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Een woord vooraf
2019 was voor onze werkgroep wederom een jaar van flink aanpakken.
Het basisonderwijs in Houten doet
een steeds groter beroep op onze
archeologische en historische kennis. Wij rukken van harte uit naar de
basisscholen of ontvangen de leerlingen graag op onze archeologiezolder. De vraag vanuit het voortgezet onderwijs in Houten bleef
beperkt tot de groep Havo 4/5.
Een forse klus is de verwerking van
veel opgeslagen archeologisch
materiaal uit de kelder van het
gemeentehuis. Dat materiaal, afkomstig uit de voormalige oudheidkamer, hoort thuis in het provinciale
archeologische depot, maar moet
daartoe eerst geanalyseerd, beschreven en zo mogelijk gerestaureerd worden.

Een bron van zorg was de aanvankelijke onzekerheid over ons
thuishonk op de zolder van het
Oude Station. Het aangekondigde
vertrek van onze buren op de begane grond kon immers leiden tot
verkoop van het historische gebouw door de gemeente Houten.
Gelukkig kwam in de zomer vanuit
het gemeentebestuur de verlossende mededeling dat het Oude
Station niet verkocht zou worden en
dat onze archeologische werkgroep
kon blijven.
De archeologische werkgroep
omvat thans 14 wekelijks actieve
leden en een 10-tal leden, die door
omstandigheden (tijdelijk) minder
actief zijn. Met elkaar hebben we in
2019 zo’n 4800 uur aan allerlei vormen van archeologisch werk verzet.
Opnieuw hebben wij energie ge-
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Singel, Odijk

stopt in het vergroten van onze bekendheid in de gemeente Houten.
Op vele manieren hebben we de
aandacht gevestigd op onze archeologische activiteiten en de presentatie ervan. Het volgende overzicht
getuigt ervan.

Veldwaarnemingen en
opgravingen
Het aantal archeologische veldwaarnemingen in onze gemeente
was beperkt. Dat heeft natuurlijk te
maken met de verminderde bouwactiviteiten. Wel zijn leden van onze
werkgroep betrokken geweest bij
een kleine maar zeer interessante
opgraving in Odijk.
Torenzicht aan de Pr. Bernhardweg.
Op verzoek van de gemeente
Houten waren wij aanwezig bij de
afbraak van dit beeldbepalend
woonhuis/voormalige boerderij in
het hartje van Houten. Mede
door eerdere verstoringen leverde
onze begeleiding niet veel op. Wel
zagen we een 18/19e eeuws keldertje en een gemetselde waterput.
Dubbelzand te Houten. Dit voorma-
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lige gemeentelijke monument
aan de rand van het oude
dorp ontkwam door ernstige
verwaarlozing niet aan de
slopershamer. Wij hebben tijdens de sloop bouwkundige
elementen uit de 18e en 19e
eeuw kunnen waarnemen.
Bij graafwerkzaamheden
van een elektriciteitsbedrijf
rond de Pleinkerk hebben wij
archeologische vondsten gedaan,
zoals keramiek en botmateriaal.
Singel 56 te Odijk. Door oplettendheid van onze Odijkse leden werd
voorkomen dat een woningbouwproject aan de Singel in Odijk - in
een archeologisch zeer interessant
gebied - zonder archeologisch onderzoek werd uitgevoerd. Samen
met een archeologisch bedrijf hebben wij sporen vastgesteld uit de
IJzertijd en de Romeinse tijd. We
hebben veel aardewerk, enkele
mantelspelden en mogelijk de restanten van een pottenbakkersoven
aangetroffen. Wij zullen de resultaten neerleggen in een korte rapportage.

