STICHTING
ARCHEOLOGIE EN PUBLIEK

3. De herkomst van La Tène-glas traceren met isotopen,
Joas van der Laan, IGBA, VU
4. La Tène-glas: uitwisselingsnetwerken en identiteitsvorming, Nico Roymans, VU
5. Wat zegt de chemische samenstelling van vroeg-middeleeuws brons over de herkomst, Pim van Tendeloo , VU

Van wie is de archeologie? Niet alleen het bodemarchief, of het erfgoed-ex-situ, of het beheer ervan, maar
ook het wetenschappelijk en maatschappelijk discours?
Archeologen beschouwen zich eerder als rentmeesters
dan als eigenaars, maar zo komt dat niet altijd over op
de buitenwacht. Naast grote groepen die zich graag
door archeologen laten informeren en inspireren, en
de misschien nog wel grotere groep die weinig of geen
binding heeft met de archeologie, zijn er nogal wat
groepen en personen die wél met archeologie te maken
hebben, maar niet altijd op een manier die hun - of de
archeoloog - naar de zin is. Projectontwikkelaars en
agrariërs willen liever andere, minder of géén archeologie tegenkomen op hun pad, amateurarcheologen
en -historici voelen zich te vaak buitengesloten door de
professionals die zelf de regels bepalen, bestuurders en
politici vragen zich af wat de archeologie hen oplevert

6. Kustbewoners, rivierbewoners en binnenlandbewoners: communicatie en de vroeg-middeleeuwse economie, Frans Theuws, Universiteit Leiden

ZATERDAG 09:30-11:00 UUR
ABR PLUS IN CONCEPT GEREED
VOORZITTER: NICO VERBEIJ, RCE
Het Archeologisch Basisregister (ABR) is een begrip in
de Nederlandse archeologie. De tien referentielijsten
vertegenwoordigen de communis opinio binnen de
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aan maatschappelijk wisselgeld. Archeologen, sterk
betrokken bij hun vak en het erfgoed, blijven pal staan
voor hun waarden en reageren nogal eens geprikkeld
of geschokt als hun goede bedoelingen niet lijken te
worden begrepen of gewaardeerd. (Landschaps) architecten laten zich daarentegen graag inspireren door de
archeologie.

facetten van het (laat) prehistorische leven. Daarbij
valt te denken aan zaken zoals grafgebruik, deposities,
uitwisseling en landbouw en natuurlijk de dynamiek
tussen deze verschillende aspecten. In deze sessie zal
divers onderzoek centraal staan dat juist deze perspectieven biedt. De verschillende bijdragen bieden een
rijk geschakeerd palet aan laat-prehistorische aspecten
van bewoning in verschillende gebieden en zijn voornamelijk gebaseerd op veldwerk. Tezamen bieden ze
een blik op de vele dimensies van de late prehistorie.

In de sessie die de Stichting Archeologie en Publiek
(SAP) organiseert onder het motto: Wat kan ik voor u
betekenen? komt een panel van buitenstaanders aan
het woord, waarvan alle leden ‘iets hebben met archeologie’, maar niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als de
archeologen in de zaal. Zij krijgen de gelegenheid hun
invalshoek toe te lichten en zullen beschrijven hoe zij
tegen de archeologen aankijken, en hoe zij denken dat
ze zelf worden beoordeeld door ‘het veld’. Daarna is er
ruim gelegenheid tot discussie met de zaal.
Doel van de sessie is niet: gelijk krijgen, overeenstemming, of zelfs wederzijds begrip, al zou een begin
daarvan wel een vruchtbaar neveneffect zijn. Het gaat
er in de eerste plaats om, dat archeologen zich bewust
worden van claims van andere groepen en individuen
op wat ze doorgaans als hun exclusief speelterrein
beschouwen.

