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Zandwinningssleuven in Achterberg, De Horst

Achterberg, de Horst
In januari, en wel op respectievelijk 21/01,22/01 en 23/01, verzorgde de Werkgroep
Archeologie Rhenen, kortweg WAR genoemd, onder leiding van de assistent van de
provinciaal archeoloog van Utrecht, de heer T. van Rooijen, de archeologische
begeleiding van de aanleg van een wegcunet in uitbreidingsplan De Horst te
Achterberg. Evenals in 1996 werd een aantal zandwinningssleuven aangetroffen.
Op grond van het blootleggen van een zestal paalgaten en de vondst van
ijzertijdscherven in de onmiddellijke omgeving en op dezelfde diepte, mocht
worden aangenomen dat de WAR een graanspieker (= een graanpakhuisje) uit de
Ijzertijd (750 v.C. - 0) had aangetroffen. Bovendien werd een waterput opgegraven.
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Bodemsporen in Eist (U), 't Bosje
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? couperen van paalgaten en afvalkuilen in Eist (V), 't Bosje
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Eist, 't Bosje
In januari en februari, namelijk op 28/01, 29/01, 30/01, 31/01, 18/02, 19/02, 20/02
en 26/02, begeleidde de WAR, wederom met medewerking van de heer T. van
Rooijen, de aanleg van een wegcunet in uitbreidingsplan 't Bosje te Eist.
De archeologische begeleiding beperkte zich tot een tweetal plekken die door het
RAAP (Regionaal Archeologisch Archiverings Project) als veelbelovend waren
aangegeven.
Aan de hand van de verspreiding van aardewerkscherven kon voorzichtig
geconcludeerd worden dat in de Ijzertijd bewoning op de hoogste delen van het
onderzochte gebied plaatsgevonden had. Een concentratie van zaden werd geborgen
en uit een regelmatig patroon van paalgaten kon een huisplattegrond uit de Ijzertijd
vastgesteld worden.
Buiten de twee door RAAP aangeduide plekken werd door de heer Edwin van
Hagen een graf gevonden.

Rhenen, Bergweg-oost
Op verzoek van de provinciaal archeoloog werd in mei en juni door enkele
WAR-leden het bouwplan Bergweg-oost in Rhenen bij het begin van de graafwerk-
zaamheden geïnspecteerd. In het wegcunet werden geen bodemsporen aangetroffen,
de vondsten beperkten zich veelal tot vrij recent afval. Toch ook wat interessanter
materiaal, zoals een tweetal vermoedelijk middeleeuwse aardewerkscherven (Pieter
Gieszen), een mogelijk middeleeuwse spintol en een fragment, waarschijnlijk van
een reliëfband-amfoor (Edwin van Hagen).

Rhenen, Plantage Willem III
Tijdens een terreinverkenning in juni op de Plantage Willem III werden in de droge
greppel rond de parkeerplaats bij stal De Kroon een zestal aardewerkscherven uit de
Ijzertijd (750 v.C. - 0) gevonden, waaronder l randscherf. In juli werden op
bovengenoemde plek vele scherven uit dezelfde periode aangetroffen. Bij verschil-
lende gelegenheden vulde Robine Mulder het totaal nog aan.
Boswachter mevrouw T. Lubach van de Stichting Het Utrechts Landschap werd
verzocht de WAR te waarschuwen als er nieuwe graafwerkzaamheden in haar
beheersgebied, met name op de Plantage Willem III en de Remmerdense hei, op de
rol zouden komen.

Eist, Houweg
Tijdens de inspectie op 09/07 en 20/08 van een klein nieuwbouwplan aan de
Houweg in Eist werden op de eerste datum l aardewerkscherf uit de Ijzertijd en op
de tweede dag 2 scherven, een kooksteen, alsmede ongeglazuurde aardewerk-
scherven uit de vroege middeleeuwen(?) door WAR-lid Pieter Gieszen gevonden.
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Excursie Betuwelijn, lokatie Kerk-Ave:aath

Het opschonen van grafheuvels op de Remmerdense heide
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Excursie Betuwelijn
Op 30/07 werd een bezoek gebracht aan de opgraving "Stenen Kamer" te Zoelen.
Regina v.d. Berg (Projectgroep Archeologie Betuwelijn) leidde de WAR rond. Het
betrof hier een nederzettingsonderzoek vroege middeleeuwen vanaf ± 750 n.C. in
het kader van de archeologische begeleiding van de aanleg van de Betuwelijn.

