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Opgravingen bij u in de buurt

Opgravingen, waarnemingen en veldlopen van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’

De archeologische werkgroep (AWG) heeft als werkgebied vanaf 2006 de gehele 
gemeente Houten. Voor die tijd had Schalkwijk een eigen archeologische werkgroep 
en hield daar archief van bij. Buiten Houten was de werkgroep actief in Amelisweerd 
(opgraving IJskelder in 1992), Werkhoven (bouwhistorische en archeologische be-
geleiding van de restauratie van de Kerk) en  Breukelen(stadsarcheologie bij aanleg 
nieuw parkeer terrein, samen met plaatselijke Heemkunde kring) 

Wijken in Houten

De Schaft
Loerikseweg/Spoorlijn - Opgraving in 
�984/85 naar aanleiding van aanleg riool 
of kabelgreppel. !2e-�3e eeuwse bewo-
ning met vondsten als bot, middeleeuws 
aardewerk als pingsdorf en paffrath. 
Beusichemseweg 6 - Opgraving in 
�999. Zie Documentatie: ‘Van zessen 
klaar’.
Albers Pistoriusweg - Opgraving bij 
Het Spoor en de brug over het spoor. 

Doornkade
Doornkade - In �98� een ROB opgra-
ving waarbij de Werkgroep assistentie 
verleende.

Gilden
Rademakersgilde - Opgraving in 
Wernaar.

Houten
Houtensewetering t.o 41 ‘Zelden-
rust’ - Onderzoek in �999 n.a.v. de 
aanleg van een nieuwe afwateringssloot 
naast het AMK 24. Raapvondsten zijn 
middeleeuws.

Beukenhout/Ambachtsweg - In 2008 
i.v.m. de bouw van een zorgcomplex een 
voorafgaand booronderzoek door Raap. 
Zie Documentatie: ‘Rapportage Htn-Hou 
Terrein Leestaete Houten’.

Kruisboog
Kruisboog 12 -  I.v.m. met de bouw 
van een nieuwe sportschool naast no. �2 
zijn waarnemingen gedaan met veld-
lopen en boren. Dit gebied ligt op de 
Houtense stroomrug en heeft een hoge 
archeologisch waarde. Er is weinig aan-
getroffen.

Landen
Beusichemseweg/Hagepreekland 
- Een opgraving in �996/97 dat nog 
moet worden uitgewerkt. Het gaat om 
een plattegrond van een boerderij met 
erfscheidingsgreppels uit de Romeinse 
periode en middeleeuwen.

Meerpaal
De Meerpaal - Booronderzoek in �999 
naar een mogelijk kade, waargenomen 
via luchtfotografie en landschapselemen-
ten. Boringen leverden naast houtskool 
Romeins- en IJzertijdfragmenten op.

Molens
Standerdmolen In �989 is gegraven 
door de Werkgroep. Door melding van 
enige vondsten is de taak overgenomen 
door de ROB.
De Molenzoom - Een opgraving in 2000 
dat verricht is door de Amsterdamse 
Academie van de Vrije Universiteit met 
medewerking van de Werkgroep naar 
aanleiding van gevonden fragmenten 
van een grafsteen (nu in bezit van de 
gemeente Houten). Er is veel Romeins 
materiaal gevonden en waarschijnlijk 
ook een onderdeel van een Romeinse 
bewoning dat naast de spoorbaan is 
aangetroffen vóór de winkel van de 
Welkoop.

Oude Dorp
Burgemeester Wallerweg - In �957 
verrichtte de Rijksdienst voor Oudheid-
kundig Bodemonderzoek (ROB), de 
opgraving van een Romeinse villa aan de 
Burgemeester Wallerweg. Het was het 
begin van archeologisch onderzoek in 
Houten waaraan Leen de Keijzer mede-
werking verleende.
N.H. kerk - Opgraving rond het kerkge-
bouw in �976/77 met 20 medewerkers 
in �5 zaterdagen.
Plein 13 - De winkel van Albert Hein is 
uitgebreid. Hiervoor is de huishoudelijke 
artikelenwinkel en woonhuis van Van 
Hengstum en de eerste twee huizen aan 
de Prins Bernhardweg gesloopt. Hier-

