
Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 45 De betekenis van de Utrechtse Heuvelrug en Veluwezoom bij deverdediging van de Rijngrens in de Romeinse tijd. Naar aanleiding van mijn artikel &quot;Rijngrensverdediging inRomeinse tijd (1) schreef D.R. Klootwijk een uitvoerig artikel&quot;Rijngrensverdediging in Romeinse tijd&quot; (2).Hij merkt hierin op: &quot;We vrezen eerder dat de Romeinen meerongemak dan plezier van de Heuvelrug hadden. Dit zwaar bebosteen weinig overzichtelijke gebied was zeer aantrekkelijk voorde Germaanse strijdwijze, maar de Romeinse soldaten hielden erniet van &quot;en even verder op pagina 17: &quot;Maar dan moet ook hetgat Vechten-Nijmegen, strategisch van groot belang en voort-durend bedreigd door invallen uit het O. van ons land minstenszo sterk verdedigd zijn geweest als de sector Vechten&quot;.Wat dit laatste betreft ben ik het geheel

eens met D.R.Klootwijk.De sector Vechten-Duitse grens zal zeker zwaar verdedigd zijngeweest. Toch vinden we oostelijk van Vechten veel mindermilitaire nederzettingen dan in het gebied Vechten-Katwijk.Mijns inziens waren er oostelijk van Vechten minder militairenederzettingen nodig omdat men vanaf de Utrechtse Heuvelrug-Veluwezoom niet alleen uitkeek over de Betuwe maar blijkbaarinstaat was te communiceren met de in dit gebied gelegen mili-taire steunpunten waaronder de belangrijke legerplaats Nijmegen.Als natuurvolken in staat waren en zijn om zelfs in schijnbaarondoordringbare oerwouden berichten door te geven (trommels,vuur en rooksignalen)dan moet het toch ook voor de Romeinenmogelijk zijn geweest vanaf het hoge voorterrein (Heuvelrug-Vel uwezoom) diverse militaire steunpunten te berichten omtrentde vijandige troepenbewegingen. (1)   Drs. H.J.M. Thiadens:

Rijngrensverdediging in Romeinse tijd:In: Tussen Rijn en Lek 10e jaargang nr. 1 p. II (2)   D.R. Klootwijk: Nogmaals &quot;Rijngrensverdeiging in Romeinsetijd&quot;; In Tussen Rijn en Lek 10e jaargang nr 4 nov. 1976 p.l e.v.



Tussen Rijn en Lek 1977 2-3. - Dl.11 2-3 46 Westelijk van Vechten tot de kust liggen de militaire steun-punten dicht bijeen. Hier bevinden wij ons dan ook in een vlak gebied. De limes-wejvolgde de bochten van de rivier. Via deze weg berichten door-geven zal wel niet altijd snel genoeg zijn om het gevaar tijdigte keren. Een aantal wachttorens op niet te grote afstand vanelkaar was blijkbaar in dit vlakke gebied nodig om berichtenover te seinen. Men kan toch bepaalde signalen afsprekenom elkaar te hulp te snellen. Ik ben dan ook van mening, dat de Utrechtse Heuvelrug-Veluwe-zoom wel degelijk van zeer groot belang is geweest ter ver-dediging van de Rijngrens. Dit gebied behoorde tot het voorterrein. Als men dit ontvolktedan is het duidelijk, dat we ook niet vreemd moeten opkijken,dat we op de Tabula Peutingeriana noordelijk van de Rijn geenwegen of militaire posten vinden aangegeven. Het was om zote zeggen dienstgeheim. De

burgerbevolking had er niets tezoeken. Juist oostelijk van Vechten nadert de Heuvelrug-Veluwe-zoom de Rijn en worden de militaire nederzettingen langs deRijn schaarser. Vestingen aanleggen ten Noorden van de Rijn zieik niet als een strategische misser. Vandaar uit kon m-^n immershet achterland waarschuv/en. Denken we deze &quot;seinstations&quot; wegdan wordt het geringe aantal militaire nederzettingen oostelijkvan Vechten raadselachtig. De dam, die Drusus plaatste omdaardoor de Rijn meer water te bezorgen blijft hoe dan ookzinvol. Vanuit Nijmegen kan men de Veluwezoom zien liggen.Een teken vanaf deze hoge gebieden kan het legioen in Nij-megen in beweging brengen. Vanaf de Grebbeberg kan men Kesteren waarschuwen etc.Een onderzoek naar de communicatiemiddelen in de Romeinsetijd lijkt mij nuttig om een beter inzicht te krijgen in deRijngrensverdediging. Drs. H.J.M. Thiadens 11^


