










Maandblad Oud-Utrecht 1993. - Dl.66 Waar stroomde de Rijn in de Romeinse tijd? Datis een veelgestelde vraag, waarop echter geen pre-cies antwoord te geven valt. Het is het verhaal vande slang in het zand. Toch valt er wel iets over dezaak te zeggen. Op afb. 1 zien we in de noordelij-ke periferie van het castellum een aantal nederzet-tingen liggen. De restgeul van de Rijn slingert zichdaar met een boog omheen. Dat betekent dat deRijn reeds in de Romeinse tijd en ook steeds daar-na ten noorden van deze terreinen heeft ge-stroomd - zij zijn immers niet door een verplaat-sing van de bedding verzwolgen. Kennelijk liep deRijn in de Romeinse tijd dus al in een wijde boogom het castellum heen. Maar beschikte het leger-kamp van De Meern dan niet over een of andersteunpunt direct aan de Rijn, de slagader van hetRomeinse grensverdedigingssysteem? Waarschijn-lijk wel. Op een hoog terrein in de buurt van de bloe-menveiling Vleuten, ongeveer een kilometer tennoorden van de Hoge Woerd,

werden bij graaf-werkzaamheden in 1927 zo rijke vondsten gedaandat het Rijksmuseum van Oudheden in Leidenwerd gealarmeerd. &quot;Het schijnt een Romeinscheaanleg van niet heel veel betekenis op zichzelf&quot;,concludeerde directeur Holwerda, &quot;doch van veel doorgaande weg naar het castellum van Utrechthebben gelopen. Neringdoenden streken graagleer langs dergelijke uitvalswegen. Iets anders wat zich pleegt vast te hechten aanJe uitvalswegen van Romeinse nederzettingen -,teden, dorpen en legerkampen -, zijn grafvelden.3ok in De Meern moeten in de loop van enkele«euwen over een populatie van alleen al bijna 500oldaten vele honderden bijzettingen hebben)laatsgevonden. Voorlopig moeten de gedachten)ok hier uitgaan naar de oostelijke periferie van de^oge Woerd. Een curieus vondstbericht uit het be-)in van de vorige eeuw helpt ons misschien opveg. In een artikel 'over den tegenwoordige staatIer twee Romeinsche burgen of legerplaatsen inie nabijheid van Utrecht'

in de Almanak voor deitudenten aan de Akademie te Utrecht voor hetaar 1824 schrijft Jacobus Scheltema: &quot;Bezuidenden achterweg [= Groenedijk] en voor de grootstehoogte is een vlak veld, waarin volgens de overle-vering voorheen grafplaatsen van voorname per-sonen zouden gevonden zijn.&quot; Dat is niet mis teverstaan en bij benadering ook wel te localiseren.Up het moment dat deze woorden geschrevenworden, is uitgerekend dit laatste restje nog nietgekarteerd... .'%&quot;&quot;'J-T^l^^'- '^&quot; 6. Enkele vroege aardewerkvondsten van de Romeinse nederzetting bij de bloemenveiling Vleuten. Links enrechts fragmenten van versierde schalen van terra sigillata, gemaakt in Zuid-Frankrijk omstreeks het derdekwart van de 1^ eeuw na Chr.. Daartussen de neus van een zeldzame 'gezichtsbeker' van oranje geverfd aar-dewerk uit dezelfde periode. Oud-Utrecht ? mei/juni 1993 57










