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Uitnodiging Gelderse Archeologische Dag op vrijdag 7 april 2017 in Museum Het Pakhuis te Ermelo 

 

 

De Gelderse Archeologische Stichting organiseert op vrijdag 7 april a.s. in samenwerking met Museum Het 

Pakhuis en de gemeente Ermelo de Gelderse Archeologische Dag. In de ochtend bieden wij u twee lezingen 

aan: Drs. Jan Verhagen met ‘Nieuwe inzichten in de Gelderse Limes en de Romeinse waterwerken’ en dr. Stijn 

Heeren over ‘Gelderse bodemvondsten in PAN (Portable Antiquities of the Netherlands)’. 

 

Voor de lunch zullen wij gezamenlijk met busvervoer naar de horecagelegenheid de Schaapskooi van stichting 

Schapendrift gaan. Hier zult u verwelkomd worden door Wethouder Jan van der Bosch, waarna u kunt 

genieten van uw lunch met zicht op de hei. Na de lunch verzorgt Paul Franzen de derde en laatste lezing: 

Interactie tussen lokale bevolking en Romeins gezag. Aansluitend brengen we, begeleid door enkele leden van 

de re-enactmentgroep Fectio/Corbvlo een bezoek aan de plek waar de sporen van een Romeinse Marskamp 

zijn opgegraven, op de Ermelose heide. We eindigen de dag in Museum Het Pakhuis, waar u uitgebreid de 

expositie Oog in oog met de Romeinen kunt bewonderen. Ook zullen er een aantal archeologische vondst-

specialisten aanwezig zijn. Mocht het zo dat u, of een bekende, thuis nog vondsten heeft liggen waar u graag 

meer over wilt weten, neem deze vooral mee!  

 

Mocht het zo zijn dat u het hele dag programma niet bij kunt wonen, dan bent u meer dan welkom op de 

borrel die vanaf 17:00 in Museum het Pakhuis begint. 

 

Voor deze dag vragen wij een bijdrage van €15,- en hebben wij een maximum van 80 personen. Inschrijven kan 

tot 31 maart via deze link of door het bijgeleverde inschrijfformulier (zie bijlage bij deze mail) te mailen of 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 5 april. Uw bijdrage kunt u overmaken op ons bankrek.nr. NL52 

ABNA 0534 4219 97 t.n.v. Gelderse Archeologische Stichting o.v.m. GAS-dag 2017. 

 

Heeft u nog vragen of suggesties neemt u dan contact op met Eelco Alink: eelco.alink@gmail.com of kijk voor 

meer informatie op de Facebook-pagina Gelderse Archeologische Dag 2017.  

 

Wij zien u graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Gelderse Archaeologische Stichting, 

Eelco Alink, bestuurslid 

Patrick Reeuwijk, secretaris 

 

 

 

 

 

https://www.delindenberg.com/
https://goo.gl/forms/BXkl9vONkPYjCgEe2
mailto:eelco.alink@gmail.com
https://www.facebook.com/GASdag2017/


Programma Gelderse Archeologische Dag 2017 

7 April 2017 

Museum Het Pakhuis 

Molenaarsplein 24, 3851 MZ Ermelo 

 

 

10:00  Ontvangst: inschrijving met koffie en thee 

 

10:30  Welkomstwoord door dr. Marc Wingens, voorzitter GAS  

 

10:40  Mw. Aimée. Streefland-Wijnacker, directeur Museum Het Pakhuis 

 

10:50  Nieuwe inzichten in de Gelderse Limes en de Romeinse waterwerken  

  drs. Jan Verhagen 

 

11:25  Gelderse bodemvondsten in PAN (Portable Antiquities of the Netherlands)  

 dr. Stijn Heeren 

 

12:00  Vertrek richting Stichting Schapendrift en het Romeins Marskamp Ermelo 

 

12:45  Woord van dhr. Jan van den Bosch, Wethouder RO, gemeente Ermelo 

 

13:00  Lunch 

 

14:00  Rome en de bevolking aan weerszijden van de grens. Ermelo en het marskamp. 

  drs. Paul Franzen 

 

14:45  Bezoek aan site van het Marskamp  

Begeleid door Levende Romeinse Geschiedenis Groep CORBVLO 

 

15:30  Verzamelen en vertrek terug naar Het Pakhuis 

 

16:00  Vrij bezoek museumcollectie en mogelijkheid tot vondstdeterminatie 

 

17:00  Borrel 

 

 

 

 

 

 

 



Locatie Het Pakhuis Ermelo 
Museum Het Pakhuis is een centrum voor Erfgoed, Natuur & Milieu. In het archeologisch en 
natuurhistorisch museum kan je op expeditie door het verre verleden van Ermelo. Zo zijn er 
vuurstenen, scherven en botten van mammoeten die jezelf kunt bekijken, voelen en 
ruiken.  Je maakt een duik in het verleden door zelf als archeoloog op zoek te gaan naar 
vondsten.  
 
Het Pakhuis organiseert regelmatig speciale activiteiten voor jong en oud die je terug kunt 
vinden onder het kopje activiteiten. Naast de vaste expositie is er ook een tijdelijke expositie 
die twee keer per jaar wisselt.  
 
Het centrum verbeeldt de geschiedenis van Ermelo en de verbintenis van de bevolking sinds 
de oudste tijden met het omringende landschap. Ermelo als groene gemeente, nu en in de 
toekomst, is een logisch vervolg op deze geschiedenis. 
 
Route 
Eigen vervoer  

Route vanaf Zwolle (A28): 

Neem de afslag Harderwijk-west, Ermelo. Aan het einde van de afslag slaat u bij de 

verkeerslichten linksaf richting Ermelo. Vervolgens rijdt u ongeveer 3 km rechtdoor. Bij de 

vijfde rotonde gaat u de eerste aflag rechts naar het centrum van Ermelo. U vindt Het 

Pakhuis aan uw rechterzijde naast de molen.  

 

Route vanaf Amersfoort (A28): 

Neem de afslag Harderwijk-west, Ermelo. Aan het einde van de afslag slaat u bij de 

verkeerslichten rechtsaf richting Ermelo. Vervolgens rijdt u ongeveer 3 km rechtdoor. Bij de 

vijfde rotonde gaat u rechts naar het centrum van Ermelo. U vindt Het Pakhuis aan uw 

rechterzijde naast de molen 

 

Parkeergelegenheid 

U kunt gratis parkeren achter de kringloopwinkel De Zaak of parkeren op de parkeerplaats 

van De Verbinding met parkeerschijf. 

 

Openbaar vervoer 

Het Pakhuis bevindt zich op ongeveer 15 minuten loopafstand van het NS-station Ermelo. U 

loopt hierbij alleen maar rechtdoor richting de molen. Naast de molen vindt u Het 

Pakhuis.  Plan hier u reis naar Het Pakhuis, centrum voor erfgoed natuur en milieu. 

 
Toegankelijkheid 
Het Pakhuis is voor iedereen toegankelijk. Er is een lift aanwezig die u op elke gewenste 
verdieping brengt en de doorgangen zijn geschikt voor rolstoelen en rollators. In het 
museum bevindt zich een aangepast toilet. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Pakhuis: 
http://www.hetpakhuisermelo.nl/pakhuis.html  
 

http://www.9292ov.nl/
http://www.hetpakhuisermelo.nl/pakhuis.html


Inschrijvingsformulier Gelderse Archeologische Dag 2017 
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