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De geschiedenis bewaard

“De voorbereidingen voor de aanleg van de rondweg
Voorthuizen zijn in volle gang”, vertelt Patricia
van Eijndthoven, projectmanager voor de n303
Voorthuizen van de provincie Gelderland.
“Dat betekent dat het hele tracé van de weg vrij
gemaakt wordt van kabels, leidingen, obstakels.
Alles wat waardevol is in de ondergrond wordt
onderzocht.”
Twee jaar geleden zijn resten gevonden van menselijke activiteiten op het tracé. “Nu worden deze
helemaal opgegraven zodat ze bewaard kunnen
worden. Zo zorgen we ervoor dat een stukje van
de geschiedenis van het dorp Voorthuizen wordt
bewaard en toegankelijk wordt gemaakt om verder
te bestuderen.”

Enthousiaste bezoekers

Mathias (12) en zijn vriendje Gido zijn naar de rondleidingen toegekomen want ze vinden dingen uit
het verleden erg leuk. “Ik heb ook nog een vraag
gesteld bij de rondleiding” zegt Mathias. “Ik vroeg
of ik samen met Gido een keer mee mag met mijn
metaaldetector om spullen te zoeken. Dat wisten ze
nog niet zeker, maar misschien lukt dat een keer.”
Op de vraag wat hij geleerd heeft antwoordt hij:
“Ja, dat ze vroeger ook aardewerk lakten, dat wist
ik niet. En dat je een opgraving in twee jaar moet
afmaken wist ik ook niet. Het was gewoon erg leuk!”
Een andere inwoner uit de buurt vertelt dat hij
de verhalen van de archeologen interessant vond,
en dat vooral ook de gidsen enthousiast waren.’
Ik begrijp nu ook beter waarom er op bepaalde
plekken vondsten zijn, vooral als er een verhoging
van het landschap is en hoe dat in kaart wordt
gebracht”, zegt hij.

De archeologiedag

Bezoekers werden ontvangen in de kantine van
korfbalvereniging Spirit door de gidsen Marloes
Luijten-Pape en Harry Pape-Luijten van Rubicon
Erfgoed. Terwijl de veldarcheologen buiten druk
aan het graven waren, in de motregen, vertelden
Marloes en Harry aan de bezoekers waarom er nu
net hier, in het tracé van de nieuwe rondweg,
opgravingen worden uitgevoerd.
Archeologische voorwerpen
Om dat verhaal te vertellen hadden ze allerlei
archeologische voorwerpen meegenomen naar
Voorthuizen, waarvan de meeste gevonden op
de Veluwe: scherven aardewerk uit de Romeinse Tijd
en de Middeleeuwen, een groot stuk dierlijk bot,
vuursteen, glas en zelfs een stuk tufsteen en leistenen
dakpan van een gesloopte kerk. Voor velen was het
ook bijzonder om resten te zien van een vliegtuig
dat in de Tweede Wereldoorlog was neergestort in
Apeldoorn, want ook deze periode valt tegenwoordig
onder archeologisch onderzoek. Alle bezoekers
mochten deze voorwerpen aanraken, oppakken
en met elkaar vergelijken. De enige manier om
een gevoel te krijgen bij het verleden is immers
om het zelf vast te houden en te beleven!
In een vitrine waren voorwerpen te zien van
verschillende periodes uit onze geschiedenis.
Zo konden bezoekers zich een beeld vormen
van hoe bijvoorbeeld een alledaags iets als
‘een drinkbeker’ zich in de loop van duizenden
jaren ontwikkelde, van een handgevormd stuk
aardewerk tot geglazuurde en geverfde kopjes…
en tot het plastic koffiebekertje dat de mensen
op dat moment zelf vasthielden.

Verkleuringen in de bodem
Met kaarten, foto’s en tekeningen vertelden Marloes
en Harry hoe archeologen aan verkleuringen in
de bodem kunnen zien waar bijvoorbeeld oude
boerderijen en graanschuurtjes hebben gestaan.
Buiten bekeken de bezoekers daarna de opgraving
van een erf uit de Laat-Romeinse Tijd en Vroege
Middeleeuwen. Hoewel hier geen boerderij
verwacht wordt, zijn er wel degelijk genoeg grondverkleuringen te zien: kuilen, greppels, sloten
en ga zo maar door.
Wat veel bezoekers bijzonder vonden om te horen,
was de grote rol die het landschap vroeger speelde
in de keuze van mensen om ergens te gaan wonen,
akkers aan te leggen of bijvoorbeeld te gaan jagen
of vissen. Juist hier, op de gemeentegrens tussen
Barneveld en Nijkerk, gaat een dekzandrug – hoger en
droger – over in wat drassig gebied – lager en natter.
Op de hogere delen woonde men en in de lagere delen
zocht men naar voedsel of water. Ook hier, precies
waar de nieuwe rondweg straks ligt.
Volgende week wordt nog verder gegraven, daar
waar we verwachten dat mensen in de Steentijd
haardvuurtjes hebben gestookt in kuilen. Als het
veldwerk straks klaar is gaat de uitwerking beginnen
van alles wat gevonden is. Wij houden u graag op
de hoogte van de voortgang hiervan!

Waar kunt u terecht?

Inloopspreekuur
Baron van Nagellstraat 108 in Voorthuizen.
Geopend op woensdagmiddag van 15:30 tot 17:30 uur.
Gemeente
Bij de plannen voor de rondweg n303 in Voorthuizen werken we samen met
de gemeente Barneveld die zorgt voor de aanleg van de verbindingsweg tussen
de Rubensstraat en de Apeldoornsestraat. Als u vragen heeft over dit onderdeel
van het project, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente Barneveld,
info@barneveld.nl of via telefoonnummer 140342 (geen netnummer nodig).
Aannemer
Hier vindt u het contact-/klachtenformulier van Reef Infra.
Provincie
Overige vragen aan provincie Gelderland:
Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99,
of bekijk de website: https://www.gelderland.nl/n303-Rondweg-Voorthuizen

Heeft u de voorlichtingsvideo al gezien?
Kijk hier: https://vimeo.com/299615312
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