


Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 73 opgraving rond het kasteelterrein leverdeeen aantal spectaculaire vondsten op. Nietzo spectaculair als de vondst van deRomeinse Limesweg en het schip enkelemaanden daarvoor, maar toch belangwek-kend. Rondom het eiland lag ooit een drietalgrachten, waarschijnlijk ter verdediging inhet roerige midden van de 14e eeuw. Zoalsreeds genoemd belegerde de troepen vanJohan van Egmond Nijeveld maar liefst zevenweken. Enkele slingerkogels werden tijdensde opgraving terug gevonden. KasteelheerSteven van Zuyien gaf zich uiteindelijk overen bezegelde daarmee het lot van Nijeveld.Het werd geplunderd en gesloopt. Op detwee opgravingfoto's kunt u de teruggevon-den grachten zien en in de detailfoto is goedwaarneembaar dat de grachten gevuld zijnmet puin: zeer waarschijnlijk de resten vanhet kasteel uit 1356! Inpassing van het kasteelterrein Van de twee omgrachte eilanden stond hetlaatste kasteel op het noordelijke eiland. Heteiland is nagenoeg vierkant (ca. 42 bij 45meter) en het zuidelijke heeft een wat meerrondere vorm en is iets kleiner. Er zijn geenduidelijke aanwijzingen dat dit eiland ooitbebouwd is geweest. Op de illustraties is tezien dat de huidige bebouwing aan de west-zijde erg dicht op het kasteelterrein isgebouwd. De

ontdekking van de drie grach-ten kwam te laat om daarmee nog iets tedoen in de opzet van de plannen. Het blijftechter wel de vraag of het sowieso niet wen-selijk was geweest iets meer afstand tebewaren aan die zijde. Maar goed, daaroverligt de zeggenschap tegenwoordig zo'n beet-je volledig bij de stedenbouwkundige die deopdracht heeft verworven een ontwerp vooreen woongebied te maken. We zullen hetermee moeten doen. De toekomstige functievan de eilanden blijft in de voorliggende plan-nen nog onhelder. De omgeving eromheen Zesluik Nijeveld. Boven: situatie najaar 1997 en september 2002. Midden:situatie najaar 1997 en september 2002. Onder: Najaar 1997, sleuf met dedrie grachten en detailfoto. Foto's en compilatie auteur Opgravingen In het najaar van 1997 is er uitvoerig archeologisch onderzoek gedaanin de omgeving rond Nijeveld. Op het kasteeleiland zelf was al in 1991onderzoek gedaan door de heren Gravendeel en Van Essen van de his-torische vereniging in samenwerking met de provinciaal archeoloog.Daarbij werden o.a. de nog bestaande funderingen in kaart gebrachtdie heden ten dagen nog zichtbaar zijn op het noordelijke eiland. De Drieluik Veldhuizen. Links: luchtfoto 1936 (Topografischedienst Emmen). Midden: Geomorfogenetische kaart, H.J.A. Berendsen1982. Rechts: Plattegrond 2002
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Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 74 wordt grotendeels ingericht als kinderboerderij. Wellicht is het een aar-dig idee om de grachten aan de noord en oostzijde van de eilandenweer iets meer de oorspronkelijke breedte mee te geven. Dan is er demogelijkheid om de oude brug zoals zichtbaar op de tekening vanRoelant Roghman uit 1646/47 terug te brengen. Ter illustratie treft uaan een recente foto uit een krantenartikel van De VAR waarbij een pasopgeleverde brug van kasteel Nijenrode te Breukelen staat afgebeeld.Het betreft een reconstructie van de oorspronkelijke brug uit 1678,niet heel erg anders dan de Nijeveldse brug van een kwart eeuw eer-der. Daarmee zou iets beter dan in het huidige ontwerp zichtbaar zijndat het Milan de Viscontipark wel degelijk is gelegen op een roem-ruchte plek uit de middeleeuwen en iets meer betreft dat een stukjegroen in een nieuwbouwwijk. Een bijkomend voordeel van het iets ver-breden van de gracht en het aanleggen van een brug met aan het eindeen deel van de oude ingangspoort (afsluitbaar) is niet alleen het visu-aliseren van het kasteel, maar werkt ook preventief. De eilanden zijn nuerg makkelijk te betreden, en er zijn al heel wat moppen van de zicht-bare fundering verdwenen. Het duidelijk

aangeven van het verloop vande Romeinse weg in de noordoosthoek zou kunnen illustreren dat erooit zoiets was als een Heidammer Stroomrug waarlangs vele duizen-den jaren de geschiedenis van Veldhuizen zich ontwikkelde. Opendag bij vondst Romeinse weg en schip,najaar 1997. Projectarcheoloog Erik Graafstalgeeft uitleg staande tussen schip en weg aanduizenden bezoekers. Het ligt in de bedoelinghet schip volgend jaar eindelijk te bergen.Daarna zal het schip, samen met duizendenandere Romeinse vondsten, moeten wordenondergebracht in een Limes-museum van inter-nationale alure in de omgeving van hetCastellum op de Hoge Woerd. Foto auteur. Noordwesthoek kasteelterrein Nijeveld metaanpalende bebouwing, september 2002. Fotoauteur. Tekening van de verbouwing van de boerderij in opdracht van de nieuweeigenaar Abrona. Tekening en ontwerp: Himsmade Bouwkunst BNA, Es vanGinkel e.a., Vleuten. Drieluik Nijeveld. Links: plattegrond kasteelterrein 17e of We eeuw. Midden: zeppelinfoto april 2002, firma Hi-Shot. Rechts: ont-werptekening Milan de Viscontipark, Quadrat Rotterdam.




