


Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Noten: het allernaaste bij den weg (hij bedoelt hiermijns inziens de toenmalige Onderdijk. thansWatertorenweg, AvS) komt, en zeer nabij deplek, waar de steen gevonden is. voorbijvloeit''. De vaststelling van Janssen dat de akker: ' (...)zeer nabij (...) de Rijn' gelegen is. sluit mijnsinziens het perceel C272 uit. omdat dit aan deRijnsloot grenst. Daardoor blijven alleen depercelen Cl76 en C273, die beide wel aan de-ze vaststelling voldoen, over.Het perceel C273 blijkt zich oostelijk maxi-maal 60 meter van de Watertorenweg uit testrekken. Ik meen daardoor met zekerheid temogen stellen dat de vindplaats moet liggen ineen strook van 50-60 meter langs de Waterto-renweg en ten oosten en westen daarvan, zoalsop het bijgaande kaartje gearceerd is aangege-ven. Hierdoor wordt het gebied waar de vond-sten door Janssen gedaan zijn, terug gebrachttot minder dan een tiende van het opper vlak,dat we in 1982 als vondstgebied aanwezen.Het verdient mijns inziens verder aanbevelingom bij graafwerkzaamheden in het door mijaangegeven gebiedje,

maar ook in het gebieddaarom heen, verdacht te zijn op het te voor-schijn komen van Romeinse bouwfragmenten.Dit omdat Janssen meende dat er hoop wasdat er nog meer fragmenten gevonden zoudenkunnen worden omdat de akker nog niet opalle plaatsen onderzocht was, 'terwijl het mo-gelijk was, dat de ontbrekende deelen zich opeen' anderen akker bevonden&quot;'. Misschien zouonze archeologische werkgroep daar toch nogeens een onderzoek met het peilijzer moetendoen, om definitief vast te stellen of er eigen-lijk nog wel stukken steen liggen ? Daarbijzou dan ook zeker perceel C272 betrokkenmoeten worden. Archeologische Werkgroep 'Tussen Rijn en l.ek','Een Romeins grafnionumenl te Werkhoven?' Tn.s.senRijn en Lek. 16 {1^82-11. y-.'i2.A. van Schip. 'Een Romeins gralmonumenl ie Werk-hoven'.> II'. Tussen Rijn en Lek. 17 (19S,^-.1). 19-2.^.L.J.F. Jansen, door hem gelekende kaan. ArchiefJanssen, vig. Berichten R.O.B. 28, (1978). 525. on-der: Werkhoven 1+2. genoemd: plattegrond, schets.Bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden. Studie/aal Wes-terse

Handschriften.Van Schip. 22. Een Romeins grafmonument. M.Van Schip. 23. Dr.s. A.S.M, van Schip is .secretaris-penning-meester van de Archeologische werkgroep'Leen de Keijzer' van de Historische Kring'Tussen Rijn en Lek' en woont in Werkhoven. 24 J


