
Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Dorestad en Wijk bij Duurstede Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede als onderwerp voor een aflevering van hettijdschrift 'Tussen Rijn en Z.e)lc', dat was de keuze van de redactie. Vanzelf-sprekend komt dan ook het verleden aan de orde. In het verre verleden kendemen echter nog geen gemeentelijke grenzen. Houden we ons strikt aan onzeopdracht, dan doen we de doelstelling van het Kromme Rijn-project tussenWijk bij Duurstede en Utrecht tekort. Dit onderzoeksproject van de Rijks-dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), stelt zich tendoel in het Kromme Rijngebied de bewoning vanaf de oudste periode tot in delate middeleeuwen te reconstrueren. Juist de onderlinge relaties tussennederzettingen in verschillende periodes geven de archeologen een goedinzicht in de betekenis van zo'n gebied dat zich uitstrekt buiten de

gemeente-lijke grenzen. Als we ons desondanks proberen te beperken tot de gemeenteWijk bij Duurstede, kunnen we voor wat betreft de oudste bewoning kort zijn.Op een zandrug in het uitbreidingsplan De Horden zijn graven en huis-plattegronden gevonden. Zij dateren vanaf de vroege bronslijd tot in het beginvan de ijzertijd. Of op die plek in die tijd zonder onderbreking is gewoond,staat niet vast. In de volgende periode ontbreekt de bewoning. Vlak voor dekomst van de Romeinen wordt deze hoge rug opnieuw bewoond. De opgra-ving, die tussen 1977 en 1987 is uitgevoerd, bracht ca. 30 huisplattegronden en120 graven aan het licht. In het begin van de derde eeuw houdt de bewoningop. De betekenis van deze agrarische nederzetting kunnen we pas goedbegrijpen als we naar andere nederzettingen buiten Wijk kijken. In Houtenheeft de ROB een min of meer vergelijkbare nederzetting

opgegraven. Tot dittype agrarische nederzettingen zullen de meeste bewoonde plaatsen in hetKromme Rijngebied hebben behoord. Bij Rijswijk (gemeente Maurik) lag eenRomeins militair fort dat een onderdeel van de Romeinse rijksgrens (limes)vormde (af b. 1 :b). Ongetwijfeld zijn er contacten geweest tussen de militairenvan het fort en de nederzetting in de Horden. De enige plaats waar debewoning zich zonder onderbreking vanaf de Romeinse tijd tot in de vroegemiddeleeuwen voortzet, is nabij het kruispunt van de Trekweg en deRomeinenbaan (afb. l:a). Elders treedt een stagnatie in de bewoning na dederde eeuw op. 16







Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Een middenstuk verbond het zuidelijkecentrum van Dorestad met het noorde-lijke deel. Dit gedeelte was gesitueerd langs de buitenbocht van de Rijn. Deloop van de rivier viel ten dele samen met de latere stadsgracht aan dewestzijde van de stad. De nederzetting was slechts 150 meter breed. Deachterzijde liep vanaf het Engpad nabij de Singel in de richting van het Ewouden Elizabeth Gasthuis. Over een lengte van ca. 700 meter strekt de bewoningzich uit vanaf de zuidwestzijde van het stadspark in het zuiden tot aan hetbegin van de Zandweg in het noorden. In dit gedeelte van Dorestad, waarvaneen klein stuk is onderzocht, zijn plattegronden van boerderijen en waterput-ten gevonden. Onder en rond het huidige gasthuis lag een begraafplaatswaarvan een deel (ca. 450 graven) is opgegraven. Het noordelijk uiteinde van Dorestad is

op dit moment het best bekend. Deopgravingen die door de ROB tussen 1967 en 1977 zijn uitgevoerd, hebbenzich op dit deel ten noorden van de oude kern van Wijk geconcentreerd (afb.3). Een aaneengesloten gebied van ongeveer 20 hectare is er onderzocht.Hetarcheologisch onderzoek bracht aan het licht dat de noordelijke kern vanDorestad uit drie elementen bestond: Afb. 3: De opgraving van Dorestad, put 1, 27 juli 1967. 19



Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 havenkwartier, handelswijk en agrarische sector (afb. 1). De enorme havenbevond zich aan de binnenkant van de Kromme Rijn. Zij strekte zich uit langsde Hoogstraat over een afstand van 1000 meter vanaf de Singel tot achter deLangbroekseweg. Bij het begin van de bewoning lag de linkeroever van derivier direct rechts van de huidige Hoogstraat. Die straat is later aangelegd opeen oude, hoge oeverwal. In de loop van de 8ste en 9de eeuw schoof de rivierop naar het oosten. Tussen de oorspronkelijke oever en de eigenlijk beddingontstond een vaak drassige laagte die steeds groter werd. Om vanaf de oeverhet contact met de aangemeerde schepen langs de rivier in stand te houden,is die laagte met talloze houten straten overbrugd. Die straten verlengde menal naar gelang de rivier zich verder naar het oosten verwijderde. In het zuiden,bij de

huidige Nieuweweg, was de haven het langst, bijna 200 meter (afb. 4). Afb. 4: Reconstructie van de ontwikkeling van de haven tussen ca.675 en 800/825 (horizontale schaal: 1 vakje = 10 meter). 20








