






Maandblad Oud-Utrecht 1976 Hieronder bevonden zich veel voorwerpen vanmetaal, zoals een bronzen emmertje (1e eeuw n.C-,Afb. 4), en van organisch materiaal, zoals een stukleer met bronsbeslag (Afb. 5), die in het kennelijkzuurstofarme milieu goed bewaard zijn gebleven.Interessant was de vondst van een houten voor-werp, dat veel lijkt op een modern schaakstuk, eenloper (Afb. 6). Over dit alles heen liep een bijnahorizontale puinlaag, die o.m. aardewerkschervenuit de eerste helft van de 3e eeuw n.C. bevatte.Hoewel de bedding niet in haar geheel kon wordenonderzocht, mag op grond van bovenstaande ge-gevens worden aangenomen, dat de Rijnarm, waar-aan Fectio heeft gelegen, rond 200 n.C. volledigwas opgevuld, zowel door natuurlijke oorzaken alsdoor menselijk ingrijpen. Afb. 6. Bunnik - Vechten: houten voorwerp. In samenhang met de genoemde stortlagen werdook veel staand en liggend paalwerk aangetroffen.Het was gerangschikt in rechthoekig

ombuigenderijen, loodrecht op en evenwijdig aan de oever(Afb. 7). Daar uit de profielopbouw duidelijk bleek,dat de rivier nauwelijks meer functioneerde, toendeze palen werden geplaatst, kunnen zij geensteigo - of kadeconstructie gevormd hebben voorhet meren van schepen. Veel waarschijnlijker is,dat de palenrijen hebben gefungeerd als grond-kering in een laat stadium van de beddingopvulling.Wij moeten ons deze laatste dan voorstellen alseen systematische, mogelijk perceelsgewijze uit-bouw van de zuidelijke oever, waardoor de rivier-arm tenslotte geheel werd afgedamd. Waarom menhiertoe overging, is niet duidelijk. Ongetwijfeld zalhet verlangen naar landaanwinst (voor de burger-lijke nederzetting bij het castellum?) een belang-rijke factor geweest zijn. Militaire en waterstaat-kundige overwegingen kunnen echter ook een rolhebben gespeeld. Op een later tijdstip heeft het water zich opnieuween weg gebaand door de oorspronkelijke bedding,waarbij de ROM stortlagen

gedeeltelijk zijn opge-ruimd. Het restant van deze doorbraak is eenkronkelende, ongeveer oost-west verlopendep*roomgeul, die over de volle lengte van de op-graving kon worden vervolgd. De breedte was ca.20 m, de diepte minstens 2 m. De opvulling be-stond onderin uit grind en grof zand, bovenin uitzavelige tot zware klei. De geschiedenis van hetstroompje kon aan de hand van deze opeenvolgingmakkelijk worden gereconstrueerd. Het grind op debodem van de geul wijst op hoge stroomsnelheden Afb. 4. Bunnik-Vechten: bronzen emmertje. Afb. 5. Bunnik - Vechten: leer met bronsbeslag.62



Maandblad Oud-Utrecht 1976 Afb. 7. Bunnik-Vechten: houtwerk in ROM Rijnbedding. De datering van de doorbraakgeul biedt moeilijk-heden. Zij versnijdt alle waargenomen verschijn-selen uit de ROM tijd, ook de al genoemde puin-laag uit de 1e helft van de 3e eeuw n.C. Zij moetdus na ca. 250 zijn ontstaan. Terminus ante quemis de tufsteenweg, die immers werd aangelegd,toen de geul al grotendeels was dichtgeslibd.Ook deze tufsteenweg is echter niet precies tedateren. Misschien mogen wij in dit verband den-ken aan de tijd kort na 722. In dat jaar kreegnamelijk de Angelsaksische zendeling Willibrordvan Karel Martel de bouwvallen van het castellumFectio ten geschenke (D. P. Blok, De Franken,1968, 41). Het is niet onmogelijk, dat deze daarnazijn gebruikt als steengroeve voor de herbouw vande Utrechtse kerken, die door de Friese koningRadbod waren verwoest (D. P. Blok, ibid., 36-38).In dat geval zal een stevige weg door het drassigevoorterrein hard nodig geweest zijn om

het ver-voer op grote schaal van zware bouwmaterialenmogelijk te maken. De dwars gelegde stenen zijnook eerder karakteristiek voor een ME dan eenROM weg (R. G. Collingwood and I. Richmond,The Archaeology of Roman Britain, 1969, 6). Vond-sten, die de boven ontwikkelde hypothese zoudenkunnen bevestigen, zijn echter niet gedaan.LIT: (W. J. van Tent,) Van Steentijd tot Sticht,1973/1974, vindplaats 19; W. J. van Tent, Excava-tions along the Limes, in: Berichten ROB 23, 1973(1975), vooral 128-131.DEP: ROB en prov. depot. bij het ontstaan ervan: de doorbraak zelf zal dusmet tamelijk veel geweld gepaard zijn gegaan. Dezavel tot zware klei in de hogere opvullingslagentonen echter aan, dat de geul vrij spoedig zo vermoet zijn verland, dat er nog slechts een drassigelaagte van overbleef. Het was nu duidelijk, dat deal in 1969 ontdekte weg van tufsteenblokken (Afb.3, 4, en Afb. 8; zie verder: C. A. Kalee en W. J.van Tent, Vechten, gem. Bunnik, in: NieuwsbulletinKNOB

1969, afl. 9, &quot;101) gediend heeft om dezemoerassige depressie, het laatste restant van dedoorbraakgeul, te overbruggen. Afb. 8. Bunnik - Vechten: weg van tufsteenblokken. 63


























