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Samenvatting

In de maanden april tot en met november 2015 heeft een 

archeologische begeleiding plaatsgevonden in verband 

met de revisie van het riool in de woonwijk De Meern. Uit 

een eerder uitgevoerd booronderzoek van RAAP in 2006 

was gebleken dat in het plangebied een nederzetting 

uit de Late IJzertijd en de Romeinse limesweg waren te 

verwachten. In 2007 is door Erfgoed van de gemeente 

Utrecht een aanvullend onderzoek uitgevoerd op het 

schoolplein aan de Ten Veldestraat. Bij dit onderzoek 

zijn verschillende bermgreppels van de Romeinse weg 

aangetroffen. 

Op basis van de het RAAP-onderzoek naar de ligging 

van de limesweg kwamen bij de aanleg van het riool 

vier locaties in aanmerking voor een archeologische 

begeleiding. Het betrof de rioolwerkzaamheden aan de 

de Zeilmakerslaan, Admiraal Helfrichstraat, de Meentweg 

en de Rosweydelaan. Bij de archeologische begeleiding 

zijn aan de Zeilmakerslaan twee fasen van de Romeinse 

weg aangetroffen. Deze konden door middel van dendro-

chronologisch onderzoek in 114-115 en in 124-125 na 

Chr. worden gedateerd. Voor de noordelijke beschoeiing 

uit 114-115 na Chr. is gebruik gemaakt van lokaal hout. 

Het betreft hier waarschijnlijk onderhouds- of herstel-

werkzaamheden van een wegbeschoeiing of waterkerende 

constructie. De zuidelijke beschoeiing bestaat uit een rij 

van eiken palen die typerend is voor een bekiste agger of 

dijkweg.
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Afb. 1.1 De ligging van de onderzoekslocaties in De Meern, gemeente Utrecht.

A
BCD

E

Afb. 1.2 De onderzoekslocaties (rode stippen) op een satellietfoto (bron: Google Maps).
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding van het onderzoek

Op diverse locaties in de woonwijk ten oosten en westen 

van de Meerndijk in De Meern is in 2015 het oude riool 

vervangen en de ontwatering verbeterd. In de meeste 

gevallen werden de cunetten van de oude riolering 

aangehouden, maar op sommige plaatsen zijn nieuwe 

cunetten gegraven. Aangezien de werkzaamheden in een 

zone lagen waar archeologische resten in de ondergrond 

aanwezig konden zijn, werden deze bedreigd door de 

geplande ingreep.

Een deel van het plangebied is volgens de Archeologische 

Waardenkaart van de gemeente Utrecht aangemerkt als 

een gebied van hoge archeologische waarde. Dit betekent 

dat er een archeologievergunning diende te worden 

aangevraagd bij de bevoegde overheid. Onderdeel van de 

vergunning is het uitvoeren van archeologisch onderzoek 

op locaties met een hoge archeologische waarde. Op 

basis van eerder uitgevoerd vooronderzoek werd in het 

plangebied de Romeinse limesweg verwacht. Volgens 

het vooronderzoek zou het riooltracé op vijf locaties 

de Romeinse weg doorsnijden of raken: twee keer aan 

de Zeilmakerslaan en telkens één keer aan de Admiraal 

Helfrichstraat, de Meentweg en de Rosweydelaan (zie afb. 

1.1 en 1.2).

1.2 Archeologische en 
landschappelijke context

1.2.1 Archeologische context

Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de 

Heldammer stroomrug deel uitmaakte van de noordgrens

van het Romeinse rijk, ook wel limes genoemd. Op de zui-

delijke oever van de Heldammerstroom zijn verschillende 

kleine militaire installaties zoals een loskade, moerasbrug 

en wachttorens aangetroffen. Vanaf de tweede helft van 

de eerste eeuw zijn deze door de limesweg met elkaar 

verbonden. Ten noorden van De Meern lag het castellum 

op de Hoge Woerd op het splitspunt van de hoofdstroom 

van de Rijn met de Heldammer stroom. Stroomopwaarts 

lag het volgende castellum onder het Domplein in Utrecht 

(Traiectum). Het volgende castellum stroomafwaarts is 

dat van Woerden (Laur(i)um). In eerste instantie was de 

militaire infrastructuur volledig gericht op de Rijn en de 

bewaking van het transport over deze rivier. Aan het eind 

van de eerste eeuw werden de castella onderling verbon-

den door een militaire weg: de via militaris die vaak met 

de term limesweg wordt aangeduid.

In de tweede en derde eeuw groeit rond het castellum van 

De Meern een vicus en worden verschillende grafvelden 

in gebruik genomen. In de late derde eeuw lijken het 

castellum en de vicus grotendeels te zijn verlaten. Enkele 

geïsoleerde vondsten uit de laat-Romeinse periode en 

de vroege middeleeuwen suggereren wel enige activi-

teit rond het castellum in deze perioden.1 Ten westen 

van de onderzoekslocatie stonden op de oever van de 

Heldammerstroom ook verschillende Romeinse wacht-

torens of wachtposten uit de tweede helft van de eerste 

eeuw na Chr.2 In de directe omgeving van het plangebied 

zijn op vier locaties resten van wachttorens aangetroffen. 

Drie hiervan bevinden zich op de Heldammer stroomgor-

del ten westen van het plangebied en de vierde ligt ten 

noorden van het castellum op de Oude Rijn stroomgordel 

(nu Park Groot Zandveld).

De limesweg

De limesweg was de belangrijkste verbindingsroute over 

land tussen de forten (castella) die op de oever van de 

Rijn zijn aangelegd (van Katwijk tot de Bijlandse Waard bij 

de grens met het huidige Duitsland en verder langs het 

Duitse gedeelte van de Rijn). De Romeinse weg varieert 

sterk in opbouw, afhankelijk van de landschappelijke 

omstandigheden. De bodemgesteldheid is een van de 

bepalende factoren geweest bij de aanleg van de weg, 

die in het algemeen is aangelegd op de hogere delen 

in het landschap, waar de kans op overstromingen het 

kleinst was. Uit archeologisch onderzoek in Veldhuizen en 

Vleuterweide blijkt dat de weg met name is aangelegd op 

de overgang van de zone met beddingafzettingen naar de 

zone met oeverafzettingen. Meestal is de weg opgebouwd 

uit een kunstmatig opgehoogd weglichaam (agger) of is 

gebruik gemaakt van een natuurlijke rug in het landschap 

waarop grind is aangebracht. Het wegdek was doorgaans 

zo’n 4 tot 6 m breed; de agger waarop het wegdek was 

aangelegd, kan zich archeologisch manifesteren over een 

breedte tot 15 m. Voor de afwatering werden soms aan 

beide zijden van de weg greppels gegraven. Soms aan 

twee zijden, maar het kwam ook voor dat er slechts aan 

één zijde een greppel werd gegraven of helemaal geen 

(zie afb. 1.4 voor een voorbeeld van de opbouw van de 

Romeinse weg). De zones naast de weg zijn vermoedelijk 

ook in gebruik geweest als veedrift. Zo’n secundaire 

bermzone kan in dit gebied variëren van enkele meters tot 
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Afb. 1.3 De onderzoekslocaties (rode sterren) op de geomorfologische kaart (naar Berendsen 1982). In rood het tracé van de limesweg, 
zoals die tot nu toe bekend is binnen de gemeente Utrecht.

ca. 12 m. In sommige gevallen wordt de bermzone ook 

weer begrensd door secundaire bermgreppels. Deze zijn 

in Leidsche Rijn op verschillende locaties aangetroffen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de Romeinse weg met 

name is aangelegd op de overgang van de zone met 

beddingafzettingen naar de zone met oeverafzettingen. 

Op enkele locaties ligt de weg echter dicht tegen de geul 

van de Rijn. Hier kunnen afmeerplekken en zelfs loska-

des hebben gelegen, o.a. ten behoeve van de aanvoer 

van bouwmaterialen voor de weg, maar het waren ook 

plaatsen waar de kans op erosie relatief groot was. Het 

kan ook zijn dat de weg in eerste instantie verder weg van 

de geul lag en dat de geul in de bochten richting de weg 

is opgeschoven, waardoor de weg pas naderhand langs de 

rivier is komen te liggen.

Het tracé van de Romeinse weg kan dus op de randen 

van de oeverwallen van de rivier hebben gelegen, maar 

ook grotere bochten van de rivier door de lager gelegen 

gebieden hebben afgesneden.3 Bij verschillende onder-

zoeken zijn in combinatie met de limesweg waterkerende 

structuren aangetroffen. Door de erosiekracht van de 

rivier moest de weg regelmatig worden hersteld of 

verlegd. Deze waterkerende structuren zijn doorgaans 

opgetrokken uit hout (zowel zachthout als eikenhout) 

en zijn soms aangevuld met natuursteen zoals basalt. 

Er wordt vermoed dat deze weg vlak na de winter van 

124/125 na Chr. is aangelegd, mogelijk in opdracht van 

keizer Hadrianus, die in het jaar 122 deze grensstreek 

passeerde.

In een natte omgeving zoals een komgebied is de weg 

aan weerskanten vaak verstevigd met houtconstructies of 

alleen met verticaal geslagen palen. Het weglichaam kan 

zijn opgebouwd uit zand en klei en afgedekt met rietmat-

ten. De toplaag van de weg bestaat meestal uit grind. Het 

grind dat als wegdek is aangebracht, is soms aangevuld 

met bouwmateriaal zoals dakpanpuin. 
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Grindbaan

Type 1

Agger of aardebaan

Type 2

(Moeras)brugconstructie

Type 4

Beschoeide of
bekiste agger

Type 3

A

Type 2

Primaire bermgreppel Secundaire bermgreppel

Secundaire bermzome

Agger of aardebaan
met bermgreppels

Type 3

B

Beschoeide of bekiste agger
met bermgreppels

Primaire bermgreppel Secundaire bermgreppel

Secundaire bermzome

Afb. 1.4 Voorbeelden van de opbouw van verschillende typen Romeinse wegen met bermgreppels en een secundaire bermzone.