Museum
Onze succesvolle expositie
“Schatten van Vechten” werd in
het late voorjaar opgevolgd door
de tentoonstelling “Van IJzertijd
tot nieuwbouwwijk”. Deze expositie is gewijd aan de laatste grote
opgraving in Houten-Castellum en
verhaalt over de wisselwerking tus-

Collectie Muyris

sen de landschappelijke ontwikkeling en de menselijke bewoning op
een deel van de Houtense stroomrug, vanaf de vroege IJzertijd, de
Romeinse tijd en de moderne tijd.
Wij ontvingen daarbij financiële
ondersteuning van de gemeente
Houten, de Historische Kring TREL
en de landelijke AWN. De publieke
belangstelling voor deze nog lopende tentoonstelling is met 1609
bezoekers in 2019 heel behoorlijk.
Via een schenking kwamen wij in
het bezit van een fraaie particuliere
archeologische collectie, afkomstig
uit het Romeinse fort Vechten en
omstreeks 1976 gered uit de storthopen bij de verbreding van de
A12. Het gaat om vondsten uit de
vroege- en midden-Romeinse tijd.
Deze “collectie Muyris” is nog te
bewonderen op onze archeologiezolder.
Het museum is het hele jaar gedurende twee dagdelen per week
geopend, en wel op de dinsdagen
en de zaterdagen.

PAN-project
Het in 2016 op initiatief van de VU
gestarte landelijke PAN-project
omvat een deels openbare en deels
afgeschermde database waarin
de in Nederland gevonden kleine
archeologische objecten worden
geregistreerd. Ook metaalvondsten
van detectoramateurs, die tot nu
toe meestal ongeregistreerd bleven, horen thuis in de database. De
RCE Amersfoort neemt het PANproject onder haar hoede.
Onze werkgroep werkt mee aan
deze bewerkelijke klus en beperkt
zich voorlopig tot de registratie van
kleine metalen vondsten uit onze
omgeving.
Wij zien mogelijkheden om een studie te maken van metaalvondsten
in het Kromme Rijngebied, maar
hebben voorlopig slechts beperkte
toegang tot het bronnenmateriaal
van PAN.
Publicaties
Wij hebben een nieuwe publicatie
in voorbereiding, gewijd aan eerder
door ons uitgevoerd archeologisch
onderzoek aan de Beusichemseweg
te Houten. Onder meer door de
complexheid van de opgraving en
door ziekte van een van de onderzoekers, laat publicatie nog even
op zich wachten.
Vondsten uit eerdere opgravingen,
uit diverse tijdperken, zijn beschreven en deels afgevoerd naar het
provinciale depot Utrecht. Een

Vierpasfibula en de visfuik uit
opgraving Castellum
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Resultaten PAN-project

bescheiden deel van de objecten is
opgenomen in onze referentiecollectie en ook beschikbaar voor het
basisonderwijs.
Leden van onze werkgroep publiceerden vorig jaar enkele artikelen
in het tijdschrift van de Historische
Kring Tussen Rijn en Lek. Over onze
expositie “Van IJzertijd tot nieuwbouwwijk” hebben wij een fraai uitgevoerde museumgids uitgebracht.
Een werkgroepslid schreef een artikel over de bij Castellum Fectio
gevonden tweeledige Frygische
paradehelm, waarvan één deel berust bij het RMO te Leiden.

Voordrachten en presentaties
Leden van onze werkgroep verzorgden voordrachten en presentaties
over archeologische en historische
onderwerpen aan lokale organisaties, zoals: de Probusclub Houten,
de “Expeditie Houten-zuid”, een
vereniging van eigenaren in Houten
Castellum, enkele bewoners- en
vriendengroepen.

opnieuw stappen gemaakt op het
gebied van automatisering, digitalisering van gegevensbeheer
en nieuwe media. Voorts heeft
de werkgroep zich verdiept in het
Geografisch Informatie Systeem
(GIS), dat ook voor de archeologie
unieke mogelijkheden bevat.
De werkgroep presenteerde een
bijgewerkte interactieve fiets- en
wandelroute langs archeologisch
bijzondere plekken in onze streek.
Voorts bieden we bezoekers van
onze archeologiezolder de mogelijkheid om interactief archeologische waarnemingen in de woonomgeving te bekijken.

