














Het Kromme-Rijngebied 2000. - Dl.34 schappelijke situatie in het zuidelijke deel vanhet Kromme-Rijngebied. Deze verslechteringis te wijten aan de rivier de Lek, die in deloop van de Romeinse Tijd groter en actieverwerd. De omvang van de schaalvergroting zaldoor deze twee aspecten zijn ingeperkt. Veranderde de voedselproductie onderRomeinse invloed? Samenvattend kan hierop met ja geantwoordworden. Het assortiment aan landbouwproduc-ten veranderde een beetje. Voorbeelden zijn devoor de Romeinse Tijd nieuwe plantaardigeproducten op het gebied van de tuinkruiden,groentes en fruit en bij het vee het voorkomenvan pluimvee. Het lijkt erop dat ook de hoogtevan de productie onder invloed van het Ro-meinse gezag veranderde. Zo zijn bij tweeboerderijen in Houten-Tiellandt grotere op-slagplaatsen aangetroffen en kwamen in deagrarische nederzettingen veel meer paardenvoor dan nodig waren voor de verschillendemenselijke activiteiten. Het is echter zeer devraag of deze veranderingen substantieel zijngeweest en dat daarmee

voldoende voedselvoor de in het Kromme-Rijngebied gelegerdemilitairen is geproduceerd. Het is waarschijn-lijker dat het voedsel voor de forten langs deRijn van elders is aangevoerd. Toch heeft hetRomeinse gezag energie gestoken in het be-houden van dit gebied en is het aan de eindvan de eerste eeuw na Chr. ingelijfd als onder-deel van de Romeinse grensprovincie Germa-nia inferior. De waarde van het Kromme-Rijn-gebied voor de Romeinen moet echter op eenander vlak gezocht worden dan op het vlakvan de voedselvoorziening, namelijk op hetvlak van de grensafbakening en verdedigingvan hun rijk. Noten: 1.  WA. van Es, 'De Romeinse vrede&quot;, In: W.A. van Es enW.A.M. Hessing (red.), Romeinen, Friezen en Frankenin hel hart van Nederland. Van Traieclum tot Dorestad50 V.C. - 900 n.C. Utrecht/Amersfoort, 1994, 48-63. 2.  W. Groenman-van Waateringe, 'Urbani/ation and theNorth-West Frontier of the Roman Empire' In; W.S.Hanson & L.J.K. Keppie, Roman Fronlier Studies1979. Papers presented to the I2th International

Con-gress of Roman Frontier Studies iii (BAR Int. Serie 71(mj, Oxford, 1979, 1037-1044. 3.   Groenman-van Waateringe, 1038. 4.   F.J. Laarman, 'Zoological Material of the Bronze Age,Iron Age and Roman Period from Wijk bij Duurstede-De Horden' In: L.I. Kooistra, Borderland Farming. Pos-sibilities and limitations of farming in the Roman Pe-riod and Early Middle Ages hetween the Rhine andMeu.se. Assen/Amersfoort, 1996, 369-380. 5.   Van Es, 1994, 62. Dr. L.I. Kooistra is archeobotanicus, verbon-den aan de maatschap BIAX Consult, Roeters-straat 8hs, 1018 WC in Amsterdam. In 1996promoveerde zij op het proefschrift 'Border-land Farming. Posihilities and limitations offarming in the Roman Period and the EarlyMiddle Ages between the Rhine and Meuse'dat is uitgegeven bij Van Gorcum in Assen insamenwerking met de ROB. Dit artikel gaat inop enkele resultaten uit dit proefschrift die be-trekking hebben op het Kromme-Rijngebied. Het Kromme-Rijngebied, 34-1/2


