
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 37 Romeins Vleuten-De Meern door J. H. J. Joosten Het boek De Romeinen in Vleuten-De Meern is nog maar een jaar oud en nu al door de sensationele ontdekkingen inVeldhuizen verouderd. Toch bundelt dit boek, uitgegeven door onze historische vereniging, een aantal artikelen die eenschat van informatie bevatten over het Romeinse verleden van onze gemeente. Door de overweldigende belangstellingopgewekt door de vondst van de Romeinse weg en het schip, is het boek bijna uitverkocht. De weg en het schip vertelleneen verhaal dat een nieuw licht werpt op het verloop van de Romeinse rijksgrens en de positie van Romeins Vleuten-DeMeern, mogelijk het Fletio(ne) van een oude Romeinse wegenkaart. Dit artikel is een eerste aanvulling op het Romeinen-boek en geeft tevens een overzicht van wat er al eerder gevonden is (afb. 1 zie middenpagina's39 en 40). De Rijn domineerde het landschap De machtige, 100 tot 200 meter brede, Rijn bepaalde gedurendede eeuwen rond het begin van de jaartelling hier het landschap.Waar nu Huize Voorn ligt stroomde ze onze gemeente binnen ommet enkele wijde bochten via de huidige dorpskern van Vleutenbij Harmeien onze

gemeente weer te verlaten. In de buurt vanwaar nu de bloemenveiling aan de Utrechtseweg ligt takte zicheen stroom af die zich slingerend zijn weg baande naar De Meernom daar naar het noordwesten af te buigen en zich even ten noor-den van Harmeien weer bij de hoofdstroom te voegen. We noe-men deze niet meer bestaande stroom, die zo'n belangrijke rolzal spelen, naar de naam die fysisch-geografen aan zijn stroom-mg hebben gegeven: de Heldammerstroom.In de vele eeuwen dat dit rivierensysteem bestond had ze eenbrede strook veen in de omliggende moerassen opgeruimd endaarvoor in de plaats, en gedeeltelijk ook daarover, zand en kleiafgezet. Hoe verder van de rivier af hoe kleiiger. Vlak bij derivier waren de afzettingen zo hoog geworden dat ze een soortnatuurlijke dijken vormden. Alleen bij hoge waterstanden over-stroomden deze oeverwallen. Door de schurende werking van derivier verplaatsten de kronkels, de meanders, zich stroomaf-waarts, daarbij de oeverwallen soms aantastend. Bij zeer hogewaterstanden, veroorzaakt door springvloed en westerstorm ofhoge waterafvoer, brak de rivier soms met geweld door de aldusontstane zwakke plekken van zijn natuurlijke dijken heen ensleep een geul uit tot ver in de naast liggende moerassen.

Dezandafzettingen die deze doorbraakgeulen, crevasses in vaktaal,later opvulden, vinden we nu nog terug als hooggelegen ruggenin het landschap. De relatief hoge ligging werd veroorzaaktomdat het omliggende veen na de ontginningen met enkelemeters inklonk. Ten zuiden van de Heldammerstroom liggenenkele van deze grillig gevormde crevasses. Buiten de zojuistbeschreven stroomruggen en crevasses lagen de komgronden. Zewaren vroeger vrijwel onbegaanbaar; slecht afgewaterd enbedekt met bossen. De wijk Het Weer ligt midden in zo'n kom.Bewoners zullen in hun tuinen vruchteloos naar zand graven enals ze door de zware komklei heen zijn venige lagen aantreffen.Dit alles vormde het toneel van de hierna beschreven gebeurte-nissen. Inheems en Inheems-Romeins Op de omgeploegde akkers zien we, nadat de regens de grondhebben uitgespoeld, vaak op lichte verhogingen, donkere ver-kleuringen. Bij nadere beschouwing blijken deze veroorzaakt tezijn door botresten, potscherven, verbrand leem en houtskool. Als de archeoloog hier met zijn guts of boor de grond dieperonderzoekt dan blijkt de ondergrond niet zelden de groengeleverkleuring te vertonen van fosfaatrijke grond. Dit zijn de restenvan de huisplaatsen van Germaanse inheemse

families die zichhier veelal in de late ijzertijd in de eerste eeuwen voor onze jaar-telling hadden gevestigd. We vinden ze alleen op de stroomrug-gen en crevasses waarvan de zandige klei zich goed liet bewer-ken. Ze vormden hun aardewerk met de hand. De klei vermeng-den ze met grof zand of potgruis om ze bij hoge temperaturenniet te laten barsten. Met hun nagels en door de potranden methun vingertoppen van kartels te voorzien versierden ze vaak hunaardewerk. Zo'n huisplaats werd slechts enkele tientallen jaren gebmikt.Gedurende die tijd drongen de fosfaatrijke afvalstoffen de grondin en zijn nu na 2000 jaar nog goed zichtbaar. De oude huizenbrandden af en de muren van met leem bestreken vlechtwerkwerden als het ware gebakken. De brokstukken hiervan liggen ernu nog. In vaktaal wordt dan van huttenleem gesproken.Enkele jaren geleden zijn, voor de bouw van Leidsche Rijnbegon, archeologische verkenningen uitgevoerd. Bij deze ver-kenningen zijn in de omgeving van het Haarpad, Langerak,Veldhuizen en nog op veel meer plaatsen op de stroomrug tien-tallen van dergelijke vestigingen uit de ijzertijd ontdekt. Rekenenwe mee dat door begroeiing, bebouwing en andere oorzaken langniet alles onderzocht kon worden en er bovendien door

