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Inleiding

Onze leefomgeving verandert. dat is al eeuwen 
zo, maar tegenwoordig is niet alleen het tempo 
sterk omhoog gegaan, vooral de frequentie waar-
in bestaande situaties veranderen is gestegen. 
Om de geschiedenis van al die veranderingen 
overzichtelijk vast te leggen, is in juni 2018 de 
stichting houtense hodoniemen opgericht, 
met als doelstelling: het doen van onderzoek, de 
voortgang ervan te waarborgen en de resultaten 
te publiceren.
het begrip Hodoniem is samengesteld uit de 
Griekse woorden Hodos en Nomi, die weg en 
onderzoek betekenen. hoewel de naam van de 
stichting er aan verbonden is, omvat het begrip 
veel meer dan onderzoek doen naar wegen al-
leen. Hodoniem staat voor onderzoek naar de 
geschiedenis van wegen, watergangen, bruggen, 
veerponten, huizen, boerderijen, grond, grond-
gebruik en veldnamen. 
Ook onderzoek naar onroerend goed in bezit 
van of in relatie tot (adellijke) families en (ker-
kelijke) instellingen valt hieronder. de geschie-
denis van kerken, kastelen, woontorens, forten 
en andere belangrijke gebouwen wordt bij het 
onderzoek betrokken, maar deze zijn niet zelf 
onderwerp van onderzoek, omdat hun geschie-
denis door historici in voorgaande jaren is of 
nog steeds wordt onderzocht en gepubliceerd

Voorgeschiedenis

de stichting heeft een voorgeschiedenis en deze 
laat duidelijk zien dat met de oprichting ervan 
een noodzakelijke volgende stap is genomen. 
het begon in 2005 met het fotograferen van 
de houtense infrastructuur. Foto’s en verhalen 
werden tussen 2005 en 2014 gepubliceerd op 
de website www.houteninZicht.nl . deze foto’s 
vormen een omvangrijk historisch document en 
zijn een belangrijke aanvulling op de collecties 
historische prenten, prent-briefkaarten en foto’s. 
in 2010 begon de interesse voor de herkomst en 
betekenis van de straatnamen in de gemeente 
houten, als gevolg daarvan werd de stap naar 
het archief gemaakt en werd begonnen met het 
documenteren van de gegevens. Vanaf 2014 is de 
website www.houtensehodoniemen.nl  in de 
lucht. de site toont projecten, waarbij de voort-
gang met foto’s en verhalen over het gedane 
onderzoek en de onderzoeksresultaten worden 
getoond. er wordt elk kwartaal nieuwe informa-
tie aan toegevoegd. Op de site is een lange lijst 
van afgeronde projecten te vinden en deze lijst 
groeit nog steeds. 
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Werkplek in de studiezaal van Het Utrechts Archief te Utrecht.  
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de naamsbekendheid van de website is groot, 
met gemiddeld 1300 unieke bezoekers per jaar, 
zodat besloten is de naam van de stichting aan 
die van de website te verbinden.
sinds 2015 wordt via Facebook elke 1 tot 2 weken 
verslag gedaan van de werkzaamheden. in 2018 
volgden ruim 200 mensen de publicaties en 
soms, bij bepaalde publicaties, werden aantallen 
van 1500 tot 2000 mensen bereikt. 
intussen is de stichting ook actief op Twit-
ter en instagram. Op Twitter volgen meer dan 
400 mensen en organisaties de berichten. Op 
instagram zijn ruim 100 volgers, diverse fotobe-
richten krijgen ‘likes’.

in de periode vanaf 2005 zijn veel antwoorden 
gevonden, maar niet alle vragen konden be-
antwoord worden. niet zelden doemen nieuwe 
vragen op, waardoor nog veel ‘open eindjes’ 
wachten om aangepakt te worden. nog heel veel 
interessante projecten liggen klaar om onder-
handen genomen te worden. 

