Werkgroep Almen-Eefde
Door Jan Venselaar

Enkele leden in de gemeente Lochem hebben
het initiatief genomen om in hun eigen
omgeving, Eefde – Almen, wat activiteiten te
doen. In eerste instantie richt zich dat op de
archeologie van de steentijd tot in de
bronstijd omdat dat aansluit bij hun
persoonlijke interesses.
Er wordt in kaart gebracht wat er aan
informatie is over dat gebied op dit terrein.
Dat betreft rapporten en documenten en
verder worden vondsten (en/of herinneringen
daarover) in kaart gebracht bij lokale musea
en particulieren. Voor dat laatste is een
oproep gedaan aan bewoners, in eerste
instantie in Almen, om te melden wat ze
hebben. Dat wordt bekeken, gefotografeerd
en geregistreerd. Dat heeft al enkele nieuwe
vondsten opgeleverd.
Vooralsnog is de bedoeling om tot een
archeologisch landschapsbeeld te komen van
wat globaal de benedenstroom van de Berkel
is met de hoger gelegen zandgronden
eromheen, waarbij ook de oude noordtak, de
huidige Eefse beek, van belang is. Dat omvat
de driehoek Zutphen – Gorssel – Lochem.
De groep wil die kennis ook graag bij de
bewoners verspreiden. Een eerste aanzet
daarvoor is gegeven tijdens de
archeologiedagen op 13 en 14 oktober.
Daarvoor is een fietstocht uitgezet langs de
Eefse beek waarbij een beeld geschetst is van
de aanwezigheid van mensen langs die beek in
de periode 9000 tot 1500 vC, op basis van de
nog aanwezige relicten, waaronder 2
grafheuvels, en de resultaten van
opgravingen. Daar bleek veel belangstelling
voor te zijn. Per tocht was plaats voor 15
deelnemers en uiteindelijk werden dat er
meer. Ook een aantal kinderen nam deel die
zeer geïnteresseerd bleken.

Deelnemers aan de archeologische fietstocht
bij de grafheuvel aan de Stopsdijk, Almen,
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De werkgroep bekijkt de mogelijkheden om er
meer mensen bij te betrekken. Enkele
deelnemers aan de archeologiedagen gaven
aan interesse te hebben. Het onderling
uitwisselen van informatie staat voorop. Er
wordt gekeken of voor af en toe gezamenlijke
bijeenkomsten en excursies voldoende
belangstelling is. Indien mogelijk kan ook op
geschikte locaties, waar eerder toevallige
vondsten zijn gedaan, nader veldonderzoek
gedaan worden.
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