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Renus is een uitgave van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, Afd. 6 van de AWN. 
Redactie: P.J.M. de Baar. 
 
Gegevens uit Renus mogen worden overgenomen, mits met voldoende bronvermelding, en er 
een kopie van het artikel, waarin gegevens uit Renus werden verwerkt, aan de redactie wordt 
gestuurd. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vondstmeldingen 
Als u iets gevonden heeft waarvan u denkt dat het van belang kan zijn, of als u weet dat 
anderen vondsten hebben gedaan, belt u dan a.u.b. met een van de volgende mensen: 
Dick van der Kooij, Welterdreef 93, 2253 LJ Voorschoten, tel. 071-5764072 
Leo den Hollander, Coornhertstraat 55, 2332 AP Leiden, tel. 071-5312172 
Suus Sprey, Burg. Visserpark 14, 2405 CR Alphen a/d Rijn, tel. 0172-494986 
 
Ook houden wij ons aanbevolen voor melding van plaatsen waar graafwerkzaamheden plaats 
(gaan) vinden. Help mee het bodemarchief te redden: een kleine vondst kan het begin van iets 
belangrijks zijn! 
 
Meehelpen met opgravingen? 
Heeft u belangstelling om actief deel te nemen aan het veldwerk, dan kunt u bij 
bovengenoemde personen vernemen welke projecten in uitvoering zijn of binnenkort zullen 
komen en voor de precieze gegevens over plaats en tijd. Met nadruk wordt erop gewezen dat 
ervaring absoluut niet vereist is. 
 
Restaureren, tekenen en vondstverwerking 
Deze werkzaamheden vinden plaats in onze werkruimte, Archeologiehuis Zuid-Holland, naast 
Archeon in Alphen aan den Rijn, elke maandagavond en dinsdag (behoudens als er een 
feestdag of lezing is). 
 
Opgave van nieuwe leden 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het Administratiekantoor AWN, Postbus 714, 3170 
AA Poortugaal, tel. 010-5017323, awn@vandinther.nl. Het basislidmaatschap kost € 50,-- per 
jaar. Leden ontvangen zesmaal per jaar het tijdschrift Archeologie in Nederland. Nieuwe 
leden worden persoonlijk uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de afdeling. 
 
Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, Archeonlaan 1A, 2408 ZB 
Alphen aan den Rijn 
awnrijnstreek@yahoo.com 
website http://www.awn-archeologie.nl/06/ 

mailto:awn@vandinther.nl
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
http://www.awn-archeologie.nl/06/
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Beste leden van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, 
Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, 
 
Deze Renus ontvangt u veel later dan de bedoeling was. Helaas ontbraken er op het tijdstip 
van de deadline voor de Algemene Ledenvergadering onderdelen, waardoor het toen niet 
zinvol was deze uit te brengen. Maar met de nodige vertraging en ondanks het ontbreken van 
de notulen van de vorige ALV van 21 maart 2016 is het dan toch gelukt deze Renus te 
publiceren. Het bestuur wenst u veel leesplezier. 
 
 
UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 
AWN-AFDELING RIJNSTREEK OP MAANDAG 20 MAART 2017 
Plaats: Archeologiehuis Alphen aan den Rijn (bij Archeon), aanvang 19.30 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen 
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2016 (zie hieronder) 
5. Jaarverslagen (zie elders in deze Renus) 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 
7. Benoeming kascontrolecommissie voor 2017 
8. Financiën (zie de stukken elders in deze Renus) en decharge van het bestuur 
9. Bestuurssamenstelling: Odile Hoogzaad is reglementair aftredend en niet herkiesbaar. 

Piet de Baar is ook aftredend, maar is herkiesbaar; hij heeft zich beschikbaar gesteld 
voor een tweede termijn van vier jaar. Voorgesteld wordt om hem te herbenoemen. 
Tegenkandidaten kunnen gesteld worden volgens art. 10.2 van de statuten tot uiterlijk 
zeven dagen voor 20 maart, schriftelijk ondersteund door tenminste tien leden. Deze 
kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de 
kandidaat, waarin deze verklaart bereid te zijn in het bestuur zitting te nemen. 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 

Na afloop zal een koffiepauze worden ingelast, waarna rond 20.30 uur de lezing van Pierre 
van Grinsven over Belangenbehartiging in de archeologie (de relatie tussen AWN en 
gemeenten) zal volgen. Zie voor een korte introductie de website. 
 
 
 
Bestuurlijk jaarverslag over 2016 van AWN-afdeling Rijnstreek  
 
Bestuur 
 
Het bestuur kende in 2016 de volgende samenstelling:        gekozen:  aftredend: 
Dé Steures   voorzitter   17 maart 2014  2018 
Pierre van Grinsven  vice-voorzitter   23 maart 2015  2019 
Vacature   secretaris   29 juni 2015  2019 
Els Koeneman   penningmeester  21 maart 2016  2020 
Odile Hoogzaad  lid    23 febr. 2009  2017 
Piet de Baar   lid    25 febr. 2013  2017 
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Algemeen 
De statuten van de Archeologische Vereniging Rijnstreek werden op 25 januari door 
ondertekening van een door de notaris te Eindhoven opgemaakte akte rechtsgeldig. 
In 2016 heeft het bestuur vijfmaal vergaderd in de werkruimte in het Archeologiehuis. 
Onderwerpen die het afgelopen jaar op de agenda stonden, zijn de financiering van 
publicaties, de uitwerking van vroegere opgravingen van onze afdeling, de Nationale 
Archeologiedagen en de relatie met de gemeenten binnen ons werkgebied. 
De notulen van de vergaderingen zijn steeds geprint en daarna te vinden op het prikbord in de 
werkruimte. Onze nieuwe secretaris Arnold Verkuylen legde al snel zijn functie neer; in deze 
vacature werd gedurende het verslagjaar niet meer voorzien. 
 
Door bestuursleden is deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke ALV, dit jaar in Eindhoven, 
en op de Afgevaardigdendag op 12 november te Amersfoort. Ook was onze afdeling 
vertegenwoordigd op het jaarlijkse regio-overleg, georganiseerd met de AWN-afdelingen 
Haaglanden, Helinium en Lek- en Merwestreek en de Provincie. In het Erfgoedhuis in Delft 
vond enkele malen een bespreking plaats waarbij dezelfde partijen aanwezig zijn. Regelmatig 
waren bestuursleden present bij overleg over ontwikkelingen in het Limes-gebied, zoals op de 
Limes-Tafel te Reeuwijk op 8 september en de Netwerktafel Romeinse Limes te 
Zwammerdam op 2 juni. Ook was er een vertegenwoordiging in het overleg van de 
werkgroepen Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg op 25 augustus. 
De gewenste permanente expositie van een of meer van de in de jaren ’70 opgegraven 
Romeinse schepen uit Zwammerdam kon in het verslagjaar nog niet afgerond worden. 
Het voornemen om een aantal wisseltentoonstellingen in te richten in het Archeologiehuis 
werd verwezenlijkt. Van de vier voorgenomen wisseltentoonstellingen in het Archeologiehuis 
werden de eerste twee (over Alphen-Castellum en Forum Hadriani) in 2015 gehouden, in 
2016 gevolgd door de laatste twee over Bodegraven (geopend 17 maart) en de Oude Rijn als 
transportroute. Ook hierbij is de Rijnstreek betrokken. 
 
