






Het Kromme-Rijngebied 1997. - Dl.31 ringen dan de andere ruimtes. Dit gedeelteheeft waarschijnlijk een verdieping gehad;gedacht kan worden aan een lage gedrongentoren. In de meest westelijke ruimte zijn delen gevon-den van de vloer. Deze bestond uit een laagvan boven afgeplatte tufstenen, afgedekt dooreen 8 cm. dikke laag 'beton', bestaande uitrood puin samengekit met mortel. De afwer-king van de vloer bestond uit een laagje fijnemortel met een rode kleurstof waarschijnlijkafkomstig van fijngewreven dakpannen. Dedikte van de totale vloerconstructie is 30 cm. Het zuidelijk deel van de funderingen is maarten dele opgegraven. Op drie plaatsen zijnproefsleuven gegraven waarin de funderingvan een muur werd gevonden. Het is dan ookgoed mogelijk dat het gebouw groter is ge-weest en zich verder in zuidelijke richting uit-strekte. Bebouwing maakt echter onderzoek indie richting onmogelijk.De dakbedekking bestond uit dakpannen, ge-zien de grote hoeveelheid die hiervan tijdensde opgraving gevonden zijn. Een Romeins badhuis ?

Het is mogelijk dat de gevonden fundamentenniet de restanten zijn van een villa maar dievan een Romeins badhuis. Bij Druten zijn in dejaren zeventig fundamenten gevonden van eenstenen badgebouw met een enigszins vergelijk-bare plattegrond, alleen kleiner. Het bij hetbadgebouw behorende hoofdgebouw in Drutenwas opgetrokken in hout. Mogelijk hebben erin Houten in de directe omgeving van het ste-nen gebouw nog andere uit steen of hout opge-trokken gebouwen gestaan. Het ziet er echterniet naar uit, dat het in de nabije toekomst mo-gelijk zal zijn om nader archeologisch onder-zoek te doen naar de villa of andere bebouwingin de dorpskom van Houten, zodat deze vragenbeantwoord zouden kunnen worden.Tot wanneer dit villa-achtige gebouw heeftbestaan, is onduidelijk. Het zal vermoedelijk inde loop van de derde eeuw zijn verdwenen.Enkele eeuwen later zijn waarschijnlijk destenen van deze villa gebruikt bij de bouw vande eerste kerk in Houten. Het Romeinenjaar Het is dit jaar 1950 jaar geleden dat de rivier deRijn (Kromme

Rijn en Oude Rijn) door de Ro-meinen als noordgrens van hun rijk werd vast-gesteld. De Provincie Utrecht heeft daarom1997 uitgeroepen tot Romeinenjaar en gemeen-ten, musea en historische verenigingen ge-vraagd 'Romeinse' activiteiten te organiseren.De gemeente Houten heeft, om het Romeinseverleden van dit gebied wat meer onder de aan-dacht van de bevolking te brengen, een aantalactiviteiten georganiseerd waaronder het in debestrating van de Burgemeester Wallerwegaangeven van de plattegrond van de villa en desporen van de twee houten voorgangers. Te-vens wordt er een bord geplaatst met tekst enuitleg. O.J. Wttewaall is historicus en houdt zich voor-al bezig met de geschiedenis van Houten. Dit artikel is ten dele ontleend aan de onuitgegevendoktoraalscriptie van S.Ci. van Dockum. Een villaaan de limes ?, Romeinse bewoning in de dorpskernvan Houten. Leiden 1990. Van dezelfde auteur ver-scheen in Berichten van de Rijksdienst voor het Oud-heidliundig Bodemonderzoek jaargang 40, 1990:'Houten in the Roman

Period, I'art I: a stone buildingin Burgemeester Wallerweg', 297-321. 24