Opgraving rond 
de N.H. kerk in 
1976/77 met 
links Leen de 
Keijzer.
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voor in de plaats zijn een magazijn en 
een parkeerplaats gekomen. Tijdens de 
afgraving in februari 20�4 van de grond 
is er een oude kelder gevonden van 
rond �870 aan de Kon. Julianastraat met 
daaronder aardewerk van eerdere tijd.
Prins Bernhardweg - Tussen het no-
tarishuis en Texaco werd in 2000 proef-
sleuven gegraven i.v.m. een bouwversto-
ring. Een pot uit �550 naast de heg van 
het notarishuis was de enige vondst.
Herenweg 3 – In 2002 heeft na de 
afbraak van de showroom van Sam van 
Lingen een archeologisch onderzoek 
plaats gevonden. Voor op vijftig meter 
afstand van de Romeinse villa aan de 
Burg Wallerweg, heeft het maar weinig 
vondsten opgeleverd, voornamelijk uit 
de �7e en �8e eeuw.
Het Plein - Een waarneming in 2003, 
een archeologische begeleiding en het 
volgen van de verplaatsing van bomen 
op het Plein. Er zijn alleen bouwelemen-
ten gevonden.
Loerikseweg/Kerksteeg – Voor een 
waarneming bij de voormalige bakkerij 
Van der Wielen werd geen toestemming 
gegeven. Een van de medewerkers van 
de Werkroep heeft kans gezien om over 
het terrein te lopen. Hij vond in de stort 
enkele post-middeleeuwse scherven 
en een complete maalsteen van 30 cm 
groot en �20 cm dik in het schone zand. 
Een dag later stond er een hoge schut-
ting om de hele bouwplaats.

Poorten
Tiellandt - In �985, �987 en �99� werd 
het terrein onderzocht door de ROB. 
Delen werden uitgevoerd door de Werk-
groep.
De Poort 8 ‘Zorgvliet’ - Een grote 
opgraving in �987/88 van een middel-
eeuwse boerderij. Vanaf �674 bewoonde 
Jasper van Lynden de boerderij en was 
schout van Houten. Zie Documentatie: 
Zorgvliet
De Poort ‘De Grund’ – In 2005 zijn 
proefsleuven gegraven i.v.m. met de uit-
breiding van een bebouwd terrein. Een 
paardenschedel en -ruggewervels was de 
opbrengst.
Tiellandt ‘Stenen Poort’ en hockey-
velden - Een toekomstige opgraving?

Rondeel
De Staart ‘Fletbos’ - Een onderzoek in 
�999 i.v.m. de uitbreiding van het P&R 
terrein bij de Rotonde. Er is niets gevon-
den.
Felixhoeve, hoek Voorveste/Berg-
veste - Archeologisch onderzoek en 
opgraving i.v.m. de herinrichting van 
het landschap en aanleg Veste. Er zijn 
resten van een �7/�8e eeuwse boerde-
rij gevonden en ook een vermoedelijke 
voorganger.
Het Rondeel, bedrijven terrein Koe-
dijk/De Staart - Waarneming in �994 
door de Werkgroep en een opgraving 
door de ROB. Vermoedelijk gezien de 
vondsten, een handelsnederzetting uit 
de ijzertijd en Romeinse periode. Er is 
ook een sleephelling gevonden, die nu 

nog ligt in de vijver langs de Waterveste 
Het Rondeel, Linieveste - Waarneming 
door de Werkgroep verricht en een op-
graving door de ROB. Vermoedelijk een 
�2e eeuwse mottekasteel.
Het Rondeel - Boringen �993 in.
Wulven - Waterput onderzocht i.v.m. de 
aanleg van de Rondweg.

Sloten
De Grote Geer, Snoeksloot 62 - In 
�985/86 heeft er een bouwhistorisch en 
archeologisch onderzoek plaatsgevon-
den. De vondsten waren veel en divers.