Huisvesting 
De gastvrijheid die wij genieten in het Archeologiehuis werd tot onze tevredenheid 
gecontinueerd. Over praktische zaken vindt er regelmatig ‘huisvestingsoverleg’ plaats tussen 
de verschillende partijen die bij het Provinciaal Archeologisch Centrum betrokken zijn. Onze 
voorzitter behartigt daar onze belangen. Een gezelschap archeologen uit Rijswijk en hun 
verantwoordelijke wethouder werden op 7 november door de voorzitter rondgeleid in onze 
huisvesting, de “Villa van Rijswijk”. 
 
Omgang met Archeon en Provincie 
Ook in het verslagjaar was er intensief overleg met Archeon en de Provincie. Dit betrof in de 
eerste plaats onze huisvesting, maar omdat wij ook aardewerk voor de Provincie restaureren, 
vond regelmatig overleg met Inge Riemersma plaats. Zo werd ook meegewerkt aan de Open 
Dag van Archeon op 17 december. 
 
Werkzaamheden  
Er is in het verslagjaar gewerkt aan de uitwerking van meerdere kleinere opgravingen. Zeer 
intensief is gewerkt aan het gereedmaken van de publicatie van de grote opgraving Alphen-De 
Hoorn. In dit verslagjaar is op dat gebied veel bereikt. 
Ook werd het materiaal van de opgraving bij kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest in 2015 in 
nauw overleg met Ruurd Kok en enkele metaaldetectorzoekers bestudeerd en geselecteerd; 
slechts de zaken die te doen hebben met de Tweede Wereldoorlog worden bewaard. De 
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publicatie daarvan vond plaats in Westerheem: Ruurd Kok, Pierre van Grinsven en Han 
Maksymiak, ‘Systematische metaaldetectie van een Canadees kampement uit mei 1945 op 
landgoed Oud-Poelgeest te Oegstgeest’ (jrg. 65 nr. 5 p. 250-260). 
De restauratieploeg gaat gestaag voort met het restaureren van bijzondere stukken aardewerk, 
aangeleverd door het Provinciaal Archeologisch Depot. Na puzzelen en grondig 
schoonmaken, soms van sporen van oude restauraties, werd alles zo goed mogelijk als onze 
beperkte mogelijkheden toestaan, weer in optimale toestand gebracht. Deze relatie willen wij 
graag ook in de toekomst bestendigen en werkvoorraad zal er wel ten eeuwigen dage zijn. 
Bij de Nationale Archeologiedagen waren vele leden betrokken, niet alleen in het 
Archeologiehuis (waar onder meer kinderen Romeinse munten konden oppiepen en scherven 
opgraven), maar ook in Matilo en bij een booronderzoek door RAAP naar hout in een 
volkstuin; helaas was dit niet een schip of andere constructie, maar een vele eeuwen geleden 
(prehistorische?) omgewaaide boom. Ook werd meegeroeid met de liburna “Victoria” op de 
Oude Rijn. 
 
Tentoonstellingen 
In de op 15 mei geopende expositie in “De Haven” op het terrein van Ipse-de Bruggen te 
Zwammerdam werden meerdere door de restauratie-club met spoed gerestaureerde vondsten 
van De Hooge Burch, afkomstig uit het Provinciaal Depot, opgenomen. Hiertoe bestond 
intensief contact met de inrichtster daarvan, Claudia Thunnissen. 
 
Website 
De website van de Rijnstreek is te vinden op: http://www.awn-archeologie.nl/06/. Odile 
Hoogzaad en Gabor Mooij beheren de website. Kopij voor de website kan gericht worden aan 
het algemene e-mailadres: awnrijnstreek@yahoo.com. Voor actuele informatie kan op de 
website gekeken worden. 
 
Leden 
Het aantal leden bedroeg aan het begin van het verslagjaar 105. Dit aantal bleef verminderde 
iets en aan het eind van het jaar bedroeg het 102. 
In totaal krijgen ruim 130 personen en instanties de Renus toegezonden. Naast de leden zijn 
dit een aantal buitenleden en heel wat instanties, bestaande uit overige AWN-organen, evenals 
gemeenten en historische verenigingen die binnen ons werkgebied vallen, waardoor onze 
activiteiten beter zichtbaar worden voor overheden en zusterverenigingen.  
 
Lezingen 
In 2016 zijn de volgende lezingen gehouden: 
Maandag 18 januari: Evert van Ginkel, Graven naar graven. De dood in archeologisch Zuid-
Holland (gevolgd door een Nieuwjaarsborrel). 
21 maart: Joanneke Hees, De PUG-collectie: 175 jaar Utrechtse archeologie (na de ALV).  
9 mei: Ruurd Kok, Op zoek naar de bevrijders: metaaldetectie-onderzoek bij kasteel Oud-
Poelgeest te Oegstgeest. 
30 mei: Dik Parlevliet, Archeologisch onderzoek vliegveld Valkenburg. 
20 juni: Bram Janse, De gracht van Corbulo in Voorschoten en Leidschendam. 
19 september: Gerrit van Oosterom, Buitens (over minstens 125 buitenplaatsen langs de Oude 
Rijn tussen Leiden en Utrecht tussen 1650 en 1850). 
17 oktober: Henk van Haaster, “Deghene die ghesont bliven wylt en sal ghemeynlijck niet 
veel fruyten noch wermoesen eten”. Enkele aspecten van de gezondheid van de 
(post)middeleeuwse stedeling aan de hand van beerputonderzoek. 

mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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24 november: Cornelis van Tilburg, Romeinse stadspoorten: geschiedenis, archeologie en 
multifunctioneel gebruik. 
 
De organisatie van de lezingen was in handen van Dé Steures. De plaats was steeds het atrium 
in het Archeologiehuis. De belangstelling voor de lezingen kan stabiel genoemd worden. 
Lezingen worden op de website aangekondigd. Leden en belangstellenden ontvangen ook via 
e-mail een uitnodiging. 
 
