
 
 
 
 
 
Opgraving landgoed Wickenburgh in ’t Goy, 
gemeente Houten. 
Klein deel van de glasvondsten. 
 

 
 

2011 was voor de Archeologische Werkgroep vooral het jaar van de verwerking van de enorme 
hoeveelheid vondstmateriaal uit onze recente opgraving op landgoed Wickenburgh. Verder 
hebben wij gestaag gewerkt aan het vergroten van onze bekendheid in de gemeente Houten. Op 
vele manieren hebben we de aandacht gevestigd op onze archeologische activiteiten, de 
resultaten van veldonderzoek en de presentatie ervan. Het volgende overzicht getuigt ervan. 
 

 
 

Eén van onze prominente leden, Joke van den Barselaar, nam afscheid van de werkgroep. We 
mochten twee nieuwe leden verwelkomen. De archeologische werkgroep telt 21 leden, die 
veelal wekelijks actief zijn. Met elkaar hebben we in het verslagjaar zo’n 4.500 uur aan allerlei 
vormen van archeologisch werk verzet. 
 

Beknopt overzicht van onze activiteiten: 
 

1. Opgravingen. In opdracht van de gemeente heeft de werkgroep op drie locaties in de 
gemeente Houten archeologische waarnemingen gedaan. Eén op een uitbreidingsterrein van 
kwekerij Jongerius aan de Utrechtseweg (sporen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd). En één bij 
de aanleg van een paddenpoel aan de Pothuizerweg te Schalkwijk (kans op  sporen uit de 
Romeinse tijd). De derde waarneming vond plaats op sportpark De Stenen Poort.   
Wij hebben booronderzoek gedaan op het erf van een boerderij aan de Lekdijk, op de rand van 
de Honswijkse stroomrug (kans op sporen uit de prehistorie en de Romeinse tijd). 
 

 
 

Over alle genoemde waarnemingen hebben we korte rapportages en adviezen opgesteld, 
bestemd voor de gemeente Houten. 
Leden van onze werkgroep werkten mee aan het archeologische onderzoek in stadsdeel 
Castellum (IJzertijd en Romeinse tijd), uitgevoerd door bureau ACVU-HBS Amsterdam. 
Wij troffen voorbereidingen om in het buitengebied van Schalkwijk en Tull en 't Waal 
archeologische waarden in kaart te brengen, door middel van veldlopen. 
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Booronderzoek nabij de Lekdijk, gemeente 
Houten. 



2. Publicaties. De werkgroep heeft in 2011 de publicatie “Leestaete” uitgegeven, gewijd aan 
ons archeologische onderzoek aan het Sandelhout te Houten. Nieuwe publicaties zijn in 
voorbereiding, één over onderzoek aan de Beusichemseweg te Houten en één gewijd aan ons 
bouwhistorische en archeologische onderzoek op landgoed Wickenburgh.  
 

3. Museum. Na de expositie "Wickenburgh door de eeuwen heen" brachten wij medio 2011 de 
tentoonstelling “Romeins glas en andere oudheden uit Houtens bodem", gewijd aan vondsten 
van eigen archeologisch onderzoek. We ontvingen 1042 bezoekers voor deze expositie, 
waaronder schoolklassen uit Houten, drie bewonersgroepen, een bedrijfsgroep van de NS en 
Probus Houten. Het museum is het hele jaar door twee dagdelen per week geopend.  
 

 
 

De huidige expositie over Romeins glas is wegens succes met enkele maanden verlengd. 
Intussen hebben wij een nieuwe tentoonstelling in voorbereiding genomen. 
 

4. Voordrachten en presentaties. Leden van onze werkgroep verzorgden voordrachten en 
presentaties over archeologische onderwerpen aan lokale organisaties, zoals Probus Houten, 
bewoners van het Sandelhout, leden van een politieke partij en de Houtense Zomerschool.  
 

5. Website. De werkgroep heeft opnieuw veel energie gestoken in uitbouw en onderhoud van de 
eigen website www.archeologiehouten.nl. 
 

6. Educatie. Wij waren betrokken bij het project “Landmeten in de Romeinse tijd", voor het 
basisonderwijs en ontwikkeld door de organisatie "Het leege land". Scholen in het Kromme 
Rijngebied, waaronder Houtense basisscholen, namen deel aan dit zeer bijzondere project.  
De werkgroep heeft meegewerkt aan de "open dag" op het terrein van de opgraving Castellum in 
Houten, speciaal gericht op leerlingen van Houtense scholen. 
 

 
 

Onze leskisten over de Romeinse tijd en de Middeleeuwen vonden gretig aftrek. Beide leskisten 
zijn beschikbaar voor alle basisscholen in onze gemeente. Wij verzorgen op verzoek de  
praktische begeleiding bij de leskisten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archeologiezolder Houten. 
Expositie Romeins glas en andere vondsten in 
Houten en directe omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opgraving Castellum Houten. 
Rondleiding “open dag”. 



Aan kinderen van de naschoolse opvang Kids Lodge  hebben wij workshops gegeven over 
archeologie en op onze archeologiezolder verhalen verteld over het verre verleden van Houten.  
Leden van onze werkgroep gaven workshops aan HAVO leerlingen van het Lingecollege in 
Tiel, over middeleeuwse geschiedenis, toegespitst op de archeologie van Tiel.   
Wij mochten in het verslagjaar opnieuw een maatschappelijke stageplaats aanbieden aan een 
vwo-leerling.  
 

7. Manifestaties. De werkgroep was actief in Houten op de Open Monumentendag, de jaarlijkse 
Activiteitenmarkt en de Boekenmarkt. 
Wij verzorgden in de Openbare bibliotheek Houten een goed bezochte expositie over 
middeleeuws aardewerk, naar aanleiding van de landelijke "Maand van de geschiedenis".  
 

8. Mediacontacten. Bij diverse gelegenheden waren lokale pers en radio aanwezig om 
reportages te maken over onze activiteiten in het veld en op onze archeologiezolder. Leden van 
onze werkgroep maakten een korte videoreportage over de berging van een boomstamkano uit 
de midden IJzertijd, in de opgraving Castellum. We werkten daarbij samen met Omroep Houten. 
 

 
 

9. Contacten met de gemeente. De subsidieovereenkomst met de gemeente Houten werd 
voortgezet; de werkgroep verricht als tegenprestatie: archeologisch onderzoek, presenteert 
museale collecties en levert diensten aan onderwijs en instellingen. Periodiek is er overleg met 
de wethouder en we hebben intensieve contacten met de gemeentelijke archeoloog. 
 

10. Overige activiteiten. Werkgroepleden deden mee aan activiteiten van de AWN: graafkamp 
in Zuid Duitsland, veldwerk op fort Vechten, het AWN jubileum in Leiden, een voordracht over 
samenwerking met de gemeente op de Afgevaardigdendag, vakcursussen en determinatie van 
vondsten uit de regio. We waren aanwezig op het Romeinensymposium van de Vrije 
Universiteit Amsterdam.  
 
Archeologische Werkgroep “Leen de Keijzer”/Stichting Archeologie Houten, 
Pieter Frederiks 
21 januari 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgraving Castellum, Houten.  
Berging van de boomstamkano uit 
de midden IJzertijd. 


