Jaarverslag werkgroep archeologie.
Het afgelopen jaar 2019 was voor de werkgroep archeologie een jaar van veel
ontwikkeling, en streven naar vooruitgang.
Al in het vroege begin van 2019 zijn we met een geleende boorset van de
B.A.T.O. enkele malen wezen boren in het veld.
Daarbij hebben we 2 verschillende locatie,s bezocht, te weten een veld aan de
nedereindse straat in Kesteren, en een veld aan de molensteeg in IJzendoorn.
Alhoewel beide locatie,s bekend staan vanwege een Romeins verleden,
hebben we geen archeologische indicatoren aangeboord.
Eigenlijk is er in geheel 2019 tijdens de veldverkenningen niet echt veel
spectaculairs aangetroffen met uitzondering van enkele Romeinse, en
middeleeuwse muntjes, enkele [fragmenten] van fibulae, en een beperkte
hoeveelheid schervenmateriaal.
Te meer hebben wij ons in de loop van 2019 verdiept in de oude archieven,
verslagen, en documentatie uit het verleden, waardoor we trachten de
Betuwse Limes op de kaart te kunnen gaan krijgen.
Hierdoor zijn het afgelopen jaar veel contacten gelegd met de professionele
wetenschap, en met collega amateurverenigingen waardoor ook dit komende
jaar de krachten gebundeld kunnen gaan worden.
Tijdens een proefsleuvenonderzoek aan het woud te Ingen ontdekten wij in
een profielwand een mogelijke noord/zuid lopende Limesweg.
Deze ontdekking hopen wij dit jaar verder te kunnen gaan onderzoeken.
In Buren werd afgelopen jaar met de B.A.T.O. samen gewerkt aan een
archeologische begeleiding aan de Haagse uitweg, waarover al eerder is
bericht in de Baron.
Verders waren in 2019 de volgende onderwerpen nog noemenswaardig:
Het volledig herinrichten van de vitrine,s op onze boven afdeling, Het
terughalen van 500 dozen archeologisch vondstmateriaal uit Nijmegen voor
eigen uitwerking in de toekomst, De opening van de archeo hotspot met de
onthulling van het vroeg Romeinse zwaard uit onze kelderlocatie, en de
Romeinse bruiloft op de oogstdag.

In september werd de officiele woensdagavondopenstelling in gebruik
genomen, en dit geeft vooral voor de Wo2 geïnteresseerden veel potentieel
Verders werden er diversen bezoekjes gebracht aan oa: De Romeinse kano van
Dreumel, Dom under in Utrecht, Xanten in Duitsland, het historisch festival in
Doorn, en het bezoek aan het R.M.O. in verband met de aanbieding van het
nominatiedossier Limes voor Unesco.
Hopelijk word het komende jaar net zo dynamisch als 2019.
Nog steeds zijn we op zoek naar geinteresseerden die onze werkgroep
archeologie op serieuze wijze zouden willen ondersteunen in de ruimste zin
van het woord.
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