Nederzettingen

Naast militaire installaties zijn er ook gewone nederzet-

tingen uit verschillende archeologische perioden aange-

troffen. Ten zuidoosten van de onderzoekslocatie tussen 

de Oudenrijnseweg en het Meentpark is een boerenerf 

uit de eerste eeuw na Chr. opgegraven.4 Hierbij zijn de 

sporen van een boerderij, meerdere bijgebouwen en 

spiekers en een brug over een geul aangetroffen. Ook 

zijn er verschillende greppelsystemen aangetroffen die 

waarschijnlijk akkers hebben omgeven. In de twaalfde 

eeuw is op dezelfde locatie een vlasrootakker aangelegd. 

Dit vlasrootcomplex is in het begin van de dertiende eeuw 

weer verlaten. Direct ten westen van het plangebied zijn in 

de omgeving van boerderij De Balije nederzettingssporen 

uit de Romeinse tijd en middeleeuwen opgegraven.5 Bij 

het deelonderzoek (De Milan Viscontilaan) werden sporen 

van greppels gebouwen uit einde van de eerste eeuw tot 

het begin van de derde eeuw opgegraven. Ten noorden 

hiervan werden bij de opgraving De Balije II bewonings-

sporen zoals greppels en een hooimijt uit de twaalfde  en 

dertiende eeuw opgegraven.

1.2.2 Landschappelijke context

Het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich op 

de Heldammer stroomgordel. De betreffende rivier, die 

wordt geïnterpreteerd als een zijrivier van de Oude Rijn, 

is gezien de diverse Romeinse schepen in de bedding-

afzettingen zeker tot in de Romeinse tijd watervoerend 

geweest. De restgeul van de rivier doorkruist het hele 

plangebied (zie afb. 1.3. en 1.5). Net als de Oude Rijn 

heeft de Heldammer stroomgordel meerdere perioden 

van activiteit gekend. Dit blijkt uit het voorkomen van 

verschillende lagen oeverafzettingen boven elkaar en 

het voorkomen van verschillende restgeulen binnen 



10 

de stroomgordel.6 Het moment van inactief raken van 

de Heldammer stroomgordel ligt in de derde eeuw. Na 

230-240 na Chr. verlandde de Heldammer riviertak en 

ontstond er een nieuwe route noordelijker door de Oude 

Rijn stoomgordel.7 In het tweede kwart van de derde eeuw 

resteerde van de Heldammer slechts nog een smalle rivier 

van 10 meter breed en ongeveer 1 meter diep.

In het centrum van de onderzoekslocatie ligt de 

Meerndijk. Deze is ontstaan kort na de grote ontgin-

ningen van dit gebied in de elfde en twaalfde eeuw.8 De 

dijk ligt deels op afzettingen van verschillende crevasses 

(oeverdoorbraken) die zijn ontstaan vanuit de Heldammer 

stroomgordel in het noorden en de Meijerbergse stroom-

gordel (een voorloper van de Hollandse IJssel) in het 

zuiden. De restgeul van de zuidelijke rivierloop en de eruit 

voortgekomen crevasse lijkt in de (late) middeleeuwen te 

zijn aangeduid als de Mare.9 In 1993 is de geul ten zuiden 

van de rijksweg A12 onderzocht door de RCE (voorheen 

ROB).10  Hierbij is aangetoond dat deze in de Romeinse 

periode watervoerend en bevaarbaar is geweest. Bij dit 

onderzoek konden eerder gevonden aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van een gegraven kanaal tussen de Rijn en 

Hollandse IJssel niet worden bevestigd.11 Net ten zuiden 

van De Meern sluit dit kanaal aan op een natuurlijke 

waterloop. Uit een booronderzoek, in 1995 uitgevoer door 

studenten van de Universiteit van Utrecht, is gebleken 

dat de waterloop tussen Rijn en Hollandse IJssel mogelijk 

een gegraven oorsprong kent en stroming heeft gekend 

van de Hollandse IJssel naar het noordoosten, richting 

de Heldam rivier.12 Een mogelijke samenkomst van de 

Heldammer stroom en de deels gekanaliseerde waterloop 

kan gereconstrueerd worden in de omgeving van de 

kruising Laan 1954/Van Heemskerklaan en de Meerndijk.

1.3 Archeologisch vooronderzoek

Voordat het vooronderzoek van RAAP in 2006 werd uitge-

voerd, was de ligging van de Romeinse weg zowel direct 

ten noorden als ten westen van het plangebied groten-

deels bekend.13 Aan de hand van het archeologische on-

derzoek kon de ligging van de limesweg en de Romeinse 

riviergeul in het plangebied globaal worden gereconstru-

eerd. Ten westen van het plangebied is de limesweg over 

de gehele lengte van de Heldammer stroomgordel (ca. 3 

km) bekend.14 De weg blijkt hier zoveel mogelijk in rechte 

tracéstukken tussen de zuidelijke meanderbochten van de 

Heldammerstroom aangelegd te zijn. De weg volgde de 

kromming van de zuidelijke meanderbochten, tot het punt 

waarop de weg weer in een rechte lijn naar de volgende 

meanderbocht liep. In de meanderbochten bevond de weg 

zich nabij de toenmalig watervoerende geul en bestond 

een grote kans op erosie. Uit eerdere opgravingen is dan 

ook gebleken dat in deze zones oeververstevigingen zijn 

aangebracht en dat weg af en toe verlegd is.15

Voor het hierboven beschreven archeologische onderzoek 

uitgevoerd werd, was al een aantal vondstlocaties bekend 

in of in de buurt van het plangebied. Dit betreft drie 

Romeinse vindplaatsen die door E.P. Graafstal (Erfgoed 

van de gemeente Utrecht) zijn ontdekt in zijn tijd als 

correspondent van de ROB. De eerste vindplaats ligt nabij 

het Marepark waar terra sigilata en Romeinse dakpannen 

zijn gevonden. Op basis van landschappelijke ligging en 

de huidige inzichten zou hier een Romeinse wachttoren 

kunnen hebben gestaan. Op de andere twee vindplaatsen, 

net ten noordoosten van de kruising van de Meerndijk 

en de Laan van 1954 en bij de kruising van de Pastoor 

Boelensstraat en de Zonstraat, werd eveneens Romeins 

vondstmateriaal aangetroffen.16

Op basis van het in 2006 door RAAP uitgevoerde 

booronderzoek in het plangebied werden de aannamen 

voor de loop van de limesweg getoetst door middel van 

een gedetailleerd booronderzoek. Ten westen van de 

Meerndijk werd de limesweg op drie locaties vrijwel zeker 

aangetroffen. Vanuit het westen loopt de limesweg in een 

rechte lijn tot aan de Meerndijk naar het punt waar zich in 

de Romeinse tijd de gekanaliseerde crevasse moet hebben 

losgemaakt van de Heldammer rivier. Op deze locatie zal 

naar verwachting een brug of dam hebben gelegen. Een 

vermoedelijk vergelijkbare brug- c.q. damconstructie is uit 

Bodegraven bekend.17

Ten oosten van de Meerndijk is de limesweg alleen in de 

Wethouder Gerssenweg mogelijk aangetroffen. Door de 

aanwezigheid van bebouwing en de complexe geologische 

bodemopbouw in het oostelijke deel van het plangebied, 

was het niet goed mogelijk om de limesweg in noordoos-

telijke richting te volgen. Volgens dhr. Jansen van RAAP 

was het meest voor de hand liggend dat de weg vanaf de 

Wethouder Gerssenweg heeft aangesloten op het deel dat 

door de afdeling Erfgoed is opgegraven op het bedrijven-

terrein Oudenrijn.18 Bij dit onderzoek werd er ook nog een 

afsplitsing van de weg naar het castellum de Hoge Woerd 

richting het noorden aangetroffen. Bij het onderzoek van 

RAAP ging men er nog vanuit dat er een tweede aftakking 

van de weg richting het noorden liep. De limesweg zou 

de Meentweg kruisen en vervolgens ten oosten van de 

Meentweg richting het noorden naar het castellum op de 

Hoge Woerd lopen. Bij het onderzoek van de gemeente 

Utrecht in 2010 bleek dat deze aftakking niet naar het 

castellum liep, maar aansloot op een tweede weg richting 

het oosten.19 Dit tracé is waarschijnlijk aangelegd in het 

laatste kwart van de eerste eeuw. Deze doorgaande weg 

naar het oosten liep vervolgens door de huidige wijk 

Langerak richting het oosten en dus naar Vechten of 

Utrecht.20

Na het onderzoek van RAAP heeft de gemeente Utrecht in 

2007 een aanvullend proefonderzoek uitgevoerd op een 

schoolplein aan de Ten Veldestraat, ten zuiden van de 

Van Heemskerklaan.21 Op basis van het vooronderzoek 
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van RAAP werd, naast de Romeinse weg, in de omgeving 

ook een nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse 

tijd verwacht. Bij het proefsleuvenonderzoek werden drie 

min of meer oost-west georiënteerde bermgreppels van 

de Romeinse weg aangetroffen. Het aardewerk dateerde 

de oudste greppel in de eerste eeuw na Chr. en de 

jongste greppel in de tweede eeuw na Chr. De limesweg 

zelf ligt net ten noorden van deze onderzoekslocatie. 

Bij het verdiepen van het vlak werd een crevasse aan-

getroffen met nederzettingsafval uit de Late IJzertijd en 

vroeg-Romeinse tijd en een zogenaamde AVAVCIA-munt 

van omstreeks het begin van de jaartelling. Mogelijk 

heeft de crevasse een gedeelte van een nederzetting uit 

deze periode geërodeerd. In de jongste bermgreppel is 

eveneens nederzettingsafval aangetroffen, bestaande uit 

veel bot en aardewerkfragmenten uit de tweede eeuw. In 

de directe omgeving van de proefsleuf ligt waarschijnlijk 

een nederzetting uit de tweede eeuw na Chr.

