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Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ Houten
(Aangesloten bij de Historische Kring tussen Rijn en Lek
en de AWN afdeling 12)
Na in 2017 ons 50-jarig jubileum
te hebben gevierd met een
fraaie, maar niet zo goed bezochte overzichtsexpositie ‘50
Jaar graven in Houten’, zijn we er
in 2018 in geslaagd om een zeer
goed bezochte tentoonstelling
op te zetten.
Het elk jaar organiseren van een
nieuwe tentoonstelling vraagt een
enorme inzet en tijdsinvestering
van ons allemaal. Elk werkgroepslid draagt er zijn of haar steentje
aan bij. De bijdragen bestaan uit
contact opnemen met musea of
depots waar we materiaal van willen betrekken, het verzorgen van de
vitrines, het leveren van allerhande
teksten voor vitrines, flyers, affiches, museumgids, het selecteren
en ophalen van de vondsten, de
verzorging van de uitnodiging,
inclusief opening en niet in de laatste plaats het samenstellen van de
tentoonstelling en het presenteren
van de objecten in de vitrines. Ook
de administratie rondom het verzekeren van de objecten vraagt een
grote nauwkeurigheid. En na ca.
negen maanden is er weer de om-

gekeerde beweging om alles weer
bij de uitleners retour te krijgen.
Kortom een tijdrovend, maar erg
mooi werk.
Bevoorrecht ben je, als je als inlener een keuze mag maken uit
objecten van het Rijksmuseum van
Oudheden (RMO) in Leiden; het
Provinciaal Utrechts Genootschap
(PUG); of bij inleners thuis mag aangeven wat je van hun collectie wilt
lenen. Trots zijn wij daarom, dat wij
als bescheiden archeologisch museum, er telkens weer in slagen fraaie
voorwerpen uit nationale collecties
te mogen lenen.
Verder heeft het jaar 2018 ons
een geheel nieuw project gebracht waar wij als Werkgroep
intensief aan meewerken. Het
Project PAN (Portable (draagbare) Archeologische vondsten
Nederland), voor onze regio onder
verantwoordelijkheid van Alexander
van der Bunt van Landschap
Erfgoed Utrecht (LEU). PAN is een
digitale database waarvan het de
bedoeling is om alle vondsten,
waar ook in Nederland gevonden
en door wie dan ook, in kaart te
brengen. Ook u als lezer mag bij
ons langs komen om uw vondsten
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Pot, Romeins grijs aardewerk

(voorlopig nog alleen metaal) ooit
gedaan of recent, door ons te laten
inbrengen. Het is een openbaar
systeem waar, op dit moment, al
duizenden vondsten zichtbaar zijn.
Het in 2017 door Henk Rebel (AWN
Utrecht) gestarte onderzoek naar
grijs ruwwandig Romeins aardewerk
vond in 2018 goede voortgang.
Twee leden van onze Werkgroep
nemen deel aan het onderzoek
waar bijzondere ontwikkelingen in
typologie en verspreidingsgebieden uit lijken voor te komen.
In 2018 kreeg de Werkgroep het
verzoek van de provincie Utrecht
om mee te werken aan een
Business Masterplan voor culturele
instellingen, BMC-express geheten.
Doel: het systematisch vergaren van
informatie rondom een gekozen, (in
ons geval museum) doelgroep en
dit middels een marketing benadering zodanig uitwerken dat het kan
leiden tot verhoging van interesse
en aantal bezoekers, succesvoller
museumopzet, commercialisering
etc. Een vijftal leden heeft het
Project BMC gevolgd. Gedurende
een aantal dinsdagen is er met
de hele werkgroep overlegd, met
diverse gekozen doelgroepers
gesproken en zijn er verschillende
tussen- presentaties en een eind-
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presentatie gegeven. In het veld
van veelal professioneel geleide
instellingen/organisaties waren wij
de enige uit het vrijwilligersveld.
Het resultaat van de sessies zal in
de toekomst zijn vruchten moeten
gaan afwerpen.

