Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1992. - Dl.12 36 RAAP onderzoekt het Romeinsecastellum op de Hoge Woerd Door P.G. van der Gaauw in de afgelopen wintermaanden heeft op de Hoge Woerd ten noorden van De Meern een omvangrijk verkennendonderzoek plaatsgevonden naar de resten van de Romeinse militaire nederzetting aldaar. Het onderzoek vond plaatsin opdracht van de gemeente Vleuten - De Meern tegen de achtergrond van bestemmingsplan 't Weer en werd uitge-voerd door de stichting Regionaal Archeologisch Archiverings Project (RAAP). Het onderzoek leverde belangrijke nieu-we inzichten op omtrent de structuur en de omvang van de Romeinse nederzetting. De gemeente heeft nu besloten dearcheologische resten bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan te zullen ontzien. De redactie vond drs. P.G.van der Gaauw, leider van het RAAP-onderzoek, bereid om speciaal voor ons tijdschrift een samenvatting van deresultaten te schrijven. Het is inmiddels algemeen bekend dat op de Hoge Woerd inDe Meern, bij de samenkomst van de Castellumlaan, 't Zanden de Groenedijk, de fundamenten van een Romeins badhuisliggen. Wat niet iedereen blijkt te weten is dat dit badhuis bijeen legerkamp of castellum behoorde, waarvan de over-blijfselen eveneens nog

grotendeels bewaard zijn gebleven. Het castellum van De Meem was een schakel in een reeksvan forten op de zuidoever van de Rijn, die in de eerste eeu-wen na Chr. de noordelijke grens {limes) van het Romeinserijk vormde. Castella zijn doorgaans rechthoekig van vorm enongeveer een hectare groot. De forten werden omgeven dooraarden wallen met palissades, onderbroken door poortge-bouwen en omringd door twee of drie verdedigingsgrachten,waarin overigens geen water stond; in de loop van de 2e eeuwkregen de castella stenen muren. In de naaste omgeving van een castellum zijn naast eenbadhuis ook nog een burgerlijke nederzetting of vicus en eengrafveld te verwachten. In de vicus waren handwerkslieden enhandelaren te vinden; men veronderstelt dat ook de vrouwenen kinderen van de soldaten er woonden. Het is echter nietbekend waar de vicus en het grafveld op de Hoge Woerd lig-gen. Een castellum kan beschouwd worden als een knoopuntvan verkeers- en waterwegen. Alle forten langs de limes wa-ren met elkaar verbonden door een weg, die ongeveer de loopvan de Rijn volgde. In het geval van De Meem moet boven- dien gewezen worden op het Romeinse kanaal ten oosten vande Meemdijk, dat de Rijn met de Hollandse IJssel verbond enwaarvan de raadselachtige Mare wellicht een restant is ge-weest.

Toen bekend werd dat de gemeente een bestemmingsplan,genaamd 't Weer, had opgesteld waarin over een gedeelte vanhet ca.y/e//«wterrein een woonwijk en een weg waren gepro-jecteerd, maakten zowel de Historische Vereniging, de BondHeemschut als de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bo-demonderzoek (ROB) bezwaar tegen dit plan. Omdat de Ho-ge Woerd een wettelijk beschermd monument is, mocht degemeente haar bouwplannen niet zonder meer uitvoeren. DeROB en de gemeente kwamen overeen dat eerst een onder-zoek moest plaatsvinden om de werkelijke omvang en con-serveringstoestand van de Romeinse nederzetting vast te stel-len. In juni 1991 verieende de gemeente opdracht aan Stich-ting RAAP om de restanten van het Romeinse castellum teonderzoeken. Het Regionaal Archeologisch Archiverings Project (RAAP)is een stichting die in 1985 is opgezet vanuit het Instituut voorPre- en Protohistorie (IPP) van de Universiteit van Amster-dam. RAAP is gespecialiseerd in het opsporen en evaluerenvan archeologische vindplaatsen in het landelijke gebied. Op-drachtgevers zijn gemeenten, provincies en overheidsdienstenzoals de Landinrichtingsdienst, Rijkswaterstaat en Staats-bosbeheer.

Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1992. - Dl.12 37 Van de opgespoorde vindplaatsen wordt zo goed mogelijkde archeologische waarde vastgesteld; deze wordt vooral be-paald door de omvang en gaafheid van de resten. Daarbijwordt alleen gebruik gemaakt van zogenaamd non-destruc-tieve technieken, d.w.z. methoden die de archeologische res-ten niet aantasten, zoals: nauwkeurige registratie van opper-vlaktevondsten, elektrische weerstandsmetingen en grond-boringen. In het geval van de Hoge Woerd is gekozen vooreen combinatie van de laatste twee technieken. Daarnaast iseen bureaustudie verricht, waarbij de gegevens van de opgra-vingen die in het verleden op het terrein zijn uitgevoerd, nogeens onder de loupe zijn genomen. Bodemweerstandsmetingen berusten op het verschijnseldat verschillende grondsoorten een elektrische stroom meer ofminder goed geleiden. Die verschillen in geleiding wordenvoornamelijk bepaald door de hoeveelheid water die eengrondsoort bevat. Natte klei zal de stroom beter geleiden dandroog zand; stenen funderingen hebben over het algemeeneen hoge weerstand. Het is dus denkbaar dat archeologischesporen, zoals een fundament of een met klei gevulde sloot diein een zandige bodem is

gegraven, zich laten meten als plaat-selijke afwijkingen in elektrische weerstand. Daartoe moetdan wel een zeer groot aantal metingen worden verricht. De weerstandsmeter is gemonteerd op een rekje met tweepuntige elektroden, die zich makkelijk in de grond laten du-wen (zie afb. 1). Tussen deze elektroden wordt gedurendekorte tijd een spanning opgewekt. Afhankelijk van de afstandtussen de elektroden meet het apparaat dan de weerstand tus-sen ca. 0,5 en 1 m diepte. Bij een weerstandonderzoek wordteerst een rechthoekig meetsysteem uitgezet, waarbij het te on-derzoeken terrein met behulp van meetlinten in vakken ofgrids wordt verdeeld. Langs de meetlinten meet men dan opregelmatige afstand, bijvoorbeeld 1 m, de weerstand. In hetgeheugen van de weerstandsmeter kunnen maar liefst 16.000meetwaarden worden opgeslagen; zij kunnen worden overge-zonden naar een (draagbare) computer. De metingen kunnen tenslotte visueel worden weergegevenop een kaart, door de meetpunten bijvoorbeeld een bepaaldegrijswaarde toe te kennen, meestal donkerder bij hogere weer-stand. Het resultaat is een kaartbeeld als afb. 2, waarin deweerstandsmetingen op het terrein van het badhuis zijn ver-werkt. De donkere vlekken en structuren geven hogere weer-standen aan,

in dit geval veroorzaakt door de muurresten vanhet badhuis, enkele tientallen meters ten noorden van het cas-tellum. De omvang van het bouwwerk bedroeg ongeveer 18 x30 m. Niet alleen werd de exacte locatie en de indeling van 2. De weerstandsmetingen op het terrein van het badhuis gevi-sualiseerd in grijswaarden. Duidelijk herkenbaar is een langge-rekt complex van opeenvolgende vertrekken (ca. 18 x 30 m), het-geen goed overeenkomt met het grondplan van militaire badhui-zen zoals die in Engeland en Duitsland op meerdere plaatsen zijnopgegraven. Het badhuis van De Meern lag ongeveer 50 m tenwesten van de samenkomst van Castellumlaan, 't Zand en Groe-nedijk, even buiten de noordelijke uitvalspoort van het castel-lum. het badhuis bepaald, maar ook kon de structuur van het cas-tellum met een deel van het wegenpatroon en de ommuringworden vastgelegd. Het booronderzoek is uitgevoerd met eenvoudige handbo-ren zoals de Edelmanboor, guts en grindboor. In totaal zijnruim 270 boringen verricht, over het algemeen tot een dieptetussen 1,20 en 2,50 m beneden maaiveld. Alle boringen zijnin het veld kort beschreven. Daarbij is o.a. gekeken naar detextuur (korrelgrootte: klei, zavel of zand), de kleur, vlekken(bijv. fosfaat of ijzeroxide), de structuur (bijv.

compact, hu-meus, gelaagd of geroerd) en naar eventuele archeologischeverontreinigingen (bijv. houtskool, puinbrokjes, hout, tuf-steen, bot, aardewerkscherven enz.). Het booronderzoek toonde aan dat het nederzettingsterreinbestaat uit twee gedeelten: het eigenlijke castellumitutm., datis opgebouwd uit ophogings- en bewoningslagen, en aan dewestzijde daarvan een oude rivierloop (zie afb. 3). Hierin zijnop enige diepte verontreinigde lagen aangetroffen, die be- 1. Medewerkers van de stichting RAAP voeren weerstands-metingen uit op het terrein van het badhuis. Op de achtergrondkijkt de oud-voorzitter van de Historische Vereniging, dr D.W.Gravendeel, kritisch toe. (Foto: Demmi Postema)

