Gelderse Archaeologische Stichting
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT ARNHEM

PROGRAMMA GELDERSE ARCHEOLOGIE DAG 2019
Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen

9:30

Ontvangst
Inschrijven met koffie en thee

10:10

Welkomstwoord
Wethouder Mathijs ten Broeke, Erfgoed Zutphen

10:20

Woord van de Voorzitter
Marc Wingens, voorzitter Gelderse Archaeologische Stichting

10:30

Opgravingen in de Walburgiskerk in Zutphen
Michel Groothedde en Bert Fermin, archeologen gemeente Zutphen
Naar aanleiding van de aanleg van een vloerverwarming in de St. Walburgiskerk te Zutphen
werd in 2018 een archeologische begeleiding uitgevoerd. Daarbij werden tal van muurresten
aangetroffen, waaronder resten van de romaanse fase van de kerk, altaren en het doksaal. Ook
werden er onder meer een beeld van God en talloze middeleeuwse munten gevonden.

11:05

Verwant tot op het bot: De grafkelder van familie Middeldorp
Norbert Eeltink, senior archeoloog en specialist fysische antropologie Aestimatica
In 1994 werd bij werkzaamheden in de St. Walburgiskerk te Zutphen een grafkelder met
menselijke resten blootgelegd, maar niet nader onderzocht. Deze kelder was het familiegraf
van de Zutphense familie Middeldorp. Bij het aanleggen van een vloerverwarming in 2018
kwam het graf en zijn inhoud weer aan het daglicht. Team Archeologie van de gemeente
Zutphen bestudeerde de ondergrondse grafkamer en Norbert Eeltink van Aestimatica
analyseerde het menselijk botmateriaal. Tijdens een lezing op slechts meters van de grafkelder
zal Norbert Eeltink vertellen over het onderzoek van dit familiegraf.

11:30

Rijkenhage: Het Moeders van het Rondeel vrouwenklooster
Jos van Dalfsen, archeoloog gemeente Zutphen
In kader van het verzoek van de Fluisterbootschippers om de Berkel te verbreden en de
aanlegplaats te verleggen is in 2018 twee keer een onderzoek uitgevoerd naar archeologische
resten in de bodem langs de Berkel, direct naast de Berkelruïne. Naar aanleiding van de
onderzoeksresultaten zullen resten van een religieus monument, klooster Het Rondeel, worden
ingepast in de toekomstige inrichting van het terrein.

11:55

Lunch
Met een kleine tentoonstelling van recente vondsten. Archeohotspot zal ook een
pop-up stand hebben.
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13:00

Leven en dood rond de Gasthuiskerk: Archeologisch onderzoek in en rondom de
Gasthuiskerk in Doesburg
Davy Kastelein, archeoloog gemeente Zutphen en regio Achterhoek
Bij de herontwikkeling van de Gasthuiskerk (Antoniuskapel) in Doesburg tot een cultureel
centrum werd tijdens de verbouwing in 2013/2014 archeologisch onderzoek verricht. Daarbij
werd onder meer menselijk botmateriaal aangetroffen, zowel intacte begravingen als secundair
gedeponeerde skeletresten.

13:25

Capita Selecta Gelderse Archeologie
Verschillende korte lezingen over archeologie in Gelderland van ieder 5 á 10 minuten

Introductie Young Professionals
Wouter Hinrichs, BA Archeoloog en voorzitter Young Professionals
Niet langer verborgen: De maatschappelijke rol van archeologie
Koen Lensing, BA student Saxion Hogeschool
Wolven en Slakken op de Veluwe; Een introductie op de tentoonstelling in
CODA Apeldoorn
Masja Parlevliet, gemeentelijk archeoloog Apeldoorn erfgoedadviseur
16e Eeuws verdedigingswerk Kazemat, publiekstrekker in Doetinchem
Peter Wemerman, archeoloog en senior veldtechnicus Econsultancy
De Archeologische Kroniek van Paleis Het Loo
Wouter Groenendijk, BA archeoloog en MA Universiteit Leiden
De Archeologie van Magie
Bert Fermin, archeoloog gemeente Zutphen
14:45

Afsluiting
Eelco Alink, DB Gelderse Archeologische Stichting en Young Professionals
Afsluiting, dankwoord en aankondiging van het middagprogramma
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14:45

Start middag pogramma
Deelnemers kunnen bij de inschrijving kiezen uit één van de vier verschillende activiteiten die
voor de middag gepland staan.

Religieuze gebouwen en archeologie wandeling (ca. 1,5 uur)
Renske den Boer, archeoloog gemeente Zutphen, zal vertellen over de archeologische
en historische weetjes achter een tiental religieuze monumenten in de stad.

De middeleeuwse bouwhistorie van door Zutphen (ca. 1,5 uur)
Constant Willems, bouwkundige en -historicus, laat zijn groep kennismaken met
middeleeuwse huizen in Zutphen. Hoe herken je ze? Welke elementen horen bij
middeleeuwse huizen? Hoe weet je hoe oud deze zijn?

Macht, pracht en prestige in het centrum van Zutphen (ca. 1 uur)
Michel Groothedde, stadsarcheoloog van Zutphen, zal wandelaars meenemen langs de
archeologie en bouwhistorie die Zutphen. Hierbij wordt de stad besproken als een
centrum van macht en prestige. Verwacht een heel breed scala aan onderwerpen, van
laat-Romeinse versterkingen tot residentie van de graven van Gelre.

Rondleiding door de Walburgiskerk en bijbehorende Librije (ca. 1 á 1,5
uur)
Voor de mensen die na deze dag van lezingen meer willen over de Walburgiskerk, is
er een begeleide rondleiding waarin meer verteld zal worden over de boeiende
geschiedenis en achtergronden van deze prachtige kerk en bijbehorende Librije.

16:15

Bezoek Museum Zutphen
Museum Zutphen is het eindpunt van de dag waar iedereen weer samenkomt. Als u in bezit
bent van een Museumjaarkaart graag deze laten zien bij de ingang van het museum.

17:00

Borrel
Iedereen die nog graag wil napraten over de dag, iemand van de organisatie aan de mouw wilt
trekken of gewoon toe is aan bier en bitterballen, kan vanaf 5 uur in het Museumcafe terecht
om gezellig na te borrelen.
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