
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 69 Archeologische verkenningen (I) door J.H. J. Joosten Vleuten- De Meern is bijzonder rijk aan archeologische vindplaatsen. Regelmatig verschijnen in de krant berichten datweer een interessante ontdekking is gedaan. Denkt u maar eens aan het Romeinse schip, de Romeinse weg, het skelet datlaatst in Parkwijk is gevonden en de vondsten in en rond de vele kastelen die onze regio rijk is. Hoewel de pers regelmatigaandacht aan de archeologische vondsten besteedt, is het toch moeilijk om een samenhangend beeld te krijgen van hetverleden binnen onze (voormalige) gemeentegrenzen. In deze rubriek willen we hier wat aan doen. Er zal worden geprobeerd aandacht te schenken aan speciale techniekendie worden aangewend om meer over de vondsten te weten te komen. Verder zal worden gepoogd regelmatig verslag tedoen van het actuele archeologische onderzoek. De geschiedenis van het land-schap De archeologische vondsten in ditgebied zijn moeilijk te begrijpen zondereen gedegen kennis van het ontstaanvan het landschap. Zonder kennis hier-van lijken de vindplaatsen van oudhe-den willekeurig over de regio uitge-strooid. Hoe komt het dat een Romeinsschip ruim twee meter diep onder eenvan de hoogste

plaatsen in de grondzit? Hoe komt het dat de oorspronkelij-ke loop van de Oude Rijn tussenVleuten en Utrecht vrijwel niet meer isterug te vinden? 2k)nder kennis van degenese, het ontstaan, van het landschap,blijven deze vragen onbeantwoord. Hoewel dit gebied ook tijdens envoor de laatste ijstijd bewoond isgeweest beperken wij ons hier tot deperiode na de laatste ijstijd, zeg de laat-ste 10.000 jaar. Gedurende het afsmeken van hetlandijs dat gedeeltelijk ook Nederlandbedekte steeg de zeespiegel tientallenmeters. Daarbij ontstonden de duinenmet achter die duinen een venig moe-rasgebied. Vlak achter de duinen zijn demoerassen het diepst. Daarna neemt dedikte van het veen langzaam af, totdatin de uitlopers van de UtrechtseHeuvelrug het veen geheel verdwenenis. In ons onderzoeksgebied is de dikteongeveer drie meter. De Rijn, die eerst wat meer naar hetnoorden zijn monding had, verplaatstezijn hoofdstroom enkele duizendenjaren voor onze jaartelling meer naarhet zuiden en boorde zich door de moe-rassen heen en kreeg bij het huidigeKatwijk zijn belangrijkste monding-Enkele eeuwen voor onze jaartelling Afb. 1



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 70 Afb.2 5* eeuwse waterput was deze tak, die dwars door de huidige dorpskern van Vleutenstroomde, over zijn hoogtepunt heen. Dat geldt ook voor een later ontstane belangrijke neven-stroom die zich voor het dorp Vleuten van de hoofdstroom aftak-te, door de huidige dorpskern van De Meem liep en zich bijHarmeien weer bij de hoofdstroom voegde. De Waal en later ook de Lek verwerkten een steeds groterehoeveelheid water. Volgens de jongste onderzoekingen ziet het ernaar uit dat rond het jaar O de Vleutense en de Meemse tak vande Rijn bescheiden stroompjes waren, te vergelijken met de hui-dige Linge. In de tweede eeuw n.Chr. was de Meemse stroomvrijwel geheel verland. De Vleutense tak werd steeds smaller enkreeg een bizar kronkelig verloop. In de twaalfde eeuw werd bijWijk bij Duurstede de Kromme Rijn afgedamd. In de gemeen-tegrenzen en in sommige gedeelten van de Vleutense wetering ishet verloop van de Oude Rijn bewaard gebleven.(afb.l) Bij overstromingen had de Rijn gedurende duizenden jarenveel zand en klei afgezet op plaatsen waar de rivier de veenlaaghad opgeruimd en gedeeltelijk ook over de veenlagen heen.Deze plaatsen, de oeverwallen, waren uiterst geschikt voorbewoning. Het is

daarom ook niet verwonderlijk dat vrijwel allenederzettingen van voor de grote ontginningen van de elfde entwaalfde eeuw in de nabije omgeving van deze oeverwallenwaren gelegen . De moord in Leidsche Rijn Even ten noorden van de Groenedijk, daar waar nu hetwegenplan voor de Utrechtse uitbreiding Parkwijk wordt aange-legd, legden in dit voorjaar Utrechtse archeologen eenMerovigische nederzetting uit de vijfde eeuw bloot. Naast dehuisplattegrond werd nog een aantal waterputten aangetroffen.Het hout dat diep in de grond de put tegen instorten bescherm-de, was nog in vrij goede staat, (afb.2) Toch was dat niet hetmeest opmerkelijke van deze opgraving. Wat dieper in de grond. vrijwel onder de nederzetting werd een vrij gaaf skelet aange-troffen. De sporen er omheen wezen niet op een begraving. Erwas geen grafkuil en de houding was ongebruikelijk. Bovendienontbrak een deel van het been, en de onderarm inclusief de handlag een stukje verden Bij nadere bestudering bleek de schedelfracturen te vertonen, waarschijnlijk tengevolge van een flinkeklap. Een oude afrekening, suggereerden enkele kranten. Maar wanneer heeft deze moord plaatsgevonden? Geen1500 jaar geleden zoals sommige kranten meldden. Waarschijnlijk hebben de bewoners van de vijfde-eeuwsenederzetting van de aanwezigheid

van dit skelet geen weetgehad. Eeuwen eerder toen de Rijn hier nog een brede rivierwas, is het lichaam van deze vermoorde man op een zandbankaangespoeld en later bedekt met zandige afzettingen. Misschienhebben roofdieren de arm eraf gebeten en zijn met het onderbeenop stap gegaan. Geschat wordt dat de gebeurtenis zich niet langvoor het begin van onze jaartelling heeft afgespeeld. Maar er zijnook veel vroegere tijdstippen genoemd, wel tot 1500 v.Chr.. Inhet volgend nummer hopen wij u de uitslag van de ouderdoms-bepaling met behulp van de CI4 -methode te kunnen meedelen. De vragenrubriek Als u vragen heeft op archeologisch gebied of meer wilweten over de voortgang van het onderzoek, neem dantelefonisch of schriftelijk contact op. In de volgende afleveringkan hier dan aandacht aan worden besteed. Wilt u zelf actief in het onderzoek worden betrokken dan kanu lid worden van de archeologische werkgroep 'Oude Rijn'. Vragenrubriek: Hans Joosten, Haarpad 36, 3451 AZ Vleuten,tel 030 6772554. Arch.werkgroep 'Oude Rijn': Henk Doomenbal, Torontodreef22, 3564 KR, Utrecht.