Bijdragen:
1. De opgraving Houten-Castellum, Johan van Kampen en
Jan van Renswoude, VUhbs
2. Water en vuur. Het rituele landschap in de IJzertijd,
Danny Gerrets, ADC
3. West-Friesland in de Bronstijd. Het ontrafelen van een
complexe bewoningsdynamiek Wouter Roessingh, Universiteit Leiden
4. Nieuwe onderzoek van een urnenveld op de Slabroekse Heide (Brabant), Richard Jansen, Universiteit
Leiden
5. Along Ancestral Lines: grafheuvelrijen op de Veluwe,
Quentin Bourgeois, Universiteit Leiden

Met bijdragen van o.m. Karianne Winthagen, provincie
Limburg, Natasja de Bruijn, provincie Brabant, Maike
van Stiphout, landschapsarchitect, Ad Maas, Lid Stichting eerste Millenium, Marieke van der Werf (oud
Tweede Kamerlid CDA), Leonie van der Voort, voorzitter
Cascade (branchevereniging Zand- en grindproducten),
Maarten Meevis.

ZATERDAG 11:30-15:00 UUR
CONTEMPORAINE
ARCHEOLOGIE WAT TE DOEN
MET DE ARCHEOLOGIE VAN DE
NIEUW(ST)E EN MODERNE TIJD
(18E, 19E EN 20E EEUW)

ZATERDAG, 11.30-15.00 UUR
DE VELE GEZICHTEN VAN DE
LATE PREHISTORIE: EEN OVERZICHT VAN LAAT-PREHISTORISCH
ONDERZOEK IN DE AFGELOPEN
JAREN

VOORZITTERS: KASPER VAN DEN
BERGHE, GEMEENTE ARNHEM,
MARIJKE NIEUWENHUIS, REGIOARCHEOLOOG NOORD-WEST
OVERIJSSEL

VOORZITTERS: AXEL MULLER EN
BART VAN DER VEKEN, ADC

De oude discussie over archeologie van historische
tijden laait weer op. Veel archeologen kunnen moeilijk
met deze jonge archeologie omgaan. Ze graven er het
liefst zo snel mogelijk doorheen op weg naar de ‘echt’
interessante lagen. Maar de archeologie van de 18e,
19e en 20e eeuw is niet minder waardevol. Integendeel!
Door de vaak directere lijn met het heden is het begrijpelijker en beter te bevatten voor het grote publiek. En
kan het daardoor dienen als prima middel om mensen
ook bij de oudere archeologie te betrekken. Een andere
reden waarom contemporaine archeologie belangrijk

In deze sessie staat het onderzoek naar de Late Prehistorie centraal. Jarenlang werd dit onderzoek gedomineerd door grootschalig nederzettingsonderzoek
gericht op het in kaart brengen van structuren en
nederzettingsdynamiek. De basis die dit leverde is
waardevol, maar er is meer. Voor sommige gebieden
bestaat er veel minder informatie over het karakter
van nederzettingen en structuren en in het algemeen
heeft de nadruk op het zoeken naar en documenteren
van nederzettingen de aandacht afgeleid van andere
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elkaar. In de diepere ondergrond ligt het Pleistocene
landschap dat gekenmerkt wordt door ruggen van
keileem en dekzand. Door de voortschrijdende afdekking met veen en klei vanaf het begin van het Holoceen hebben bewoners zich telkens aan veranderende
landschappen en milieus moeten aanpassen. De resten
van hun activiteiten zijn overdekt geraakt en daardoor
veelal uitstekend geconserveerd. De archeologische
schatkamer die hierdoor is ontstaan beslaat grote
delen van noord, west en midden Nederland en stelt
archeologen in staat zeer gedetailleerde informatie te
vergaren over levenswijze en leefmilieu. Grootschalige
bodemingrepen en grondwaterverlagingen bedreigen
dit ongeziene bodemarchief. Technieken om begraven
archeologische resten snel en doelmatig in kaart te kunnen brengen zijn derhalve noodzakelijk om archeologische resten tijdig op te sporen, te onderzoeken en/of te
beschermen. Deze sessie is in het bijzonder gericht op
onderzoekstechnieken en methoden om het paleolandschap en de daarop aanwezige archeologie in kaart te
brengen en te waarderen.