1.4 Archeologische verwachting

Bij het uit te voeren onderzoek werden alle sporen 

verwacht die kunnen voorkomen in samenhang met de 

limesweg. Hierbij kan gedacht worden aan plaveisel, de 

agger, houten palen, beschoeiingen, primaire en secun-

daire bermgreppels en fundamentstructuren behorende 

bij een dam- of dijklichaam opgebouwd uit grond, plag-

gen, biezen, hout en/of (bak)steen. In de meanderbochten 

nabij de toenmalige watervoerende geul was de kan op 

erosie erg groot. Hier zijn dan ook waterkerende struc-

turen te verwachten, die doorgaans bestaan uit houtcon-

structies (zowel zachthout als eikenhout), soms aangevuld 

met natuursteen zoals basaltblokken. Verder zijn er langs 

de geul incidenteel ook laad-en lossteigers te verwachten. 

In het plangebied ligt ook een aantal nederzettingen uit 

de IJzertijd en Romeinse tijd. Van deze nederzettingen 

waren naast het bijbehorende vondstmateriaal natuurlijk 

ook verschillende sporen te verwachten zoals bijvoorbeeld 

paalsporen, kuilen en greppels.

1.5 Doel van het onderzoek

Het doel van een archeologische begeleiding is het docu-

menteren van gegevens en het veiligstellen van vondstma-

teriaal van archeologische vindplaatsen die vrijkomen bij 

de uitvoering van civieltechnische en andersoortige ingre-

pen in de bodem, om daarmee informatie te behouden die 

van belang is voor de kennisvorming over het verleden. 

Hierbij wordt op zo’n manier informatie verzameld dat de 

onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden.

De onderhavige begeleiding had tot doel de precieze 

locatie, alsmede de opbouw, vorm en datering van de 

limesweg vast te stellen. Hierbij zou tevens worden geke-

ken naar een eventuele fasering, en hoe de eigenschappen 

van de limesweg hier afwijken van of overeenkomen met 

eerder onderzochte delen van het tracé binnen de ge-

meente Utrecht. Daarnaast is de limesweg een belangrijk 

punt op de onderzoeksagenda van de gemeente Utrecht. 

Verder houdt het onderzoek verband met zowel NOaA 

2.0 -hoofdstuk 15: De limes: inrichting en interactie 23: 

Netwerken en infrastructuur. Op basis van het booronder-

zoek van RAAP uit 2006 is het verloop van de Romeinse 

weg door het plangebied gereconstrueerd. Hierbij worden 

kleine afwijkingen gesuggereerd ten opzichte van het 

tot dan toe aangenomen wegtracé. De archeologische 

begeleiding zou dit beeld verder kunnen verfijnen. 

1.6 Onderzoeksvragen

Algemeen:

1. Is het door RAAP aangeboorde grind afkomstig van de 

limesweg?

2. Is er sprake van meerdere fasen van de limesweg?

3. Wat is de datering van de (verschillende fasen van de) 

limesweg in de zin van het moment van aanleg alsook de 

gebruiksduur?

4. Hoe verhoudt de limesweg binnen het plangebied zich 

tot overige bekende delen van het tracé in Utrecht, gelet 

op opbouw, fasering en datering? 

5. Hoe zag het landschap eruit ten tijde van de aanleg en 

het gebruik van de limesweg?

6. Wat is de aard, ouderdom, omvang, gaafheid en conser-

vering van eventuele overige archeologische sporen in de 

bodem op deze locatie?

Per wegfase en locatie:

 

7. Is er sprake van een opgehoogd weglichaam? Zo ja, 

hoe is de limesweg opgebouwd, welke materialen zijn 

hierbij gebruikt? Is er sprake van een beschoeid of bekist 

weglichaam? Is er sprake van een verhardingslaag? Zo ja, 

waaruit bestond deze? 

8. Zijn er aanwijzingen voor onderhouds- en her-

stelwerkzaamheden en wat is de datering van deze 

werkzaamheden?

9. Hoe ziet de bermzone van de limesweg eruit, is er 

sprake van primaire bermgreppels, bermbeschoeiingen 

aan de voet van het talud of secundaire bermgreppels die 

van invloed waren op het functioneren van de weg?

10. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van een secun-

daire bermzone?

11. Hoe verhoudt de weg zich tot de fysische geografie? 

Valt er iets te zeggen over de relatie tussen morfologie en 

tracékeuze?
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1.7 Methode en personeel

Op basis van de reconstructie van de loop van de limes-

weg door het plangebied kwamen in totaal vier locaties 

in aanmerking voor een intensievere archeologische 

begeleiding. Het betrof de rioolwerkzaamheden op de 

Zeilmakerslaan, Admiraal Helfrichstraat, Meentweg en 

de Rosweydelaan. De werkzaamheden bestonden voor 

het grootste deel uit het vervangen van het oude riool 

door een nieuw riool met een grotere capaciteit, dus ook 

diameter. Op enkele plaatsen, zoals op de Zeilmakerslaan 

(locatie D), werd voor een deel een geheel nieuw riool aan-

gelegd. Verder werden er op enkele plaatsen aansluitin-

gen gemaakt op bestaande riolen of hemelwaterafvoeren.

De volgende locaties zijn archeologisch begeleid (zie afb. 

1.5a,b, paarse lijnen):

1. Meentweg tussen huisnrs 36 t/m 48: er diende over 

een lengte van 60 m een buis met een diameter van 600 

mm ingegraven te worden, op een diepte van 1,22 tot 

1,32 m-NAP.

2. Meentweg tussen de huisnrs 36 en 38: hier diende 

over een lengte van 61 m een hemelwaterafvoer met een 

doorsnede van 250 mm richting de watergang aangelegd 

te worden, op een diepte van 1,40 tot 1,50 m-NAP

3. Admiraal Helfrichstraat huisnrs 1 t/m 19: hier is over 

een lengte van 70 m een buis van 300 mm doorsnede 

ingegraven op een diepte van 1,62 tot 1,82 m-NAP. 

4. Rosweydelaan huisnrs 48 t/m 58: Het diende over een 

lengte van 38 m een riool vervangen te worden.

5. Zeilmakerslaan, van de kruising met de 

Mandenmakerslaan tot de Marelaan: hier dienden over een 

lengte van 90 m buizen met diameters van 400 en 250 

mm gelegd te  worden, op een diepte van 1,25 tot 1,60 

m-NAP.

6. Zeilmakerslaan, van huisnr 82 tot aan de kruising met 

de Stoelenmakerslaan: er diende over een lengte van 100 

m een buis met een diameter van 250 mm ingegraven te 

worden op een diepte van 1,61 tot 1,77 m-NAP.

7. Stoelenmakerslaan, huisnrs 2 t/m 24: er werd over een 

lengte van 86 m een buis met een diameter van van 250 

mm ingegraven op een diepte van 1,25 tot 1,60 m-NAP.

Het veldwerk

Bij het verwijderen van het oude riool was het soms 

mogelijk om in het tracé de profielen te onderzoeken. 

Hierbij diende gelet te worden op het voorkomen van 

grind en de aanwezigheid van aan de weg te relateren 

sporen en structuren, zoals weglichaam en beschoeiingen. 

Om de opbouw van de weg duidelijk in beeld te krijgen, 

diende in principe op iedere locatie een profiel te worden 

opgeschaafd en gedocumenteerd. Of het opschaven en 

documenteren van het profiel ook zinvol was, moest door 

de uitvoerende archeoloog in het veld worden bepaald.

De archeologische begeleiding van de rioolwerkzaamhe-

den in het plangebied zijn in een periode van 7 maanden 

op oproepbasis uitgevoerd. Daarbij zijn de verschillende 

delen van de rioolrevisie door verschillende partijen zijn 

gerealiseerd. Het archeologisch veldteam bestond uit 

Robert Hoegen met incidentele ondersteuning door Erik 

Graafstal, beiden werkzaam bij Erfgoed van de gemeente 

Utrecht. Uitwerking en rapportage zijn uitgevoerd door 

Robert Hoegen. Verder is het hout geanalyseerd door Silke 

Lange van BIAX consult in Zaandam. Het dendrochrono-

logisch onderzoek is uitgevoerd door Esther Jansma van 

Stichting RING te Amersfoort.
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Afb. 1.5a De zeven locaties (roze) van de archeologische begeleiding op de topografische kaart. De loop van de limesweg 
zoals gereconstrueerd in het onderzoek van RAAP (rood) en de Heldam rivier (blauw) zijn eveneens aangegeven.
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Afb. 1.5b Twee uitsnedes uit 1.5a. Boven de locaties A, B en C; onder de locaties D en E.
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2 Resultaten

2.1  Fysische geografie en 
archeologische sporen en 
structuren

Begeleiding Meentweg, Admiraal Helfrichstraat en 

Rosweydelaan (locaties A, B en C)

Op de Meentweg (afb. 1.5, locatie A) was de toplaag van 

de oorspronkelijke bodem bij de aanleg van de Meentweg 

verwijderd en aangevuld met zand voordat de weg was 

geasfalteerd. Bij de werkzaamheden werd het oude riool 

vervangen. Het bodemprofiel was niet altijd zichtbaar 

door de verstoringen als gevolg van de aanleg van het 

oude riool. Op basis van de reconstructie zou de limesweg 

enkele meters ten noorden van de noordelijkste nieuwe 

rioolbuizen in de Meentweg liggen. In het deel ten zuiden 

daarvan werden geen sporen of vondsten aangetroffen. 