Publiciteit 
In 2016 is één – digitaal - nummer van ons afdelingsblad verschenen. De eindredactie werd 
verzorgd door Piet de Baar. Het is de wens van het bestuur om te komen tot een grotere 
frequentie van uitgave. Met het scannen en met OCR bewerken van alle oude Renussen (en 
voorlopers) werd dit jaar weinig vooruitgang geboekt omdat andere zaken telkens hogere 
prioriteit moesten krijgen. 
Het artikel in Westerheem over de resultaten van het onderzoek in het park van Oud-Poelgeest 
is hierboven al genoemd. 
Op 24 oktober werd door Tamara van Zwol een interview gehouden met diverse leden van de 
restauratie-club in volle actie, waar Floris Scheplitz foto’s van maakte; deze werden 
gepubliceerd op de website van het Erfgoedhuis. 
 
Archeologische contacten 
Sinds de invoering van de nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg in september 
2007 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van het 
archeologisch beleid. Uiterlijk in september 2009 zouden de gemeenten een archeologie-
beleidsnota hebben moeten goedkeuren waarin staat hoe zij het beleid denken te gaan 
uitvoeren. In de praktijk komt dit neer op het hebben van een verwachtingskaart en een 
beschrijving wat te doen bij bodemverstoringen in een gebied met hoge archeologische 
verwachtingen. In 2016 had nog één gemeente geen door de raad goedgekeurd archeologisch 
beleid. 
In 2008 zijn we begonnen met het invoeren van AWN-correspondenten, leden van de AWN 
of van een historische vereniging, die in hun (deel van een) gemeente mede toekijken of de 
gemeente wel in overeenstemming met de nieuwe wet handelt. Deze correspondenten blijken 
in de praktijk naar tevredenheid te functioneren, zij het vaak in een signalerende functie, 
waardoor het bestuur toch nog veel hulp bij het zetten van verdere stappen moet bieden. 
De AWN neemt deel aan het overleg in het kader van de Erfgoedkoepel, een orgaan waarin 
alle Leidse historische verenigingen deelnemen. Er is een open overleg met de gemeente 
Leiden, dat een informatief karakter heeft. 
 
Contacten met archeologische bedrijven. 
Met enkele archeologische bedrijven werden goede betrekkingen onderhouden, al resulteerde 
dat niet in concrete opgravingsacties. 
Wat de behoefte aan een Veiligheidscertificaat (VCA) betreft is er weinig ontwikkeling 
geweest. Gehoopt wordt dat dit binnen korte termijn wordt gerealiseerd. 
 
Het bestuur. 
 
 
Archeologisch jaarverslag 2016 AWN-Rijnstreek 
 
Alphen aan den Rijn, 2016 
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Funderingen achter pastorie Oudshoornseweg 
januari 2016 
AWN'ers Hans-Willem van der Leeuw en Gabor Mooij namen in januari 2016 fundamenten 
waar in de wand van een nieuwe sloot die achter de oude pastorie aan de Oudshoornseweg 
werd gegraven. Dit gebeurde vanuit het bestemmingsplan Nieuwe Sloot. De AWN had eerder 
met de ontwikkeling van dit bestemmingsplan te maken gehad in 2013 bij de buitenplaats 
Rijnoord (ten westen van de waarneming). Later in 2016 zouden we nogmaals aan de bel 
trekken bij aantasting van de funderingen van een boerderij aan de Gerard Doustraat ten 
oosten van de hier gemelde waarneming. De gemeente gaf archeologisch bureau ADC de 
opdracht om naar de funderingen te kijken. Geconcludeerd werd dat het mogelijk om 
bijgebouwen van de buitenplaats Rijnoord ging. Eind 2016 zou ADC met hulp van de AWN 
graafwerkzaamheden in dit gebied begeleiden. Dit leverde bijna niets op. 
 
Nutsgebouw 
april 2016 
Bij graafwerkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van de Lage Zijde in Alphen aan 
den Rijn werd bij toeval muurwerk aangetroffen direct naast het Nutsgebouw (zuidkant 
Thorbeckeplein). Deze resten waren ouder dan het Nutsgebouw omdat ze onder de fundering 
van het gebouw zaten. Het leek te gaan om een brug met sporen van een (verdwenen) 
toegangshek, mogelijk achttiende-eeuws. 
 
Afrit Maximabrug 
april 2016 
Bij de afrit Leidse Schouw Hazerswoude (Hoorn) vond Gabor Mooij in april 2016 scherven, 
gecalcineerd en verbrand bot, niet verbrand bot en een half benen kammetje. 
 

 
 
Afbeelding vroegmiddeleeuwse kam. (foto Restaura) 
 
Het materiaal was afkomstig uit brokken onverstoorde rivierklei die vrijgekomen waren bij de 
aanleg van een regenwaterafvoer bij de aanleg van een trottoir. 
Deze werkzaamheden waren niet bekend bij de gemeente en dus ook niet gemeld bij 
archeologisch bureau RAAP dat de werkzaamheden in het gebied vanwege de bouw van de 
Maximabrug begeleidde. Mooij stond de vondsten (deels tijdelijk) af aan RAAP voor 
onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat het bij het gecalcineerde bot deels om menselijk bot 
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zou kunnen gaan. Het halve kammetje bleek vroegmiddeleeuws te zijn met een handvat 
gemaakt van edelhertgewei! Ook was meer dan de helft van de gevonden scherven 
vroegmiddeleeuws (600-800 n. Chr.). Andere scherven dateren uit de Romeinse tijd. Volgens 
RAAP gaat het mogelijk om sporen van een grafveldje. De Limesweg liep vlak langs de 
vondstlocatie en grafveldjes bevonden zich vaak in de nabijheid van deze weg.  
 
Zwammerdam Hooge Burch 
april 2016 
Op 40 meter van het nieuwe café-restaurant De Haven op de Hooge Burch in Zwammerdam 
trof Gabor Mooij in april 2016 omgewoelde grond aan met daarin Romeins materiaal. Het 
ging om zogeheten geverfde waar, glas en mogelijk een ijzeren scharnierplaat van een deur. 
Elders op het terrein waren bomen gerooid. Ook hier vond Mooij Romeins aardewerk en glas 
dat mogelijk ook Romeins is. 
 
Alphen aan den Rijn, Ridderbuurt 
april-mei 2016 
Aan de westkant van de Ridderbuurt (noordkant Alphen aan den Rijn) trof Gabor Mooij bij de 
verbreding en versteviging van de berm en de slootkant materiaal aan uit de 17e tot en met de 
19e eeuw. Het ging om scherven, metaal en glas. Mogelijk gaat het om materiaal afkomstig 
van een boerderij en loonarbeidershuisjes die vroeger op deze plaats stonden. Opvallend was 
dat het bij de verwijderde grond om deels nog onverstoorde veengrond ging. 
 