is, is dat blijkt dat zaken die men meende uit bronnen
te kennen (bijvoorbeeld oude stadsplattegronden) toch
niet kloppen. De archeologie vormt hierbij een aanvulling op de historische bronnen. Samen met andere
disciplines (onder andere: historische geografie, bouwbiografie, bouwhistorie) vertelt de archeologie op een
cultuurhistorisch brede wijze, het verhaal van een site.
Of dat nu een hele stad is of een enkel boerenerf in het
buitengebied. Moeilijkheden bij deze vorm van archeologie zijn er ook. want wat te doen met de vondsten. Ze
vragen andere conserverings- en bewaarmethoden. De
toch al overvolle depots zitten vaak niet te wachten op
de vaak grote vondstcomplexen uit de jonge archeologie. Beleidsmatig ligt het ook heel gevoelig. Gemeenten
mogen als bevoegde overheid zelf keuzes maken wat
wel en wat niet onderzocht moet worden. Op gemeentelijke onderzoeksagenda’s heeft de contemporaine
archeologie geen prioriteit, ondanks dat in onderzoeken gemeten de recentere perioden zwaar onderbelicht zijn. Gelukkig is er een toenemende belangstelling voor de contemporaine archeologie. Steeds meer
archeologen zien het belang van deze jonge tak van
archeologisch onderzoek in.

Bijdragen:
1. Elektromagnetisch onderzoek naar Paleolandschappen, Joep Orbons, ArcheoPro

Bijdragen:
1. Contemporaine archeologie: Archeologie van de
Revolutie, Marijke Nieuwenhuis, Regioarcheoloog Noordwest Overijssel

2. Steentijd bij Swifterbant: prospectie op verschillende
schaalniveaus, Daan Raemaekers, Groningen, Hans Huisman, RCE, Dominique Ngan Tillard, TU Delft
3. De Limburgse aanpak: nieuwe wijn in nieuwe zakken!
René Isarin en Karianne Winthagen, Afdeling Cultuur,
Welzijn en Zorg, Provincie Limburg

2. Bouwbiografie: cultuurhistorie tussen planken en
kieren, Jobbe Wijnen,RAAP
3. Van den berg geraapt, vondsten met verhalen. Twee
laat 19e eeuwse vuilstortlocaties in Arnhem, Kasper van
den Berghe, gemeente Arnhem

4. Verkenning van de land-zee overgangszone in Doelpolder Noord (Beveren, België): impact van zeespiegelstijgingen op het paleolandschap en de menselijke
bewoning van de prehistorie tot de middeleeuwen, Jeroen
Verhegge, Tine Missiaen, Philippe Crombé, Universiteit
Gent

4. Het ontbrekende NOaA-hoofstuk over de nieuwste tijd,
Matthias Benjamins
5. Verdronken dorp. Archeologische vondsten uit het
verdronken turfstekersdorp Beulake (1716-1776), Annelies Berends MA, Gemeente Deventer/Saxion

5. Prospectief onderzoek in duin- en strandwalgebieden:
georadar in combinatie met steekboringen, Peter Vos,
Deltares, Marcel Bakker, TNO

6. Historische erven: Kiezen zonder verliezen, Paul
Bouw, Mirjam Brouwer (BAAC) & Peter Schut (regioarcheoloog FoodValley)

ZATERDAG 11:30-15:00 UUR
ERFGOEDKAARTEN

ZATERDAG 11:30-15:00 UUR
PALEOLANDSCHAPPEN

VOORZITTER: JAN BREIMER, A=M

VOORZITTER:
JOEP ORBONS, ARCHEOPRO

Ooit was er het idee van een archeologische potentiekaart. De gemeente Ede was daarna de eerste gemeente die voor haar hele grondgebied een archeologische
waarden- en verwachtingskaart liet maken (RAAP 1991).
Inmiddels zijn we 20 jaar verder. Inzichten in hoe inventarisatiekaarten en beleidskaarten zouden moeten worden samengesteld zijn veranderd. Cultuurhistorische
waardenkaarten worden steeds uitgebreider. Steeds
meer geografische en sterk lokale informatie wordt ge-