Sporen
Beusichemseweg 13 en 15, Leedijk 2 
- Een waarneming- en proefsleufonder-
zoek in �998. Uitsluitend middeleeuws 
vondstmateriaal bij boerderij de Grote of 
Kleine Fox. Dit was een deelonderzoek 
van de driehoek Spoorbaan, Leedijk, 
Beusichemseweg.
Beusichemseweg/Het Spoor/kerk/
voor Van Dijk machinehandel - In 
2008 is i.v.m de toekomstige bebou-
wing, archeologisch onderzoek verricht. 
Vondsten waren uit de ijzertijd, Romeins, 
middeleeeuws en nederzetting sporen.
Beusichemseweg/Schapenschuur/
achter Van Dijk machinehandel - In 
2009 ook hier archeologisch onderzoek 
met proefsleuven. Naast verwachte rest-
geulen is er niets gevonden.

Stenen
De Steen - Een opgraving in 2003 bij 
reeds een door bouw verstoorde plek. 

Waarschijnlijk een veldoven gevonden 
die gediend heeft voor de bouw van kas-
teel Schonauwen. Onder de gevonden 
kloostermoppen waren veel misbaksels.
Kasteel Schonauwen, hoek graniet-
steen/Dobbelsteen - Archeologische 
begeleiding. Door de aanleg van een 
verbinding van twee reeds aangelegde 
sloten, is ook de oude buitenslotgracht 
van Schonauwen aangesneden. Laat 
middeleeuws vaatwerk geborgen van 
�650-�800. 

Tuinen
Beusichemse weg 21 ‘Kniphoek’ 
- Opgraving. Zie documentatie: ‘Hand op 
de Kniphoek’.
Dina’s hoeve - Opgraving in �999. 
Vondsten zijn uit de ijzertijd en mid-
deleeuwen (�500 stuks). In de grep-
pelsystemen zijn o.a. La Tène, bot, etc. 
gevonden.
Binnentuin, t.o. 34 - In �999 is een 
proefsleuf gegraven over 80 meter 

Kogelpot, gevonden bij de ‘Kniphoek’.
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lengte. Vermoedelijk periode brons- of 
ijzertijd, maar niets gevonden.
Beusichemseweg/Rietplas - Een 
opgraving van 2004 naar aanleiding van 
bouwverstoring en verricht grondwerk 
waarbij grondverkleuring zichtbaar was. 
Periodes zijn ijzertijd en middeleeuwen. 
Zie Documentatie: ‘Visserslatijn’.

Water
Houtense Wetering achter no. 49 
- Waarneming en proefsleuvenonder-
zoek via luchtfoto’s. Vermoedelijk een 
waterverbinding en oeverwerken van de 

Hoon naar het dorp Houten en verder 
naar Utrecht, maar niets aangetroffen. 
Wel is een houten nap eerder op dit ter-
rein aangetroffen bij de aanleg van de 
Rondweg.

Weteringhoek
Houtense Wetering/Veerwagenweg 
- Waarneming in 2005 bij de aanleg van 
een riool. Het gevonden materiaal en 
de grondsporen duiden op resten van 
een voormalige brug over de Houtense 
wetering.
Houtense wetering Boomgaard - Ter-
rein van hoge archeologische waarde en 
deels beschermd. Door bouwbedreiging 
werd een uitgebreid raapvondsten on-
derzoek verricht, waarbij alle vondsten 
nauwkeurig werden ingemeten.   

Gemeente Houten

Heemstede
Heemstede, de bouwhuizen - Opgra-
ving in �999. Zie Documentatie: ‘Heem-
stede de bouwhuizen gesloopt’.
Heemstede, Oranjerie - Met prikken 
en proefsleuven-onderzoek is in 2005 
naar mogelijke fundering van de voor-
malige Oranjerie gezocht. Baksteen uit 
de�7e eeuw gevonden.
Heemstede, landgoed - Proefsleuven 
gegraven in 20�0 om te onderzoeken of 
er boomwortels van de oorspronkelijke 
bomenlanen te vinden zijn. Geen resul-
taat.

