Gelderse Archeologische Stichting
Westervoortsedijk 67D
6827AT ARNHEM

Uitnodiging Gelderse Archeologische Dag op 22 april 2016 in
De Lindenberg

te Nijmegen
Aan alle belangstellenden,
De Gelderse Archeologische Stichting organiseert op vrijdag 22 april a.s. in samenwerking met de gemeente
Nijmegen de studiedag 
Over de Waal
, gewijd aan de (eerste) resultaten van het archeologisch onderzoek dat de
afgelopen jaren is uitgevoerd in NijmegenNoord.
Archeologen van de gemeente Nijmegen en het Archeologisch Adviesbureau RAAP deden onderzoek in een
brede zone langs de Waal, waar in opdracht van Rijkswaterstaat een nevengeul werd gegraven en de dijk moest
worden verlegd. In dit plangebied zijn tijdens het vooronderzoek archeologische vindplaatsen ontdekt, waarvan
er een aantal geheel of gedeeltelijk zijn opgegraven.
Op 22 april zullen de projectleiders van het archeologisch onderzoek, Elly Heirbaut (gemeente Nijmegen), Cees
Koot (gemeente Nijmegen) en Erik Verhelst (RAAP), de (eerste) resultaten van hun onderzoek met ons delen.
Wethouder Cultuurhistorie Ben van Hees zal de aftrap verzorgen door de rol van de gemeente in archeologisch
opzicht te belichten. Rolf Pot zal toelichten hoe Rijkswaterstaat als opdrachtgever van Ruimte voor de Waal
rekening heeft gehouden met de archeologische waarden van het gebied. Sigrid van Roode (provincie
Gelderland) zal ingaan op het archeologisch proces en tevens iets vertellen over het zichtbaar maken van de
opgegraven sporen.
Na deze lezingen maken wij een boottocht over de Waal op de Nijmeegse Pannenkoekenboot. Hier krijgt u,
onder het genot van een pannenkoek, uitzicht op en uitleg over het gebied. Hier is er ook voor iedereen de
mogelijkheid om gezellig te borrelen.
Voor deze dag vragen wij een bijdrage van €15, en hebben wij een maximum van 75 personen
.
Inschrijven kan
tot 
30 maart
via
deze link

of door het bijgeleverde inschrijfformulier op te sturen naar het bovenstaande adres.
Uw inschrijving is pas definitief als wij uw bijdrage hebben ontvangen, deze dient bij ons binnen te zijn op
uiterlijk 20 april. Uw bijdrage kunt u overmaken op ons bankrek.nr. 
NL52 ABNA 0534 4219 97
t.n.v. 
Gelderse
Archeologische Stichting 
o.v.m. 
GASdag 2016
.
Mocht u verder nog vragen of suggesties hebben dan kunt u contact opnemen via 
eelco.alink@gmail.com
of u
kunt de
Gelderse Archeologische Dag 2016

Facebookpagina bezoeken.
Wij zien u graag!
Met vriendelijke groet,
Eelco Alink, namens de Gelderse Archeologische Stichting

Programma Gelderse Archeologische Dag 2016
Lindenberg, Huis voor de Kunsten
Ridderstraat 23
6511 TM Nijmegen

Vrijdag 22 April
10:30

Ontvangst
Inschrijving met koffie en thee

11:00

Welkomstwoord
Marc Wingens, voorzitter van de Gelderse Archeologische Stichting

11:15

Ruimte voor de rivier, van bedreiging naar kans
Ben van Hees, Wethouder van Cultuurhistorie

11:30

Rijkswaterstaat en Ruimte voor de Waal in een archeologische context
Rolf Pot

12:00

Leven aan de rand van de Waal in de ijzertijd en de Romeinse tijd
Elly Heirbaut, senior archeoloog/projectleider gemeente Nijmegen,
De opgraving op de reeds langer bekende vindplaats 9/57 heeft bewoningssporen uit de
ijzertijd en de Romeinse tijd opgeleverd. De bewoning loopt door tot in de Flavische periode,
maar houdt dan op. Andere plekken in het plangebied van de dijkteruglegging herbergden
nederzettingsterreinen uit de middenRomeinse tijd in de ondergrond. Dankzij het grootschalig
onderzoek is de ligging van deze nederzettingen duidelijk geworden en kon het landschap
gereconstrueerd worden. Dit vormt de basis voor het vertellen van het verhaal van wonen en
begraven in de ijzertijd en Romeinse tijd langs de rand van de Waal.

12:45

Lunch

13:30

Uit de vergetelheid ontrukt: kasteel Lent
Cees Koot, senior archeoloog/projectleider gemeente Nijmegen
De verrassing tijdens de archeologische opgravingen voorafgaande aan het graven van de
nevengeul en dijkverlegging te Lent was de vondst van kasteel Lent. Enkele historische
bronnen hadden ons weliswaar al op de hoogte gebracht dat er ooit een kasteel had gestaan,
maar dankzij archeologisch onderzoek weten we nu wanneer waar het kasteel is gebouwd en
nog veel meer over zijn geschiedenis.

14:15

Knokken om Knodsenburg
Erik Verhelst, senior archeoloog/ projectleider RAAP Archeologisch Adviesbureau
De aanleg van de nevengeul bood een unieke kans om een groot deel van het bekende fort uit
de Tachtigjarige oorlog te onderzoeken. Hoewel historische bronnen van minstens drie
bloedige veldslagen rond het fort verhalen, leken daar op het eerste gezicht geen sporen van
terug te vinden. Of toch wel?

15:00

Uitzicht Over de Waal
Sigrid van Roode, provincie Gelderland

15:30

Afsluiting
Aanloop naar de boot

16:00

Boottocht en borrel

17:30

Einde
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