
Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -2- 2300 joor geleden bouwden Romeinen bij Vechten een vlootbasis. door G. Koppert. Even ten zuiden van de rijksweg 12 Utrecht-Arnhem, terhoogte van het fort Vechten bil Bunnik is in het terrein nogduidelijk een verhoging zichtbaar, een terp die zich thans nogenkele meters boven het omliggende vlakke terrein verheft.Dit is de plaats waar de Romeinen ongeveer 2000 jaar geledeneen vlootbasis en een versterkte legerplaats bouwden. Nog inde 16e eeuw waren hier op het terrein &quot;De Burght&quot; de bouwval-len zichtbaar van het laatste uit + 200 daterende romeinse ca-stellum Fectio, dat geheel in steen was uitgevoerd. Voordienwaren er reeds meerdere, in hoofdzaak uit hout en aarde samen-gestelde versterkingen en legeringsruimten, waarvan de oudstedateren uit + 16 na Chr. Reeds in de 17e en 18e eeuw werden er te Vechten veelromeinse oudheden gevonden, maar van systematische, weten-schappelijk

geleide opgravingen was nog geen sprake. Dezebeginnen pas in de 19e eeuw. Vooral bij de aanleg van hethuidige fort Vechten in 1867 werden veel interessante vondstengedaan, die zich thans in het Rijksmuseum te Leiden bevinden.De eerste wetenschappelijk geleide opgravingen werden onder-nomen door het Provinciaal Utrechts Genootschap in de jaren1892-1894, 1914, 1920 en 1928, terwijl in latere jaren noggegraven werd onder leiding van de archeologen A.E. Remou-champs, prof. dr. A.E. van Giffen en dr. W.C. Braot. Vooraldank zij hun publicaties beschikken we thans over een vrijnauwkeurig beeld van de romeinse vestiging bij Vechten. Nu er in de directe nabijheid van het voormalige vloot-station geen stromend of bevaarbaar water meer te bekennenis, zal men zich afvragen wat de Romeinen bewoog zich juisthier te vestigen. Hiervoor is het noodzakelijk ietste weten vande waterstaatkundige toestand in ons land en in het KrommeRijngebied

omstreeks het begin van de jaartelling.Het grootste gedeelte van het door de Rijn uit Duitsland aan-





Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -4- Nadat een eerste poging om ook Noordwest-Duitsland totaan de EIbe onder romeins gezag te brengen was mislukt, waar-bij Varus' legioenen werden vernietigd, beraamde Germanicusin pim. 16 na Chr. een nieuw veroveringsplan. Met een enormetangbeweging moesten vanuit het Rijngebied langs de Lippenoord-oostwaarts optrekkende legioenen kontakt maken met eenexpeditieleger, dat via Kromme Rijn, Vecht, Flevomeer, Vlie-stroom en Waddenzee zou worden overgebracht naar een gebiedgelegen tussen de mondingen van Eems en EIbe. Met het oog opdeze onderneming werd Fectio gesticht: het objekt was bestemdals inschepingshaven en verzorgingsbasis voor de troepen dienaar Noord-Duitsland moesten worden vervoerd. Maar ook dezeveldtocht leidde niet tot het beoogde doel, en op last van kei-zer Tiberius werden de verdere plannen opgegeven. De Rijnvormde hierna weer lange tijd

de grens van het romeinse impe-rium, waarbij Fectio zijn functie als militair steunpunt en aan-legplaats voor de scheepvaart behield. Van de oudste romeinse nederzetting in Vechten, die ge-heel in met hout verstevigde aardwerken was uitgevoerd, kon -de ligging en de omtrek nauwkeurig worden vastgesteld. Zijwas gelegen aan een 36 m brede en 1 1 m diepe Rijnarm. In1932 werd de aanlegsteiger voor de transportvloot over eenlengte van pIm. 160 m teruggevonden en blootgelegd. Opeen fundering van liggende boomstammen, die door inge-heide palen op hun plaats werden gehouden, was een kade vanklei opgetrokken, waarvan de zijkanten waren bekleed metbeschoeiingen van planken en rijshout. Reeds eerder, bij debouw van het fort in 1867, waren de resten van een brug ge-vonden, waarvan de constructie als typisch romeins kan wor-den beschouwd. Hij bestond uit jukken van 5 ingeheide hou-ten palen, waarvan de beide

buitenste palen schuin warengesteld in tegengestelde richting. Deze constructie werd ookin Duitsland op meerdere plaatsen aangetroffen, en in onslond in de uiterwaarden van de Waal bij Zuilichem. Jammer



Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -5- genoeg is er van de padresten en van de nauwkeurige beschri]ving van deze brug in het museum te Leiden niets meer teachterhalen. Ook buiten de omwalling van de legerplaats, die onmogelijk



Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -6- het gehele expeditieleger kon huisvesten, werd gekampeerd. Ditblijkt onder meer uit de aanwezigheid van talrijke waterputten,waarvan in de omgeving de overblijfselen werden aangetroffen. Tenslotte werd ten oosten van het huidige fort de plaatsteruggevonden van het kampdorp. Dergelijke nederzettingenbevonden zich in de directe nabijheid van elke romeinse leger-plaats. Ze boden huisvesting aan de vaste tros en vervulden eenbelangrijke functie in de dienstverlenende en vooral de recrea-tieve sector. Paalioerk van een in 19St ontdekte aanlegsteiger te Vechten, daterenduit de eerste jaren van onze jaartelling.