Opgravingen Lage Zijde 
mei 2016 
Op twee plaatsen aan de Lage Zijde vond bij de Oude Rijn archeologisch onderzoek plaats in 
mei 2016. Het ging om twee panden die waren vernield door de omgevallen kraan bij de 
Julianabrug en om gesloopte panden aan de noordzijde van het Thorbeckeplein. Op het 
perceel van het pand bij de Julianabrug dat zich aan de oeverzijde van de Oude Rijn bevond, 
troffen de archeologen sporen aan die terugliepen tot de middeleeuwen. Hetzelfde gold voor 
de gesloopte panden aan de noordkant van het Thorbeckeplein. Dit sluit aan op de eerdere 
opgraving aan de Lage Zijde uit 2015. Toen werden aan de Rijnoever ook sporen van 
middeleeuwse boerderijen uit de 14e eeuw aangetroffen. Dit levert bij elkaar een beeld op van 
lintbebouwing aan de Lage Zijde tussen de Rijndijk en de Oude Rijn vanaf de middeleeuwen. 
 
Zwammerdam bijgebouw Remonstrantse schuilkerk 
juli 2016 
Begin juli 2016 kon de AWN-Rijnstreek in samenwerking met het bestuur van de 
Remonstrantse schuilkerk in Zwammerdam de aanleg van een bijgebouwtje bij de kerk 
begeleiden. Tien vrijwilligers deden twee dagen onderzoek; een impressie is gegeven in 
onderstaande foto. 
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Impressie van het onderzoek in de tuin van de schuilkerk. (foto H.-W.  van der Leeuw) 
 
 
Het leverde vondsten op die aansloten bij het gebruik van het perceel als tuin bij de kerk vanaf 
de 17e eeuw. Daarnaast lijken gevonden koperen knopen en pinnen en ijzeren krammen te 
maken te hebben met de nijverheid en pakhuizen op aangrenzende percelen in de 19e en 
vroege 20e eeuw. Verder vonden we een 14e-eeuwse kogelpotscherf en wat resten van 
bouwmateriaal dat afkomstig lijkt te zijn van de gedeeltelijke vernietiging van de kerk in 1672 
door de Fransen. 
 
Funderingen boerderij Gerard Doustraat 
september – december 2016 
In september troffen Gabor Mooij en Hans-Willem van der Leeuw bij de Gerard Doustraat in 
Alphen aan den Rijn funderingen van een boerderij aan. Deze bevonden zich in de wanden 
van een saneringskuil van ruim een meter diep. (zie onderstaande foto) 
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Afbeelding van de resten van de fundering van een boerderij. (foto H.-W.  van der Leeuw) 
 
 
De kuil was gegraven vanwege de ontwikkeling van een woningbouwlocatie. Op de locatie 
bevond zich vondstmateriaal uit de 17e tot en met 20e eeuw. Mooij meldde de waarneming bij 
de gemeente en Omgevingsdienst Midden-Holland, die besloten dat er bij verdere 
werkzaamheden in het gebied archeologische begeleiding moest plaatsvinden. Vanwege 
schademeldingen bij huizen aan de overkant van de weg trad vertraging op bij de 
werkzaamheden en begeleiding. Eind 2016 was er nog niet begeleid. 
 
Gabor Mooij 
 
 
Een impressie van een opgraving Solleveld, terrein voormalige camping 
Molenslag, gemeente Westland, plaats Monster (periode 3 t/m 17 november 
2016) 
 
Foto’s gemaakt door H.-W.  van der Leeuw. 
 
Eind oktober 2016 kwam er een noodkreet binnen bij de AWN met de vraag om assistentie bij 
de opgraving op het terrein van de voormalige camping Molenslag onder Monster.  
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Het opgravingsterrein. 
 
 
Daar werd in opdracht van Dunea namens de Provincie Zuid-Holland een opgraving door 
Archeologie Delft verricht naar een ijzertijdnederzetting en een Merovingische nederzetting. 
De opgraving was nodig omdat, in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen, verstuiving 
de archeologische resten bedreigde. De opgraving zou drie weken duren, maar uiteindelijk 
zijn het er vier geworden. 
In de eerste week waren al in de eerste put zoveel sporen gevonden dat daar zeker vier 
huisplattegronden uit de vroege middeleeuwen te onderscheiden waren. 
 
 

 
 
Afbeelding met sporen van een huisplattegrond. 
 
 
Dagelijks waren er diverse vrijwilligers nodig om alle werkzaamheden te verrichten. Ik heb 
me toen namens de AWN-Rijnstreek gemeld en werd direct al in de tweede week ingezet. 
Ook in die week werd Archeologie Delft dagelijks verrast door grote hoeveelheden 
grondsporen. 
In de meeste gevallen ging het om min of meer ronde vlekken die de locatie markeerden waar 
vroeger een paal stond die deel uitmaakte van een huis. De palen zelf waren bijna altijd 
weggerot, maar soms waren ze diep ingegraven geweest en reikten ze tot onder het 
grondwaterniveau en was er nog een deel van de oorspronkelijke paal over, zoals blijkt uit de 
onderstaande foto. 
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Foto van een restant van een houten paal. 
 
 
Zo werd in de tweede week nog een vijfde huisplattegrond ontdekt waarvan een uit de 
ijzertijd (800-12 v.Chr.) dateerde. 
Al die honderden gevonden sporen moesten gedocumenteerd worden, zowel met de hand als 
met digitale meetapparatuur. 
 

 
 
Afbeelding van de veldtekening. 
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Impressie van het inmeten van de grondsporen. 
 
Daarna werd er een dwarsdoorsnede van het spoor gemaakt (couperen) en ook dat werd weer 
vastgelegd; vervolgens werd de andere helft uiteindelijk uitgegraven. Eventuele vondsten 
werden nauwkeurig geadministreerd. Die kwamen niet alleen uit de paalgaten tevoorschijn, 
maar ook uit de gevonden waterputten en afvalputten werden regelmatig huisraad en botresten 
van maaltijden gevonden. Ook de pollenbak, om stuifmeelkorrels in de bodem te 
onderzoeken, werd gebruikt.  
 
 

 
 
Afbeelding van het slaan van de pollenbakken. 
 
 
In de derde week van de opgraving steeg het aantal vroegmiddeleeuwse (450-700 n. Chr.) 
huisplattegronden uiteindelijk tot tien stuks en werd mogelijk een spieker gevonden. Dit is 
een schuurtje waarin voorraden bovengronds en relatief ongediertevrij konden worden 
opgeslagen. 
Er werden ook vier waterputten teruggevonden. En de weg die midden tussen de huizen 
doorliep werd getraceerd. Karrensporen toonden dit aan. Eveneens hadden de bewoners hun 
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erf van de wegkant afgeschermd d.m.v. hekjes. Langs de weg met het karrenspoor lagen rijen 
kleine paalspoortjes. 
 