Tentoonstelling
De op 24 maart 2018 geopende
nieuwe tentoonstelling had als
titel ‘Schatten van Vechten/Fectio
en haar invloed op het achterland’. Door een contact met twee
amateur detectorarcheologen (uit
Oosterbeek en Babberich) die
hun, uit grond afkomstig van Fort
Vechten, vergaarde schatten wel
wilden uitlenen, waren we in staat
om de onbekende periode van
1977/78 te belichten. Daarnaast
konden we, via bruiklenen, wat uitstapjes naar eerdere opgravingen,
in de 19e en 20e eeuw bij Vechten,
maken. Door samenwerking met
deze detectormensen, die zeer
ruimhartig hun collecties uit die tijd
hebben afgestaan, hebben we een
gat in de geschiedenis van het fort
Vechten zichtbaar kunnen maken.
De fraaie (inmiddels uitverkochte
tentoonstellingsgids) is een aanvulling op de geschiedschrijving van
vondsten rondom het fort. Immers
de uitgegraven als waardeloos

betitelde grond, werd verspreid
onder het huidige verkeersplein
Laagraven (Utrecht) en het talud
van het huidige viaduct over de
Mereveldseweg in Bunnik. De rijkdom van die grondhopen (die door
vele amateurs nu verspreid over
Nederland werden bezocht) leverde
een schat aan materiaal op. Wat
deze twee amateurs konden laten
zien is maar een zestigste van de
door Wouter Vos (in opdracht van
de provincie Utrecht) boven water gebrachte collecties, waar de
Archeologische Werkgroep ‘Leen
de Keijzer’ er nu een zestal van op

haar zolder heeft en mag gebruiken voor educatie. Alleen in 2018
trok de tentoonstelling al meer dan
1200 personen.

Educatie
De samenwerking met Kunst
Centraal, leading bij onderwijsprogramma’s voor de provincie
Utrecht, bracht ons weer op een
aantal scholen of zij kwamen op bezoek in de expositieruimte van ons
Oude Station Houten. In totaal bezochten we 9 groepen in hun klas
en ontvingen we 6 klassen op zolder. Ook het middelbaar onderwijs
vond weer de weg naar ons en we
ontvingen 5 groepen van 4 Havo
en 5 VWO van de Heemlanden.
Zoals elk jaar werkten ook weer een
viertal leden mee aan de Romeinen
dag in het educatief centrum en
speelparadijs Kerckenbosch te
Zeist, o.a. scherven determinatie en
detectorspeurwerk. Bij eigen educatie werd, naast het project BMC,
aandacht besteed aan het verhogen van de digitale vaardigheden
van enkele leden en werden de
AWN deskundigheidsdagen op het
gebied van metaal, Romeins aarde-

Maquette van het
castellum Fectio en rechts
de Grafsteen van Tiberius
Iulius Probus
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Romeinenweek in een rechtstreekse
tv-uitzending bij ‘Utrecht Actueel’.
Het live tv-vraaggesprek was een
nieuwe ervaring.

De Montessorischool op bezoek

werk en bouwhistorie, bijgewoond..
Daarnaast is één lid zich permanent
aan het bekwamen in het herkennen van de makers, het hoe en wat
van de vervaardiging van de kleipijp en de merken en vormen van
de kleipijp en al het daarbij behorende materiaal.

Groepen op bezoek
We kregen ook dit jaar weer aanvragen voor diverse groepsbezoeken zoals Probus Houten, Senioren,
het college van B&W van Houten,
groepen van de maatschappelijke
en cultuurkoepel Van Houten & Co,
het Waterliniemuseum en privépersonen die ter gelegenheid van een
gedenkdag iets extra’s wilden. Dit
gaf in totaal 14 groepsbezoeken. In
de Romeinenweek waren er speciale activiteiten op de archeologiezolder o.a. het maken van fibulae
door kinderen. In de herfstvakantie
werd een ochtend en middag georganiseerd voor kinderen met het
maken van een Romeins schrijftafeltje. Ongeveer 30 kinderen maakten
hiervan gebruik en kregen ook nog
verhalen te horen over de tentoonstelling ‘Schatten van Vechten/
Fectio’
Externe activiteiten
Natuurlijk werkten we ook dit
jaar mee aan de Houtense
Activiteitenmarkt in september,