Noord-west Houten
Waaijensedijk 19 (1999) 
Veldloopsessie in �999 i.v.m. de her-
waardering van een oude waarneming 
van de heer Van Tent (was provinciaal 
archeoloog) in opdracht van provincie 
Utrecht. Gevonden recent materiaal 
(85%), rest Romeins en vroegmiddel-
eeuws materiaal.
Koppeldijk - Archeologische begeleiding 
in 200� bij de aanleg van een paarden-
bak. Geen vondsten.
Waaijensedijk (Kwekerij Jongerius) 
- Veldloopsessie in �996. De locatie is 
afgevoerd van de waardekaart omdat er 
alleen �8e eeuws tot recent is. Het blijft 
wel een aandachtsgebied omdat de heer 
Van Tent een andere waardering had 
gegeven.
Oudwulfseweg, boerderij ’t Groen 
- In twee zaterdagen de fundamenten 
opgegraven.

Rietdijk
Boerderij ‘Overdam’ - In �978/79 een 
archeologisch en bouwhistorisch onder-
zoek in en buiten de boerderij tijdens en 
vooraf aan de restauratie. Ook onder-
zoek naar de omgrachting van deze 
boederij. Veel Steengoed en roodbak-
kend AW, vroegste periode ruim verte-
genwoordigd is �350
Boerderij ‘Overdam’ - Onderzoek door 
de Werkgroep in �998.

’t Goy
Steenoven - Opgraving in �970/7�, 
achter  seweg 34. De opgraving werd 

geleid door Leen de Keijzer. De steen-
oven is vermoedelijk gebruikt voor de 
bouw van het kasteel van de Heren van 
Goye.
Terrein 77B - Landesaufnahme gedaan 
vanaf �972 t/m �990 na telkens het 
verwijderen van de oogst.
Wickenburghseweg 17, Huize Wi-
ckenburgh  - Bouwhistorische en arche-
ologische opgraving in 2009/�0.  
Er zijn twee grachtenstelsels blootge-
legd. Gevonden zijn veel volkaardewerk 
en drie hondenskeletten.
Boerderij Looijendaal, Beusichem-

Proefsleuf op het landgoed van Heemstede 
in 2010.

Boerderij Loijendaal, ’t Goy.
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seweg 30 - Archeologisch en bouwhis-
torisch onderzoek in 20�2/20�3. Oude 
funderingen van kloostermoppen, een 
aspot, twee oude stookplaatsen en een 
kaaskelder met pekelbakken gevonden.
Beusichemseweg/Tiendweg - Arche-
ologische waarnemening in 20�3
De Beusichemseweg werd ingrijpend 
gereconstrueerd. Aanleiding is de aanleg 
van een fietspad naar ’t Goy.

Honswijk
Baggerdepot bij het fort - Archeolo-
gische begeleiding door de Werkgroep 
in 2007 i.v.m. de aanleg van een bag-
gerdepot en de mogelijke beschadiging 
van resten van het verdwenen dorpje 
Honswijk. Nu is het een beschermde lo-
catie doordat duizenden scherven uit de 

ijzertijd, inheems Romeins en Romeinse 
periode is gevonden.

Schalkwijk
De Knoest en de Knoesterpolder 
- Een onderzoek in �976 naar deels een 
boerderij i.v.m. voorlopers, maar ook 
onderzoek naar een gedempte sloot. 
Enorm veel vondsten uit de laatste pe-
riode van de �4e-�8e eeuw waarvan er 
deels in het bezit is van Museum ‘Dijk-
huis’.
Kaaidijk - Veldonderzoek in november 
20�3 aan de noordzijde van de Kaaidijk. 
Diverse raapvondsten (aardewerk, glas 
en ijzer) vanaf de late mideleeuwen tot 
heden. Omroep Houten was daarbij.
Kasteelterrein van Jhr Ram, Tetwijk-
seweg - Weerstandsonderzoek in �989 