Ambities en plannen voor de toekomst 
2019-2020

de komende tijd zal besteed worden om de shh 
naamsbekendheid in de gemeente houten te ge-
ven; immers door een groter publiek te bereiken, 
worden draagvlak en netwerk vergroot. deze 
laatsten zijn vooral belangrijk voor de stichting 
om financiële steun en opdrachten van derden 
te verkrijgen. 

het succes dat shh al heeft met informatiever-
strekking via Facebook, Twitter en instagram, 
moet natuurlijk worden uitgebuit. Opmaak en 
inhoud zijn bepalend voor de aandacht die de 
berichten krijgen. 
Tegelijkertijd zullen achterstanden, in lopend 
onderzoek en nog niet gepubliceerde gegevens, 
worden weggewerkt en verbeteringen in de be-
staande database en de informatievoorziening 
(via Website en social Media) worden doorge-
voerd.

2019-2024
dit beleidsplan beschrijft de weg die de stich-
ting de komende 5 jaar wil inslaan om van 
een ‘Weblog’ uit te groeien tot een volwaardig 
onderzoeks- en documentatiecentrum, dat niet 
alleen geïnteresseerd is in de infrastructuur van 
de gemeente houten, maar op termijn deze 
interesse tot het hele Kromme-Rijngebied wil 
gaan uitbreiden. 
in de inleiding is een opsomming gegeven van 
de objecten die de stichting wil bestuderen en 
worden doelstellingen genoemd, die hieronder 
in meer detail worden beschreven plus de taken 
die de stichting daarvoor moet uitvoeren: 

1. Onderzoek
een onderzoek wordt gestart puur uit belang-
stelling voor het onderzoeksobject dan wel in 
opdracht van derden. 
de werkwijze die tot nu toe is gevolgd, bestaat 
uit zoveel mogelijk historische gegevens verza-
melen, die betrekking hebben op een van in de 
inleiding genoemde hodoniemen (objecten) in 
de gemeente houten. deze werkwijze zal niet 
veranderen, maar op termijn worden uitgebreid 
tot de gemeenten bunnik, Wijk bij duurstede, 
Utrecht en nieuwegein.
Waar zijn historische gegevens te vinden? 
Vooral in het Utrechts archief, het Regionaal 
historisch Centrum Zuidoost Utrecht in Wijk 
bij duurstede, het Regionaal historisch Cen-
trum Rijnstreek en lopikerwaard (en dan vooral 
het archief van hoogheemraadschap de stichtse 
Rijnlanden) in Woerden, het archief van de 
Ridderlijke duitse Orde balije van Utrecht, het 
nationaal archief in den haag en in particuliere 
archieven. soms zullen andere provinciale- of 
regionale archieven bezocht moeten worden. 

2. Publicatie, educatie, voorlichting en informa-
tieverstrekking
Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd via 
het internet of verschijnen in druk, ofwel op de 
wijze die de opdrachtgever voorschrijft. 

Archiefmateriaal 
verworven voor het 

Regionaal Historisch 
Centrum Zuidoost 
Utrecht te Wijk bij 

Duurstede. Foto: Sander 
van Scherpenzeel.
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lag in het verleden de nadruk op documenta-
tie, vanaf nu zal meer nadruk gelegd worden 
op de interpretatie van gegevens. daarnaast wil 
de shh door middel van lesprogramma’s en 
lezingen zoveel mogelijk mensen bereiken in 
scholen, verenigingen en belangengroepen. 
de database, waaruit onderzoekers en geïnte-
resseerden informatie kunnen halen voor eigen 
gebruik, wordt gebruikersvriendelijker gemaakt 
en verder uitgebreid. 

3. Doelgroepen. Aandacht trekken en houden
de stichting werkt voor iedereen met belang-
stelling voor de historie van de woonomgeving. 
het aantal volgers op social media toont aan dat 
er grote belangstelling is voor die historie. Uit de 
reacties weten we dat dat vaak bewoners zijn van 
een bepaalde wijk of straat of genealogen die op 
zoek zijn naar informatie over de woonomgeving 
van voorouders. 
het werk van de stichting is niet beperkt tot 
particulieren alleen, we willen samenwerken 
met historische verenigingen, buurtverenigin-
gen, de 5 hierboven genoemde gemeenten, het 
hoogheemraadschap en met cultuur historische 
organisaties.
bij voorbeeld met publicaties in hun communi-
caties met leden en bewoners.
 Voorbeelden van samenwerkingen uit het verle-
den zijn: 
- Oud houten, uitwisseling van informatie;
-  historische Kring ‘Tussen Rijn en lek’, in-

formatie uitwisseling met de archeologische 
werkgroep ‘leen de Keijzer’ en deelname aan 
de werkgroep ‘historisch Onderzoek en Gene-
alogie’;