waar we weer veel Houtenaren
mochten vertellen over ons werk.
Telkens weer verrast het ons hoe
weinig personen weten dat er
een Archeologische Werkgroep
in Houten is en nog minder dat er
een archeologisch museum is. Dit
ondanks alle publicaties en persmomenten, Daar valt nog winst
te behalen, misschien door de
inzet van het geleerde bij Project
BMC. Verder werkten een aantal van onze leden mee aan de
Monumentendag en de Cultuur
Nacht. Vanzelfsprekend was de
Werkgroep weer aanwezig op de
Provinciale Archeologische contactdag.

Contacten met de pers
Naast de reguliere krantenperscontacten die we voor of tijdens
de tentoonstelling hebben en dit
jaar leidde tot o.a. een paginagroot verhaal, waren er dit jaar
ook radiocontacten met Radio
Houten waar we meewerkten aan
de programma’s Cultuur á la crème
en het Seniorenmoment. Maar
ook RTV Utrecht heeft een bezoek
gebracht aan onze zolder en in
een rechtstreekse radiouitzending
een vraaggesprek gehad over hetgeen er op de zolder te zien was,
waarbij Romeinse paardenbellen
de programmaonderdelen telkens
afsloten. Dit interview maakte weer
dat we werden uitgenodigd in de
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Overleg
Bespreking vond plaats met de
beleidsmedewerker Archeologie
(Barrie Peters) en de wethouder
(Herman Geerdes) over o.a. de
ontwikkelingen in de toekomst.
Immers het aanwijzen van nieuwe
bouwlocaties (Houten moet binnen
haar gebied nog 5000 nieuwe woningen bouwen), zal ongetwijfeld
voor onze Werkgroep werk aan
de winkel betekenen. Toegezegd
is dat de Werkgroep zal worden
uitgenodigd voor de te plannen
overlegrondes rondom ‘profiel
Houten’. Evenzo is dit het geval bij
het maken van een nieuw businessplan (door Rotary Houten) voor de
Stichting Het Oude Station, omdat
een huidige deelgebruiker heeft
aangegeven te willen stoppen met
haar activiteiten. Voor het project
BMC zijn er gesprekken gevoerd
met senioren, schoolleiders en de
wethouder. Overleg met het LEU
was noodzakelijk om de voortgang
van het PAN-project te bespreken.
Door onze tentoonstelling over
het oude fort Vechten is er contact op gang gekomen met het
Waterliniemuseum om na te gaan
op welke wijze we elkaar kunnen
versterken.
Het veld in
Doordat de huidige bouwtaken
van Houten vrijwel zijn gerealiseerd
zijn er minder graafmogelijkheden
en komt het voor ons aan op het
archeologisch begeleiden van kleinere zg. ‘Inbreilocaties’. Alertheid is
hier geboden omdat deze kleinere
bouwplannen niet altijd langs de
beleidsmedewerker archeologie
komen. In het overleg met de wethouder hebben we een aantal ‘missers’ naar voren gebracht en is een
oplossing gevonden. We blijven het
volgen of dit verbetering brengt.
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van de Traproute in Houten, van
signalering en gesproken tekst.
Bijgaand plaatje geeft inzicht wat
er op digitaal gebied, na publiciteit
via sociale-media of Pers, in 2018 is
gebeurd.
.

