




Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 61 december 1982 groot, want de proefgraving is toen nietdoorgegaan. Op 5 mei 1927 bracht Holwerda een be-zoek aan de Woerd, vergezeld van zijnassistent A. E. Remouchamps. Naar aan-leiding van dit bezoek schreef Remou-champs in een notitie o.a.:'De aan het kanaal wonende eigenaar dehr. Van Woerden, die bij deze gelegenheidwerd bezocht, was in tegenstelling met zijnvroegere verklaringen niet erg genegen eeneventuele opgraving toe te staan: hij zouechter de zaak nog in overweging nemen'.Van een onderzoek is ook in 1927 nietsgekomen. Het onderzoek van 1940 ) In 1940 was de eigenaar J. van Wouden-berg heel wat bereidwilliger, want op 16maart van dat jaar begon een opgravingbij en in de grote boomgaard ten westenvan de huidige Castellumlaan en 't Zand(afb. 2). De leiding berustte bij deUtrechtse hoogleraar C. W. Vollgraff enbij G. van Hoorn. Medewerking verleen-den o.a. de latere Utrechtse hoogleraar J.H. Jongkees, mej. A. Roes (later mevr.Vollgraff-Roes), W. Stooker en J. J.Fraenkel. Tijdens het onderzoek zijnfoto's gemaakt door mevr. E. M. Fraen-kel-Nieuwstraten. Mevr. H. M. vanWoudenberg-van Woerden was, nu alweer vele jaren geleden, zo vriendelijk 3. De Meern

1940. De twee heren staande langs de sleuf zyn C. W. Vollgraff (achter) en G. vanHoorn. Geheel rechts mevr. H. M. van Woudenberg-van Woerden. Foto E. M. Fraenkel-Nieuw-straten. deze foto's tijdelijk aan schrijver de-zes af te staan. Een aantal wordt hierbijafgedrukt (afb. 3, 4, 6 t/m 9).Tot het belangrijkste resultaat van hetonderzoek behoort de ontdekking (afb.2, in proefput b) van de N W-hoek van defundering van een rechthoekig Romeinsgebouw (afb. 5 t/m 9). De fundering had,bovenop gemeten, een dikte van 1,10 men was tot 0,63 m hoogte bewaard geble-ven. Zij bestond voornamelijk uit 'veld-keien' (afb. 9) en was met gebruikmakingvan veel specie gemetseld. De boven-kant, die was afgedekt met een laag vier-kante tegels van 22x22x4 cm, lag 34 cmbeneden het maaiveld.Van het opgaande muurwerk was nietsbewaard gebleven. Onder de funderingwerd een rollaag van puin gevonden meteen dikte van 15 tot 20 cm. Hierondertrof men verkleuringen van heipalen(diam. 10 cm) aan. De bovenkant van de-ze heipalen lag. 1,10 m beneden hetmaaiveld. De hoek van de fundering be-stond uit twee zware op elkaar geplaatste'veldkeien' (afb. 8), die op die plaats degehele dikte van de fundering vormden.Ten oosten van deze hoekstenen werdin het metselwerk van de noordelijkefundering een

(afvoer)kanaal gevonden,juist onder het niveau van het verdwe- 4. De Meern 1940. Van links naar rechts: J. H. Jongkees, C. W. Vollgraff (met hoed) en A. Goes.Foto E. M. Fraenkel-Nieuwstraten. ^Zie voor een uitvoerige publikatie van dit on-derzoek: Vollgraff en Van Hoorn.























Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 &quot;** december 1982 72 27. De Meern 1973. Vlak I (ge-middeld op 2,35 m +N AP) tus-sen 100 en 114 m. Aangegevenzijn o.a. haardplaatsen A en B enafvalplekken DM. 1973-66, 104,105, 109 en 132. De vondsten dieniet in afvalplekken werden ge-vonden zijn aangegeven met eensterretje en een verkort vondst-nummer. Naar Kalee en Isings,afb. 3. Zie voor vondstnr.10: afb. 38, nr. 292: afb. 39a-b109: afb. 41132: afb. 35, nrs. 2 en 15 102m llOm 106 m gebleven. Een derde N-Z- greppel werdnu ook zichtbaar. In dit vlak kwamen de-len van drie haardplaatsen (H, K en L)'&quot;)te voorschijn. Van H was slechts een ver-brande afdruk bewaard gebleven (op1,60 m -I-NAP). De haardplaats zelf heeftdus iets hoger gelegen. De boog van devuurhaard was naar het westen gericht.Van L was alleen een halfronde ringvan verbrande klei in het vlak terug tevinden. Haardplaats K was rond en opge-bouwd uit stukken natuursteen, grotebrokken verbrande klei met duidelijkeafdrukken van takken ('huttenleem')^')en een deel van een maalsteen. Dehaardplaatsen waren aangelegd in eenegalisatielaag en iets boven een brand-laag. Deze, ook aangetroffen in het oost-profiel (afb. 34), laag m), liep in een grootdeel van werkput IB/C onder vlak 3door. Tot de vondsten in