Het resterende bodemprofiel ter plaatse bestond uit 

komafzettingen. Volgens het onderzoek van RAAP zouden 

de bovenste lagen bestaan uit oeverafzettingen, maar 

deze waren - althans in de rioolsleuf - niet meer aanwezig. 

Bij de begeleiding van de hemelwaterafvoer meer naar het 

oosten zijn wel oever-op-komafzettingen waargenomen. 

De sleuf voor de hemelwaterafvoer was echter te smal om 

een goede waarneming te doen en bij de graafwerkzaam-

heden werden verder ook geen vondsten aangetroffen. 

In de Admiraal Helfrichstraat en de Rosweydelaan (afb. 

1.5, locatie B en C) was het beeld vergelijkbaar met dat 

van de Meentweg. In de profielen langs de oude rioolbuis 

waren alleen komafzettingen zichtbaar. Op beide onder-

zoekslocaties zijn verder geen vondsten of beschoeiingen 

van hout waargenomen. Door de aanwezige verstoringen 

en de methode van werken waren de bodemprofielen 

vaak niet goed of helemaal niet zichtbaar. Hierdoor kan 

niet worden uitgesloten dat de Romeinse weg hier aan de 

archeologische waarneming ontglipt is.

Begeleiding Zeilmakerslaan (locatie D)

Op de Zeilmakerslaan (afb. 1.5, locatie D) werd een nieuw 

cunet gegraven voor de aanleg van het vervangende riool. 

Op deze locatie waren ook archeologisch sporen in het 

vlak van het tracé te verwachten. Het onderzoek op deze 

locatie is gestart met de begeleiding van de omlegging 

van een gasleiding in een parkje in de noordwesthoek van 

de kruising van de Zeilmakerslaan, de Marelaan en de Van 

Heemstralaan. Bij het graven van het cunet werd materiaal 

uit de nieuwe tijd en Romeinse tijd aangetroffen (vondst-

nummers 1 en 2). Het bodemprofiel van de sleuf, maar 

ook het profiel van het riooltracé net ten zuiden daarvan, 

bestond uit oever-op-komafzettingen. Net onder het 

scherpe zand van de Zeilmakerslaan lag een homogeen 

grijs, kleiig, geroerd pakket met materiaal uit de nieuwe 

tijd. Daarop volgde een zandige, roestkleurig geoxideerde 

laag (oeverafzetting) met eronder blauw-grijze klei 

(komafzetting). In de oeverafzetting werden één ruw-

wandig Romeinse en één handgevormde scherf, enkele 

basaltblokken en her en der wat grind gevonden. Op de 

overgang van de oeverafzettingen naar de komafzettingen 

was soms een donkerbruine laag te zien, vermoedelijk een 

vegetatiehorizont. Bij de begeleiding van het tracé richting 

het westen werd in de oeverafzettingen geen materiaal 

meer aangetroffen.

De vondsten liggen in de randzone van een vindplaats 

die RAAP in 2006 in kaart heeft gebracht.22 Deze vind-

plaats ligt net ten oosten van de onderzoekslocatie en 

beslaat een gebied van circa 1,6 hectare. De omvang is 

gebaseerd op de aangetroffen Romeinse vondsten en een 

fosfaatconcentratie in de boringen. De vindplaats ligt aan 

een verlande crevassegeul die vermoedelijk gedurende 

de bewoningsperiode is verland. Deze geul maakt deel 

uit van het crevassecomplex waaraan de gekanaliseerde 

watergang in de richting van de Hollandse IJssel is 

ontsprongen. Het aangetroffen grind en de basaltblok-

ken duiden echter meer op een relatie met de limesweg. 

In boorraai G van RAAP, die van noord naar zuid net ten 

westen van het riool loopt, werd net ten zuiden van de 

overgang Zeilmakerslaan-Heemskerklaan een concentratie 

grind aangeboord. De reconstructie van de Romeinse weg 

is voor een deel op deze waarneming gebaseerd.

Bij de begeleiding van het tracé richting het westen, tot op 

de hoek van de Mandenmakerslaan, werden verder geen 

sporen aangetroffen, met uitzondering van een perceels-

greppel uit de negentiende of twintigste eeuw. Het bo-

demprofiel veranderde echter wel, in die zin dat richting 

het oosten de dieper gelegen komafzettingen verdwenen 

en overgingen in sterk gelaagde beddingafzettingen. De 

overgang ligt op circa 50 meter vanaf het beginpunt van 

de begeleiding ter hoogte van de huisnummers 1 en 2 van 

de Zeilmakerslaan. Richting het westen kwam de bedding 

steeds hoger in het profiel te liggen, waardoor de oeveraf-

zettingen ter plaatse steeds dunner werden. Vermoedelijk 

bevindt zich hier een uitstulping van de bedding- en 

oeverafzettingen die meer naar het noorden liggen. Bij de 

kartering van RAAP in 2006 zijn in dit deel van De Meern 

niet zoveel boringen gezet, waardoor deze beddingafzet-

tingen vermoedelijk niet zijn waargenomen.
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grind, basaltblokken en een enkele dakpan. Ter plaatse 

was de bodem tot circa 1,00 à 1,30 -Mv verstoord door 

de aanleg van de weg. Het eerste hout bevond zich hier 

direct onder, op een diepte van circa -1,00 NAP. In het 

tracé van het oude riool was de structuur verstoord bij 

de rioolaanleg, maar daaronder waren nog enkele palen 

zichtbaar op -2,00 NAP (afb. 2.1: spoor S2). Vermoedelijk 

is nog een groot deel van de weg onder de huidige stoep 

langs de Zeilmakerslaan bewaard gebleven.

 Begeleiding Zeilmakerslaan (locatie E)

Beschoeiing 114-115 na Chr.

Aan het westelijke uiteinde van de Zeilmakerslaan werd 

in het noordprofiel, en voor een deel onder de rioolbuis, 

een houten beschoeiing in de komafzettingen aangetrof-

fen (afb. 1.5, locatie E en afb. 2.1, spoor S2 t/m S9). 

De beschoeiing bestaat uit ingeslagen palen, staken en 

takken die mogelijk rond de stammen waren gevlochten 

(afb. 2.1-2.3, spoor S3 t/m S9). De klei rond de palen 

in de noordwand bevatte kleine takjes, venig materiaal, 

ZEILMAKERSLAAN
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O
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Afb. 2.1 De sporenkaart met de wegbeschoeiingen op locatie E (hoek Zeilmakerslaan en Stoelmakerslaan).
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Afb. 2.2 De noordelijke beschoeiing van de Romeinse weg op locatie E met palen, staken, takken, basalt en grind.

Afb. 2.3 Detailfoto van de noordelijke beschoeiing met essen-, elzen- en wilgenhout. 
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Afb. 2.4 De zuidelijke beschoeiing van de Romeinse weg met een rij van acht palen op locatie E.

Uit het houtonderzoek blijkt dat de beschoeiing uit 

essen-, elzen- en wilgenhout heeft bestaan. Het dendro-

chronologische onderzoek van een van de monsters van 

een es leverde een datering op van 114 of 114-115 na 

Chr. De wegbeschoeiing valt hiermee niet binnen een van 

de grote bouwcampagnes van 100 of 124-125 na Chr. Het 

rommelige karakter van de beschoeiing van palen, staken, 

takken van verschillende houtsoorten en basaltblokken 

doet vermoeden dat het óf herstel- of reparatiewerk-

zaamheden aan een wegbeschoeiing betreft óf wellicht 

de primaire aanleg van een waterkerende structuur als 

antwoord op recente erosie.

Beschoeiing 124-125 na Chr.

Ten zuidwesten van de beschoeiing werd naast en 

gedeeltelijk onder het oude riool een tweede structuur van 

een Romeinse weg aangetroffen. Deze bestond uit een rij 

van acht eiken palen die op een regelmatige afstand van 

elkaar in de klei waren geslagen. Het betreft hier slechts 

één zijde van de bekisting van een agger. Vijf van de 

acht palen konden exact worden ingemeten en drie zijn 

globaal op de tekening aangegeven (afb. 2.1, spoor S10, 

afb. 2.4 en afb. 2.5). De afstand tussen de palen bedraagt 

circa 20 tot 30 cm. Het bovenste deel van het bodempro-

fiel was verstoord door de aanleg van de Zeilmakerslaan 

en het riool. De bovenkant van het hout lag op circa 

-0,90 NAP ofwel ongeveer 1,10 -Mv. De palen waren circa 

2,5 meter diep in de klei geslagen. De eiken bekisting 

bestond uit aangepunte palen van rondhout en gekliefd 

hout. Van de bekisting is geen tegenhanger gevonden. De 

tegenhanger is mogelijk gemist door recente verstoringen 

of hij bevindt zich aan de noordzijde onder de stoep. Het 

hout van de bekisting is in het najaar van 124 of voorjaar 

125 na Chr. gekapt. Het is bekend dat in de winter van 

124-125 na Chr. grootschalig onderhoud van de limesweg 

plaatsvond, waarbij op verschillende locaties uit eiken-

hout opgetrokken wegbekistingen werden aangelegd.23 

De aanwezigheid van de keizer Hadrianus in deze regio 

zou mogelijk met het onderhoud van de weg in verband 

staan.24

2.2 Archeologische vondsten

2.2.1 Aardewerk

In totaal zijn er zes stuks aardewerk aangetroffen bij de 

archeologische begeleidingen. Dit aardewerk is allemaal 

op locatie D aan de Zeilmakerslaan gevonden, in het 

oosten bij het begin van het tracé en bij de begeleiding 

van de gasleiding net ten noorden daarvan. Het materiaal 

dateert voornamelijk in de nieuwe tijd en Romeinse tijd. 

Met uitzondering van het Romeinse aardewerk kan het 
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Afb. 2.5 Detailfoto van de palenrij van de zuidelijke beschoeiing van de Romeinse weg op locatie E.

materiaal buiten beschouwing gelaten worden, aangezien 

dit afkomstig is uit de bouwvoor of een oude perceels-

greppel uit de negentiende of twintigste eeuw.

