
Een archeologische vondst gedaan, maar benieuwd wat het precies is? Neem het 

mee naar het bodemvondstenspreekuur. 
 

Die mooi gevormde steen, ooit gevonden tijdens een wandeling, zou dat een vuistbijl zijn? En die 

potscherf, hoe oud zou die zijn? Kenners geven het antwoord tijdens een bodemvondstenspreekuur 

dat deel uitmaakt van de Nationale Archeologiedagen, zaterdag 13 oktober in Epe en zondag 14 

oktober in Apeldoorn. 

 

Soms ligt hij al vele jaren op de vensterbank of in een la: een ooit opgeraapte steen die zo lekker in de 

hand ligt, dat het misschien een vuistbijl is geweest. Een muntje, dat wel eens heel erg oud kan zijn. 

Of een stukje vuursteen dat mogelijk een pijlpuntje was. Het zijn uitgelezen voorbeelden van vondsten 

om vol verwachting op tafel te leggen tijdens een bodemvondstenspreekuur.  

Zo’n spreekuur heeft een tweeledig doel. Enerzijds krijgt de vinder zo veel mogelijk informatie over zijn 

vondst. Wat is het, hoe oud is het, waarvoor werd het gebruikt? Anderzijds verzamelen archeologen 

informatie over de vondsten in de regio. Vinders hoeven overigens niet te vrezen dat zij hun vondsten 

moeten afstaan. Ze worden alleen beschreven en gefotografeerd. En eventueel onderzocht door een 

specialist, maar dan altijd in overleg.  

 

De bodemvondstenspreekuren in Epe en Apeldoorn zijn onderdeel van het programma Wolven en 

slakken op de Veluwe waarmee tijdens de Nationale Archeologiedagen de focus wordt gelegd op de 

vroegmiddeleeuwse ijzerproductie.  

Vinders kunnen hun vondsten tijdens de zittingen voorleggen aan een archeoloog en een geoloog. 

Ziet de archeoloog geen sporen van menselijk handelen in de vondst, dan weet de geoloog wellicht 

het verhaal over de herkomst van een steen. In Epe zitten zaterdag 13 oktober de kenners achter de 

tafel in Veluws museum Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11, van 11 tot 17 uur. En in Apeldoorn zijn 

ze aanwezig bij de ijzerslakkenhoop nabij de ingang van AV’34 in Sportpark Orderbos, van 13 tot 17 

uur. Er zijn die dagen nog veel meer gratis activiteiten op de twee locaties. 

 

Zie https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/bodemvondstenspreekuurorderbos-wolven-

en-slakken-op-de-veluwe/ 

Contactpersoon Epe: Wanda de winter, Werkgroep Archeologisch en Cultuurhistorisch Erfgoed 0341-260530 

Contactpersoon Apeldoorn: Chris Nieuwenhuize, Archeologische Werkgroep Apeldoorn, 06 18505533 
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