Educatie
Educatie blijft een belangrijk onderwerp voor de archeologische
werkgroep. Wij organiseerden in
de schoolvakanties over diverse
onderwerpen workshops op de

archeologiezolder, voor kinderen
van 6 tot 12 jaar. Het enthousiasme
van de jonge deelnemers is meestal
hartverwarmend.
Evenals vorig jaar participeerden wij
in het succesvolle project “Langs de
Limes” van de provinciale instantie
Kunst Centraal en verzorgden wij
gastlessen in basisscholen in de
gemeente Houten. Voorts ontvingen wij op onze archeologiezolder
18 groepen van het Houtense basisonderwijs en trakteerden de leerlingen op de kostelijke verhalen van
“Arie de archeoloog”. De betrokkenheid en het enthousiasme van
de jonge scholieren waren opvallend. Opnieuw verzorgden we een
presentatie over een archeologisch
onderwerp aan leerlingen van het

Workshop voor kinderen

Informatie- en
communicatietechnologie
Leden van onze werkgroep hebben
onze website www.archeologiehouten.nl up-to-date gehouden en
verder uitgebouwd. Het doorgeven
van actueel nieuws en activiteiten
van onze werkgroep via Facebook
en Twitter blijkt functioneel, gelet
op de reacties.
We hebben het afgelopen jaar
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Mediacontacten
Bij diverse gelegenheden waren
ook in 2019 lokale pers en radio
aanwezig om reportages te maken
over onze activiteiten in het veld
en op onze archeologiezolder. Met
name bij onze nieuwe expositie
mochten we vertegenwoordigers
van de lokale en regionale pers ontvangen. We werkten daarbij onder
meer samen met Omroep Houten
en RTV Utrecht.
Activiteitenmarkt

College De Heemlanden.
De belangstelling voor onze leskisten over de Romeinse tijd en de
Middeleeuwen loopt wat terug.
Reden om de kisten extra onder de
aandacht van het onderwijs te brengen. Beide leskisten zijn beschikbaar voor alle basisscholen in onze
gemeente.
Aan kinderen van de naschoolse
opvang hebben wij opnieuw enkele
workshops gegeven over archeologie en verhalen verteld over het
verre verleden van Houten.

Manifestaties
De werkgroep was wederom
actief in Houten op de Open
Monumentendag, de jaarlijkse
Activiteitenmarkt, de Nationale
Archeologie Dagen en de
Romeinenweek.

Bezoek burgemeester en College

Contacten met de gemeente
Houten
Wij mochten de nieuwe burgemeester, samen met wethouders
en ambtelijke staf, voor een nadere
kennismaking ontvangen op onze
archeologiezolder.
De subsidieovereenkomst met de
gemeente Houten is ook in 2019
op het gebruikelijke niveau voortgezet. Onze werkgroep verricht als
tegenprestatie voor de gemeentelijke subsidie een aantal activiteiten,
zoals:
• het uitvoeren van archeologisch
onderzoek in de gemeente
Houten
• het presenteren van museale collecties op de archeologiezolder
• het leveren van diensten aan onderwijs en instellingen in de gemeente Houten.
Periodiek is er overleg met de wethouder en we onderhouden intensieve contacten met de gemeentelijke archeoloog.
Overige activiteiten
Werkgroepleden deden mee
aan een aantal activiteiten, deels
gecoördineerd door de actieve
Vereniging van vrijwilligers in de
archeologie AWN, afdeling Utrecht:
• nagekomen veldwerk op het terrein van Het Burgje te Odijk
• archeologisch graafkamp 2019 in
een vroeg-Romeins militair marskamp nabij Bielefeld, Duitsland
• project fundamenteel onderzoek
naar Romeins grijs aardewerk
• diverse door de RCE georgani-
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Met burgemeester Van
Zanen bij Dom-Under

seerde activiteiten, zoals het congres “Lood om oud ijzer”
• 1e lustrum Dom-Under op het
Domplein Utrecht
• jaarlijks archeologisch kinderfestijn Boschwerf Zeist
• activiteiten van de Pijpelogische
Kring Nederland
• vakcursussen van de AWN en
determinatie van vondsten uit de
regio
• onze werkgroep sloot een partnership met Geopark Heuvelrug
• werkgroepsleden beschrijven historische foto’s bij het Regionaal
Archief Zuid-Utrecht.
We waren aanwezig op het
Romeinensymposium van de Vrije
Universiteit Amsterdam, op de
jaarlijkse Auxillia-studiedag van de
Radbout-universiteit Nijmegen, op
de Provinciale Contactdag op fort
Vechten.

Archeologische Werkgroep ‘Leen
de Keijzer’/Stichting Archeologie
Houten
Pieter Frederiks
Januari 2020
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