en proefsleuven naar mogelijke sporen 
van het kasteel. De locatie ervan is nu 
redelijk goed bepaald. De vondsten uit 
de proefsleuven zijn voornamelijk in het 
Museum ‘Dijkhuis’.
De Pothoek, buurtschap Pothuizen 
- De werkgroep Schalkwijk deed onder-
zoek in �997/98 naar reeds lang ver-
dwenen bewoning van dit deel van de 
gemeente Houten. Nederzettingssporen 
lieten veel smeltslakken zien waar tin, 
ijzer en zink in zijn aangetroffen. Daar-
naast is er ijzertijd, inheems en Romeins 
aardewerk gevonden.
Jhr Ramweg 8 ‘De Gouden  Harp’ - 
Archeologisch en bouwhistorisch onder-
zoek in 2002 i.v.m. de sloop en herbouw 
van een boerderij. De werkgroep uit 
Schalkwijk deed deze opgraving en heeft 
een deel van de documentatie en vonds-
ten uit de �7e eeuw en later.
Jhr Ramweg 22 ‘Café De Zwaan’ 
- Medio april 20�4 is er gegraven. Een 
grote hoeveelheid aardewerk, glas en 
ijzer vanaf de �8de eeuw waren de 

vondsten. De grote vondst was een 
houten ton met boven en onder een ijze-
ren ring en in het midden 3 ringen van 
wilgentenen.
Zuwedijk - In een eerder terponderzoek 
in 2004 is er een booronderzoek verricht 
i.v.m. de aanleg van een paddenpoel en 
een tuinafgraving.
Schuilkerk - Een noodopgraving in 
2009. Er was geen melding van de start 
gemaakt van de renovatie van de oude 
secretarie en aanbouw van het Lucas-
huis. Door een melding van het paro-
chiebestuur zijn er vondsten en sporen 
alsnog ingetekend en veiliggesteld. Er 
was al veel vernield. De resten van de 
voormalige schuilkerk zijn vastgesteld en 
het rapport is bij het parochiebestuur.
Korte Uitweg/Spoordijk ‘Brand-
kamp’ - Een veldwaarderingsonderzoek 
in 20�2. De raapvondsten waren zeer 
divers, van steengoed tot recent.
Tetwijkseweg - Veldonderzoek in 
20�2 naar aanleiding van de vondst van 
kloostermoppen. Een prikaktie naar een 
kasteelfundering?, geconstateerd dat er 
begin 20�3 verder wordt gegaan. Een 
nader veldonderzoek in november 20�3 
heeft vrijwel niets opgeleverd.

Tull en ’t Waal
Oude schapenschuur, naast het wa-
terwingebied - Funderingsonderzoek in 
2003. Middeleeuws
Kerkeboogerd - In verband met wo-

De vele vondsten bij Honswijk zijn onder-
zocht door de werkgroep.

Graven in 
de ‘nieuwe’ 
gracht bij 
Huize  
Wickenburgh.
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ningbouw een archeologische begelei-
ding in 20�0, heeft het geen vondsten 
opgeleverd. Het was recent materiaal.
Steenoven - Door amateur-archeoloog 
Frans Landzaat met medewerking van 
de Werkgroep onderzocht in tien zater-
dagen.

Nieuwegein

De Plofsluis, Amsterdam Rijnkanaal 
-  Bij de verlegging Amsterdam Rijnka-
naal van �979 t/m �982 is er een rijke 

Leerlingen van het opleidingsinstituut Saxion 
bij de wachttoren van Vechten.

strook Romeins afval gevonden dat naar 
alle waarschijnlijkheid een Romeinse ne-
derzetting uit de periode 50 - 400 n.Chr. 
betreft. 

Bunnik

Fort Vechten - Vanaf april �977 tot eind 
�977 zoeken naar scherven in bergen 
grond afkomstig van de verbreding van 
de A�2. Enorme hoeveelheden scherven 
gevonden uit de Romeinse periode. De 
archeoloog C. Kalee heeft het registreren 
van de vondsten op zich genomen.
Fort Vechten - Op het maisveld bij de 
wachttoren heeft een lid van de Werk-
groep in 20�0 een aantal leerlingen van 
het opleidingsinstituut Saxion, afdeling 
archeologie in Deventer, begeleidt.
Fort Vechten - Archeologische begelei-
ding Werkgroep in 20�2 door beroeps-
archeologen samen met RAAP (Archeo-
logisch Adviesbureau) bij de aanleg van 
een nieuwe toegangsweg naar het fort. 
De verwachting is veel Romeins. De rap-
portage geschiedt door RAAP.


