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Nationale Archeologiedagen in Houten op 16, 17 en 18 oktober 2015

En dat kàn ook in 
Houten, tijdens 
de Nationale 
Archeologiedagen 
20�5, op vrij-
dag �6 en in het 

weekend van �7 en �8 oktober. De Ar-
cheologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ 
stelt haar museumzolder met atelier 
op die dagen nog eens extra open, van 
��.00 tot �7.00 uur. Met een fantasti-
sche tentoonstelling over de Merovingen. 
De wat? De Merovingen, bewoners die 
hier leefden in de tijd zo rond het jaar 
400 tot 750. Met prachtige vondsten ook 
uit Houten, bijvoorbeeld uit Loerik en 
Tiellandt. Ook kunt u zien hoe de restau-
ratie van opgegraven potten en pannen  
gebeurt en wat er allemaal komt kijken 
bij een archeologische opgraving.

Houten heeft een ongekende archeologische rijkdom. En wat is het toch 
leuk om te weten wat er onder je voeten verborgen ligt. De Romeinen die 
rondgewandeld hebben in uw achtertuin...  Maak kennis met de fascineren-
de wereld van de archeologie.

De weg naar ons museum nog niet ge-
vonden? De museumzolder is te vinden 
in het markante gebouw van het oude 
spoorstation van Houten, Stationserf 99.

De Archeologische Werkgroep vestigt op 
de Nationale Archeologiedagen ook de 
aandacht op de speciale TRAP fietsroute, 
die langs verschillende historisch interes-
sante locaties in de gemeente Houten 
leidt. De route is verkrijgbaar op onze 
archeologiezolder. Natuurlijk kunt u de 
fietsroute altijd op eigen gelegenheid 
doen.  Maar op zaterdag �7 en zondag 
�8 oktober, bij voldoende deelname en 
mooi weer, organiseren wij telkens één 
begeleide TRAP-fietstour, om 12.00 uur 
vanaf Stationserf 99. Eigen fiets meene-
men. Zorg dat u er op tijd bij bent! 

U kunt de actualiteiten volgen op 
www.facebook.com/ArcheologieHouten 
en op 
www.archeologiedagen.nl.

Alle vondsten worden gedetermineerd.

De tentoonstelling over 
Midden-Nederland onder 
de Merovingen. Leven in 
de Vroege Middeleeuwen 
is gratis te bezoeken.

De TRAP-rou-
te (Toeristisch 
Recreatief 
Archeologisch 
Project) is 
een fietstocht 
langs Houtens 
verleden in 
beeld.