Rhenen, Remmerdense hei
In juli en augustus werden enkele grafheuvels (ROB 015, 016, 017, 045, 046, 047)
ontdaan van opschot. Vantevoren had de WAR hiertoe overleg gevoerd, zowel met
de Stichting Het Utrechts Landschap als met de Archeologische Monumentenwacht.

Eist, Grafheuvels
Instructiemiddag in september door Rob Datema (Archeologische
Monumentenwacht) bij de grafheuvels aan de Boslaan in Eist en het langgraf bij
jeugdherberg "De Eikelenkamp".

Rhenen, Koningshof, noordzijde
Bij het aanleggen van een nieuwe waterleidingssleuf eind september werden recente
scherven aangetroffen. Bij het graven van een diepere put hoek Koningshof/
Torenstraat kwamen schervenmateriaal, pijpensteeltjes en een paardenkies(?)
tevoorschijn. Echter ook menselijk botmateriaal en schedelfragmenten. De gemeen-
te werd hiervan in kennis gesteld. Archiefonderzoek leerde dat hier eeuwenlang een
kerkhof in gebruik was. Omstreeks 1828 werd, onder invloed van nieuwe wetgeving,
een nieuwe begraafplaats aan de Herenstraat in gebruik genomen.

Contactdag amateurarcheologie provincie Utrecht.
Op 10/10 namen 10 leden van de WAR deel aan de Dag van de Utrechtse
amateurarcheologen op uitnodiging van de provinciaal archeoloog en met financiële
steun en medewerking van de provincie. Ditmaal werd deze zeer geslaagde dag
georganiseerd door de amateurarcheologen in Woerden.
Het buitengewoon lofwaardige initiatief van de assistent van de provinciaal
archeoloog van enkele jaren geleden, kreeg ditmaal voor de derde achtereen-
volgende maal zijn beslag. Edwin van Hagen verzorgde een presentatie namens de
Rhenense archeologische werkgroep.

Rhenen, Cunerakerk, noordzijde
In oktober startte de bouw van een nieuwe sprinklerinstallatie voor de Cuneratoren.
Diverse WAR-leden hielden de werkzaamheden in de gaten. Al spoedig kwam het
zuidelijke deel van het dakgewelf van de onderaardse kloostergang van het
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verdwenen Agnietenklooster naar de Cunerakerk aan het licht. Dit werd zo goed en
kwaad als het ging gefotografeerd en in tekening gebracht.
Voor nadere bijzonderheden, zie het artikel in OUD RHENEN januari 1999.

Rhenen, Markt, westzijde
In november werd aan de westzijde van de Markt te Rhenen een sleuf van ongeveer
l meter diep en 50 cm breed gegraven ten behoeve van een nieuwe gasleiding. Geen
bodemsporen, wel een aantal kloostermoppen. De WAR legde een verband met het
kort na de Tweede Wereldoorlog verdwenen waaggebouw.

Excursie Betuwelijn
Op 26/11 bezocht de WAR de Woerd in Resteren waar in het kader van de
archeologische begeleiding van de Betuwelijn door archeologen van de
Projectgroep Archeologie Betuwelijn een onderzoek werd verricht naar een
inheems-Romeinse nederzetting. Ook hier werd onze werkgroep op deskundige
wijze rondgeleid door een der beroeps-archeologen.

Rhenen, Kerkplein

In december startten de werkzaam-
heden ter vervanging van het plaveisel
in de binnenstad van Rhenen om in het
kader van het gemeentelijke plan het
oude centrum een wat historischer
aanzien te geven. Rondom de
Cunerakerk werden bomen verwijderd
en het plaveisel opgenomen waarbij de
opdracht luidde dat de machinisten
niet dieper dan 35 cm mochten gaan.
De WAR trof direct aan de noordzijde
van de kerk weer menselijke skelet-
resten en wat aardewerkscherven aan.

Vondst in de stort bij het blootleggen van de
onderaardse kloostergang (tekening H. Smulders)
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Buitenwerkzaamheden

l'eldverkennmg

Ijzertijdscherf gevonden tijdens terreinverkenning
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yondstver\verking

Op vrijwel elke donderdagmorgen kwam de werkgroep bijeen in de kelder van
Het Rondeel.
Naast besprekingen over individuele waarnemingen, nieuwe projekten en de te
volgen strategie, werden wassen, registratie, determinatie, restauratie en verslag-
legging betreffende vondstmateriaal van oudere en vrij recente opgravingen
voortgezet.
De structuur van de WAR kwam ter sprake en de contacten met de gemeente werden
nauwer aangehaald.
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