
Een wandelroute van 14 of 17 km
langs archeologische vindplaatsen IN

Het Renkums Beekdal

WANDELEN DOOR
HET VERLEDEN

Door Hannah Gerritsen



Start vanaf de parkeerplaats bĳ het Informatiecentrum
Renkums Beekdal.

1. Loop links langs het informatiecentrum richting een
klaphekje. Ga deze door en volg het pad tot aan de N782
(Bennekomseweg).

Op deze plaats is een maalsteen gevonden

2. Steek de N782 (Bennekomseweg) over bĳ de
oversteekplaats.

3. Ga linksaf en loop over het fietspad richting Bennekom
(aan uw linkerhand bevindt zich de N782).

4. Na 270 meter bĳ het bord (Quadenoord 2) rechtsaf
richting een onverhard pad.
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Malen als een malle

Om brood te kunnen
maken moesten de
eerste boeren graan
vermalen. Molens
bestonden nog niet.
Het werk werd met de
hand gedaan. Graan en

zaad werd op een grote ruwe steen gemalen. Met een
andere steen werd er over het graan gewreven. Later, vanaf
de Bronstĳd (3.000 - 1200 v. Chr.), ontstonden de
maalstenen zoals op het plaatje. Deze lĳken meer op de
maalstenen in molens. Het graan werd door het gat aan de
bovenkant tussen de stenen gegoten. Vanhet meel werd
brood gebakken, in de vorm van een platte koek.
Maalstenen zĳn groot, zwaar en te herkennen aan de ribbels
aan de zĳkant en het gat in het midden van de steen.
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5. Na 250 meter eerste rechts. U loopt tussen weilanden
door.

Hier in de buurt zijn vuurstenen voorwerpen gevonden gevonden

6. Steek twee bruggetjes over, na de picknickbank linksaf
door het klaphek.

7. Volg het bospad langs de beek. U komt uit op de Quaden-

oord.

8. Linksaf richting het Afrikaans Museum/ beeldentuin.

De ideale plaats om te wonen

Al sinds de (Vroege-)Prehistorie
(van circa 8000 tot 2000 v. Chr.) is dit gebied drukbezocht
door de mens. Dichtbĳ deze plek zĳn vuurstenen
gereedschappen gevonden, zoals een vuurstenen kling.
Deze werd gebruikt om mee te snĳden of als steek- of
slagwapen. Uit de Romeinse tĳd en Middeleeuwen zĳn hier
aardewerken potscherven gevonden, waaronder van een
Pingsdorf pot (900 - 1200 n. Chr.). De scherven zĳn te
herkennen aan hun grĳze of lichte kleur en rode verfstrepen
als versiering. Naast de scherven zĳn bĳ een booronderzoek
menselĳke crematieresten gevonden. Van recentere datum
zĳn de vondsten van vensterglas en majolica. Deze
vondsten wĳzen erop dat de plek geliefd was bĳ de mens.
Logisch, het is dicht bĳ het water en je houdt toch droge
voeten.
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Hier kunt u het huidige beekdal mooi zien liggen

9. Op de T-splitsing rechtsaf.

10. Volg de bocht naar rechts, na ongeveer 90 meter linksaf
de Bosbeekweg op.

11. Ga het tweede bospad rechtsaf, bĳ een bord over
grafheuvels.

12. Na 80 meter op de T-splitsing rechtsaf. Bĳ de volgende
T-splitsing links aanhouden. Volg het pad en houdt de
Bosbeekspreng aan uw rechterhand. Aan het einde komt u
weer uit op de Bosbeekweg.

13. Op deze kruising rechtsaf. Negeer rechts het pad dat
richting nr. 25 gaat. Na circa 160 meter rechtsaf. Daarna
direct weer rechtsaf, bĳ het bord over de prehistorische
begraafplaats, waarbĳ aan de linkerkant een grafheuvel ligt.

Het Beekdal

Wanneer u naar rechts kĳkt ziet u de huidige Molenbeek nog
door het weiland kronkelen. De Molenbeek stroomt op de
plek waar van oorsprong het dal van de Renkumse beek
stroomde. Wanneer u langzaam uw blik naar links
verplaatst, merkt u dat het landschap/weiland langzaam
omhoog gaat. De laaggelegen zones aan weerszĳde betreft
het overstromingsgebied en was het meestal moerassig.
Daar waar het weiland omhoog gaat, ligt de rand van het
beekdal. Dit zal niet overstromen en blĳft droog. De randen
van een beekdal zĳn voldoende hoog en droog en dus de
ideale woonplek voor een steentĳdmens, maar ook later
voor boeren.
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U bent nu op een 4000 jaar oude begraafplaats

14. Blĳf het bospad volgen dat een bocht naar rechts en dan
naar links maakt. Loop over de bruggetjes en ga linksaf. U
loopt nu langs de Renkumse beek (links).