-  historische Kring Utrecht lunetten, onder-
zoek naar het houtensepad;

-  Gemeente bunnik met betrekking tot de Me-
reveldseweg;

-  Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed met 
betrekking tot de adressering van boerderijen 
na de 2e Wereldoorlog.

een misschien niet zo’n grote maar belangrijke 
doelgroep, namelijk beheerders van private 
archieven, bieden wij hulp aan bij het inventari-
seren en ordenen ervan. Wij adviseren altijd om 
deze archieven over te dragen aan een archiefin-
stellingen zoals het Regionaal historisch Cen-
trum Zuidoost Utrecht of het Utrechts archief.

Financiering

bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor 
hun werk. alleen onkosten die direct met de 
werkzaamheden verband houden kunnen wor-
den vergoed.
de onkosten die de stichting moet maken, 
bestaan voornamelijk uit onderzoekskosten 
(reiskosten, webhosting, telefoonkosten, inter-
netaansluiting, dataopslag, reproductiekosten, 
aanschaf en onderhoud van foto- en computer 
apparatuur) en worden voor de jaren 2019 en 
2020 begroot op 2500 euro per jaar.
de stichting ontvangt donaties van mensen 
die de shh een warm hart toedragen, waaruit 
een klein deel van de basiskosten kan worden 
vergoed. 
Zodra de ambities waargemaakt gaan worden 
zal de begroting omhoog aangepast moeten 
worden. Om deze kosten te dekken, worden 
vergoedingen gevraagd voor het geven van le-
zingen en het doen van onderzoek voor derden. 
Om projecten te realiseren zal subsidie worden 
gevraagd bij organisaties die culturele- en histo-
rische projecten financieel willen steunen. 
Verder zullen opbrengsten uit de verkoop van 
publicaties een deel van de kosten gaan dekken.
in 2019 zal de anbi-status worden aangevraagd.

Haalbaarheid

de ambities die de shh de komende tijd wil 
waarmaken zijn gebaseerd op de in het verleden 
opgedane ervaringen. die erfenis bestaat uit een 
aantal sterke punten: 
1  naamsbekendheid, draagvlak en netwerk 

bestaan al.
2  database onderzoeksgegevens bestaat al en is 

al beschikbaar.
3  Voorkennis, waardoor onderzoektijd sterk 

verkort wordt. door de lange voorgeschiedenis 
is er een goed beeld van welke informatie waar 
in de archieven opgeborgen ligt.

de financiële haalbaarheid is nu nog een punt 

Sander van Scherpenzeel 
aan het onderzoeken. 

Foto: André Botermans
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van zorg. Onze sterke punten moeten goed 
uitgebuit worden om een stevige financiële basis 
onder de stichting te bouwen.

Tenslotte

Onze ambitie is om zoveel mogelijk over de 
geschiedenis van de infrastructuur van houten 
en het Kromme-Rijngebied naar boven te halen 
en, door onderzoek te verrichten, voorkomen 
dat waardevolle informatie verborgen blijft in de 
archieven.

houten, 28 januari 2019.

Fragment van een kaart 
over de aanleg van het 

Amsterdam-Rijnkanaal 
door de gemeente Houten 

heen in de periode 1938-
1952. Foto: Sander van 

Scherpenzeel

Werkplek in de studiezaal 
van het Nationaal Archief 

te Den Haag. Foto: 
Sander van Scherpenzeel

Lijst van publicaties

http://houtensehodoniemen.nl/ op de indexpagina en op de deelpagina’s:
http://houtensehodoniemen.nl/artikelenarchiefshh/  en
http://houtensehodoniemen.nl/straatnamenlijstgemeentehouten/ 

lijst van nog niet gepubliceerd onderzoek
http://houtensehodoniemen.nl/afgerondearchiefonderzoeken/ 
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