erosievan de rivieren en door afvletting veel verloren is gegaan danmoeten er honderden van dit soort inheemse boerderijen geweestzijn. Stellen we de periode gedurende welke deze boerderijengebouwd werden op 300 jaar en de levensduur van zo'n boerde-rij op 30 jaar, dan zijn er gemiddeld enkele tientallen tegelijker-tijd bewoond geweest. Hierbij hoort een inwoneraantal vanomstreeks 500. Dit zijn natuurlijk grove benaderingen, maargeven toch een indruk van de bevolking in die periode. Niet altijdwerd op deze huisplaatsen alleen het handgevormde met kwartsen potgruis gemagerde aardewerk gevonden. Vaak lagen er ookscherven van Romeins aardewerk tussen. Een stuk van een wrijf-schaal of een amphora lagen tussen het inheemse aardewerk datnu ook vaak met organisch materiaal was gemagerd. Deze orga-nische magering verraadt de Romeinse invloed. Vertonen devindplaatsen het zojuist beschreven beeld dan spreken we van:Inheems-Romeins. Deze inheems-Romeinse nederzettingen vin-den we vooral ten zuiden en ten oosten van de Heldammer-stroom, een eerste aanwijzing dat de rijksgrens langs deze nieti-ge zijtak van de Rijn liep en niet langs de hoofdarm.Het huidige Vleuten werd in de twaalfde eeuw gespeld als







Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 41 sporen uit. De gebiedentussen de Romeinse Rijnen de restgeul zijn dusgeen vindplaatsen vanRomeinse oudheden.Bij Langerak heeft deUtrechtse projectarcheo-loog Herre Wynia eenprofiel gestoken waaropprachtig zichtbaar washoe de restgeul, gevuldmet         Karolingische scherven, een laag metRomeins materiaal hadaangetast. In de negendeeeuw was deze rivierdus nog actief.De eens zo machtigerivier die het Romeinserijk begrensde is tenslot-te verworden tot eenkronkelig watertje dattot voorkort de gemeen-tegrens tussen Utrechten Vleuten markeerde. Afb. 3 Het Romeinse schip zoals hij even te zien is geweest in Veldhuizen. Intussen is vastgesteld dat hij 25mlang is en een laadvermogen had van ongeveer 30 ton. Enkele van de duizenden belangstellenden vertelden verhalenover vroegere scheepsvondsten in dit gebied. De verhalen diesoms van ver voor de oorlog dateerden zijn intussen door eenspeciaal daarvoor in het leven geroepen afdeling van de archeo-logische werkgroep 'Oude Rijn' nagetrokken. Dit leverde nogdrie mogelijke lokaties van scheepswrakken op. Alle lokaties lig-gen in oude rivierbeddingen, dus veelbelovend!Hier volgen twee fragmenten van

een verslag dat een der mede-werkers van de scheepsgroep maakte: &quot;Theo zegt dat de Romeinse pot in de Wolweverslaan is gevon-den halverwege de Houtsnijderslaan en de Glazenierslaan bijhet graven van een riolering op grote diepte.De boot is ook halverwege de Houtsnijderslaan gevonden. Deboot lag dwars in de singel halfin de singel en halfin de tuin(en)van de woningen aan de Wolweverslaan. Om de schoeiing aan tebrengen is de boot ter plaatse weggegraven, er zal dus nog weleen deel in het water en een deel in de tuin(en) zijn achtergeble-ven. &quot; ..... &quot; Hannes was met zijn broer bij de kraan en heeft de schoeiing aangebracht. Volgens hem hebben andere werknemerszeer grote gesmede spijkers uit spantribben mee naar huis geno-men. Hij gaf met zijn wijsvingers een maat van 20 cm. aan.Visserslatijn?&quot; Bedenken we dat slechts een zeer klein deel van het bodemar-chief geopend is en dat vondsten lang niet altijd herkend engemeld worden dan moeten de vijf schepen slechts een kleinefractie vormen van het totaal dat nog onder de grond ligt. Het zijnde stille getuigen van een druk scheepvaartverkeer waarvanRomeins Vleuten-De Meem ooit het middelpunt was, een regio-naal centrum van waterwegen. De Waal en de Lek

voerden steeds meer water af. Het verlan-dingsproces dat in de twaalfde eeuw eindigde met de afdammingvan de Rijn bij Wijk bij Duurstede begon voor wat deHeldammerstroom betreft misschien al in de Romeinse tijd.Langs deze stroom zijn geen laat-Romeinse sporen gevonden.Dat het riviersysteem steeds minder water afvoerde betekendenog niet dat haar meanderactiviteit verminderde. Integendeel,haar loop werd steeds grilliger. Zij wiste daarbij veel Romeinse Afb. 4 Het in het schip gevonden kistje, met links een breeuwij-zer, een halve leren zool, een sleutel en slotplaat, een spijker.Rechts een flbula en bronzen ring van een heft en een beitel. De Limesweg, van Lugdunum naar Argentoratum. Twee maanden lang staken de koppen van twee rijen zware eikenpalen boven de grond uit in een bijna twee meter diepe kuil zon-der dat het archeologisch belang tot iemand was doorgedrongen.