Bij het onderzoek werd een oranje, handgevormde rand-

scherf met een magering van organisch materiaal in de 

oeverafzetting aangetroffen. De pot had een diameter van 

twaalf cm en een afgeronde rand (vondstnummer 3, afb. 

2.6). Dit aardewerk is typerend voor de Late IJzertijd en de 

vroeg-Romeinse periode. Verder zijn er twee ruwwandige 

wandscherven gevonden, waarvan er één gedetermineerd 

kon worden als granular grey waar. Dit baksel komt voor 

in de eerste eeuw na Chr., en dan vooral vóór de Flavische 

tijd (69-96 na Chr.).

2.2.2 Basalt 

Uit verschillende onderzoeken in Leidsche Rijn is ge-

bleken dat basalt werd gebruikt om het noordtalud van 

de weg of een waterkerende beschoeiing te verstevigen 

tegen de eroderende kracht van de rivier.25 In De Meern 

en omgeving konden deze constructies met basalt vaak 

gedateerd worden door middel van dendrochronologisch 

onderzoek van het hout. Zo kon het hout van een oeverbe-

schoeiing in put 2 en 4 van het project Waterland in 100 

na Chr. worden gedateerd.26 De stroomkerende construc-

tie die in de wijk De Balije werd aangetroffen en waarin 

basalt is gebruikt, blijkt ook uit 100 na Chr. te dateren.27 

Bij het archeologische onderzoek van de Balije werden 

niet alleen basaltblokken aangetroffen in de beschoeiing 

ten noorden van de weg, maar ook in het vermoedelijk 

afgezonken schip De Meern 4. Een aantal andere structu-

ren met basalt, zoals een oeverbeschoeiing in put 1 van 

het project Waterland en het westelijke landhoofd van 

de moerasbrug in put 5 van hetzelfde project, konden 

eveneens omstreeks 100 na Chr. gedateerd worden.28

Op basis van deze dendrochronologische gegevens blijkt 

dat de toepassing van basalt op het noordtalud van de 

limesweg en waterkerende beschoeiingen geassocieerd 

kan worden met de grootschalige bouwactiviteiten aan de 

limesweg van 100 na Chr.29 Deze bouwcampagne richtte 

zich kennelijk vooral op locaties waar de rivier de limes-

weg erodeerde en beschermingsmaatregelen getroffen 

moesten worden. In deze periode vond grootschalige kap 

van hout plaats en werden er grote hoeveelheden basalt 

via de Rijn aangevoerd. Ook blijken deze houten construc-

ties voornamelijk te zijn toegepast in de strijd tegen het 

water.30 Vermoedelijk hangt de aanleg van deze construc-

ties samen met een periode van verhoogde activiteit van 

Afb. 2.6 Handgevormd aardewerk uit de Late IJzertijd/Romeinse 
tijd van locatie D aan de Zeilmakerslaan.
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Afb. 2.7 Basaltblokken aangetroffen in de noordelijke beschoeiing van de Romeinse weg.

Afb. 2.8 Een grindmonster uit de noordelijke beschoeiing van de Romeinse weg.
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de rivier. Fysisch-geografisch onderzoek heeft aangetoond 

dat zich in Leidsche Rijn tussen 90 en 120 na Chr. een 

periode van verhoogde rivieractiviteit voordeed.31

Het petrografisch-mineralogisch en geochemisch on-

derzoek van de basaltblokken van de Balije in De Meern 

heeft aangetoond dat deze werden aangevoerd vanuit het 

Zevengebergte bij Bonn, ca. 300 km Rijnopwaarts. Gezien 

de omvang van deze regionale onderhoudsmaatregelen 

uit circa 100 na Chr. wordt aangenomen dat dit duidt op 

een aansturing door een bovenregionale autoriteit. Zelfs 

een mogelijke keizerlijke betrokkenheid kan niet worden 

uitgesloten. Dit was de begin van de regeringsperiode 

van keizer Traianus (98-117 na Chr.), die in 98 na Chr.

het stadhouderschap van de provincie Neder-Germanië 

vervulde, toen hij het bericht kreeg van het overlijden 

van zijn voorganger en adoptief-vader Nerva. Blijkens de 

mijlpalen uit Xanten en Beek bij Nijmegen gaf Traianus in 

die periode opdracht voor verbetering van het wegennet 

rond die twee steden.

Bij de begeleiding van de werkzaamheden in de 

Zeilmakerslaan zijn op locatie D en E basaltblokken 

aangetroffen. Op locatie D werden twee brokken met een 

gezamenlijk gewicht van 1006 gram aangetroffen in het 

bodemprofiel van de gasleiding. Op locatie D werden 

tussen het hout van de noordelijke beschoeiing vier grote 

blokken met een totaalgewicht van 18,5 kg gevonden. 

Het grootste blok had een gewicht van 11,5 kg (afb. 2.7). 

Het elzenhout van de beschoeiing aan de noordzijde op 

locatie E kon dendrochronologisch worden gedateerd in 

114-115 na Chr.

Conclusie

De beschoeiing waarin basaltblokken waren verwerkt 

dateert van na de bouwcampagne van 100 na Chr. 

Dendrochronologisch onderzoek van het hout in de omge-

ving heeft inmiddels aangetoond dat er ook wegbeschoei-

ingen en oeverwerken in de jaren 89, 91, 93, 101, 103 

en 112 na Chr. dateren.32 Het geïsoleerde karakter van al 

deze bouwactiviteiten in tijd en ruimte doet vermoeden 

dat het hier om kleinschalige onderhouds- en reparatie-

werkzaamheden ging. Ook de datering van de beschoei-

ing met basalt op Zeilmakerslaan kent geen parallellen in 

de omgeving. Vermoedelijk betreft het ook hier dus een 

lokale reparatie van de wegbeschoeiing, eventueel met 

hergebruik van basalt, dat overigens voornamelijk tijdens 

de grote bouwcampagne uit 100 na Chr. lijkt te zijn 

aangevoerd en in oeverconstructies verwerkt is. 

2.2.3 Grind

Grind is het voornaamste materiaal dat in de Romeinse 

tijd als wegverharding werd gebruikt. Bij het onderzoek 

op locatie D aan de Zeilmakerslaan werden in de oever-

afzettingen aan de oostzijde en bij de aanleg van de 

gasleiding in de buurt van vindplaats 2 van RAAP enkele 

grindjes waargenomen (vondstnummer 2). Het grind, dat 

samen met aardewerk en de genoemde basaltbrokjes 

werd gevonden, is een indicator voor de aanwezigheid 

van de limesweg. Bij het onderzoek van RAAP werd in 

twee boringen van boorraai G ook grind van het Romeinse 

wegdek aangeboord. Deze boringen met grind liggen 

ca. 20 meter ten zuidoosten van de vondsten die bij het 

huidige onderzoek op de Zeilmakerslaan zijn aangetrof-

fen. Uit eerder onderzoek is aangetoond dat grind van het 

wegdek over een grote breedte, soms meer dan 70 meter, 

verspreid kan raken.33

Op onderzoekslocatie E aan de Zeilmakerslaan is een 

monster genomen an een concentratie van grind dat rond 

een van de palen van de noordelijke beschoeiing werd 

aangetroffen. Vermoedelijk betreft het hier een soort 

spoelgat rond een paal, waar het grind van het wegdek 

in terecht is gekomen. Het grind had een grote variëteit 

aan kiezelgrootten. Tussen het grind werden enkele 

kleinere basaltblokjes en één fragment van een Romeinse 

dakpan gevonden (afb. 2.8). Het grind kan eventueel bij 

een toekomstig onderzoek verder worden onderzocht. De 

herkomst van het grind van verschillende opgravingen in 

Leidsche Rijn is eerder al onderzocht door het instituut 

van Geo- en Bio-archeologie van de Vrije Universiteit in 

Amsterdam.34  Uit de onderzochte monsters bleek dat het 

grind van de jongere wegdekken (na 125 na Chr.) werd 

gewonnen uit het stroomgebied van de Rijn, terwijl het 

grind van de oudere wegdekken afkomstig was uit een 

gebied met gemengde Rijn- en Maasafzettingen.35

2.2.4 Houtonderzoek (Silke Lange)

Materiaal en methode

Van zowel de zuidelijke als de noordelijke beschoeiing 

van locatie E zijn stukken bouwhout in de vorm van palen 

en vlechtwerk geborgen (afb. 2.2 en 2.4). Dit hout is na 

berging door BIAX Consult onderzocht op houtsoort, 

geschiktheid voor dendrochronologisch dateringsonder-

zoek en bewerking. In totaal zijn zestien stuks hout en 

twee vlechtwerk- of takkenmonsters van de noordelijke en 

zuidelijke beschoeiing van de Romeinse weg onderzocht. 

Een overzicht van de geanalyseerde monsters met hun 

contextgegevens wordt in tabel 1 gegeven.

Het hout is voor een groot deel in Utrecht-Zuilen op de 

buitenplaats van het archeologische depot beschreven 

en voor dendrochronologisch onderzoek verzaagd. 

Vervolgens zijn de niet-bestudeerde vondsten meegeno-

men naar BIAX Consult om deze alsnog te beschrijven 

en te fotograferen. Behalve van eik, een houtsoort die in 

het algemeen vanwege de kringporigheid en duidelijke 

houtstralen met het blote oog kan worden gedetermi-

neerd, zijn van de houtvondsten preparaten gemaakt en 

is met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop en 
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1 zuidelijke beschoeiing

zuidelijke beschoeiing
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zuidelijke beschoeiing

zuidelijke beschoeiing

zuidelijke beschoeiing

zuidelijke beschoeiing

10.8 zuidelijke beschoeiing

noordelijke beschoeiing

noordelijke beschoeiing

zuidelijke beschoeiing

noordelijke beschoeiing

Tabel 2.1 Overzicht van de houtvondsten van locatie E, 
Zeilmakerslaan

vergrotingen tot 400 x de soort bepaald. De determina-

tiesleutel was die van Schweingruber.36 Na afloop van 

het onderzoek zijn de vondsten geretourneerd aan de 

gemeente Utrecht. 

