
Wolven en slakken op de Veluwe - Archeologiedagen in Apeldoorn en Epe over IJzerwinning in de 
vroege Middeleeuwen 

In het weekend van 12-13-14 oktober zijn de Nationale Archeologiedagen. In Epe en Apeldoorn staan deze in 
het teken van de middeleeuwse ijzerwinning, een bijzonder maar vrij onbekende geschiedenis. Want wie wist 
al dat er toen in een paar eeuwen tijd meer dan 50 miljoen kilo ijzer op de Veluwe is gemaakt? Wie hier meer 
over wil weten, kan de reizende tentoonstelling ‘Wolven en Slakken op de Veluwe’ bezoeken. Deze 
tentoonstelling is tot en met zaterdag 13 oktober te zien in museum Hagedoorns Plaatse in Epe en vanaf 
zondag 14 oktober bij atletiekvereniging AV’34 in Apeldoorn. En tijdens de Nationale Archeologiedagen is nog 
veel meer te doen in Apeldoorn en Epe. 

Op zaterdag 13 oktober wordt bij Museum Hagedoorns Plaatse in Epe op vroegmiddeleeuwse wijze, met echte 
klapperstenen, een ijzeroven gestookt. Iets wat u niet vaak kunt zien! Van zulke ovens stonden er in de 
middeleeuwen wel 2 miljoen op de Veluwe. Om 20 uur wordt de oven opengemaakt om de wolf, het ruwe ijzer, 
te bevrijden. Er is van 11-17 uur bij het museum nog meer archeologisch te beleven. Zo kun je zelf opgraven 
en je eigen bodemvondsten meenemen naar het bodemvondstenspreekuur, een fietstocht langs 
archeologische plekken maken en nog veel meer. Op vrijdagavond 12 oktober 20 uur is er al een lezing over 
het voorkomen van ijzer in onze bodem. 
 
Op zondag 14 oktober verplaatst de activiteit naar Apeldoorn, naar Sportpark Orderbos. Het is ook lang niet 
bij iedereen bekend dat hier bij de ingang van AV’34 de grootste ijzerslakkenhoop van Nederland ligt, 
bestaande uit 600.000 kilo ijzerslak! 
Behalve de ijzerslakkenhoop bekijken kun je je door verhalenvertellers laten meevoeren naar de tijd van de 
ijzerwinners. Ook kun je zelf smeden op vroegmiddeleeuwse wijze, de leskist OUD IJZER gebruiken en je 
eigen bodemvondsten meenemen naar het bodemvondstenspreekuur. De activiteiten op zondag zijn van 13-
17 uur.  
 
Wolven en slakken op de Veluwe is een samenwerking van Archeologische Werkgroep Apeldoorn, 
Vertelgenootschap Apeldoorn, EPA, AV’34, Gemeente Apeldoorn, IVN Apeldoorn, CODA, KNNV Epe - 
Heerde, Werkgroep Archeologisch en Cultuurhistorisch Erfgoed (Epe), Ampt Epe, Veluws Museum 
Hagedoorns Plaatse, Fietsersbond Epe en Gemeente Epe. 
 
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/wolven-en-slakken-op-de-veluwe-activiteiten-rond-de-
vroegmiddeleeuwse-ijzerproductie/   

 
(vragen? Contactpersoon: Janneke Zuyderwyk 06-27189071, j.zuyderwyk@apeldoorn.nl) 
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https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/reizende-tentoonstelling-ijzerwinning-wolven-en-slakken-op-de-veluwe/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/ijzeroven-stoken-op-zn-vroegmiddeleeuws-wolven-en-slakken-op-de-veluwe/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/zelf-opgraven-wolven-en-slakken-op-de-veluwe/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/bodemvondstenspreekuurepe-wolven-en-slakken-op-de-veluwe/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/fietsroute-archeologie-wolven-en-slakken-op-de-veluwe/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/fietsroute-archeologie-wolven-en-slakken-op-de-veluwe/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/lezing-ijzer-in-de-bodem-wolven-en-slakken-op-de-veluwe/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/verhaal-het-mysterie-van-de-slakkenhoop-wolven-en-slakken-op-de-veluwe/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/zelf-smeden-op-vroegmiddeleeuwse-wijze-wolven-en-slakken-op-de-veluwe/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/leskist-oud-ijzer-wolven-en-slakken-op-de-veluwe/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/bodemvondstenspreekuurorderbos-wolven-en-slakken-op-de-veluwe/
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