
Tussen Rijn en Lek 1993 3. - Dl.27 3 Oude rivierlopen rond het Fort te Vechten. Henk Berendsen en Simon Wynia* Oud onderzoek In de jaren 1867-1870 werden op de Houtense vlakte bij Vechten ingrijpendebouwwerkzaamheden uitgevoerd. Het Nederlandse leger liet daar een fortaanleggen als onderdeel van de 'Nieuwe Hollandse Waterlinie', in dit geval terbescherming van de stad Utrecht. Het terrein 'De Btirg' bij het dorp Vechten was allang bekend als vindplaats vanRomeinse oudheden. Men vermoedde dat de Romeinen hier in het begin vanonze jaartelling een 'sterkte' hadden aangelegd ter beteugeling van de Friezen.Ongeveer een jaar na de aanvang van de bouwwerkzaamheden sloeg het Rijks-museum van Oudheden alarm: er gaat van alles verloren, valt er niet wat aan tedoen. Veel ministerieel heen en weer geschrijf had tenslotte tot resultaat dat dekapitein der Genie G.Z.P. Marcella te

Vechten belast werd met het toezicht opde oudheden. Resultaat: scheepsladingen vondsten werden naar Leiden getrans-porteerd, alles keurig voorzien van lijsten waarop aantallen en soort vermeldstaan. Afsluitend stuurde Marcella nog een situatieplan van het onderzochteterrein (Fig. 1). Daarbij vermeldde hij een opgegraven 'riviertak' en een 'over-togt' (brug). Marcella kon een en ander niet verklaren: de opgegraven 'rivier'(herkend aan 'lagen vrij grove grint') was 3^4 maal zo breed als de bestaandeKromme Rijn, en zijn bodem lag circa 0,5 m hoger dan deze rivier ter hoogtevan Vechten. Naar de beschreven 'brug' liep geen weg, hetgeen Marcella vreemdvond: 'Zou het dan ook niet kunnen zijn, dat de rivier reeds niet meer bestondin den tijd van de Romeinen'. Het zou tot in de jaren twintig van deze eeuw duren eer er enig inzicht kwamin de inrichting van het terrein in de Romeinse tijd. Het zou te ver

voeren dithier allemaal te verhalen: op De Burg heeft een aantal Romeinse forten gelegen,daterend van de eente eeuw na Christus tot laat in de derde eeuw'. * Dr. H.J.A. Berendsen, fysisch-geograaf, Faculteit Rtumtelijke Wetenschappen, Heidelberglaan 2,3508 TC Utrecht. Drs. S.L. Wynia, archeoloog, Archeologisch Instituut Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081HV Anister<lam 1. Polak en Wynia (1991), 17



Tussen Rijn en Lek 1993 3. - Dl.27 3 Acht«rdi|k ^/ riartd^k A = brug a = schip f &quot; paalwerk B = grafstenen b = goot g - grindweg C = bedding c = tufstenen weg h &quot; vloer van D = kring waarbinnen gegraven d = duiker spaanders is bij het bouwen van het e = put i - put huidige fort j &quot; muurwerk Ten oosten van deze forten zijn ook veel sporen aangetroffen, die als haven,kaden, aanlegsteigers, maar ook wel als caissons, gebruikt bij landaanwinning,verklaard zijn. Nog weer oostelijker 7X)uden dan sporen van de bij een Romeins fort horendeburgerlijke nederzetting aangetroffen zijn. Veel is hier nog onzeker, en zal datvoorlopig ook wel zo blijven: alleen grootschalig onderzxjek zou hier wellichtuitkomst kimnen brengen. 18









Tussen Rijn en Lek 1993 3. - Dl.27 3 is organisch materiaal nodig. Wel is er een monster van plantenresten genomen,maar dit monster bleek bij nader inzien niet geschikt te zijn om te dateren (dekans dat de plantenresten verspoeld, d.w.z. van elders aangevoerd zijn, werd tegroot geacht). In de zomer van 1993 zal een nieuwe poging worden gewaagd ommateriaal te vinden, waarmee een goede datering kan worden verkregen.Een tweede belangrijke conclusie die het onderzoek heeft opgeleverd is, dat de'bedding van Marcella' niet de restgeul kan zijn, die het fort doorsnijdt van NWnaar ZO. De door Marcella beschreven grindlagen maken onderdeel uit van dekronkelwaard, waarop het Fort te Vechten grotendeels is gebouwd. De restgeulligt wat verder naar het oosten dan de bedding die door Marcella werd aangege-ven. Daardoor is het ook begrijpelijk, dat de grindlagen hoger liggen dan dehuidige

bedding van de Kromme Rijn; in de kronkelwaarden kan het zand velemeters hoger liggen dan in de feitelijke rivierbedding. Ook is vastgesteld, dat dedoor Marcella beschreven 'bn^' op de kronkelwaard moet hebben gelegen.Daardoor kan de 'brug' hoogstens gaiiend hebben om een drassige laagte over tekimnen steken, of eventueel om de aanslibbing te bevorderen. Van een echtebrug over een actieve rivier zal zeker geen sprake zijn geweest. Kronkelwaanlen van zeer verschillende ouderdom? Ten oosten van het Fort te Vechten ligt het terrein lager. Hier werden dan ookweinig of geen artefakten aangetroffen; het terrein was in de Romeinse tijdwaarschijnlijk al te nat voor bewoning. Het vermoeden bestond, dat hier eennog oudere stroomgordel (waarschijnlijk de Houtense of de Werkhovensestroomgordel) zou liggen. Dit vermoeden werd inderdaad bevestigd door derivierafzettingen die hier ontsloten

werden. Circa 325 m ten oosten van de Achterdijk is door de ROB (op circa 75 mwestelijk van de Rijsbruggerwetering) een N-2 lopende sleuf gegraven. Deze sleufgaf een prachtige doorsnede te zien door een zandige kronkelwaard. De zandigerivierafzettingen waren bedekt met een donkergrijze tot zwarte, kleiige begroei-ingshorizont (een zogenaamde laklaag), die in een groot deel van het KrommeRijngebied voorkomt, en die bekend staat als de Romeinse laklaag.In de sleuf waren verschillende zandige banken, met daartussen kleine geultjes(kronkelwaardgeulen, door de archeologen vaak ten onrechte 'beddingen'genoemd) te zien. De restgeul van het riviersysteem was helaas niet ontsloten.We weten echter wel, dat de res^eul vlak langs de Achterdijk moet hebbengelegen. In twee kronkelwaardgeultjes is een C-14 monster genomen. De C-14 datering inde zuidelijke geul (monster genomen op 140

cm -mv) leverde een uitkomst opvan circa 2600 BP. Dit betekent, dat de geul waarschijnlijk behoort bij de 22