Content meting van de website

Het kasteelterrein in ‘t Goy heeft
een nieuwe eigenaar die onze medewerking vroeg om hen eerst de
resultaten van onze eerdere minutieuze grote prikactie voor de RCE,
(om van kasteel en bijgebouwen
de contouren vast te leggen), te
overleggen. Dit i.v.m. een verplicht
plantplan van de RCE, voor de
eigenaar. We hoorden van deze
dat helaas, door de fruitboer, alle
fruitbomen gerooid waren voordat
zij eigenaar werden. Ook wij waren
daar niet van op de hoogte, dit
ondanks het advies aan RCE en
gemeente dat we graag nader onderzoek wilden verrichten. Na een
zaterdag opnieuw het hele terrein
overlopen te hebben, werden we
gevraagd mee te werken aan een
groundtracing over het hele terrein. Daar dit voor ons een nieuwe
ervaring was, zeiden we natuurlijk
ja. Na in een tweetal zaterdagen de
lopers en trekkers begeleid te hebben, werd besloten het verder met
een minitractor te doen. Hoewel
het resultaat nog niet ontvangen is,
gaf de groundtracing op het eerste
gezicht niet veel nieuws. Er ligt te
veel puin onder de grasmat. De
enige oplossing is, zoals wij na het
prikken al hadden voorgesteld, een
aantal proefsleuven aanleggen om
meer duidelijkheid, met name over
de diepte van de funderingen, te
krijgen en of het inplanten op de
juiste plaatsen kan plaatsvinden.

Het terrein moet immers een meer
educatieve functie krijgen.

Sponsors
De gemeente Houten verleent de
Stichting Archeologie Houten een
jaarlijkse subsidie voor de exploitatie van de zolder van Het Oude
Station. De Stichting verleent op
haar beurt de Archeologische
Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ een
beperkte bijdrage waaruit de kosten voor tentoonstellingsmaterialen, aanvulling van de bibliotheek,
automatisering, verzekeringen, telefoonkosten, het print- en PR werk
en de materialen benodigd voor
graaf- en restauratiewerk kunnen
worden betaald. Het komende jaar
zal voor het eerst een beroep gedaan worden op externe financiers
om de tentoonstellings- en verzekeringskosten te dekken.
De werkgroep digitaal
De werkgroep is, naast een grafisch
vormgever, ook een digitaal onderzoeker en vormgever rijk. Bij het
Romeins grijs AW-onderzoek zorgt
hij bijvoorbeeld voor de statistische
weergave van het soort en verspreidingsgebied van de vondsten. Bij
ons is hij d e stuwende motor achter beter en veelvuldiger gebruik,
actualisering en ‘content’ controle
van onze web-side en sociale media, zoals Facebook en Twitter. Ook
is hij actief met QR-code, o.a. met
het voorzien, van een onderdeel
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De Archeologische Werkgroep
in 2018
• Is het oudste onderdeel van de
Historische Kring tussen Rijn &
Lek (52jaar)
• Houdt een digitaal logboek bij
van haar activiteiten, raadpleegbaar in haar werkruimte van Het
Oude Station.
• Digitaal heeft het 4282 sessies/
links gehad met 2376 bezoekers
waarvan 23.9% vanuit Houten.
• Heeft op 31 december 2018,
18 wekelijks actieve leden en een
viertal leden die incidenteel inzetbaar zijn.
• Kwam 102 keer regulier bij elkaar,
in wisselende samenstelling op de
dinsdag en zaterdag en 21 maal
verzorgde leden extra dagdelen.
• Besteedde 35 uren aan educatie
aan het basis- of voortgezet onderwijs, (2 personen per les).
• Besteedde 26 uren aan eigen
educatie van haar leden, met
deelname van 1 tot 5 leden.
• Leden gaven 4841 uren van hun
vrije tijd aan het archeologische
werk, omgerekend à € 15,-- p.u.
bespaart de gemeente Houten
ca. € 72.615 aan betaalde inzet.
• Ontving 1215 bezoekers op haar
zolder die daar gemiddeld 2 uur
verbleven.
• Heeft in 2018 gemiddeld 5 uur
per week besteed aan het up-todate brengen van haar bibliotheek
en papieren educatief materiaal,
het totale bestand is nu bijna volledig in de pc ingebracht en de
inhoud is openbaar beschikbaar,
via aanvraag, voor studie.
Houten, februari 2018
Joop van Herwijnen,
coördinator Archeologische
Werkgroep ‘Leen de Keijzer’
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