
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 57 De Thematerwetering werd in ruilverkavelingsverband met hetoog op de zeer ongelijke hoogteligging van afgevlette percelen inhet vroegere Wielreveld verdeeld in enige panden met verschil-lende peilen. Het laagste pand watert nu af op Themaat. De ver-binding met de Vleutensewetering is eveneens gewijzigd; voorhet westelijke deel van de Thematerwetering loopt deze nu langsde Joostenlaan. Noten 1. Rijksarchief Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht, Zesderegister van verschillende acten van de Staten en hun gedepu-teerden, Inv.nr 349-7, f. 88 vso. 2.   Zie voor dit oude kerkpad tussen De Haar en Vleuten:J.H.J.Joosten, &quot;Het Haarpad en een opzienbarende vondst&quot;, in dittijdschrift, jrg. 14, nn 4 (1994), p. 88 e.v., alsmede P.F.KleinObbink en J.H.J.Joosten, &quot;Haarpad, verhalen en bewoners&quot;; indit tijdschrift, jrg. 15, nr. 4 (1995), p. 77 e.v.. 3.  D.W.Gravendeel, &quot;De Wiel&quot;; in dit tijdschrift, jrg. 10, nr. 1(1990), p. 813 e.v.. 4.  De naburige kastelen De Haar en Ter Mey bezaten in die tijdeen vaarverbinding met de Heycop via de Haarwetering (langsde Lagehaarsedijk). Het daar lopende gedeelte van de Heycopalsmede de Haarwetering bestaan niet meer. De Nieuwe Vaart

voor dat deze werd gedempt, gezien vanaf devroegere brug in de Dorpsstraat. (Foto K.B.Nanning) Sensationele Romeinse vondsten in De Meern Eindelijk is dan toch die ene weg die naar Rome leidt gevon-den! Bij het graven van proefputjes door Ballast Nedam, opzoek naar geschikt zand voor het bouwrijp maken van hetnieuwbouwplan Veldhuizen, werden de koppen ontdekt vantwee rijen palen. Bij controle en nader onderzoek bleek hetniet minder dan een Romeinse grensweg te zijn. Een en anderkwam tot stand door hechte samenwerking met vrijwilligersvan de Historische Vereniging en de Acheologische Werk-gemeenschap voor Nederland onder leiding van de gemeente-lijke projectarcheoloog Erik Graafstal. Grote opwinding ont-stond toen even later ook nog op de bodem van een naast deweg blootgelegde rivierbedding een Romeins schip werd ont-dekt. De archeologische vrijwilligers Willem van Bemmel(opgegroeid op de nabijgelegen boerderij Nyevelt) en onsbestuurslid Hans Joosten waren bezig in de put de palen van deweg uit te graven. Om het grondwater wat af te laten vloeienwerd er aan de noordzijde van de gevonden weg een putjegemaakt. Het zich met water vullende putje werd zorgvuldigdoor Hans Joosten afgetast, waarbij hij stuitte op verrassendhard aanvoelend hout. Nader

onderzoek bracht een dwarsbalken later een rechtop staande plank aan het licht, dat de boven-rand van een schip bleek te zijn. Onmiddellijk werd contactopgenomen met het Nederlands Instituut voor scheeps- enonderwater Archeologie (NISA), om de vondst te melden.Genoemde instantie bevestigde de dag daarop al datdeze belangrijke ontdekking een Romeins schip betrof. Hetwas dan ook een drukte van belang toen op vrijdag 26 sep- tember j.1 op de &quot;site&quot; cameraploegen, fotografen en verslag-gevers van alle landelijke en regionale media door elkanderkrioelden om niets van het spektakel te missen. &quot;We liebben de weg der wegen, de Romeinse Al, gevonden&quot; ....zo meldde Erili Graafstal op de persconferentie. (Foto: Toon vanWeerdenburg) &quot;Dit overkomt je als archeoloog maar eens in je leven&quot;, zeiErik Graafstal in het N.O.S.-journaal. In zijn toelichting tij-dens de drukbezochte persconferentie had hij het over &quot;de wegder wegen, de Romeinse Al&quot;, die de voornaamste verbindingover land vormde tussen de legerkampen langs de