vlak 3 behoren vieraaneenpassende fragmenten van een ter-ra sigillata-bord Dragendorff 18 met deelvan een pottenbakkersstempel (OFGERM, afb. 35,6, datering: 65-75). Bij el- '° Om vergissingen te voorkomen zijn de letters len J niet gebruikt. ^' Deze stukken verbrande klei zijn afkomstigvan de wanden van een gebouw. Deze wandenbestonden uit zware staande palen met daartus-sen dunnere palen en takken. De openingen tus-sen de takken werden dichtgesmeerd met klei/leem. Wanneer het gebouw in vlammen opgingwerden delen van de met klei dichtgesmeerdewand door de hitte van het vuur gebakken. 0»cC lOOcm HAARDPLAATS F 31. De Meern 1973. Haardplaats F in vlak 1. De pijl geeft het noorden aan. Naar Kalee en Isings,afb. 5.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 december 1982 73 kaar lagen o.a. een lipfragment van eengladwandige kruik Stuart 112, vele aa-neenpassende fragmenten van zes ruw-wandige kookpotten Stuart 201A en eenfragment van een pot Stuart 213A&quot;). Bijhaardplaats K werden enkele fragmen-ten van een inheemse pot aangetrof-fen&quot;). Paalsporen Onder bijzonder slechte weersomstan-digheden werden vervolgens vlakken 4en 5 onderzocht. Omdat het rijwielpadover de westkant van de werkput moestworden aangelegd, diende dit deel vande werkput (= vlak 4) eerst te worden on-derzocht. Hierin (gemiddeld op 1,45 m -l-NAP) tekenden zich scherp twee N-Z standgreppels en een O-W tussen-wandgreppel af. In de vrijwel schonegeelgrijze kleivulling waren rechthoeki-ge paalsporen bewaard gebleven (afme-tingen o.a. 10x7,5 en 16x10 cm). Deze reikten tot 1,20-1,25 m -hNAP.Het oostelijk deel van het vlak was he-laas grotendeels door vorst en sneeuwvernield, zodat dit vlak op iets dieper ni-veau (= vlak 5, gemiddeld op 1,35 m +NAP, afb. 33) moest worden getekend.Aangetroffen werden twee N-Z stand-greppels (afb. 33, A en B) en twee O-Wtussenwandgreppels (afb. 33, C en D).De kleivulling van deze greppels wasvermengd

met houtskoolresten en bro-kjes verbrande klei. Deze verontreinigdevulling wijst er op, dat men de greppelsdoor een brandlaag heeft gegraven. Dezewas bewaard gebleven in het hierna tebespreken oostprofiel (afb. 34, laag m).Tot het gebouw waarvan greppels A toten met D deel hebben uitgemaakt, be-hoorde ook de met houtskoolresten enstukjes verbrande klei verontreinigdegreppel p in het oostprofiel. In de greppels A tot en met D bevondenzich rechthoekige paalsporen (afmetin- 28. De Meern 1973. Haardplaats A in vlak 1. In de grote tegel het stempel VEXEXF, in rechthoe-kig kader. Zie voor het stempel afb. 43, nr. 1. gen o.a. 10x7, 13x9 en 19x10 cm). Dezewaren moeilijk in de met brandresten vermengde vulling te onderscheiden. Degreppels vormden een vertrekje van on- &quot; Vondstnummer DM. 1973-226.&quot; Vondstnummer DM. 1973-225. ^^^i^nHKL^rfP^^' 30. De Meern 1973. Haardplaats B. De bovenste laag baksteenfragmen-ten van de boog is verwijderd. 29. De Meern 1973. Haardplaats B in vlak 1. Naar Kalee en Isings, afb. 4.
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