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van het houtspecialisti-

sche onderzoek staat weergegeven in Bijlage 3.

Houtsoorten

Het soortenspectrum bestond uit eik (Quercus, 10x), es 

(Fraxinus excelsior, 2x), els (Alnus, 4x) en wilg (Salix, >30 

stuks uit twee monsters). 

Dendrochrologische ouderdomsbepaling

Het dendrochronologische onderzoek van zeven hout-

monsters van LR89 is uitgevoerd door Stichting RING. Vijf 

van de geselecteerde monsters waren van eik (Quercus), 

twee van es (Fraxinus excelsior). Het onderzoek leidde tot 

de conclusie dat de twee essenhouten monsters uit één 

boom afkomstig zijn. De eiken monsters bleken afkomstig 

uit verschillende bomen. Uiteindelijk hebben vier mon-

sters een datering opgeleverd, waarvan bij drie monsters, 

door de aanwezigheid van een wankant (laatste jaarring 

onder bast), de exacte kapdatum kon worden bepaald. 

Twee eiken zijn gekapt tussen het najaar van 124 en het 

voorjaar van 125 na Chr. Een derde eik is omgehakt na 

Afb. 2.9 De paal van de noordelijke wegbeschoeiing op locatie E. Een deel van de elzenhouten paalpunt (vondstnummer 7.1) met details 
van bewerkingssporen met een dissel (foto’s: S. Lange).
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123 na Chr. ± 6 jaar. De kapdatum van de es is bepaald in 

114 of in 114-115 na Chr. 

Bouwhout van de noordelijke beschoeiing (Locatie E)

Het bouwhout van de noordelijke beschoeiing bestond uit 

elzen- en essenhout. Er zijn vijf palen, een enkele staak 

en resten van takkenbossen of van een vlechtwerkstruc-

tuur geborgen. De takken van de takkenbossen (mogelijk 

vlechtwerk) waren van wilg met een doorsnede tussen 

0,8 en 1 cm. Er zijn geen vlechtende elementen rondom 

staken waargenomen: mogelijk was het monster te klein 

in omvang en is alleen het gedeelte tussen de staken 

bemonsterd. Met uitzondering van een elzenhouten 

paalpunt zijn de palen zonder paalpunt geborgen. De 

paalpunt (vondstnummer 7.1) had een restlengte van 32 

cm, een doorsnede van 9,5 cm en een vierzijdige punt die 

bestond uit zeven kapvlakken. De basis van de vorm van 

de bewerkingssporen en de inslagrichting suggereren dat 

de paal met een brede dissel is aangepunt (afb. 2.9).

Bouwhout van de zuidelijke beschoeiing (Locatie E)

De palen van de beschoeiing aan de zuidkant zijn van 

eikenhout. Twee keer zijn rondhouten gebruikt (eiken 

met complete stamdoorsnede), de overige palen zijn uit 

gekliefd stamhout (vier keer uit een zesde deel van een 

stam, twee keer uit een vierde deel). De doorsneden van 

de rondhouten palen lagen boven de elf cm en bedroegen 

maximaal achttien cm. De maximaal bewaarde paallengte 

was 265 cm (vondstnummer 10.2). Acht palen zijn met 

aanpunting geborgen. De palen waren vier- tot tienzijdig 

aangepunt, met puntlengten tussen 62 en 112 cm. 

Bewerking

De bewerking tot beschoeiingpalen bestond uit het klie-

ven van grotere stammen (bomen met diameters tot ca. 

twintig cm werden blijkbaar niet gespleten) in vier of zes 

delen en het aanpunten ervan. De paalpunten zijn lang en 

spits. Er is geen standaardvorm van aanpunting vastge-

steld. De palen verschillen in het aantal puntfacetten en 

Afb. 2.10 Doorsneden van eiken palen van de zuidelijke wegbeschoeiing op locatie E. Boven: twee schijven van de paal met 
vondstnummer 10.4, links: van de paalpunt, rechts: boven de aanpunting. Onder: een schijf van de paal met vondstnummer 10.3 (foto’s: 
S. Lange).
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Afb. 2.11 Doorsneden van eiken palen van de zuidelijke wegbeschoeiing op locatie E. Boven: een schijf van de paal met vondstnummer 
10.2. Onder: twee schijven van de paal met vondstnummer 10.5, beide van de aanpunting (foto’s: S. Lange). 

ook in de lengte van de aanpunting. Dit is opvallend, 

omdat bij andere wegstructuren uit 124/125 na Chr. 

voornamelijk strak vierzijdig toegespitste palen zijn 

gebruikt (voorbeelden zijn Waterland, werkput 4 en veel 

palen van LR31).37 De palen blijken wel met eenzelfde type 

dissel te zijn bewerkt (afb. 2.13 t/m 2.16). Deze dissel 

had een rechte bijlsnede die tenminste tien cm breed was 

en afgeronde hoeken. Dissel en bijl worden verschillend 

gebruikt: een dissel raakt het hout in een haakse hoek 

(recht van boven), een bijl daarentegen in een schuine 

hoek, waardoor het hout aan een kant dieper wordt 

geraakt dan aan de andere kant van de inslag.

De gekliefde palen zijn ook aan de zijkanten bekapt, daar 

waar zich het harde kernhout bevindt (afb. 2.14 en 2.15). 

De afdrukken komen overeen met de disselafdrukken 

op vondstnummer 7.1, een elzenhouten paalpunt van 

de noordelijke beschoeiing. Deze afdrukken zijn echter 

minder goed bewaard dan de bewerkingssporen op het 

eikenhout. Elders in Leidsche Rijn is dit type dissel ook 

gebruikt voor het aanpunten van eiken- en elzenhouten 

palen. Parallellen zijn bekend van de vindplaatsen LR31 

(afb. 2.16, links, eik) en LR45 (afb. 2.16, rechts, els). 
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Afb. 2.12  Doorsneden van eiken palen van de zuidelijke wegbeschoeiing op locatie E. Links: Een schijf van de paal met vondstnummer 
10.8. Rechts: van de paal met vondstnummer 10.1 (foto’s : S. Lange).

Afb. 2.13 Eiken palen van de zuidelijke wegbeschoeiing op locatie E. links de paal met vondstnummer 10.5, rechts: bewerkingsporen op 
de paal met vondstnummer 10.1 (foto’s: S. Lange).
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Conclusie

Bij het onderzoek aan de Zeilmakerslaan zijn achttien 

palen van de Romeinse weg geborgen. Aan de noordkant 

bestond de beschoeiing uit elzenhout en in mindere mate 

uit essenhout. Ook zijn hier delen van takkenbossen van 

wilgenhout (mogelijk delen van een vlechtwerkbeschoei-

ing) aangetroffen. Aan de zuidkant was de weg beschoeid 

met eikenhouten palen. De doorsneden van de palen aan 

noord- en zuidkant komen qua sterkte goed met elkaar 

overeen. Over de manier van aanpunting van de palen aan 

de noordkant valt weinig te zeggen, omdat er maar één 

paalpunt is geborgen. De eiken palen van de zuidkant 

waren vier- of meerzijdig aangepunt en hadden lange, re-

latief spitse aanpuntingen. Hiervoor is een dissel met een 

brede snede gebruikt, zoals dat ook bekend is van andere 

vindplaatsen uit de Romeinse tijd in Utrecht-Leidsche Rijn.

Afb. 2.14 Eiken palen van de zuidelijke wegbeschoeiing op locatie E. Links: knoest op de paal met vondstnummer 10.2. Rechts: 
Bijlinslagen op de paal met vondstnummer 10.2 (foto’s: S. Lange).
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Afb. 2.15 Eiken palen van de zuidelijke wegbeschoeiing op locatie E. Links: disselsporen op de paal met vondstnummer 10.6. Rechts: 
Detail van disselsporen op de paal met vondstnummer 10.6 (foto’s: S. Lange).

Afb. 2.16 Eiken palen van de zuidelijke wegbeschoeiing op locatie 
E. Links: disselsporen op de paal met vondstnummer met 10.1. 
Rechts: disselsporen op de paal met vondstnummer 10.7 (foto’s: 
S. Lange).

Afb. 2.17 Disselsporen op paalpunten van eiken- en elzenhout van 
de projecten LR 31-Zandweg (vondstnummer 156) en LR 45–De 
Milan Viscontilaan (foto’s: S. Lange).
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3 Beantwoording onderzoeksvragen

Op grond van de resultaten kunnen de in het Programma 

van Eisen gestelde vragen als volgt worden beantwoord:

Algemeen

1. Is het door RAAP aangeboorde grind afkomstig van de 

limesweg?

Ja, het aangeboorde grind in boorraai G net ten zuiden 

van locatie D van de begeleiding (afb. 1.5, locatie D) is 

zo goed als zeker afkomstig van de Romeinse weg. Bij de 

begeleiding is op deze locatie basalt en grind in combina-

tie met Romeins aardewerk gevonden. Dit zijn duidelijke 

indicatoren voor de aanwezigheid van de Romeinse weg in 

de omgeving. Op circa 100 meter ten oosten van locatie D

ligt de proefsleuf van het onderzoek aan de Van 

Heemskerklaan. Bij dit onderzoek van de Gemeente 

Utrecht werden bermgreppels van de limesweg uit de late 

eerste en tweede eeuw na Chr. aangetroffen. De limesweg 

zelf werd op basis van dit onderzoek ten noorden van de 

aangetroffen bermgreppels verwacht, ongeveer ter plaatse 

van de stoep van de Van Heemskerklaan.38

Op locatie E werden twee beschoeiingen van de limesweg 

aangetroffen. Ter plaatse werd geen grind aangetroffen, 

met uitzondering van grind dat in een spoelgat rond een 

van de palen van de noordelijke beschoeiing is waarge-

nomen. Bij het booronderzoek van RAAP op deze locatie 

werd er in boorraai A ook maar een beperkte hoeveelheid 

grind opgeboord. Dit is niet verwonderlijk, aangezien 

de top van het oorspronkelijke bodemprofiel ter plaatse 

volledig was afgegraven.