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 58 noordgrens van het Romeinse Rijk. In ons land lag die grens -in het latijn &quot;limes&quot; - vanaf het jaar 47 na Chr. op de zuidoevervan de Rijn en volgde de riviertak die bij Katwijk uitmonddein de Noordzee. Mogelijk werd de weg al rond het midden vande eerste eeuw aangelegd, toen ook de legerkampen (castella)in De Meern, Utrecht en Woerden werden gebouwd. De wegwerd vanwege de ligging in nat gebied enigzins verhoogd aan-gelegd op een weglichaam, dat bijeengehouden werd door eenkistwerk van palen, planken en trekbalken. Voorts werd deweg in verschillende fasen met grind verhard. Een van de plan-ken is intussen door middel van zo- genaamd jaarringen-onderzoek gedateerd in het jaar 114 na Chr. of iets daarna. Een gedetailleerde fot van het vrachtschip; rechts de versierdeachtersteven en boven het stuurboord met daaraan nog de rin-gen om de stuurriem te bevestigen. (Foto: Hans Joosten) Het ziet er naar uit dat de hele inventaris van het schip nog aanboord ligt. Verder onderzoek is nog aan de gang. De heerD.H.Kok, lid van gedeputeerde staten van de provincieUtrecht, sprekende in het kader van het Romeinenjaar 1997,vond het toch wel frappant dat de vondsten

precies in dit jaaraan het licht zijn gekomen; immers in het jaar 47 na Chr. werddoor keizer Claudius de noordgrens van het Romeinse rijkvastgesteld. Het enthousiasme waarmee zowel de plaatselijkeals de provinciale overheid zich op de persconferentie uitte, zalmogelijk resulteren in het behouden van deze vondsten. Degemeente Vleuten-De Meern gaat onderzoeken hoe de gevon-den weg in het bestemmingsplan van de wijk kan wordenopgenomen. Gedeputeerde Kok sprak al over een &quot;Limes-museum&quot; ergens in de provincie. De Historische Verenigingziet mogelijkheden voor zo'n museum in de nabijheid van hetcastellum op de Hoge Woerd. De vereniging juicht deze initia-tieven toe, daar het in schitterende staat geconserveerde schip,met de gebeeldhouwde achtersteven, naar schatting meer dan20 meter lang en 3,5 meter breed, twee keer zo mooi, tweekeer zo oud en twee keer zo gaaf is als het beroemde&quot;Utrechtseschip&quot;. Overzichtsfoto van de site. Op de voorgrond het deel van hetschip wat zichtbaar is, in het midden de twee rijen palen van deweg. (Foto: Toon van Weerdenburg) Het zeer goed geconserveerde Romeinse vrachtschip werdgevonden in de rivierbedding ten noorden van de Romeinseverkeersweg, tegen de zuidoever van de rivier,

parallel aan deweg. In het schip, dat nog maar voor een klein deel in het zichtis gebracht, werd een kist aangetroffen met gereedschap, waar-onder een breew-ijzer en een nog vlijmscherpe beitel. De hoe-ken van de kist hebben gezwaluwstaarte verbindingen en zijnversterkt met bronzen hoeksteunen. De kist heeft een nog goedwerkend slot, waarvan de sleutel in de nabijheid lag. In het nieuw te bouwen&quot;Limes-museum&quot; zoudan deze vondst vannationale en europeseallure, naast alle andereRomeinse vondsten uitde omgeving, een leer-zaam geheel kunnenvormen van wat deRomeinse cultuur voorons heeft betekend. DeHistorische Verenigingzal gaarne, in nauwoverleg met de over-heid, steun willen ver-lenen om deze initiatie-ven te verwezenlijkenin een museum genaamd&quot;Limes-Fletione&quot;. H.E.J.van Essen Hier wordt de noordelijke palenrij van de Romeinse weg ingetekend. Op de achtergrond de directiewagenvan onze vereniging, die ook nu weer intensief wordt gebruikt. (Foto: Hans Joosten)