15. Blĳf dit pad volgen dat uiteindelĳk van het beekdal
afbuigt.

16. Op de T-splitsing, bĳ huisnummer 95, linksaf.

17. Na 180 meter op kruising linksaf. Blĳf deze weg volgen
tot u op een asfaltweg komt, zĳwegen negeren.

18. Rechtsaf de Parallelweg op, u loopt nu langs het spoor.

Begraafplaats

Aan de rechterkant liggen twee heuvels. Dit zĳn grafheuvels
of tumulus. Ze zĳn een kenmerk voor de Late-Steentĳd,
Bronstĳd en Ĳzertĳd (5300 – 12 v. Chr.). Tĳdens het
onderzoek naar deze grafheuvels zĳn crematies,
botmaterialen, handgemaakt aardewerk en meerdere graven
gevonden. In een van de graven was een deel van een
lĳksilhouet zichtbaar. Grafheuvels werden vaak op open
terreinen geplaatst, zodat ze goed zichtbaar waren. In de
Bronstĳd werd een palenkrans of greppel om de heuvel
gemaakt. Tĳdens de wandeling kunt u nog meer afheuvels
verwachten. Kĳk goed rond of u ze ziet.
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19. Ga na 840 meter, bĳ knooppunt 84, linksaf. Steek het
spoor over en vervolg de weg via de Wĳde Veldweg.

20. Ga de tweede linksaf, een zandpad in. Zĳpaden
negeren. Aan het einde met de bocht mee naar rechts. Beek
aan de linkerhand houden. Aan het einde van het pad komt
u weer uit op de Wĳde Veldweg

Ontstaan van het beekdal

Renkumse beek

Aan het einde van het Weichselien (115.000 - 10.000 jaar
geleden) ontstond een warmer klimaat. Door de lage
grondwaterstand in de stuwwallen is er geen permanente
waterafvoer in het hele beekdal. Vanuit kleine zĳtakken in de
bovenloop van de beek stroomt het water richting een dieper
punt. Het water stroomede één dal verder naar beneden en
eindigde in een grotere rivier. De asymmetrische vorm van
het dal heeft te maken met de zon.
In

5



21. Ga linksaf en loop onder de snelweg (A12) door.

Vondsten tijdens de aanleg van de snelweg

22. Direct na de snelweg rechtsaf een zandpad op. Op de
eerte Y-splitsing links aanhouden. Dit deel van de route gaat
over het zuidelĳke deel van de Ginkelse Heide.

Snelweg

Met de aanleg en verbreding van de A12 is een deel van het
archeologische erfgoed in de grond verloren gegaan. Er zĳn
zĳn ook diverse Steentĳdvondsten geborgen.
Bĳ archeologisch onderzoek wordt voornamelĳk het
afvalmateriaal gevonden, de afslagen. In de middensteentĳd
(Mesolithicum) werden geschikte afslagen bewerkt tot de
vorming van een pĳlpunt. In deze periode was het klimaat al
meer gematigd en het landschap veranderd doordat er meer
vegetatie aanwezig was. De dieren werden kleiner en de
mens moest zĳn jachttechniek aanpassen. Uit deze periode
zĳn direct nabĳ deze locatie twee vuurstenen klingen en een
vuurstenen spits gevonden. In de Late-Steentĳd
(Neolithicum) begon de mens zich meer te settelen op één
plek en werd graan verbouwd. Dit is de start van het
boerenbestaan, maar de jacht bleef nog een belangrĳke rol
spelen. Tĳdens de graafwerkzaamheden zĳn meerdere
aardewerken fragmenten (klokbekers, potbekers en
handgevormd aardewerk) uit deze periode gevonden.
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23. Blĳf het zandpad volgen dat tussen de heideheuvels ligt
tot u een panorama uitzicht heeft van de Ginkelse Heide.
Het zandpad maakt een bocht naar links. U komt nu weer op
de Wĳde veldweg uit.

U ziet de plaats waar operatie market garden plaatsvond

24. Ga linksaf de Wĳde veldweg op en volg het fietspad.

25. Bĳ een witpaaltje van militair oefenterrein (rechterkant),
rechtsaf zandpad op. Wanneer u op het fietspad loopt, moet
u een heuveltje over dat een zandweg van het fietspad
scheidt.