Nederland is bekend om zijn vlakke door rivieren
doorsneden landschap. Onder deze vlakke façade ligt
echter een verborgen wereld van door veen en klei
afgedekte landschappen. Talrijke Holocene landschappen met rivieren, ruggen enzovoort liggen over en door
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inventariseerd, gesystematiseerd en publiek gemaakt.
SRE Milieudienst heeft voor de regio Kempen bijvoorbeeld erfgoedkaarten digitaal raadpleegbaar gemaakt
via een publiek toegankelijke website. Hier is inmiddels
ook een Erfgoed Geowiki aan gekoppeld, waarmee
lokale heemkundekringen zelf informatie (incl. foto’s/
film) aan de kaarten kunnen toevoegen en die via je
smartphone in het veld zelf op te vragen zijn. Buro de
Brug en A=M werken aan de LTO-verstoringskaarten en
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed start met het
programma ‘Kenniskaart Archeologie’. Erfgoedkaarten
worden inmiddels voor vele (publieke) doeleinden
benut. Digitalisering en internet spelen daarin een
sleutelrol.

2. Er moeten landelijke richtlijnen komen voor de integrale inventarisatie en waardering van erfgoed.
3. Alle informatie op erfgoedkaarten is openbaar en
moet voor iedereen toegankelijk zijn.

ZATERDAG 13:30-15:00 UUR
STADSKERNONDERZOEK

Na een korte presentatie door de panelleden volgt een
discussie met de toehoorders. Welke doelen dienen de
kaarten en waar kunnen ze voor worden gebruikt? Hoe
kunnen erfgoedkaarten van verschillende overheden
op elkaar worden afgestemd? Zijn er verschillen tussen
bebouwde kom en landelijk gebied? Moet álle informatie publiek worden gemaakt? Wat zijn voor- en nadelen?

VOORZITTERS: JEROEN
BOUWMEESTER, RCE EN ANJA VAN
ZALINGE, GEMEENTE
HAARLEM

Bijdragen:
1. Introductie paneldiscussie, Jan Breimer, A=M
2. Erfgoedkaarten in de Kempen: aanpak, gebruik en
beleving van archeologie en cultuurhistorie, Ria Berkvens, Regionaal Archeoloog, SRE Milieudienst i.s.m. Karel
Leenders

Stadskernonderzoek is volop in beweging. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd en nog steeds
loopt er een aantal grote archeologische projecten in
de vele binnensteden van ons land. Veel van deze projecten leveren nieuwe en belangwekkende informatie
op die van invloed is op onze kennis van en blik op de
middeleeuwse en post-middeleeuwse stad. In deze sessie worden de (voorlopige) resultaten van een drietal
van deze projecten gepresenteerd.

3. De cultuurhistorische waardenkaarten van Ede en
Wageningen: kennis, interdisciplinariteit en toepassing
Luuk Keunen, RAAP Oost-Nederland i.s.m. Charlotte Peen,
gemeente Ede

Bijdragen:
1. Stad en platteland van Middeleeuws Eindhoven, Nico
Arts, gemeente Eindhoven

4. Onderzoek LTO/RCE: Richtlijn voor het opstellen van
een agrarische bodemverstoringenkaart bij gemeentelijk
archeologiebeleid. Een haalbare kaart? Chris Sueur, Buro
de Brug

2. De Noord-Zuidlijn, Jerzy Gawronski, gemeente Amsterdam/UvA

5. Kenniskaart Archeologie: kennis voor keuzes, Roel
Lauwerier, RCE

3. De ringwalburcht van Zutphen, Michel Groothedde,
gemeente Zutphen

Stellingen:
1. Een erfgoedkaart kan alleen met inbreng van de lokale bevolking worden opgesteld.

