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Druk bezochte presentatie
archeologische vondsten
‘Noem het woord archeologie en je weet zeker dat je een volle zaal hebt’,
typeerde archeoloog Tom Hazenberg de avond van 5 juli. Op maandag 5 juli
presenteerden Tom Hazenberg en gemeentelijk archeoloog Boudewijn
Voormolen de eerste resultaten van de eerste fase van het archeologisch
onderzoek op voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Projectmanager
Martien Reissenweber was aanwezig om een korte toelichting te geven op de
stand van zaken rond het gehele project.
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Ruim 100 mensen waren naar De Terp in Valkenburg gekomen om te horen
welke belangwekkende vondsten er inmiddels zijn gedaan. Onder hen vele
amateur-archeologen, maar ook leden van de Vereniging Oud Valkenburg en
historische genootschappen uit Rijnsburg en Wassenaar.
Tot nu toe is zo’n 15% van het totale archeologische onderzoek in het 600
hectare grote plangebied verricht. Daarmee behoort het onderzoek op de
Locatie Valkenburg tot de allergrootste archeologische operaties ooit gedaan
in Nederland. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een compleet
totaalbeeld te schetsen, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.
Met name voor wat betreft de Late Bronstijd en de IJzertijd lijkt de
Locatie Valkenburg nieuwe informatie op te leveren, die een
wezenlijke aanvulling is op de kennis die er nu is over de bewoning
van West-Nederland in die perioden. Welhaast onvermijdelijk zijn
vondsten uit de Romeinse tijd. De oude kern van Valkenburg behoort
immers tot de belangrijkste vindplaatsen in Europa als het gaat om
militaire nederzettingen uit de Romeinse tijd. Het onderzoek op het
voormalige vliegkamp, dat grenst aan het oude dorp, levert naar
verwachting belangrijke informatie op over burgerbewoning in de
buurt van een Romeinse legerplaats.

Boudewijn Voormolen toonde zich na afloop van zijn presentatie
tevreden. ‘Naast het feit dat het leuk is om voor een volle zaal
datgene te presenteren waar je met hart en ziel aan werkt, is
het geweldig dat de Locatie valkenburg de hoge verwachtingen
waar lijkt te gaan maken. En dat je dat met veel mensen kunt
delen. Langzamerhand ontstaat de verwachting dat het
voormalig marinevliegkamp ons meer gaat vertellen over
vormen van bewoning waar tot nu toe weinig van bekend is in
West-Nederland. Dat is spannend.’
Na afloop van de presentaties verdrongen de bezoekers zich
rond de archeologen om vragen te stellen. De kleine
tentoonstelling van de vondsten werd zo goed als bestormd
door bezoekers die de meest belangwekkende vondsten tot nu
toe van dichtbij wilden bekijken.
De presentatie van Boudewijn Voormolen is te vinden op www.locatievalkenburg.nl. Kies in het
hoofdmenu voor Extra Info.

Meer informatie
Meer informatie over Project Locatie Valkenburg vindt u op www.locatievalkenburg.nl. Hebt u specifieke vragen, dan
kunt u die mailen naar info@locatievalkenburg.nl.
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