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Geachte heer Heinrich, 

Namens het Genootschap Redichem, de Vereniging Vijf dorpen in ’t groen en de Stichting voor 

Heemkunde in de gemeente Renkum leg ik u een verzoek voor, inzake archeologisch onderzoek met 

betrekking tot de bij werkzaamheden aan de Heelsumse Beek aangetroffen objecten (zie foto).  

De objecten waren waarschijnlijk onderdeel van de steenfabriek in de Jufferswaard in Heelsum.  

Ook het Waterschap Vallei en Veluwe staat achter dit verzoek. 

Zoals bekend zijn de werkzaamheden aan de Heelsumse Beek in opdracht van het Waterschap Vallei 

en Veluwe uitgevoerd door aannemer Armaex. Er zijn gemetselde elementen van de steenfabriek 

opgegraven, afgebroken en verplaatst naar een plek nabij de ijsvogelwand. 

 



De vondst had door de aannemer gemeld moeten worden conform de Monumentenwet, hetgeen 

achterwege is gelaten. 

Vanuit een verantwoorde omgang met dergelijke vondsten is het wenselijk dat deze niet nogmaals 

verplaatst worden, voordat de regioarcheoloog zijn werk heeft kunnen doen (inschatting 

werkzaamheden 10 uur).  

Deze uren kunnen verrekend worden met de beschikbare uren voor de regio-archeoloog voor onze 

gemeente.  

Navraag heeft ons de indruk gegeven dat de gemeentelijke organisatie aan een onderzoek geen 

prioriteit wenst te geven. Men beschouwt de opgegraven bouwfragmenten blijkbaar als een incident 

en wil er geen uren en/of middelen voor ter beschikking stellen. 

Wij betreuren dit ten zeerste. Immers, de steenfabriek en de Jufferswaard te Heelsum zijn een 

belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de baksteenfabricage in de gemeente Renkum.  

De fabriek werd rond 1874 opgericht. Omstreeks 1950 werd de baksteenfabricage hier definitief 

beëindigd. Tijdens de Slag om Arnhem werd de fabriek zwaar beschadigd, na de oorlog wel 

provisorisch hersteld, maar onvoldoende om structureel verder te kunnen. 

In het licht hiervan wordt u verzocht alsnog de benodigde uren ter beschikking te stellen voor het 

door ons als zeer wenselijk beschouwde archeologisch onderzoek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Genootschap Redichem, Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen en de Stichting voor 

Heemkunde in de gemeente Renkum. 

 

Mevrouw H.C.G. de Roder – Mouton  

(Secretaris Heemkunde) 

 