26. Op het kruispunt linksaf. U loopt nu weer richting de
snelweg.

Ginkelse Heide

Tussen 17 en 25 september 1944 was het aardig druk op de
Ginkelse heide. Parachutisten van de geallieerden landden
op deze plek in het kader van Operatie Market Garden.
Deze operatie werd uitgevoerd om strategische bruggen op
Nederlands grondgebied te veroveren. De luchtlandingen
verliepen goed. De verovering van de bruggen kostten meer
moeite. Helaas mislukte de aanval, onder andere doordat de
Duitsers de brug bĳ Arnhem opbliezen. Operatie Market
Garden wordt elk jaar herdacht en er vindt een dropping
plaats ter nagedachtenis van de Slag om Arnhem.
Het woord Market staat voor de grote luchtlandingsoperatie.
Garden verwĳst naar een grondoffensief vanuit België.
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27. Op de T-splitsing linksaf en volgende T-splitsing weer
links.

28. Vervolg de weg onder de snelweg door.

29. Blĳf het fietspad 1,3 km volgen tot u weer bĳ knooppunt
84 bent.

30. Blĳf rechtdoor lopen. Na 540 meter rechtsaf (tweede
rechts vanaf het fietspad, nog voor de akker die schuin links
ligt), u verlaat nu de Wĳde Veldweg.

31. Zĳwegen negeren. Op een kruispunt met een brede
zandweg linksaf.

Potten met Verbrande botten

Verbrande botten

Vanaf de Midden-
Bronstĳd was
inhumatiebegraving
niet de enige manier
meer. Op zo’n 30
meter afstand van waar u nu staat zĳn crematieresten
gevonden. Stukjes (verbrand) bot werden aangetroffen in
een handgevormde pot. De pot werd in een grafheuvel gezet
of in de grond begraven samen met bĳzettingen. Dit
betekent dat een lichaam of crematie in een bestaande
grafheuvel werd bĳ gezet. Vanaf deze tĳd vonden steeds
meer bĳzettingen plaats. Vanaf de Late-Bronstĳd ontstaan er
meer urnenvelden, met weinig of zonder grafgiften. De
grafheuvels blĳven nog steeds in gebruik of worden opnieuw
gemaakt. Vanaf de Romeinse tĳd is cremeren een normaal
gebruik. In de Middeleeuwen neemt het cremeren juist af en
wordt men weer begraven.
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32. Bĳ het derde kruispunt, met een rood-witte markering
opeen boom, rechtsaf en dan weer links, een smal bospad
in.

33. Ga het eerste brede zandpad linksaf.

34. Volg het zandpad dat na enige tĳd een bocht naar rechts
maakt. Na het toiletgebouw linksaf een pad in dat omhoog
loopt. U loopt nu langs een akker.

35. Ga de tweede rechtsaf en steek de weg over.

36. Na 180 meter, na de akker, linksaf een smal bospad in.

37. Aan uw rechterhand bevinden zich meerdere
grafheuvels.

Het pad Tussen leven en dood

Het pad tussen het leven en de dood

De vier heuvels naast dit pad liggen hier
niet voor niets. Het pad aan de
rechterkant gaat dwars door het beekdal
en komt uit op het punt waar
bewoningsresten zĳn gevonden. Tegenwoordig is dit pad
makkelĳk te belopen, maar tĳdens de Late-Steentĳd was het
een moerassig gebied, waar de Renkumse beek doorheen
stroomde. De oversteek van de beek was hier smaller dan
op andere plekken. Deze grafheuvels liggen zo’n 470 meter
verwĳderd van waar men vroeger heeft gewoond. Mogelĳk
hebben de mensen aan de ene kant van het beekdal
gewoond en hun overleden dierbaren hier begraven, op de
randen van het beekdal. Een eigen plek waar ze kunnen
rusten. Tĳdens archeologisch onderzoek zĳn graven,
fragmenten van een standvoetbeker en een vuurstenen kling
aangetroffen in de grafheuvels.
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Na de grafheuvels rechtdoor op de kruising linksaf.

38. Ga op de 5-sprong naar rechts en houdt links aan. Volg
dit pad rechtdoor tot u links richting de N782 kunt lopen.

39. Steek de N782 over bĳ de oversteekplaats.

40. Volg het pad langs de beek richting het
Informatiecentrum Renkumse Beekdal en loop weer door
het klaphek. U bent weer bĳ de parkeerplaats.

Dit is het einde van de wandelroute.

Hannah Gerritsen




