
Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 180 april 1984 De archeologische opgravingop de Hoge Woerd in De Meern in 1982 - 1983 In aansluiting op deze omvangrijke archeologische opgraving in De Meern, organiseert de His-torische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens, in samenwerking met het ArcheologischInstituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht en de ABN, van Zaterdag 12 mei t/m Zondag3 juni 1984 een unieke overzichtstentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt gehouden in het Verenigingsgebouw, Zandweg 148 in De Meern,en is dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur ('s-Maandags gesloten) en 's-Zondags van13.00 - 17.00 uur.Donderdag en vrijdagavond geopend van 17.00 - 21.00 uur. Deze tentoonstelling, die weer iets meer licht werpt op de geschiedenis van de Limes (noorde-lijke grens van het Romeinse Rijk), is zeer zeker uw belangstelling en dus een bezoek waard. 1.Maalsteen van ZZW naar NNO. Opn.: A. van Geffen. In de honderdvijftig jaar, dat er op deHoge Woerd in De Meern opgravingenzijn gedaan en vondsten verzameld,kwamen er verscheiden interessante ge-gevens aan het licht over de Romeinsebezetting op deze plaats: (vermoedelijk)een castellum (Romeins legerkamp vooreen kleine troepenafdeling, een of

meereenhedenvan 500 a 600 man), behorendbij de reeks grensvestingen langs deLimes (1). De Limes was een militaireweg waarlangs versterkte steden, legi-oenskampen of castella lagen; hij diendein onze streken ter bescherming van hetRomeinse rijk tegen invallen van Ger-maanse stammen. De opgravingen waren noodgedwongenkleinschalig en de informatie, die zij ga-ven, bleef beperkt; vele vragen bleven -en blijven ook nu nog - onbeantwoord(2). In 1982 bood zich een nieuwe gelegen-heid om aan archeologisch onderzoekte doen, toen ontheffing van de monu-mentenbescherming werd verleend aande heer J. Kurver te De Meern, ten be-hoeve van de bouw van een woning. De-ze ontheffing werd gegeven op voor-waarde, dat er eerst archeologisch on-derzoek zou plaatsvinden.Evenals de vorige opgravingen werdook deze weer uitgevoerd door het Ar-cheologisch Instituut van de Rijksuni-versiteit te Utrecht, onder leiding vaneen groep doctoraal-studenten en vanleden van de Historische VerenigingVleuten-De Meern-Haarzuilens. Hetbleek dat dit een bijzonder plezierig envruchtbaar samenwerkingsverbandwas, waarbij, ondanks winterse weers-omstandigheden - er werd tussen 1 no-vember en eind maart 1983 gegraven -de stemming uitstekend bleef.