Bijzonder was dat in een natter gedeelte van het terrein goed bewaardgebleven pootafdrukken 
van koeien en schapen te zien waren. 
De basisschool uit Monster bracht die week een bezoek aan de opgravingsplek en kreeg 
deskundige uitleg. 
 
 
 
 

 
 
 
Eveneens was er ondersteuning van metaaldetectoramateurs, de drie vaste vrijwilligers uit 
Den Haag. Zij detecteerden hoofdzakelijk de stort en de dichtgegooide putten. Ze hadden 
maar zelden geluk. Enkele muntjes en een fibula werden ontdekt. 
 
De vierde en laatste week werd gebruikt om alles wat nog gedocumenteerd moest worden 
verder af te werken. 
 
 



15 
 

 
 
 
Overzicht van de aangetroffen grondsporen. 
 
Ik heb de projectleider van Archeologie Delft geholpen om de zuivere ijzertijdplek, die iets 
ten noorden van de vroegmiddeleeuwse plek lag (waar ook een enkele ijzertijd 
huisplattegrond gevonden werd), verder te documenteren. 
 
 
 

 
 
Grondsporen uit de ijzertijd. 
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Ook hier werden tientallen sporen gevonden, maar die konden nog niet concreet aan 
huisplattegronden worden gekoppeld. Misschien dat de verdere uitwerking duidelijkheid zal 
geven. 
 
Een van de vrijwilligers die hielp bij de opgraving heeft in de laatste week in een waterput een 
heel bijzondere vondst gedaan. Het is een hanger die gemaakt is van een punt van een gewei. 
 
 

 
 
 
Was het een amulet of “gewoon” voor de sier? We zullen het nooit te weten komen. 
 
 
 

 
 
 
Het waren voor mij leuke en leerzame weken. 
 
 
Hans-Willem van der Leeuw 
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Voor u gelezen… 
 
Maarten van Rossem, Het einde van het Romeinse Rijk (Amsterdam, Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2016). 110 blz. ISBN 978 90 468 19081. € 12,99. 
 
De befaamde, bij sommigen beruchte, prof-emeritus Maarten van Rossem heeft van heel veel 
historie verstand. Vanzelfsprekend vooral van Amerikaanse geschiedenis, maar zijn blik is 
veel wijder, zoals uit zijn vele tv-optredens wel blijkt. Hoewel hij niet bekend staat als een 
echte deskundige op het gebied van de geschiedenis van de Romeinen, is hij wel in staat om 
zich in korte tijd grondig te verdiepen in een onderwerp. Opmerkelijk is dat zijn lijst van 
geraadpleegde literatuur uitsluitend uit Engelstalige titels bestaat (op één in het Nederlands 
na). Hopelijk hebben de auteurs daarvan toch ook wel kennis genomen van publicaties in 
andere talen. Maar goed, de extra kritische blik van Maarten zal wel wat compenseren. 
Het boekje - want met grote letters en brede marges kan het niet een boek genoemd worden - 
behandelt vooral de vraag waarom het Romeinse Rijk, dat voor eeuwig gevestigd leek, toch 
ten onder is gegaan. Allerlei theorieën worden besproken, gewogen en vaak te licht bevonden. 
Nadat hij zijn eigen overtuiging gebracht heeft, bespreekt hij kort de vraag of onze moderne 
wereld, en dan met name het verenigd Europa, hetzelfde zou kunnen overkomen. Tot slot 
volgt een soort samenvatting onder de titel “Het begin van het einde en het einde van het 
einde”. 
Veel vroegere auteurs hebben de neergang en uiteindelijk de ondergang beschreven als een 
eeuw (van 376 tot 476) vol ongelukkige toevalligheden en vooral ook van persoonlijk falen 
van keizers, generaals en andere hoogwaardigheidsbekleders. Maar toch niet iedere veldslag 
werd verloren en niet alle keizers waren nietsnutten of erger. Kortom, het was toch meer een 
langzaam proces, af en toe versneld door weer een verloren (burger)oorlog. Maarten beschrijft 
vrij uitvoerig de crisis van de Derde Eeuw, waarin er wel heel erg veel verkeerd ging. Daarbij 
schenkt hij veel aandacht aan het probleem van het recruteren van soldaten voor de vaak 
gedecimeerde troepen, en dat terwijl de aanvallen van stammen en volkeren uit de barbaarse 
gebieden, en dan vooral Perzië en Germanië, steeds maar toenamen. Het integreren van 
complete groepen krijgers van over de Limes in het Romeinse leger bleek ook niet echt een 
oplossing, hoewel hun vechtlust onovertroffen was. De splitsing van het Rijk in een oostelijk 
en westelijk deel, met de hoofdsteden Constantinopel (toen onneembaar) en Rome (bepaald 
niet onneembaar), deed er natuurlijk ook geen goed aan, maar toch acht Maarten dat niet van 
doorslaande betekenis. Het is inderdaad uiterst problematisch om met te weinig en slecht 
gemotiveerde militairen een wereldrijk in stand te houden als dat haast continu bedreigd 
wordt door externe en interne vijanden. Ondanks het fantastisch goede wegennet is er dan 
geen beginnen aan om overal branden te blussen. Waarom de recrutering zo weinig resultaat 
had, kan ook Maarten niet zo goed verklaren. 
Al met al is het een heel aardig overzicht van de laat-Romeinse tijd, ook in onze streken, en 
de schrijfstijl van Maarten is natuurlijk onnavolgbaar en zeer licht verteerbaar. Kortom, wie 
een paar uurtjes echt leesgenot wil beleven en toch nog wijzer worden, kan de lectuur hiervan 
van harte aanbevolen worden. 
 
 
Xavier van Dijk e.v.a., Romeinse wegen in Nederland. (Utrecht, uitgeverij Matrijs, 2016). 120 
blz. ISBN 978-90-5345-419-0. € 19,95. 
 
