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Het terrein van een voormalige school aan de Prins Bernhardweg, Houten
Om plaats te maken voor een parkeerterrein is de school, die geen functie
meer had, afgebroken.
Omdat het terrein in de nabijheid van
het oude dorpscentrum lag met zijn
hoge archeologische verwachtingswaarde, heeft de archeologische werkgroep
booronderzoek en graafwerk verricht.
Er zijn sporen ontdekt uit de ijzertijd, de
Romeinse periode, de middeleeuwen en
de nieuwe tijd.
Aanleiding
In opdracht van de gemeente Houten
werd voorjaar 2010 de Bernhardwegschool Houten afgebroken, om plaats te
maken voor een parkeerplaats. De kans
op verstoring van de bodem zou bij die

bestemming vrijwel nihil zijn. Maar vanwege de nabijheid van het oude dorpscentrum met zijn hoge archeologische
verwachtingswaarde, heeft de archeologische werkgroep toch booronderzoek
gedaan. Dat leverde nauwelijks vondstmateriaal of andere aanwijzingen op.
Wel is bevestigd dat dit deel van de kern
op de Houtense stroomrug ligt, namelijk
2.96 meter boven NAP.
Medio juni werd geconstateerd dat de
aannemer ongeveer 0.75 m grond afgroef in het westelijke deel van het voormalige schoolterrein en dat er vervolgens grondsporen in zicht kwamen, met
aan het oppervlak Romeins aardewerk
en glas, bot en houtskool. Metaaldetectie
leverde vrijwel niets op.

In overleg met de gemeente en de aannemer heeft de werkgroep het verdere
graafwerk archeologisch begeleid op 21
en 22 juni 2010. Meer tijd was er niet,
omdat al op 23 juni het hele terrein
zou worden afgedekt met een dikke
laag schoon zand als fundering van het
nieuwe parkeerterrein.
Onderzoek
Het onderzoek bevestigt de continuïteit
van menselijke activiteiten in dit oudste
deel van de woonkern Houten. Er waren
sporen uit de IJzertijd, de Romeinse
periode, de middeleeuwen en de nieuwe
tijd. De onderzochte locatie ligt als het
ware op de achtererven van de al in
1957 aan de Burgemeester Wallerweg
Bij het couperen kwamen vondsten tevoorschijn, zoals opvallende rand- en bodemscherven van versierd aardewerk uit de
ijzertijd of de Romeinse periode, Romeins
witbakkend aardewerk, huttenleem, tufsteen
en bot.

Spoor 1 een afvalkuil of een waterput? Aan
de oppervlakte is Romeins aardewerk, glas,
bot, houtskool en huttenleem gevonden.
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Met een kleine graafmachine is een coupe
(dwarsdoorsnede) gezet op spoor 1, diep 75
cm. Waarschijnlijk is het een afvalkuil.

Spoor 2 bevatte Romeins importaardewerk
en een deel van een wrijfschaal. Ook zijn
terra sigillata, bot, houtskool, volksaardewerk en recent glas gevonden.

ontdekte huisplaatsen uit de prehistorie
en de Romeinse periode.
De conclusie is wel hoe belangrijk het is
om de ogen goed de kost te geven bij
grondwerk in het historische centrum
van Houten. Zonder deze aandacht was
de archeologische informatie zeer waarschijnlijk onopgemerkt gebleven.