Advertentie

www.hazenbergarcheologie.nl
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Advertentie
NVvA: de site to be!
De NVvA is de enige beroepsvereniging van en voor alle in Nederland werkzame archeologen. W ij zetten ons ervoor
in de professionaliteit, kwaliteit en ethiek binnen de Nederlandse archeologie te behouden en te versterken. Belangrijk
daarbij is de ontwikkeling en uitwisseling van vakkennis, naast communicatie tussen archeologen onderling en de ‘buitenwereld’.
Koerswijziging
De nadruk komt vanaf nu meer dan ooit te liggen op informatievoorziening naar de leden toe en minder op het organiseren van bijeenkomsten. Immers, in deze tijden waarin de archeologie qua werkgelegenheid maar ook politiek en financieel zwaar onder druk staat, is het voor een ieder belangrijk te weten ‘wat er speelt’, zowel binnen de archeologie als in
de wereld daarbuiten.
Zie je deze koersverlegging zitten? Juist niet? Zijn er onderwerpen waarover behoefte aan meer informatie bestaat? Laat
het ons weten!
Kom op donderdag 13 december 2012 om 16.30 uur naar de ALV bij de RCE (Amersfoort) of reageer digitaal.
www.nvva.info
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Archeologen:
Nathalie Vossen
Nathalie de Visser
Rene Torremans
Suzanne van der A
Channa Cohen Stuart
Jacqueline de W ilde

Advertentie
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GENOMINEERDEN GROTE PRIJS DER
NEDERLANDSE VELDARCHEOLOGIE (GPNV)
Drie kandidaten komen in aanmerking voor de
tiende en laatste editie van de Grote Prijs der
Nederlandse Veldarcheologie (GPNV). Er is
gestemd en tijdens de Reuvensdagen wordt de
prijs uitgereikt. De GPNV is een initiatief van
adviesbureau Hazenberg Archeologie.

de Grote Markt. Hier zijn muurtjes, keldertjes en
allerlei andere spectaculaire vondsten aangetroffen van de vroegere middeleeuwse bewoners.
Johan Verspay (Diachron) is gespecialiseerd in
het onderzoek naar het Brabantse cultuurlandschap in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Voor
zijn Brabantse plattelandsonderzoek heeft hij een
nieuwe onderzoeksmethodiek ontwikkeld, die
bekend staat als de 'akkersleufmethode'. Bij zijn
collega’s valt hij op door zijn frisse en kritische
blik op de inhoudelijke kant van archeologisch
veldwerk. Hij heeft aan diverse opvallende publicaties meegewerkt, waaronder het onlangs verschenen boek De archeologie van de Brabantse
akkers.

De drie kandidaten voor de GPNV 2012 zijn:
Jeroen van Eijk (RAAP Archeologisch Adviesbureau) heeft een bijzonder record op zijn
naam staan: in zijn carrière heeft hij namelijk
in totaal zo’n 30 kilometer aan archeologische boringen gezet. Hij heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan tal van projecten, waaronder het booronderzoek in het Romeinse
castellum van Roomburg in Leiden. Ook was
hij betrokken bij het onderzoek in Cronesteyn, waar de oudste strandwal van Nederland
is aangetroffen. Verder heeft hij enkele honderden boringen uitgevoerd ten behoeve van
de tracékeuze voor de Rijnlandroute.
Janneke Hielkema (RAAP Archeologisch Adviesbureau) heeft in haar loopbaan een prominente rol gespeeld in vele tientallen archeologische projecten. In 2009 was zij betrokken bij
het onderzoek naar de mammoeten in Orvelte,
dat werd uitgevoerd in het kader van werkzaamheden door de Gasunie. Ook is zij bekend
van het grootschalige veenterpenonderzoek in
Noord-Drenthe, waarbij circa 70 tot 80 terpen
zijn onderzocht op archeologische resten. Recentelijk zijn onder haar leiding opgravingen
uitgevoerd in het centrum van Groningen, op

Jeroen van Eijk

Janneke Hielkema

Johan Verspay
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MINI-EXPOSITIE ARCHEOLOGISCHE
COLLECTIE ZUURDEEG
archeologische vrijwilligers uit de omgeving.
Het RMO en de gemeente namen de collectie
in 2010 van Zuurdeeg over; een‘down-to-earth’
manier van collectievorming die past bij de
tradities in Ede en de wortels van het RMO.