Dit boek vat alle kennis van de Romeinse wegen in heel Nederland samen, dus niet alleen de 
weg langs de Limes. Ieder deel van het tracé langs de (Oude) Rijn, en evenzo langs de Maas 



18 
 

(aan beide zijden) en de weg van Maastricht naar Heerlen en verder wordt door een 
afzonderlijke auteur (of koppel van auteurs) behandeld. Voor onze regio is natuurlijk van 
belang het artikel van Ab Waasdorp over de weg tussen Naaldwijk en Leiden (met de 
gevonden mijlpalen) en van Erik Graafstal en Wouter Vos over de Limesweg in Zuid-Holland 
en Utrecht. Maar deze worden voorafgegaan door een algemeen betoog van Paul van der 
Heijden over de Romeinse wegenbouw en de bronnen van onderzoek. Op toch nog heel wat 
plekken zijn delen of overblijfselen van wegen uit de Romeinse tijd aanwezig. Gewoonlijk 
zijn die kaarsrecht waar het maar kan en liefst wat hoger dan het gewone landschap, dus een 
soort dijk. In onze Lage Landen is daar echter maar weinig meer van te zien. Op de enige en 
niet heus betrouwbare landkaart, de Peutinger kaart, zijn alle wegen wel recht, maar soms 
dwong het landschap tot bochten. In totaal zijn er twaalf mijlpalen opgegraven, maar ook die 
kunnen moeilijk vergeleken worden met een ANWB-bord. Kortom, voor een goede 
reconstructie is alleen het vinden van (restanten) van de wegen afdoende. En daar wordt 
redelijk aan gewerkt. 
Ab Waasdorp behandelt dus de weg tussen Naaldwijk en Leiden, waarbij het deel tussen 
Naaldwijk en Voorburg (Forum Hadriani, of MAC=Municipium Aelium Cananefat(i)um) 
redelijk eenvoudig te reconstrueren valt, mede dankzij de vondst van mijlpalen in Wateringse 
Veld en Rijswijk. Verderop zou de weg langs het kanaal van Corbulo gelegen moeten hebben, 
maar daar is nog niet zo heel veel van gevonden. Waasdorp heeft het zelfs over een snelweg, 
maar dat is misschien wel wat erg optimistisch (een goede skiffeur op het kanaal zou het 
misschien nog wel kunnen winnen van een marathonloper op de snelweg ernaast). Een minder 
snelle weg zou dan gelopen kunnen hebben van de Maasmond via Ockenburg en de 
Scheveningseweg naar Valkenburg (Praetorium Agrippinae). Alle vondsten die ook maar iets 
zouden kunnen zeggen over de loop van de wegen zijn door de auteur uitputtend besproken. 
Maar toch blijven er nog veel raadsels. 
Erik Graafstal en Wouter Vos vergelijken de Limesweg in Zuid-Holland en Utrecht met een 
kleine muur van Hadrianus (met een knipoog naar de Hadrian Wall in Engeland). Dat lijkt een 
beetje overtrokken. Meer dan een grindbaan die op enkele plekken soms vrij diep onder het 
maaiveld is aangetroffen, is er nu niet meer over, om over wachttorens en castella maar te 
zwijgen. Langs een meanderende actieve rivier, die in natte seizoenen buiten zijn oevers trad 
en dan wel kilometers breed kon worden, een goede weg te onderhouden, zal niet gemakkelijk 
zijn geweest. En de vele veenriviertjes die vanuit het zuiden in de Oude Rijn hun water 
loosden, zullen wel niet afgedamd kunnen zijn geweest en vergden dan (dure en 
onderhoudsgevoelige) bruggen, of op zijn minst pontjes. De plaatsen waar de weg aangetoond 
is, vooral op de hogere plaatsen, al is daar vaak veel afgekleid en verploegd, worden vrij 
grondig besproken. Vanzelfsprekend krijgen ook de op meerdere plaatsen aangetroffen 
schepen en de scheepvaart op de Rijn de nodige aandacht.  
Ook andere trajecten worden op dezelfde manier behandeld, zoals de Limesweg in 
Gelderland, door de auteur Paul van der Heijden gekwalificeerd als onzichtbaar. In een ander 
hoofdstuk beschreef hij de mysterieuze zuidroute, die alleen op de Peutingerkaart aangegeven 
staat, maar nergens gevonden is en dus tot talloze speculaties aanleiding gegeven heeft. 
Gelukkig kijkt hij nog iets over de grens, waar bij Kleef en verderop nog tal van vrij 
ongerepte stukken liggen, soms tot op de dag van vandaag in gebruik. Het netwerk van wegen 
rond Nijmegen wordt behandeld door Paul Franzen en Sigrid van Roode en ook daar zijn er 
haast meer vraagtekens dan vondsten. Heel aansprekend is het wegennet in Limburg, ‘De 
Romeinse A73 van Tongeren naar Nijmegen’, door Xavier van Dijk en Maarten Dolmans. 
Daar worden eindelijk eens hele stukken gereconstrueerd, vooral tussen Swalmen en 
Kaldenkirchen. Dat is een soort parallelbaan voor de weg of zelfs wegen die veel dichter 
langs de Maas liepen. Ook zijn de bruggen over de Maas, in Maastricht en Cuijk, heel mooi 
behandeld. De weg van Maastricht in Zuid-Limburg, de Via Belgica of oudste snelweg van 
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Nederland, naar Heerlen en Keulen, wordt grondig behandeld door Karen Jeneson en tot slot 
wordt het traject Heerlen-Xanten diepgravend besproken door Maarten Dolmans en Wiel 
Luys. Een afsluitend hoofdstukje van Paul van der Heijden vat het belangrijkste samen. 
Al met al is het een zeer leesbaar boek, waar zoveel auteurs hun beste kennis in gestopt 
hebben. En het is vooral ook heel eenvoudig uitgelegd. Kortom, een prima overzicht voor wie 
wat over Romeinse wegen in Nederland wil weten. 
 
 
Cornelis van Tilburg, Romeins verkeer. Weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk. 
Leiden, Primavera Pers, 2014. 136 p. ISBN 978-90-5997-169-1. € 19,50. 
 
