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Aan het college van B&W van de gemeente Renkum 
Postbus 9100 
6860 HA Oosterbeek 
 
 
Betreft: archeologische waarden Dreyeroord 
 
Zutphen / Zevenaar, 20 oktober 2016 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
Heemschut Gelderland en AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie Zuid- 
Veluwe en Oost- Gelderland hebben vanaf juni 2016 verschillende malen contact 
proberen te zoeken met de gemeente Renkum over Landgoed Dreyeroord. Het contact 
verliep met de monumentenambtenaar, ons eerste aanspreekpunt. Helaas liep dit 
contact stroef en heeft onze suggestie om rekening te houden met c.q. onderzoek te 
doen naar de archeologische waarden in de grond op en rond Landgoed Dreyeroord geen 
weerklank gevonden. 
Ter voorkoming van het verloren gaan van cultuurhistorische waarden, met name 
betreffende de Tweede Wereldoorlog, heeft de Stichting Behoud Erfgoed WO2 i.o. de 
Bergings- en Identificatiedienst van het Ministerie van Defensie ingeschakeld en is ook de 
regioarcheoloog op de hoogte gesteld. Ook via de Heemkundekring Renkum is de 
suggestie voor archeologisch onderzoek informeel bij het college ingebracht. 
 
Gelukkig is een en ander sindsdien gewijzigd en is ons duidelijk dat u volledige aandacht 
heeft voor de archeologische resten in het plangebied Dreyeroord. Daar zijn we erg 
content mee. Ons en ook uw doel om op te komen voor het algemeen belang is bereikt. 
 
We zouden nog graag uw aandacht willen voor twee zaken. 
 
Ten eerste willen we u meegeven dat het nodig is dat het inventariseren, onderzoeken 
en/of behouden van het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed gebeurt op basis van een 
integrale benadering voor het hele plangebied Dreyeroord. Het is niet verstandig het 
plangebied op te knippen in kleine gebiedjes die los van elkaar worden behandeld. Ook 
aan het maaiveld aanwezige oppervlaktestructuren, zoals schuttersputjes, bomkraters, en 
linies zijn van belang voor reconstructie van de oorlogshandelingen. 
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Ten tweede spreken wij de hoop uit dat u het archeologiebeleid van de gemeente 
Renkum wilt actualiseren. De inhoud stamt nog uit 2004, terwijl recente inzichten en 
thema’s ontbreken. Een up-to-date archeologiebeleid, inclusief aandacht voor de harde 
en zachte resten van het oorlogserfgoed, zouden naar ons idee helpen om bewuster met 
archeologisch erfgoed om te gaan. 

 
Heemschut en AWN zijn te allen tijden bereid met uw college van gedachten te wisselen 
en om onze brief nader toe te lichten. Onze contactgegevens vindt u hieronder. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

     
 
mw. M. Arkesteijn, voorzitter   dhr. Jan G.M. Verhagen, voorzitter 
 
Heemschut Gelderland    AWN, afdeling Zuid-Veluwe 
          en Oost-Gelderland 

 
 
Voor correspondentie kunt u het volgende adres gebruiken: 
 AWN-afdeling Z.-Veluwe en O.-Gelderland, 
 dhr. P. Weegels, secretaris, 
 Van der Molenallee 131, 
 6865 CC  Doorwerth. 
 
Indien u telefonisch contact wilt opnemen: 
 dhr. Jan G.M. Verhagen, 
 tel. 06-12520244. 