Het afgelopen jaar tentoongesteld in het Rijksmuseum van Oudheden: de bijzondere archeologische collectie van amateurarcheoloog Eduard
Zuurdeeg uit Ede. De collectie is het indrukwekkende resultaat van vele tientallen jaren van
verzamelen en zoeken in Veluwse bodem. Zuurdeeg verzamelde, samen met zijn vrouw Corry,
een reeks topstukken en talloze artefacten die
gekenmerkt worden door een goede vondstdocumentatie en hoge wetenschappelijke waarde. Als
correspondent van de voormalige ROB zorgde hij
er onder andere voor dat vondsten werden gemeld en vindplaatsen in Ede door professionals
konden worden opgegraven.

Vondsten van Edese bodem
Een extra traktatie in de vitrines vormt het
inheems-Romeinse nederzettingsmateriaal. Dit
is dankzij Zuurdeeg door de ROB in de vorige
eeuw in Ede-Veldhuizen en Ede-Op den Berg
opgegraven. Daarbij zijn enkele vondsten te
zien uit een onlangs in Ede-Zuid – vlakbij de
Reehorst – opgegraven laat-Romeins crematiegrafveld.

Mini-expositie tijdens de Reuvensdagen
Wie de tentoonstelling in Leiden heeft gemist,
krijgt op de Reuvensdagen in Ede een kleine
herkansing. Een selectie van het archeologische
materiaal van Zuurdeeg is tijdens het congres te
bewonderen op de informatiemarkt in de Mozartfoyer.
De expositie is mogelijk dankzij het unieke samenwerkingsverband tussen het Rijksmuseum
van Oudheden, de gemeente Ede en het Historisch Museum Ede en hun goede relatie met

Publicatie ' Ede vol Erven'
Over de Edese vindplaatsen uit de IJzertijd en
de Romeinse tijd verschijnt binnenkort een
wetenschappelijk overzichtswerk getiteld ‘Ede
vol Erven’. Daarin is veel meer te lezen over de
Germaanse bewoning direct ten noorden van
de Romeinse limes, een vaker op deze Reuvensdagen terugkerend thema. De publicatie is
verkrijgbaar bij Hazenberg Archeologie.
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DE W.A. VAN ES-PRIJS
De genomineerden van de W.A van Es prijs
2012 zijn:

Tijdens de Reuvensdagen wordt volgens traditie
de W.A. van Es prijs uitgereikt. De prijs is ingesteld op 20 december 1988 bij het vertrek van
de toenmalige directeur van de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek; prof. dr.
W.A. van Es. De prijs is een aanmoedigingsprijs
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
voor jong onderzoekstalent op het gebied van
de Nederlandse archeologie. Afwisselend wordt
de prijs toegekend aan een masterscriptie of een
proefschrift. Aan de prijs zijn een bedrag van €
2.000,- en een oorkonde verbonden.

D. (Daniël) Postma, 2010: Salt marsh architecture.
Catalogue, technology and typological development of early medieval turf buildings in the
northern coastal area of the Netherlands, MA
thesis Groningen (Nicolay).
Richard Fens, 2011: De complexe geschiedenis
van het huisrund (Bos Taurus) en het oerrund
(Bos primigenius). Een kruising van moleculairgenetische (mtDna) en arc heologische studies,
MA thesis Groningen (Prummel).

Spelregels
Voor deze stimuleringsprijs komen proefschriften
en masterscripties (MA, MSc) in aanmerking die
met de archeologie in Nederland en/of Nederland in zijn Noordwest-Europese context verband
houden. Bij de instelling van de prijs in 1988
zijn de klassieke archeologie en niet-westerse
archeologie expliciet uitgesloten. Studies die
niet op de archeologie van Nederland en/of
Nederland in zijn Noordwest-Europese context
betrekking hebben, kunnen alleen in aanmerking komen indien er een expliciete inhoudelijke
relatie met de archeologie van Nederland en zijn
overzeese expansie gelegd wordt.