De Romeinse wegen in Nederland, hoe knap ook aangelegd in een moerassig gebied, kunnen 
amper in de schaduw staan van het uitgebreide wegennet in de rest van het Rijk, vooral 
Gallië. Een blik op de kaart op p. 6-7 leert dat al. Dit boek gaat dan ook vooral over de straten 
buiten Nederland. Her en der in Europa en zelfs in de aangrenzende werelddelen zijn er nog 
overblijfselen die ook nu nog respect afdwingen, al zijn de moderne eisen aan een weg 
natuurlijk heel anders dan toen. 
In deze herziene en bijgewerkte tweede druk geeft de auteur eerst een overzicht van de groei 
van het wegennet, begonnen in de buurt van Rome (onder meer de bekende Via Appia) en 
allengs uitgebreid tot heel Italië en vanaf 146 voor Chr. ook daarbuiten. Vooral met de 
uitbreiding van het Rijk moet de behoefte aan nieuwe wegen voortdurend gegroeid zijn, totdat 
min of meer op het hoogtepunt van het Rijk er zo’n 80.000 tot 100.000 kilometer aan 
verharde hoofdwegen waren, en met de minder belangrijke verharde wegen in totaal zo’n 
300.000 kilometer. Dat zijn op zijn minst indrukwekkende aantallen. Waar het gemakkelijk 
kon, werden grote stenen gebruikt als plaveisel, maar met keien en grind was ook een prima 
rijbaan te maken. In het geval van de grote stenen was er vaak het probleem van niet perfect 
liggende platen, waardoor er sporen insleten, maar bij keien en zeker grind waren er weer 
andere problemen, zeker als de weg op een soort dijk lag. Maar de Romeinse ingenieurs 
waren niet snel uit het veld geslagen; de auteur geeft leuke staaltjes van hun vakmanschap. En 
natuurlijk waren er de mijlpalen, niet alleen in Nederland gevonden, maar ook heel wat daar 
buiten. Waar nu in Nederland de A-wegen waar mogelijk in Amsterdam beginnen, was dat 
toen uiteraard in Rome, bij de Miliarium Aureum op het Forum Romanum, al werden de 
afstanden in de buitengewesten niet meer vanuit Rome berekend. Maar wie bijvoorbeeld een 
kaart als de Peutingerkaart in zijn bagage had, kon met heel wat telwerk toch wel aardig in de 
buurt komen. 
Vanzelfsprekend wordt diepgaand ingegaan op de constructie van de weg en het wegdek. Om 
een zo glad mogelijk tracé te krijgen was in gebieden waar weinig rotsen waren, 
grondverbetering vaak noodzakelijk. Het moet heel wat zweet gekost hebben, om over bloed 
en tranen, laat staan geld, niet te spreken, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Zeker in de 
Alpen en andere gebergten, waar soms bewust een soort geleidesporen ingehakt werden om 
bij gladheid nog enig houvast te hebben. Ook waren er al hier en daar hoge randen langs de 
wegen, bij wijze van vangrail. De auteur geeft diverse leuke voorbeelden en ook van teksten 
die over het gebruik van wegen gaan, gelukkig uit het Latijn vertaald, want anders zou het 
voor veel lezers toch wel heel erg lastig worden om alles te begrijpen.  
Zonder bruggen kan een weg niet, zeker niet als een rivier zeer diep is ingesleten en het dalen 
en stijgen veel te lastig en gevaarlijk zou zijn. Dan is een zeer hoge brug een uitkomst, vooral 
ook omdat die geen barrière voor het water vorm, al kan door drijvend ijs wel eens een brug 
uit zijn voegen gedrukt worden. Vanzelfsprekend worden daar de nodige voorbeelden van 
gegeven, net als van tunnels. In een apart hoofdstuk worden de weggebruikers behandeld. 
Vanzelfsprekend werd er veel gelopen, maar paarden en ossenwagens waren ook een bekend 
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gezicht. Wie heel rijk en voornaam was, kon zich zelfs in een draagstoel laten dragen. Ook al 
was de snelheid van een ossenwagen, of zelfs rijpaarden, niet erg hoog voor de moderne 
mens, toen was het indrukwekkend vergeleken met streken waar geen verharde wegen waren, 
en dus vooral de gebieden van barbaren. Ook de spoorbreedte is punt van overweging; net als 
bij railverkeer nu was er toen al smalspoor (1,10-1,20 m), normaalspoor (1,35-1,45 m) en 
breedspoor (1,55-1,65 m). Bij een rail luistert dat heel nauw; zo is normaalspoor 1,435 m 
breed, maar bij wagens speelt dat minder (al zou Hollands spoor na de Middeleeuwen een 
gestandaardiseerd begrip worden). Allerlei soorten wegen, en de redenen waarom straten 
aangelegd of bestraat werden, passeren daarbij de revue.  
Natuurlijk komt ook de vraag op of de wegen zeer intensief gebruikt werden. De auteur komt 
met wat rekensommetjes hoeveel voedsel er wel niet nodig is om een stad van alles te 
voorzien. Dat levert indrukwekkende aantallen op, en dat alles zal primair per as over die 
fraaie verharde wegen vervoerd zijn. In sommige steden (Rome bepaald niet op de laatste 
plaats) vond zelfs zoveel vervoer plaats, dat er opstoppingen ontstonden. Om die te vermijden 
vond heel wat vervoer in de nachtelijke uren plaats, maar omdat dat bepaald niet geluidloos 
ging, klaagden mensen weer over verstoring van hun nachtrust. En ook voor de voerlieden 
was het geen genoegen, in een soms pikdonkere nacht in een stad waar je toch nog niet alleen 
op de straat was, met bochten en hellingen. Kortom, ondanks het voor die tijd fantastische 
wegennet was het bepaald niet idyllisch om je door een grotere stad te wringen. En alle 
doorgaande wegen liepen nu juist door het centrum van de steden. Om daar überhaupt te 
komen moest eerst een stadspoort “genomen” worden. Veel stadspoorten, soms ook tolposten, 
vormden een flessenhals, zelfs al hadden ze meer dan één opening, soms wel tot vijf toe. Dan 
zaten in ieder geval voetgangers en wagens elkaar niet in de weg. De auteur geeft tal van 
prachtige voorbeelden van stadspoorten, uiteraard bedoeld om een opening in de stadsmuur te 
kunnen vullen en verdedigen. Bij sommige Romeinse poorten is nog te zien hoe bijvoorbeeld 
valhekken werkten. Dit is een indrukwekkend hoofdstuk. 
Zelfs aan verkeersmaatregelen schenkt de auteur aandacht. Eenrichtingsverkeer is wellicht af 
te leiden uit de in het plaveisel ingesleten sporen. Er waren zelfs de nodige straten geheel voor 
wagenverkeer afgesloten – een voorloper van onze voetgangersgebieden. Kortom, zo heel 
veel nieuws is er niet onder de zon. Dat de auteur de lezer daarvan zo goed doordringt, is 
zeker een grote verdienste van dit boek, dat dan ook veel lezers toegewenst wordt. 
 
