




Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 42 overlast van de voorgaande jaren was ontstaan, verholpen. Er moetenin die jaren enkele duizenden soldaten betrokken zijn geweest bij deaanvoer van eiken-hout, basaltbrokken en grind uit ver afgelegen stre-ken en bij de verwerking van deze materialen in oeverconstructies,wegbeschoeiingen en plaveisellagen. Om dit alles in goed banen te lei-den, moeten er op veel plaatsen bijzondere logistieke faciliteiten zijngeweest, zoals losplaatsen en bouwdepots. In de wijk Veldhuizen is in1998 een loskade opgegraven, die blijkens jaarringonderzoek tussen93 en 125 een rol moet hebben gespeeld bij de grote bouw-cam-pag-nes aan de limes. Maar ook bij het normale onderhoud aan de weg kwa-men zulke voorzienin-gen van pas: elk jaar moesten bouwploegen van-uit de omliggende castella vervallen weggedeelten oplappen, kuilendichten, beschoeiingen herstellen, en onderhoudswerken die tot in de19e eeuw werden verricht aan de kaden en dijken van de Nederlandsepolders.etc. Misschien is er niet eens zo'n groot verschil met de jaar-lijkse schouw en onderhoudswerken die tot in de 19e eeuw werden ver-richt aan de kaden en dijken van de Nederlandse polders. Het rivier-landschap vroeg ook

om bijzondere voorzieningen op het gebied vanwaterbeheer. Een goed voorbeeld is de moerasbrug, die enkele hon-derden meters ten westen van het schip is opgegraven in 1998. Deze20 m lange paal-constructie fungeerde als een doorlaat in het wegli-chaam, zodat overstromingswater naar het lagergelegen achterlandkon blijven afvloeien. Een ander opvallend voorbeeld zien we in derivierbocht bij het schip. Hier vonden in de 2e eeuw diverse rivierdoor-braken plaats. De Romeinen hebben enkele van de hierbij gevormdedoorbraakgeulen laten bestaan en enigszins beschoeid, omdat zij ken-nelijk een noodzakelijke uitlaatklep vormden bij hoogwater in de rivier.De limes-weg werd er waarschijnlijk met een brug overheen geleid.Door deze en andere ingrepen groeide de grenszone hier uit tot eenbonte aaneenschakeling van dammen, duikers, bruggen en beschoeiin-gen. Een militaire corridor Het onderzoek in Leidsche Rijn heeft duidelijk gemaakt dat deRomeinse grens in deze streken veel meer behelsde dan een reekslegerkampen verbonden door een weg. De limes langs de Oude Rijnwas een militaire corridor, een kwetsbare bundel van voorzieningen ophet gebied van transport, logistiek en watermanagement. Dit vroegnatuurlijk om bijzondere vormen van beheer, bewaking en

communica-tie. Drie jaar geleden kwamen de eerste aanwijzingen dat er behalve decastella kleinere militaire posten langs de grens lagen. Op het terreinvan de gemeentewerf in Vleuterweide werden in het jaar 2000 ver-spoelde resten gevonden van een in steen uitgevoerde wachtpost uitde periode ca. 150-250 na Chr.. Toen al kwam de gedachte op aan eenwachttoren, bedoeld voor observatie- en communicatietaken. Vorig najaar werd dat vermoeden onver-wacht bevestigd toen enkele honderdenmeters westelijker aan de Zandweg een hou-ten wachttoren uit het midden van de Ieeeuw werd ontdekt. De beelden en verhalenvan deze opgraving gingen de hele wereldover: de oudste wachttoren van Noordwest-Europa, de eerste die vrijstaand aan deNeder-landse limes was opgegraven, deenige tot nu toe waarvan houten restenbewaard waren gebleven - het was allemaalwaar! De opgraving leverde spectaculairedetails op, die bij eerdere wachttoren-opgra-vingen in het buitenland meestal onduidelijkwaren gebleven. Zo werden in de diepe spits-gracht rond de toren aangepunte palen aan-getroffen. Samen met een lichte vlechtwerk-palissade moest dit de toren een weerbareuitstraling geven. De wachttoren bij de Zandweg zoals deze erca. 50 na Chr uit zag (Reconstructie

KeivinWilson, Ridderkerk). Een piepklein militair huishouden Wachttorens werden bemand en onderhou-den vanuit de omliggende castella. Perwachtperiode werden ca. 4 man naar eenpost gedetacheerd. Deze zaten daar danvermoedelijk een paar dagen achtereen,kookten er hun eigen maaltijden en sliepener ook. Ondertussen draaiden zij in een strakschema hun wachtroosters. Bij veel torensbevond zich op de begane grond eenhaardplaats; zij waren allemaal ook uitgerustmet een complete keukeninventaris. Omdatde wachters voor een aantal dagen gedeta-cheerd werden, namen ze uit het castellumeen graanrantsoen mee en daarnaast ookvers en gedroogd vlees, olie en wijn of bier.Maar ze hebben het menu ter plekke aange-vuld, zo blijkt uit het onderzoek in LeidscheRijn. Het onderzoek aan de wachttoren vande Zandweg heeft veel etensresten opgele-verd. Hieruit blijkt dat de torenwachtersvooral inheemse graansoorten als gerst enemmertarwe aten en dat zij hun menu rijke-lijk aanvulden met riviervis. Bij de toren vande gemeentewerf waren eerder al vier Impressie van de loskade die in 1998 is opgegraven in de Veldhuizen.Deze voorziening fungeerde als overslagplaats tijdens de grote bouwcam-pagnes aan de limes-weg tussen ca. 90 en 125 na Chr (Keivin

Wilson,Ridderkerk).