P.J.C. (Patrick) Valentijn, 2011: Passing on. The
genesis of urnfields in the Southern Netherlands,
RMA thesis Leiden (Fokkens).
Sasja van der Vaart, 2011: Hail to the chieftain. A
detailed examination of grave goods from Dutch
chiefly burials and their role in funerary rituals
during the Hallstatt period, RMA thesis Leiden
(Fokkens).
H.G. (Harry) Pape, 2012: Power to the people?
Desirabiity and feasibility of community archaeology in the Netherlands, MA thesis VU (Kolen).

De jury van de W.A. van Es-prijs bestaat uit:
•
dr. P. Bitter
•
dr. T. Derks (voorzitter)
•
prof. dr. W.A. van Es
•
prof. dr. H. Fokkens
•
prof. dr. A. van Gijn
•
dr. J. Nicolay
•
dr. R. Lauwerier

Dieuwertje Duijn, 2012: Het verhaal van een
West-Friese wereldstad. Een onderzoek naar de
opkomst, bloei en neergang van Enkhuizen tot
1800 aan de hand van archeologische en historische bronnen, MA thesis UvA (Gawronski)
Thijs Terhorst, 2012: Botijas in Amsterdam. Een
17e-eeuwse aanplemping van Iberische olijfoliekruiken in breed perspectief, MA thesis UvA
(Gawronski)
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ARCHEOROCK

Spandex bestaat uit Floris Müller (gitaar en zang)
en Willem Jezeer (drums en zang). Een energieke
band met harde, duidelijke zang en heerlijke
punkachtige muziek.

Kom ook dit jaar weer rocken op ArcheoRock
tijdens de Reuvensdagen! Als vanouds is ArcheoRock weer in een gezellige donkere kroeg: de
Substitute in Ede. Na de Reuvensdagen-borrel
van vrijdagmiddag zijn alle liefhebbers welkom
om door te feesten met de compleet nieuwe lineup van ArcheoRock: GS2, The Interns,
Spandex en Dirty East in café Substitute te Ede.
Archeorock is een initiatief van Hazenberg Archeologie en wordt in samenwerking met de
opleiding Bachelor Archeologie van Saxion Hogescholen georganiseerd.

The Interns
The Interns is een jonge en dynamische pop/
rock band. In eerste instantie is de band ontstaan vanuit een stageproject (vandaar de naam)
waar de toenmalige drummer Rens Ottink mee
afstudeerde. De band bestaat uit Saxion-student
Flip op bas, Martijn als zanger en gitarist, Jasper
als gitarist en Jorrit op drums. Veel spelen, een
eigen plaat maken en een fanbase opbouwen is
hun ambitie. De eerste demo is inmiddels opgenomen en het eerste concert in de Metropool te
Hengelo was een denderend optreden en een
doorslaand succes!

Locatie: Substitute, Nieuwe Stationsstraat
27 in Ede.
Zaal open: vrijdag, vanaf 20.30 uur.
Toegangsprijs: € 5,-; te betalen aan de zaal.

Dirty East
Dirty East is 5 jaar geleden ontstaan uit de as van
de bands My Great Devastator en Vuurwagen in
de oostelijke regio van ons land. Een timmerman, een leraar en een archeoloog maken samen
compromisloze muziek in het genre metalcore.
Metalcore ontstond in de jaren-1980 uit hardcore
punk met extreme metal invloeden. De decennia
daarna maakte het genre de nodige ontwikkelingen door, steeds strakker en heavier aangezet.
De beste manier om het te leren waarderen is het
gewoon ervaren! Dirty East speelt Nederlandse
en Engelstalige nummers en toerde met groot
succes in Duitsland en Engeland. Voor wie na
ArcheoRock thuis verder wil genieten: Dirty East
heeft ook twee platen op vinyl uitgegeven.