 



ARCHEOLOGISCHE VERENIGING RIJNSTREEK - AWN afdeling 6
UITGAVEN EN INKOMSTEN 2016

uitgaven begroot 2016 inkomsten begroot 2016

A Lezingen 439,42€       450,00€         1 Retributie AWN 927,50€       950,00€         
B Renus / Renusreeks 427,43€       1.000,00€      2 Rente plusrekening 19,76€          30,00€           
C Bestuurskosten 549,69€       250,00€         3 vergoeding opgravingen -€              100,00€         
D Kosten Huisvesting  etc. 190,56€       250,00€         4 Subsidies -€              1.000,00€      
E Deskundigheidsbevordering -€              100,00€         5 Inkomsten Renus reeks 156,00€       100,00€         
F Kosten opgravingen -€              100,00€         6 Uit eigen vermogen 547,38€       520,00€         
G Kosten Uitwerkingen 43,54€          550,00€         

totaal kosten 1.650,64€    € 1.650,64
2.700,00€      2.700,00€      

 
 BALANS 31-12-2016 

liquide middelen bank,kas eigen vermogen € 240,76
      betaalrekening 663,28€        reserveringen :

      spaarrekening 3.577,48€     afschrijving hardware € 1.500,00
uit te geven rapporten € 2.500,00

totaal 4.240,76€     totaal € 4.240,76

afname vermogen: 547,38€        

(eigen vermogen: eigen vermogen 2015, minus afname vermogen over 2016)
(reserveringen hardware: per jaar 500 voor 2 computers: 2013, 2014, 2015, geen extra reservering in 2016)  
(reserveringen rapporten:  uitgegaan van 4 rapporten à  EUR 400 per rapport, 900 voor de Hoorn )

BEGROTING 2017

uitgaven inkomsten

A Lezingen 450,00€       1 Retributie AWN 950,00€       
B Renus en Renus-reeks 1.000,00€    2 Rente spaarrekening 30,00€          
C Bestuurskosten 250,00€       3 vergoeding opgravingen 100,00€       
D Huisvesting/facilitaire/diversen 250,00€       4 Subsidies 1.000,00€    
E Deskundigheidsbevordering 100,00€       5 Inkomsten Renus reeks 100,00€       
F Kosten opgravingen 100,00€       6 uit de reserve tbv publicaties 520,00€       
G Kosten Uitwerkingen 550,00€       

2.700,00€    2.700,00€    



Benut ons verleden, investeer in archeologie! 
 

5 punten voor uw verkiezingsprogramma 
 

Ons land heeft een lang en rijk verleden en daar vinden we overal nog sporen van in de bodem. Archeologie kan samen 
met de andere erfgoeddisciplines het verhaal van de gemeente vertellen en verrijken. Zichtbare en beleefbare 
overblijfselen maken dit verhaal tastbaar. Ze geven ons het gevoel thuis te zijn als bewoner, verrassen ons als bezoeker 
en verwelkomen de ondernemer.  
 
Archeologische resten zijn in eerste instantie meestal niet zichtbaar. Dat maakt ze -ten onrechte- vaak onbekend en 
onbemind. Maar overal waar archeologische resten worden opgegraven, wordt gebouwd aan de geschiedenis en 
identiteit van een wijk, dorp, stad of regio. Soms worden daarbij ontdekkingen gedaan die van (inter)nationaal belang 
zijn. Neem bijvoorbeeld het grafveld uit de steentijd in Dalfsen.  
 
Elke gemeente heeft wel zo’n bijzonder verhaal in de bodem verborgen. Met het vertellen van dit verhaal kan de 
toekomst een nieuw verleden krijgen, en kan uw gemeente ervoor kiezen het verleden een betere toekomst te geven. 
Positieve publiciteit gegarandeerd! 
 
Geef archeologie daarom de plek in uw verkiezingsprogramma die het verdient. Denk daarbij aan de volgende 
ingrediënten: 
 
 
 
1. Archeologie is van ons allemaal 
Archeologie is niet het eigendom van archeologen 
en de uitkomsten van archeologisch onderzoek 
zijn niet alleen voor de opdrachtgevers; onze 
voorouders zijn van iedereen.  
Treed naar buiten met alle onderzoeken die in uw 
gemeente worden uitgevoerd en leg verbindingen 
met burgers, scholen en ondernemers: elk 
puzzelstuk draagt bij aan het gemeenschappelijke 
verhaal. 
 
2. Archeologie is een 
overheidsverantwoordelijkheid 
Stimuleer een helder en toekomstgericht 
archeologiebeleid in uw gemeente. Alleen 
duidelijke en realistische eisen zorgen voor een 
gezonde omgang met het kostbare bodemarchief. 
Geef aan wat u als gemeente belangrijk vindt en 
geef zowel ruimtelijke initiatiefnemers als burgers 
een eerlijke kans om aan de eisen te voldoen. 
Doet u dit goed, dan verworden eisen tot wensen 
en helpt de maatschappij de gemeente in het 
behalen van haar beleidsdoelen. 
 
3. Archeologie verbindt 
De burgerparticipatie bij archeologisch onderzoek 
is hoog. Vrijwilligers krijgen de ruimte mee te 
werken bij onderzoek, bij educatieve projecten en 
het onderhoud aan archeologische monumenten. 
Zij begeven zich tussen onderzoekers, bedrijven, 
verhalenvertellers, beleidsmakers en initiatief-
nemers. 

 
 
Faciliteer en stimuleer hier de samenwerking op 
alle niveaus, laat inwoners meedenken over het 
archeologiebeleid en zorg dat ieders potentie ten 
volste wordt benut. Samen komen we verder. 
 
4. Archeologie is een investering in de 
toekomst 
De kosten van archeologisch onderzoek zijn voor 
rekening van een initiatiefnemer. U kunt er als 
gemeente voor kiezen om bij sommige projecten 
bij te springen. Maak hier een bewuste keuze en 
bedenk dat de kenniswinst soms de portemonnee 
van de particuliere initiatiefnemer overstijgt of dat 
deze winst nog groter wordt als de gemeente er 
een schepje bovenop doet. We kunnen het 
archeologisch bodemarchief maar één keer 
onderzoeken, want weg=weg. 
 
5. Archeologie is opgenomen in de 
Omgevingswet 
Archeologie vormt binnen het Erfgoedhuis een 
integraal onderdeel van de Laan van de 
Leefomgeving. Investeer in een goede basis 
hiervoor. Is alle kennis digitaal ontsloten, zijn de 
instrumentaria op orde?  
Benut de kennis over ons archeologisch 
bodemarchief bij het opstellen van de 
omgevingsvisie. Een gemeente met oog voor het 
verleden is een gemeente met een fundament 
voor de toekomst. 
 

 
Stichting Reuvens | Nijverheidsweg-Noord 114 | 3812 PN Amersfoort 

info@reuvensdagen.nl | www.reuvensdagen.nl | 06 – 553 050 88 
 

Stichting Reuvens biedt een platform voor alle personen en instellingen die actief zijn met het archeologisch erfgoed, op het gebied van 
onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur. De Stichting stelt zich onder meer ten doel om de 

maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van archeologie te versterken. 


	Renus 2017-1 exc financ
	pdf financien 2016 voor ALV 2017
	Blad1

	Archeologie in uw verkiezingsprogramma

