






Maandblad Oud-Utrecht 1985 afb.4. Gouden triens. Voorzijde: DORESTA T FIT (in Dorestad geslagen). Keerzijde: MADELINUS M f = mone-tarius, muntmeester). Hoogstraat I, Nederlandse Oudheden 9 = Kromme- gebiedende wijze waarop de bewoners van DorestadRijnproject 1, Amersfoort 1980). In dat boek is het op dit natuurlijke gegeven gereageerd hebben, tot inontstaan van de Rijn-meander in het noordelijk haven- details beschreven (afb. 5). Zoals van archeologen te afb. 5. Dorestad, Hoogstraat I: reconstructie van de ontwikkeling van de haven.(Horizontale schaal: een vakje is 10 m). 219













Maandblad Oud-Utrecht 1985 afb. 11 afb. 10. Gedeelte van het Kromme-Rijngebied met devindplaatsen uit de Late Ijzertijd/Romeinse Tijd. 1.stroomrug; 2. kom; 3. uiterwaard; 4. dekzand; 5.bestaande middeleeuwse kerk; 6. enkele lossevondst (Late Ijzertijd t/m eerste helft 3e eeuw naChr.); 7. grote hoeveelheid vondsten, wijzend op eennederzetting (Late Ijzertijd t/m eerste helft 3e eeuwna Chr.); 8. Laat-Romeinse vondst(en) (tweede helft3e/'4e eeuw na Chr.). afb. 11. Gedeelte van het Kromme-Rijngebied met devindplaatsen uit Merovingische en Karolingische Tijd.1. stroomrug; 2. kom; 3. uiterwaard; 4. dekzand; 5.bestaande middeleeuwse kerk; 6. Merovingischevondst(en); 7. Karolingische vondst(en). afb. 12. Gedeelte van het Kromme-Rijngebied met devindplaatsen uit de Late Middeleeuwen. 1. stroom-rug; 2. kom; 3. uiterwaard; 4. dekzand; 5. bestaandemiddeleeuwse kerk; 6. enkele losse vondst; 7. grotehoeveelheid vondsten, wijzend op een nederzetting,of bestaande

middeleeuwse bebouwing. afb. 12 225





Maandblad Oud-Utrecht 1985 9e eeuw zijn zwaard verloren. Was dat iemand uit Do-      Rijnproject dus nog (lang) niet. In dit artikel hebbenrestad, die door zich hier, niet ver van zijn huis, in de      wij geprobeerd de hoofdlijnen van de ontwikkelingwildernis te verbergen, aan de Vikingen trachtte te      van het project samen te vatten. Hopelijk wordt tus-ontkomen?                                                                        sen de regels door duidelijk dat het voortschrijden vanNa Dorestad is dus De Horden het opgravingscen-      het project gepaard gaat met een verdieping van hettrum van het project geworden. De omgeving van      inzicht in de bewoningsgeschiedenis van hetWijk zal ook in de toekomst centraal blijven staan.      Kromme-Rijngebied vanaf het begin tot in de Middel-Maar dat sluit opgraven elders in het Kromme-      eeuwen.Rijngebied, zoals ook al gebleken is, niet uit. Dit jaargaan wij weer naar Houten in de hoop dat het ditmaal,in het uitbreidingsplan Tieland, gelukken mag als

pen-dant van het zo buitengewone Dorestad een ,,gewo-      Amersfoort,                                           W. A. van Es,ne&quot; agrarische nederzetting uit de Vroege Middeleeu-      Rijksdienst voor het W.J.H. Verwerswen te verschalken. Afgelopen is het Kromme-      Oudheidkundig Bodemonderzoek 227




