
Nationale Archeologiedagen, Rijswijk 

Op 18, 19 en 20 juni van dit jaar vonden de Nationale Archeologiedagen plaats. De AWN-
groep Wijk bij Duurstede verzorgde, samen met Beoefenaren Archeologie Tiel en Omstreken 
(BATO), een excursie in de Rijswijkse Buitenpolder tegenover Wijk bij Duurstede.  

Voor een buitenactiviteit ben je afhankelijk van de weersomstandigheden en helaas waren die 
deze vrijdag niet best. We besloten daarom de excursie door het veld in te korten en te beginnen 
bij Mini Resto ’t Veer aan het ‘t Wijkse Veer. Een twintigtal belangstellenden verzamelde zich 
op het ruime terras. Willem Spekking gaf met behulp van overzichtskaarten uitleg over ons 
veldwerk (onderzoek naar oude rivierlopen) en dat van de studenten van professor Berendsen 
daarvoor. Hij wees ook op mogelijke invloed van diepere bodembewegingen, als gevolg van 
heel diep liggende tektonische bewegingen op wijzigingen van een rivierloop. De Romeinen 
maakten al melding van bodembewegingen elders in ons land. Echt spannend werd het toen 
Toine (?) met een chemische reactie aantoonde dat een boven een historische rivierbedding 
aangeboord voorwerp op -2,5 meter, niet ver van molentje De Hoop, van ijzer bleek te zijn. Tot 
opluchting van onze meewerkende geoloog was het geen bomfragment. In dat geval hadden de 
bovenliggende lagen veel recenter verstoord moeten zijn.  

Na een rondje koffie gingen we het veld in aan de westzijde van het dorpje Rijswijk. Daar lag 
nog een oude restgeul rondom een heel oud terpje aan de buitenzijde van de bandijk. Vervolgens 
gingen we in marstempo en in gezelschap van een Romeinse senator, richting de molenplas. 
Hier wachtte een priesteres met haar assistent ons op. Met een offerritueel aan de Deus Rheni 
moest de Rijn bezworen worden om niet langer richting het `vervloekte westen’ te lekken, maar 
de aloude limes richting Trajectum, Laurium en Praetorium Agrippinae naar zee te kiezen. 

Met een gezellig etentje op het terras bij het Wijkse Veer sloten wij deze geslaagde AWN-dag 
af. Onze dank gaat zeker uit naar medeorganisator van de Nationale Archeologiedagen, 
Liselotte Gertenbach. Zij zorgde voor de archeologiedagenvlag, flyers en aanplakposters. 

Een noot van de redactie: de persoon op de afbeelding op pagina 9 van het AWN Magazine 
(aflevering 2, 2021) is niet Gerben Joustra, maar de bij de werkzaamheden van de AWN 
Werkgroep Wijk bij Duurstede (prospecting group) assisterende sedimentoloog.  

 

Door: Gerben Joustra 

 


