
Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Limesen landschap Over de uitrusting van de Romeinse rijksgrens in het rivierengebied Vanaf 1997 gaat de uitgebreide nieuwbouw in Leidsche Rijn gepaard met groot-schalig archeologisch onderzoek. De vondsten bieden een nieuw inzicht in de ont-wikkeling van de Romeinse rijksgrens in het Nederlandse rivierengebied. Opbouwen onderhoud van die grens vereisten enorme inspanningen. De beheersing van hetdynamische rivierlandschap deed een voortdurende beroep op de creativiteit en detechnische vaardigheden van het Romeinse watermanagement. Erik Graafstal athcelding IDe Romeinse we^vlak na de ontdek-king in 1997. Het 5meter brede weg-liehaatn wordtgeflankeerd doorpalen en plankenvan eikenhout,gedateerd in124-125.Foto: Rijksdienstvoor het Oudheid-kundig Bodem-onderzoek Uniek organisch geheugen In tegenstelling tot de landen omons heen heeft Nederland aan deRomeinse tijd nauwelijks een 'ste-nen geheugen' overgehouden.Wat zich hier rond het jaar 200aan steenbouw en stedelijkheidhad ontwikkeld - en dat valt nogalleszins mee -, is na de Romeinsetijd stukje bij beetje weggebroken.Daar staat tegenover dat ons landvan klei, veen en water een min-der zichtbaar, maar uniek 'orga-nisch geheugen' in zich draagt, verleden niet al veel eerder werdomarmd

door cultuurhoedendNederland. Aan de andere kant isdat ook wel verklaarbaar, want er-varen van de Romeinse rijksgrensin ons land als een culturele een-heid is nauwelijks mogelijk. Zo zijnde belangrijkste resten van de li-mes, de ruwweg twintig leger-plaatsen die ooit de Rijngrens ver-dedigden, voor een belangrijk deeloverbouwd geraakt of door rivier-activiteit verzwolgen. Te zien is erop al die plaatsen vrijwel niets. Eindelijk is het dan zo ven na eenaanloop van enkele jaren vindennu de eerste verkenningen plaatsom te komen tot een nationaalproject dat zich bezig moet gaanhouden met de planologische be-scherming, de historische beeld-vorming en de toeristische ont-wikkeling van het voormalige Ro-meinse grensverdedigingssys-teem (limes) in ons land - het//mesproject. Eigenlijk is het merk-waardig dat een zo tot de verbeel-ding sprekend onderdeel van ons 145 % vereniging Oud'Utrecht november 2001



Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 BeddingafzettingenOeverafzettingen KomafzettingenCrevasse-afzettingen Niet gekarteerdInheemse nederzettingen afbeelding 2 Het Romeinse landschap in de VINEX-locatie Leidsche Rijn. Aangegeven zijn de rivierlopen, de inheems nederzettingen, het Romeinse castetlum en de limesweg ten opzichtevan de natuurlijke ondergrond van stroomgordel- en komafzettingen. De getallen verwijzen naar enkele in de tekst besproken elementen: (1) wachtpost Vleuterweide, (2) loska-de Veldhuizen, (3) moerasbrug Veldhuizen, (4) Romeinse nederzetting op de Hoge Woerd. Romeins Nederland ligt misschienniet voor het grijpen, maar gewa-pend met enige kennis valt er veelte ontdekken. Ons land vormt, met zijn eigen-aardige fysieke gesteldheid enculturele tradities, een bijzondergeschikte proeftuin voor de be-studering van Romes militairestrategie en cultuurpolitiek ineen grenssituatie. Waarschijnlijkvalt er over het wezen en hetfunctioneren van de limes welextra veel te leren in een land-schapstype dat om allerlei aan-passingen vroeg. De eigenheidvan de Romeinse rijksgrens in het Nederlandse rivierengebied is totnu toe misschien te weinig hetuitgangspunt geweest van on-derzoek dat gegevens uit ver-schillende bronnen met elkaar inverband brengt.'' Eigenlijk is datvreemd, want juist vanwege zijnlandschappelijke

setting heeft deNederlandse limessector in inter-nationaal perspectief een bijzon-der verhaal te vertellen. En juisthier liggen ook de cultuurhistori-sche kansen voor de Romeinserijksgrens in ons land. Want voor-al in het huidige cultuurland-schap kunnen we iets van dezeformidabele erfenis terugvinden. waarvan wij de betekenis nauwe-lijks kunnen overschatten. In hetNederlandse 'wetland' zijn kwets-bare archeologische materiaal-groepen zoals hout, leer, zaden,stuifmeel en botten, beter be-waard gebleven dan elders het ge-val is. Voor de beeldvorming overhet verleden zijn dit onschatbareinformatiedragers. Ze kunnen onsbijvoorbeeld van alles vertellenover de natuurlijke vegetatie of devoedseleconomie van de Romein-se tijd. Ook het landschap waarinhet verhaal zich heeft afgespeeld,ligt er voor een groot deel nog, on-danks alle gedaantewisselingen. 146 % vereniging Oud>Utrecht november 2001 II

















Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Limes en landschap Over de uitrusting van de Romeinse rijksgrens in het rivierengebied want de meest vondstrijke lagenuit de rivierbedding zijn met eengrote spoel- en zeefinstallatie se-cuur uitgekamd. De samenstel-ling van het vondstmateriaalmaakt duidelijk dat er op dezeplek is gewoond, want er is behal-ve slachtafval relatief veel keu-ken- en tafelaardewerk bij.Wat waren de achtergrondenvan deze bewoners, die zich nes-telden in de verboden zone tus-sen limeswegen grensrivier? Hetantwoord op deze vraag wordtgecompliceerd doordat op hetwestelijke deel van het onder-zoeksterrein ook veel inheems,met de hand gevormd aarde-werk is gevonden. Omdat in de-zelfde context ook enkele vond-sten uit de eerste helft van de ie eeuw zijn gedaan, moeten wevoorlopig uitgaan van een bewo-ning in twee fasen. De vroegstebetreft dan een kleine nederzet-ting van de inheemse bevolking,die de Romeinen hier tolereer-den zolang de inrichting van delimes-zone nog niet serieus terhand was genomen. Maar toendie uiterlijk rond het jaar 70 of80 de weg aanlegden, moestende bewoners wijken.7In de 2e en 3e eeuw huisde erheel ander volk op het terrein. Desamenstelling van het aarde-werk wijst sterk in de richtingvan Romeinse militairen. Nietmis te verstaan zijn enkele lans-punten en bijlen en een partij ko-gels voor

werpgeschut (ballista).In dezelfde richting wijzen vijf- afbeelding? hierdoor vrijwel niets bewaard Restant van een gebleven. Toch waren de vond- cirkelvormige sten van dit terrein zo bijzonder, greppel, die moge- dat het Projectbureau Vleuter- lijk een wachttoren weide, in goed overleg met de ge- heeftomgeven. meente, de provincie en de Rijks- Vandeoorspron- dienst voor het Oudheidkundig kelijkebodem- Bodemonderzoek, middelen be- opbouwisde schikbaar stelde voor een inte- bovenstemeter grale opgraving van de resten. door kleiwinning Dit vervolgonderzoek vond plaats verdwenen van februari tot april 2001. Voor het verhaal van deze plekzijn we voornamelijk aangewe-zen op de vondsten uit de rivier-bedding, maar hier bevond zichdan ook een kleine schatkamer!Om te beginnen zijn er enkeleduizenden aardewerkfragmen-ten gevonden. Daaronder bevin-den zich ook veel kleine scherven, 154 -% Oud'Utrecht vereniging november 2001







Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 afbeelding 9Palingfuik vangevlochten wilgen-tenen. De bovenzijde isniet bewaard ge-bleven, waardoorde trechtervormigevangmond zicht-baar is. In de fuikbevindt zich aller-lei verzwarings-materiaal, onderandere natuur-steen en dakpan-fragmentenFoto: Archeolplan stucwerk en vensterglas op! Enwaar we de ontwikkeling van delimesweg aanvankelijk slechtskonden volgen tot de campagnevan 125, komen er de laatste tijdsteeds meer aanwijzingen dathet onderhoud tot ver in de 3eeeuw doorging.9 Voegen wedaarbij het vondstmateriaal vande nieuwe steenbouwsites inLeidsche Rijn, dan lijkt het eropdat de limes met zijn gehele in-frastructuur minstens tot hetmidden de 3e eeuw zorgvuldig isonderhouden en bemand.Ook wanneer wij de rijksgrensvanuit cultuurpolitiek oogpuntbezien dagen er nieuwe perspec-tieven. Tot nu toe was de archeo-logische monumentenzorg alshet om de limes ging voorname-lijk gericht op de grotere militai-re nederzettingen - terecht. Maarjuist de laatste tijd wordt duide-lijk dat veel van deze complexen,met name in het oosten van hetland, door latere rivieractiviteit voor een groot deel zijn opge-ruimd, terwijl zij in het westenvan het land door hun ligging in(binnen)stedelijk gebied moeilijkte beschermen zijn. Des te be-langrijker is het dat het buiten-gebied van de

limes waarschijn-lijk veel rijker aan informatie isdan tot nu toe werd gedacht. Endit buitengebied valt, niet geheeltoevallig, voor een groot deel sa-men met de huidige groeneruimte, waarvoor op dit momentoveral nieuwe ontwikkelingssce-nario's worden uitgedacht.Hier tekenen zich nieuwe uitda-gingen af voor de archeologischemonumentenzorg. Veel van deinrichtingselementen in het bui-tengebied van de limes zijn voor-alsnog lastig te traceren - het zijnwerkelijk spelden in een hooi-berg. Maar zij dragen heel speci-fieke informatie in zich over deRomeinse aanwezigheid in onsland. Die informatie betreft veel-al de ingrepen die nodig waren om het grensverdedigingssys-teem te laten functioneren in hetbijzondere milieu van het Neder-landse rivierengebied. En juist opdat punt heeft ons land een fas-cinerend verhaal te vertellen. Noten en literatuur op pagina 158 157 vereniging Oud-Utrecht november 2001




