
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 95 &quot; door E.P. Graaf stalWACHTTORENS OP DE GRENS VAN EEN WERELDRIJK Schatkamer Leidsche Rijn (5) Bij archeologisch onderzoek In het bouwplan Vleuterweide, onderdeel van de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn(gemeente Utrecht), zijn de afgelopen weken resten van twee Romeinse wachttorens blootgelegd. De vondst isnaar internationale maatstaven uniek te noemen en heeft ingrijpende gevolgen voor het beeld van de Romeinserijksgrens in ons land. Blijkbaar werd deze al vroeg uitgerust met een doorlopende reeks van militaire observa-tieposten, bemand door kleine detachementen van Romeinse soldaten. De wachttorens maakten een intensievebewaking mogelijk van de grensrivier, de militaire verbindingsweg op de zuidoever en alle daaraan gelegen voor-zieningen, zoals kadewerken, bouwdepots en bruggen. In deze nieuwsbrief wordt de betekenis van de ontdekkinggeduid en toegelicht. Een wachttoren langs de weg Het gebeurde allemaal volkomen onverwacht - een klassieke archeolo-gische ontdekking. Archeologen van de gemeente Utrecht w/aren bezigmet een opgraving langs de Romeinse weg in het uiterste westen vanhet bouwplan Vleuterweide. De opgraving was nodig voor de

aanlegvan een sloot aan de zuidkant van de weg, bedoeld om de resten ervanin de toekomst onder grondwater te conserveren. Het onderzoek werdde afgelopen maanden uitgevoerd door medewerkers van hetArcheologisch en Bouwhistorisch Centrum. Daarbij werden talrijke nieu-we inzichten verkregen over de bouw van de Romeinse weg - een waar-dige afsluiting van vijf jaar onderzoek naar de Romeinse rijksgrens inLeidsche Rijn. Als een volkomen verrassing kwamen onder de zuidflankvan de weg resten van twee opeenvolgende wachttorens te voorschijn. De resten van de wachttorens zijn ronduit uniek, allereerst vanwege devoortreffelijke conservering. Zo staan de eikenhouten hoekpalen van delaatste bouwfase nog ca. 90 cm overeind. Van een eerdere bouwfasezijn behalve de funderingspalen zoveel bouwkundige details bewaardgebleven dat een tamelijk precieze reconstructie mogelijk is. Opvallendis ook de grote hoeveelheid bewoningsafval, met name aardewerk-scherven en botresten, dat op het vloerniveau van de wachtpost is aan-getroffen. Alleen al door de aanwezigheid van houten resten en de rijk-dom aan vondsten is de wachttoren van Vleuterweide in internationaalperspectief uniek te noemen. Een vondst van internationale allure Maar het meest verrassend is de vroege datering;

de oudste vondsten De noordoostelijke hoekpaal iets verder bloot-gelegd: een vierkante paal van ruim dertig bijdertig centimeter. stammen uit het midden van de Ie eeuw naChr. Dat was de periode waarin op de zuid-oever van de Oude Rijn een keten van leger-kampen werd ingericht. Deze grens, in hetLatijn limes genoemd, hield stand tot omst-reeks het jaar 260. De militaire bezettingvan de limes bestond uit eenheden van enke-le honderden soldaten, die in vaste leger-kampen gestationeerd waren. Zulke castellahebben ondermeer gelegen op de HogeWoerd in De Meern en op het Domplein inUtrecht. Blijkens recent onderzoek inWoerden en Alohen aan den Rijn begint demilitaire activiteit langs de Oude Rijn al rond40 na Chr. De legerkampen moeten al snel met elkaarverbonden zijn door een provisorische wegop de zuidoever van de Rijn. Het onderzoekdat de laatste jaren in Leidsche Rijn is uitge-voerd, heeft inzichtelijk gemaakt hoe dezepas na enkele decennia is uitgebouwd toteen degelijk gefundeerde en met grindgeplaveide rijbaan. Het verrassende is nudat de wachtpost van Vleuterweide daar ken-nelijk aan voorafgaat. Dat zet het beeld vande ontwikkeling van de Romeinse grens opzijn kop. De locatie van de wachttoren in Vleuterweide. Op de achtergrond ziet u dewaterzuiveringsinstallatie.

Het archeologisch team is de site geschikt aanhet maken voor de persdag en publieksdag, foto Wouter de heus, 5november 2002









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2002. - Dl.22 99 De oudste wachttoren van Vleuterweide, midden Ie eeuw. De samengebonden schanspalen die de ingang blokl<eren, zijn eenvrije toevoeging. Reconstructie door Keivin Wilson, Ridderkerk. fysieke verschijning: een gesloten reeks vanstoere torens, op zichtafstand van elkaar,stond hier op de zuidoever van de Rijn. InDuitsland zijn aanwijzingen gevonden dat destenen torens witgekalkt werden, met rood-geverfde schijnvoegen - vuurtorens die degrens van een wereldrijk markeerden! er, inclusief de etensresten. Daarom worden de verontreinigde lagenzorgvuldig gezeefd. De analyse van de zeefresiduen kan veel gegevensopleveren over de voedselvoorziening en het menu van de torenwach-ters. Omdat zij voor een aantal dagen gedetacheerd werden, namen zeuit het castellum een graanrantsoen mee en daarnaast ook vers engedroogd vlees, olie en wijn of bier. Maar ze hebben het menu ter plek-ke aangevuld, zo blijkt bijvoorbeeld uit talrijke vissenwervels.Achter de gemeentewerf werden in het begin van 2000 al vier paling-fuiken gevonden in een rivierbedding die hier vlak voor de deur van eenwachttoren moet hebben gelegen. Daarnaast zijn er aanwijzingen voorakkertjes en moestuinen in de omgeving van de twee latere,

stenenwachttorens, die overigens niet door de soldaten zelf hoeven te zijnbewerkt. De wachttorens van Leidsche Rijn confronteren ons op een heel direc-te manier met de aanwezigheid van Romeinse soldaten in ons land: wijkomen er haast oog in oog met piepkleine detachementen, die zich eendag of wat moesten zien te redden in een vaak onherbergzaam land-schap. De weerbare aanleg van de oudste wachttoren, met een grachtals een opengesperde haaienbek, wijst erop dat de Romeinen ditgebied in de eerste decennia nog niet helemaal vertrouwden. De wacht-torens tonen ook aan dat de Nederlandse grenssector veel intensieveris bewaakt dan tot nu toe werd gedacht. Blijkens vondsten op de tweeandere wachttorenlocaties in Leidsche Rijn ging dat door tot ver in de3e eeuw, toen de wachtposten waarschijnlijk (deels?) in steen gebouwdwaren. De Romeinse grens krijgt met dit alles opeens ook een heel Palingfuik gevonden in de rivierbedding vande Oude Rijn, begin 2000, achter de gemeente-werf in deelgebied Vleuterweide