2. Is er sprake van meerdere fasen van de limesweg?

Ja, op de hoek Zeilmakerslaan-Stoelmakerslaan (locatie E) 

is op basis van de dendrodateringen vastgesteld dat hier 

de weg van de bouwcampagne uit 124-125 na Chr.ligt en 

dat er mogelijk in 114-115 na Chr. herstelwerkzaamheden 

hebben plaatsgevonden aan de weg of de oeverversterkin-

gen van 100 na Chr.

 

3. Wat is de datering van de (verschillende fasen van de) 

limesweg met betrekking tot aanleg en gebruiksduur?

Indien de noordelijke beschoeiing van locatie E geen 

waterkerende constructie is, maar getuigt van herstel-

werkzaamheden aan de weg van 100 na Chr., dan heeft 

deze ter plaatse een minimale gebruiksduur van 15 jaar 

gehad.

4. Hoe verhoudt de limesweg binnen het plangebied 

zich tot overige bekende delen van het tracé in Utrecht, 

gekeken naar opbouw, fasering en datering? 

De aangetroffen noordelijke beschoeiing op locatie E is 

afgezien van de dendrochronologische datering typisch 

voor een oudere fase van de weg, of meer precies: voor 

oeverversterkingen aan de noordzijde van de weg op die 

punten waar het talud samenviel met de rivieroever. Het 

gebruik van verschillende soorten hout en basaltblok-

ken is kenmerkend voor oudere bouwfasen van de weg, 

het basalt specifiek voor de fase van 100 na Chr. Het 

gebruik van o.a. essenhout is ook kenmerkend voor een 

nog oudere fase van de weg. De rommelige opbouw doet 

vermoeden dat de wegflank van de weg rond 114/115 na 

Chr. of kort daarvoor aan zeer serieuze erosie onderhevig 

was.

De aangetroffen delen van de limesweg op locatie E 

passen goed binnen het beeld van de eerder opgegraven 

resten van de limesweg in Utrecht, maar ook in de wijdere 

regio. De eikenhouten beschoeiing van de agger is typisch 

voor de bouwcampagne van 124-125 na Chr., die al op 

meerdere locaties in Leidsche Rijn is onderzocht. Recent is 

in de gemeente Bunnik een deel van de weg van 124-125 

na Chr. opgegraven. De limesweg in Bunnik vormde een 

verbinding tussen de castella Levefanum bij Rijswijk 

(Gelderland) en Fectio bij Vechten.39

5. Hoe ziet het landschap eruit ten tijde van de aanleg en 

het gebruik van de limesweg?

Op basis van het beperkte huidige onderzoek kunnen er 

geen reconstructies worden gemaakt van het landschap. 

De eerder uitgevoerde landschapsreconstructies van de 

gemeente Utrecht, ten westen en ten oosten van het plan-

gebied, kunnen bij de beeldvorming van het landschap als 

basis dienen. Uit de aangetroffen wegbeschoeiingen valt 

wel op te maken dat deze delen van de weg zijn aange-

legd op een dun pakket oeverafzettingen op komafzettin-

gen in de buurt van een meander van de rivier. 

  

6. Wat is de aard, ouderdom, omvang, gaafheid en 

conservering van eventuele overige archeologische sporen 

in de bodem op deze locatie?
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Bij de begeleiding van de rioolwerkzaamheden zijn verder 

geen archeologische sporen aangetroffen van bijvoorbeeld 

bermgreppels of bewoning. De oude oeverafzettingen zijn 

indertijd bij de aanleg van de weg en het riool volledig 

weggegraven. Alleen op locatie D waren de oeverafzettin-

gen nog gedeeltelijk intact, maar ook hier werden behalve 

losse vondsten geen archeologische sporen aangetroffen. 

Ook op locatie E was het bodemprofiel grotendeels afge-

graven en verstoord door de aanleg van de weg en het 

riool. De resterende ongestoorde bodem langs de putrand 

bestond uit kleiige komafzettingen die naar beneden toe 

overgingen in zandige klei. De archeologische sporen 

bestonden uit beschoeiingen van twee wegstructuren 

uit 114-115 na Chr. en 124-125 na Chr. Door de hoge 

grondwaterstand (op alle locaties werd gebronneerd) was 

het hout goed geconserveerd. 

Per wegfase en locatie

 

7. Is er sprake van een opgehoogd weglichaam? Zo ja, hoe 

is de limesweg opgebouwd, welke materialen zijn hierbij 

gebruikt? 

Ja, op onderzoekslocatie E is een deel van de paalbe-

schoeiing van een agger uit 124-125 na Chr. aangetroffen. 

Van de verdere opbouw van het weglichaam was echter 

niets meer bewaard gebleven. De noordelijke beschoeiing 

op locatie E uit 114-115 na Chr. was opgebouwd uit ver-

schillende houtsoorten en takken (mogelijk vlechtwerk). 

Tussen de palen van de beschoeiing werden basaltblok-

ken en grind aangetroffen. 

8. Is er sprake van een beschoeid of bekist weglichaam? 

Is er sprake van een verhardingslaag? Zo ja, waaruit 

bestond deze? 

Ja, zie boven. Bij het onderzoek is verder geen wegver-

harding aangetroffen. Tussen de palen van de noordelijke 

beschoeiing werd grind aangetroffen. Dit zal vrijwel zeker 

een restant zijn van de oorspronkelijke  wegverharding. 

De oorspronkelijke opbouw van de Romeinse weg was 

niet meer aanwezig. 

9. Zijn er aanwijzingen voor onderhouds- en her-

stelwerkzaamheden en wat is de datering van deze 

werkzaamheden?

De noordelijke beschoeiing van de wegflank was slordig 

gebouwd en bestond uit palen en staakjes van es, els en 

wilg. In de beschoeiing was vooral rondhout van verschil-

lende diameters verwerkt, in combinatie met vlechtwerk 

van takken dan wel rondom de palen neergelegde bundels 

rijshout. Vermoedelijk is bij de bouw of reparatie van de 

beschoeiing gebruik gemaakt van hout uit de omgeving. 

Dit zou ook de grote variatie in houtsoort en dikte van 

de stammen verklaren. Het hout van de beschoeiing is in 

114-115 na Chr. gedateerd en is dus niet van de grote 

bouwcampagnes van de limesweg uit 100 of 124-125 

na Chr. afkomstig. Aangezien deze datering in de regio 

verder niet voorkomt is het zeer waarschijnlijk dat het hier 

lokale onderhouds- en herstelwerkzaamheden betreft.

10. Hoe ziet de bermzone van de limesweg eruit, is er 

sprake van primaire bermgreppels, bermbeschoeiingen 

aan de voet van het talud of secundaire bermgreppels die 

onderdeel waren van het functioneren van de weg?

De mogelijkheden van de begeleiding van de rioolaanleg 

was te beperkt en de mate van de verstoring was te groot 

om deze vraag te kunnen beantwoorden.

11. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van een secun-

daire bermzone?

Nee, zie boven.

12. Hoe verhoudt de weg zich tot de fysische geografie? 

Valt er iets te zeggen over de relatie tussen morfologie en 

tracékeuze?

Bij het huidige onderzoek kan alleen worden vastgesteld 

dat de Romeinse weg is aangelegd op een dun pak-

ket oeverafzettingen op komafzettingen, op geringe 

afstand van een actieve rivierbedding. Ten noorden 

van de Zeilmakerslaan zijn in het plangebied van De 

Meern nauwelijks boringen gezet. Volgens de huidige 

reconstructie liggen de beddingafzettingen daar verder 

naar het noorden. Op basis van de waarnemingen aan de 

Zeilmakerslaan liggen deze beddingafzettingen meer zui-

delijker en dus dichter in de buurt van de Romeinse weg. 

Op basis van de reconstructie van de Romeinse weg zou 

deze in een rechte lijn naar de buitenbocht van de rivier 

lopen ter hoogte van de kruising van de Mereveldlaan en 

de Laan van 1954. Deze tracévoering, in rechte stukken 

die twee opeenvolgende buitenbochten van de rivier 

verbinden en die daarbij desnoods over lager gelegen 

komgebieden gaan, is in overeenstemming met de tracé-

keuze langs de rest van de Heldammer stroomrug.
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4 Conclusie 

In totaal zijn bij de archeologische begeleiding in De 

Meern vijf locaties onderzocht waar de Romeinse weg 

volgens het vooronderzoek de rioolwerkzaamheden zou 

kruisen. Over het algemeen waren de omstandigheden 

onder het wegdek zeer slecht door de aanwezige versto-

ringen als gevolg van de aanleg van de weg en het riool. 

Alleen bij de begeleiding van de Zeilmakerslaan konden 

goede waarnemingen worden gedaan. Op twee locatie (D 

en E) zijn resten uit de Romeinse tijd aangetroffen.

Op locatie D werd grind, basalt en aardewerk gevonden 

die in verband staan met de Romeinse weg en/of een 

vindplaats die door RAAP ook al was gekarteerd. Op 

locatie E werden twee wegbeschoeiingen aangetroffen.  