Over de bands:
GS2
Nadat de Valkhoff Brothers Band kort na het optreden op de Reuvensdagen 2009 in Middelburg
uit elkaar was gevallen (niet voor het eerst…)
zochten Evert (piano) en Rick (bas/vocals) Valkhoff hun eigen weg. Ze maakten het weer goed
met hun oude maatje, drummer Robert van der
Vlist en liepen per ongeluk tegen guitarbasher
Willem Lemmers op. Nu zijn de ouwe rotten terug
om te rocken. Bij GS2 staan de beukende gitaren
centraal. Dit jaar gaan ze er een dolle boel van
maken met een combinatie van blues en rock.
Het resultaat: met de volume- en distortionknoppen op 10 zet de band een vintage pretpakket
archeorock op tafel waaruit niet alleen de vijftigplussers kunnen snoepen. Oren dicht en gáán!
Spandex
Twee oude bandleden van Gnoe terug in een
nieuw jasje, genaamd Spandex. De band is geboren in Amsterdam-Oost in de warme nazomer van
2010. Na een zegetocht langs de meer obscure
podia van Amsterdam en omstreken is de band
momenteel bezig met de verovering van de rest
van de wereld. Hard, heet en gekneusd is hun
leus.
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COLOFON

Wim Schennink (AWN)
Vanuit de Stichting Reuvens: Henk van der Velde,
Caroline Leeflang en Suzanne van der A

Uitgegeven door de Stichting Reuvens ter gelegenheid van de 42ste Reuvensdagen op 16 en 17
november 2012.

Organisatie Reuvensdagen 2012:
Monique Deege (bureau Communique)
Marjolein van den Dries (PITT-communicatie)
Carla Jansen (Marbles)
Caroline Leeflang
Marie-France van Oorsouw (weleer)

Stichting Reuvens
Postbus 11078
2301 EB Leiden
www.reuvens.nl
www.reuvensdagen.nl

Vormgeving: Hermen Visser (visservis.com) &
Majken Nilsson
Afbeeldingen: Omslag: Artistieke impressie van
de Germaanse nederzetting Ede Veldhuizen ten
noorden van de limes. Tekening Paul Becx, Mierlo. (Hazenberg Archeologie,Ede vol Erven).
p 4: Twee bronzen beeldjes uit de opgraving Ede
Veldhuizen. Foto Museum Het Valkhof, Nijmegen.
(Hazenberg Archeologie,Ede vol Erven).
p 11: gemeente Apeldoorn
Redactie: Marie-France van Oorsouw, Marjolein
van den Dries, Caroline Leeflang
Druk: Puntgaaf, Leiden

Bestuur Stichting Reuvens:
Masja Parlevliet, voorzitter) namens het Convent
van Gemeentelijke Archeologen
Tom Hazenberg (vice-voorzitter) namens de Vereniging van Ondernemers in Archeologie
Henk van der Velde (penningmeester) namens
de Nederlandse Vereniging van Archeologische
Opgravingsbedrijven
Marjolein van den Dries (secretaris/communicatie) namens de Stichting Archeologie en Publiek
Suzanne van der A namens de Nederlandse Vereniging van Archeologen
Wim Weijland namens de Stichting Rijksmuseum
van Oudheden
Caroline Leeflang is de projectsecretaris

De Reuvensdagen 2012 zijn mede mogelijk
gemaakt door steun van de provincie Gelderland en de gemeenten Ede en Wageningen. Het
avondprogramma is verzorgd door Hazenberg
Archeologie en Saxion Hogescholen.

Programmacommissie Reuvensdagen 2012:
Martin Meffert (Provincie Noord-Brabant)
Jeroen Bouwmeester (RCE)
Luc Amkreutz (RMO)
Anja van Zalinge (Gemeente Haarlem)
Charlotte Peen (Gemeente Ede)
Peter Schut (Gemeente Wageningen)
Esther Vriens (Vriens Archeo Flex)
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