2. ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP LOCHEM (AWL)
Door Gerard Tiemessen

Huiskamerlezing Kees Bleyerveld (13-04-2015). De evolutie van de mens naar de stand van
heden.
Voor de leden van de AWL heeft AWN-lid Kees Bleyerveld een lezing verzorgd over de mens, zijn
voorlopers en de (achtergronden van de) plaatsing in de stamboom. Iedere toehoorder kreeg na
afloop een fraai vormgegeven overzicht van zijn bevindingen.

Berkelexcursie (6 mei 2015)
Het 10-jarig jubileum van de AWL werd op 6 mei gevierd met een lustrumexcursie langs het Duitse
deel van de Berkel en een diner in Vreden.
In Lette-Coesfeld werd een bezoek gebracht aan het speciaal voor de AWL opengestelde
Heimatmuseum. Het museum herbergt lokaal verzamelde fossielen en prehistorische vondsten van
onder andere de trechterbekercultuur.
Jan Kleinen geeft uitleg over de
TRB-cultuur.

Te Billerbeck werd de Berkelbron bezocht. Koffie en taart werden genuttigd in de omgeving van de
St.Johanneskerk. Hier werd al vóór 800 een eerste eenschepige kerk gesticht door Beonrad, abt van
het klooster Echternach en later bisschop van Sens. In deze kerk vierde Liudger op 25 maart 809, een
dag voor zijn dood, zijn laatste mis.
Het volgende doel was de Hünenburg te Stadtlohn, een indrukwekkende in twee perioden bebouwde
ringwalburcht. De in een bosperceel aan de Berkel verhoogd gelegen burcht kon pas na enig
zoekwerk gevonden worden. De binnenwal is waarschijnlijk in de laat karolingische/ottoonse tijd
aangelegd. Op grond van zijn afmetingen en keramiekvondsten werd de buitenwal eerder door
sommige archeologen gedateerd in de tijd van de Saksenoorlogen. Tegenwoordig dateert men de
burcht begin 9de eeuw.
Vreden
In de crypte van de St. Georgs kerk verzorgde de koster een presentatie over de bouwgeschiedenis
van de kerk. De kerk werd in de laatste oorlogsdagen verwoest. Tussen 1949 en 1951 zijn
archeologische opgravingen verricht, waarbij muren en fundamenten van verschillende kerken naar
voren kwamen. De eerste karolingische kerk dateert uit 820/830. Onder de naastgelegen stiftskerk
St. Felicitas bevindt zich mogelijk de eerste missiekerk uit circa 780.
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Gerard Tiemessen geeft een uitleg bij
de Hünenburg.

Geen archeologisch onderzoek op de Grooterkamp in Gorssel
Bij het bouwrijp maken van verschillende kavels zijn sinds 2011 tóch archeologische vondsten gedaan
door leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling 18 (Huib de Kruijf
en Maarten Fabery de Jonge). De grote hoeveelheid scherven van aardewerken potten, een
vuurstenen bijl en mesje tonen aan het hier om een belangrijke archeologische vindplaats gaat.
De regioarcheoloog heeft bekeken of voor de komende vrijkomende percelen alsnog een low cost
archeologisch onderzoek mogelijk zou zijn. B&W van de gemeente Lochem zijn hierop met het
voorstel gekomen om een budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor nader archeologisch
onderzoek op de woningbouwlocatie Grooterkamp in Gorssel, onder voorwaarde van 50%
co-financiering voor de resterende € 25.000. De AWL heeft voorafgaand aan de raadsvergadering
informatie verstrekt over de vondsten op de Grooterkamp.
Op de vergadering van maandag 21 september bleek de raad het voorstel helaas niet te steunen.
Afscheid Jan Kleinen
Medio dit jaar is Jan Kleinen, de initatiefnemer en trekker van de Archeologische Werkgroep Lochem,
gestopt. Ook zijn taken als Lochems coördinator en veldwerkleider van AWN 18 heeft hij neergelegd.
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