De bevindingen van het booronderzoek van RAAP in 2006 

en het proefsleuvenonderzoek van de gemeente Utrecht in 

2007 worden hiermee verder bevestigd.40 

De noordelijke van de twee beschoeiingen bestaat uit 

een rommelige structuur waarbij palen, staken en takken 

en basaltblokken zijn gebruikt. Het hout is vermoedelijk 

lokaal gewonnen en bestond uit es, els en wilgentakken 

die om de palen waren gevlochten dan wel in bundels 

waren neergelegd en met staken waren vastgezet. Het 

heeft er de schijn van dat de beschoeiing snel en haastig 

is gebouwd, wat zou kunnen inhouden dat de wegflank 

of waterkerende structuur op dat moment of kort ervoor 

aan erosie onderhevig was. Het dendrochronologische 

onderzoek dateerde een stam van een es in 114 na Chr.

of mogelijk de winter van 114-115 na Chr. De datering 

van het hout van de wegbeschoeiing valt dus niet binnen 

de grote bouwcampagnes van de limesweg in West- en 

Midden-Nederland, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat 

het hier kleinschalige onderhouds- en herstelwerkzaamhe-

den betreft. Het dendrochronologische onderzoek van het 

hout in de regio heeft inmiddels aangetoond dat er in de 

periode tussen 89 en 118 na Chr. regelmatig onderhouds- 

en reparatiewerkzaamheden aan de limesweg plaatsvon-

den.41 Vegelijkbare houten constructies lijken voor een 

deel ook te zijn toegepast in de strijd tegen het water.42 

Waarschijnlijk hangt de aanleg van deze constructies 

samen met een periode van verhoogde activiteit van de 

rivier die zich in Leidsche Rijn tussen 90 en 120 na Chr. 

voordeed.43

De zuidelijke beschoeiing op de Zeilmakerslaan bestaat 

uit een rij van acht eiken palen die op een regelmatige 

afstand van elkaar waren geplaatst. De eiken palen zijn 

op maat gemaakt door de palen over de volle lengte te 

kloven of te bewerken. Op basis van het dendrochrono-

logische onderzoek zijn de eiken tussen oktober 124 en 

april 125 na Chr. gekapt en afkomstig uit de Ardennen. 

Het betreft hier overduidelijk een constructie die deel 

uitmaakt van de typische agger of dijkweg van de 

bouwcampagne uit 124-125 na Chr., waarvan sporen in 

heel West- en Midden-Nederland zijn aangetroffen. Gezien 

de grootschalige aanpak was dit duidelijk een bovenlokaal 

project dat vermoedelijk op stadhouderlijk of een hoger 

niveau is geïnitieerd. Net als de campagne van 100 na 

Chr. zal dit te maken hebben met de aanwezigheid van 

twee keizers enkele jaren daarvoor, resp. Traianus in het 

begin van 98 en Hadrianus in het voorjaar van 122. De di-

recte aanleiding van de bouwcampagnes was vermoedelijk 

de ernstige schade die de limesweg had opgelopen in de 

jaren ervoor, waarbij door erosie secties van honderden 

meters beschadigd of volledig weggeslagen waren.
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Noten

1 Langeveld, Luksen-IJtsma en Weterings 2010.

2 Van der Kamp 2007, Langeveld en Luksen-IJtsma 

2010.

3 Haarhuis 1999; Hessing 1999.

4 Luksen-IJtsma 2009.

5 Langeveld, Luksen-IJtsma en Graafstal 2010, 

117-144 

6 Nales en Vis 2000.

7 Van Dinter et al 2017, 134.

8 Jansen 2006, 14-15.

9 Jansen 2006, 20-21.

10 Van Dockum 1993.

11 Berendsen 1982. Waarneming door H.J.A. 

Berendsen en E.P. Graafstal in 1988.

12 Van Dockum 1995.

13 Jansen 2006; Langeveld, Luksen-IJtsma en Graafstal 

2010.

14 De Jager en Jansen 2001.

15 Langeveld, Luksen-IJtsma en Graafstal 2010, 97.

16 Jansen 2006, 14.

17 Beunder 1980.

18 Weterings en Meijer 2011.

19 Luksen-IJtsma 2010.

20 Dielemans 2014.

21 Luksen-IJtsma 2008.

22 Jansen 2006, 26 (vindplaats 2).

23 Visser 2015

24 Hessing 1999

25 Langeveld, Luksen-IJtsma en Graafstal 2010, 87, 88 

en 98.

26 Zie Luksen-IJtsma 2010, resp. Wnr 22, fase 4, en 

Wnr 24, fase 1.

27 Langeveld, Luksen-IJtsma en Graafstal 2010, 186, en 

Luksen-IJtsma 2010: Wnr 15, fase 2.

28 Luksen-IJtsma 2010, 70.

29 Luksen-IJtsma 2010, 99.

30 Luksen-IJtsma 2010, 86.

31 Graafstal 2000, 183, en Van Dinter en Graafstal 

2007.

32 Luksen-IJtsma 2010, 86 en voetnoot 235: Naast 

het castellum in De Meern is een eikenhouten paal 

uit een oeverbeschoeiing gedateerd in 117 na Chr. 

Omdat dit niet aan de limesweg gekoppeld kan 

worden is deze hier verder buiten beschouwing 

gelaten. Zie Vos en Blom 2001.

33 Luksen-IJtsma 2010, 163.

34 Aalbersberg 2004.

35 Van der Kamp 2009, 33-34.

36 Schweingruber 1986.

37 Luksen-IJtsma 2010, 197.

38 Luksen-IJtsma 2017, 11 afb. 2.1.

39 Ilson, Jansen en Norde 2016.

40 Jansen 2006, Luksen-IJtsma 2017. 

41 Luksen-IJtsma 2010. Naast het castellum in 

De Meern is een eikenhouten paal uit een 

oeverbeschoeiing gedateerd in 117 na Chr. Omdat 

deze niet aan de limesweg gekoppeld kan worden 

is dit monster hier verder buiten beschouwing 

gelaten. Zie Vos en Blom 2001.

42 Luksen-IJtsma 2010, 86.

43 Graafstal 2000, 183, en Van Dinter en Graafstal 

2007.
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Bijlage 1 Vondstenlijst

Vondstnr Volgnr Aantal Gewicht Materiaal Soort Type

1 1 2 20 AWX wit aardewerk

1 2 4 83 BOUWMAT bst mortel NT

1 3 4 125 Slak slak NT

2 1 9 33 SXX grind

2 2 2 1007 SXX basalt

2 3 1 8 AWX ruwwandig granular grey

3 1 1 19 AWH handgevormd

3 2 1 3 AWX ruwwandig Romeins?

4 1 1 GLS venster glas met beschildering

5 1 1 4 AWX steengoed 14de eeuw

6 1 1 3 MXX kruisje 19-20ste eeuw

7 1 1250 ZF02 grind monster noordelijke beschoeiing

7 2 1 55 BOUWMAT dakpan Rom tussen grindmonster

7 3 7 509 ZF02 basalt basalt tussen grindmonster

7 4 2 HT houtmonster noordelijke beschoeiing

8 1 4 18500 SXX basalt noordelijke beschoeiing

8 2 3 HT houtmonster noordelijke beschoeiing

9 1 3 HT takkenmonster

10 1 t/m 8 9 HT monster 9 x houtmonster zuidelijke beschoeiing

organisch gemagerd
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Bijlage 2 Dendrochronologie

Aan: dhr. R.D Hoegen en dhr. H. Wynia

Gemeente Utrecht afdeling Erfgoed

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

RING Rapportnummer  2016005

DCCD identifyer P: 2016005

Betreft: Datering houtmonsters Utrecht LR89 Zijlmakerslaan 

Amersfoort, 29 juni 2016

Geachte heer Hoegen en heer Wynia,

Hierbij ontvangt u de resultaten van  een daterend onderzoek dat door Stichting RING is uitgevoerd aan zeven houtmon-

sters afkomstig uit een opgraving Utrecht LR89 Zijlmakerslaan (archis OM 65858). 

De jaarringpatronen van de zeven houtmonsters zijn dendrochronologisch opgemeten, waarvan vijf van eiken en twee 

van essen (Tabel 1). Bij vier houtmonsters is een wankant (de laatste jaarring onder de bast) waargenomen, waarvan 

twee van eiken en twee van essen. 

De zeven metingen zijn onderling met elkaar vergeleken. De vergelijkingen hebben  geleid tot een toeschrijving van de 

twee houtmonsters van es tot één enkele boom (Tabel 2). De overige vijf meetreeksen, alle eik, zijn te beschouwen als 

individuelebomen. Dit reduceert de dataset tot zes meetreeksen, die vergeleken zijn met de ons beschikbare referentie-

kalenders (Jansma 2006, sectie 1.4.3; Jansma ongepubliceerde gegevens). 

Het dendrochronologisch onderzoek resulteerde in dateringen van vier bomen, waarvan bij drie bomen een exact 

kapseizoen kon worden bepaald gezien de aanwezigheid van een wankant. De twee eikenbomen van meetreeksen 

UZR00011 en UZR00021 zijn gekapt tussen oktober 124 en april 125 na Chr. (Tabel 3; Afb. 1 & Afb. 2). De essenboom 

van UZR_040_051_T is omgehakt in 114 of mogelijk, de winter van 114-115 na Chr (Tabel 3; Afb. 3). De eikenboom van 

UZR00071 heeft een sterfjaar na 123 na Chr. ±  6 (Tabel 3; Afb. 4).

De meetwaarden van de onderzochte houtmonsters zijn opgenomen in deze rapportage. De meetreeksen worden 

samen met de onderzoeksbeschrijvingen en rapportage gearchiveerd in het dendrochronologische e-depot DCCD 

(http://dendro.dans.knaw.nl; Jansma et al 2012; Jansma 2013) onder onderzoeksidentifyer P:2016005, conform de 

internationale best practices op het terrein van de daterende dendrochronologie (Brewer & Jansma 2016).

Vriendelijke groeten van

Prof. dr. E. Jansma, RCE en Universiteit Utrecht
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