De Nationale Archeologiedagen
18, 19 en 20 juni 2021

Het erfgoed van de gemeente in de spotlights
Op 18, 19 en 20 juni vinden in heel Nederland de Nationale Archeologiedagen plaats. Ook in de gemeente Utrechtse heuvelrug worden tijdens deze dagen diverse activiteiten georganiseerd die het erfgoed
dat onze gemeente rijk is, in de spotlights zetten.
_______________________________________________________________________________________________________

Programma:
Vrijdag 18 juni:
Lezing gemeente-archeoloog Peter Weterings
19:30-21:00 uur, theaterzaal De Binder, Leersum
Gratis - aanmelding verplicht
Tijdens archeologische onderzoeken in Leersum worden regelmatig prehistorische grondsporen
aangetroffen. Gemeente-archeoloog Peter Weterings neemt u mee naar prehistorisch Leersum en
legt een link met één van de beroemdste archeologische vindplaatsen van Europa!
De lezing is gratis, maar aanmelding is verplicht; er is ruimte voor maximaal 50 toeschouwers.
Vooraf wordt er gratis koffie, thee of water verstrekt. Bij binnenkomst is een mondkapje verplicht
en vindt een gezondheidscheck plaats. Wanneer de toeschouwers op hun plek zitten, mag het
mondkapje af.
Aanmelden kan via een mail naar de cultuurcoach van de Utrechtse
(cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl) of aan de balie bij de bibliotheek Leersum.

Heuvelrug

_______________________________________________________________________________________________________
Vrijdag 18 en zaterdag 19 juni:
18 juni: 14:00-17:00 uur, 19 juni: 10:00-13.00 uur, Cantina Cultuurhuis Doorn
Gratis
Aan de Driebergsestraatweg tussen Driebergen en Doorn heeft enkele jaren geleden een opgraving plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend: al sinds de vroege ijzertijd
(800-500 voor Christus) is dit terrein door mensen in gebruik geweest. Veel van de activiteit zien
we in de vorm van grondsporen en vondsten, maar er zijn ook de donkere afdrukken gevonden
van een boerderij uit de 12e eeuw. Ook werden stukken gevonden van een houten karnmolen,
aangedreven door hondenkracht. Deze molen bleek 400 jaar ouder te zijn dan alle bekende
’hondenmolens’ in Nederland!
De vondsten uit de opgraving zijn te bezichtigen tijdens openingstijden van de Cantina van het
Cultuurhuis in Doorn.

Archeologie

Expositie vondsten van een opgraving in Doorn

____________________________________________________________________________________________________________
Zaterdag 19 juni:
Onthulling informatiepaaltje bij een bomkrater uit de Tweede Wereldoorlog
15:00 uur, hoek Frans Halslaan en Mesdaglaan, Doorn
Gratis
In de bosstrook tussen de Vincent van Goghlaan en de Mesdaglaan in Doorn ligt een merkwaardig
gat in de grond. Lange tijd werd gedacht dat het een schapendrinkplaats was en er werd zelfs een
informatiebordje bij geplaatst. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat het een bomkrater
uit de Tweede Wereldoorlog moet zijn. De leden van de vereniging Ludenkwartier hebben een
informatiepaal laten maken met uitleg over krater. Wilt U bij de onthulling aanwezig zijn? Kom
dan naar de hoek van de Frans Halslaan en de Mesdaglaan waar gemeente-archeoloog Peter Weterings en Niels Oosterman van de vereniging Ludenkwartier U het verhaal van de bomkrater
vertellen.
____________________________________________________________________________________________________________
Zaterdag 19 en zondag 20 juni:
Informatiestand ’conflictarcheologie’
10:00 –16:00 uur, Breeveen (terrein Utrechts Landschap), Leersum
Gratis
Regelmatig vinden archeologen tijdens hun opgravingen restanten van oorlogshandelingen:
militaire uitrusting, stukken van munitie of sporen in de vorm van bomkraters of loopgraven.
Al deze resten noemen we met een mooi woord ‘conflictarcheologie’, wat kan dateren uit de
Eerste of de Tweede Wereldoorlog, maar bijvoorbeeld ook uit de tijd van Napoleon.
Jos Rams van de Tijdlijn Leersum stelt tijdens de Nationale Archeologiedagen een informatiestand op, met kaarten, vondsten en oude krantenberichten. Hij legt u graag uit wat er met
conflictarcheologie bedoeld wordt en wat er allemaal mee ontdekt kan worden.
De informatiestand bevindt zich op het terrein Breeveen van Utrechts Landschap en is de
gehele dag tussen 10:00 uur en 16:00 uur te bezoeken. Zie het kaartje linksonder voor de
precieze locatie (rode stip).
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