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Voorwoord
Het Romeinse castellum bij Vechten is als oudste en grootste versterking in
West-Nederland een van de interessantste elementen in de geschiedenis van de
limes in ons land, van oudsher een zwaartepunt in het onderzoek van de
Radboud Universiteit Nijmegen. De opdracht van de Provincie Utrecht om de
opgravingen in Vechten in kaart te brengen was ons daarom zeer welkom.
De bekendste protagonisten van de Provinciaal-Romeinse archeologie in ons
land, zoals Reuvens, Holwerda en Van Giffen, hebben in Vechten hun sporen
achtergelaten. Het was ontluisterend om te constateren dat de documentatie van
hun opgravingen grote gebreken vertoonde – de een na de ander tuimelde van
zijn voetstuk. Onduidelijkheden over de positie van meetlijnen, onbegrijpelijk
vergankelijke vaste punten als “paal bij de koeien”, ontbrekende of pluriinterpretabele referentiepunten voor hoogtematen, niets bleef ons bespaard. De
Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie zou een eeuw geleden al
goede diensten hebben bewezen.
Het project bestond voor een belangrijk deel uit het digitaliseren van oud
archiefmateriaal. Doorgaans waren de benodigde archiefstukken direct
toegankelijk, soms waren ze zelfs al in digitale vorm beschikbaar. In enkele
gevallen was er om uiteenlopende redenen echter heel wat speurwerk nodig om
ze te traceren. Voor hun bereidwillige medewerking en soms koppige volharding
zijn wij veel dank verschuldigd aan A. van As-Roosenbeek, T.J. Geurtsen, en
C.S.I. Thanos (RACM), R.B. Halbertsma (RMO), H.L. Wynia (gemeente
Utrecht), D.T. Koen (Utrechts Archief), W. Metz (AAC), S. Van der Gaag
(Topografische Dienst Kadaster, Emmen), O. Groot (Nederlands Instituut
Militaire Historie), J.N. Lanting (GIA) en W.J. van Tent. Voor de levering,
conversie en verwerking van digitale gegevens gaat onze dank uit naar C. van
Strien (provincie Utrecht) en A.G. Jong (RACM). Aan T. de Groot en M.J.C.A.
Schreurs (RACM) danken wij nuttige opmerkingen bij een conceptversie van het
rapport. De opmaak van de kaarten was in goede handen bij M. Kosian (RACM).
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een geldelijke bijdrage uit het
programma Vrede van Utrecht, een gezamenlijk initiatief van gemeente en
provincie Utrecht.
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1 Inleiding
De provincie Utrecht is voornemens om de directe omgeving van Fort Vechten
voor het publiek toegankelijk te maken. Hier bevindt zich het kruispunt van de
Romeinse rijksgrens uit de eerste eeuwen van onze jaartelling met de 19deeeuwse Nieuwe Hollandse Waterlinie. De materiële overblijfselen worden
gevormd door de resten van de Romeinse militaire nederzetting Fectio en Fort
Vechten.
Zowel ter verkenning van toekomstige gebruiksmogelijkheden als om zicht te
krijgen op de ligging van de Romeinse structuren in de hedendaagse topografie
is het wenselijk om de in het verleden verrichte opgravingen en voor militaire
doeleinden uitgevoerde graafwerkzaamheden zo nauwgezet mogelijk in kaart te
brengen. In opdracht van de provincie Utrecht heeft Auxilia de beschikbare
bronnen opgespoord en bestudeerd en de gegevens verwerkt tot kaartbeelden. Dit
verslag dient als verantwoording en als toelichting bij de kaarten. Het project is
mede mogelijk gemaakt door een geldelijke bijdrage uit het programma Vrede
van Utrecht, een gezamenlijk initiatief van gemeente en provincie Utrecht.
Bij de uitvoering van het project is op enkele punten afgeweken van het
oorspronkelijke plan. Het rapport is uitvoeriger geworden dan was voorzien,
omdat de inpassing van de opgravingen op grote problemen stuitte. Het leek van
belang zowel de problemen als de oplossing goed te beschrijven, om te
voorkomen dat in de toekomst het wiel opnieuw uitgevonden moet worden.
Mede omwille van de extra inspanningen voor de inpassing van de opgravingen
is de inventarisatie van de luchtfoto’s minder uitvoerig geweest dan gepland.
1.1 De geschiedenis van beide forten in hoofdlijnen

In de eerste jaren van onze jaartelling legde het Romeinse leger bij Vechten een
steunpunt aan voor de verovering van het Over-Rijnse Germania. Van deze
houten versterking, die direct aan een later verlande Rijnbedding lag, kennen we
alleen de oostelijke verdedigingswerken. Dit legerkamp is een aantal keren
herbouwd, tot het in het derde kwart van de 3de eeuw voorgoed werd ontruimd.
De laatste, in steen uitgevoerde, bouwfase is het best bewaard gebleven.
Fort Vechten is gebouwd in 1867-1870, ter bewaking van de hooggelegen
stroomrug van de Kromme Rijn. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was, zoals de
naam al aangeeft, in essentie een water-barrière. Holland kon tegen een uit het
zuidoosten optrekkende vijand worden beschermd door een langgerekt gebied
onder water te zetten. De hogere delen moesten met behulp van forten en
kleinere verdedigingswerken worden afgegrendeld.
1

1.2 Summiere opgravingsgeschiedenis

De eerste opgravingen in Vechten vonden plaats rond 1830. Ze waren zeer
beperkt van omvang en door ontbrekende of gebrekkige documentatie kan de
locatie niet altijd meer exact worden bepaald. Bij de bouw van Fort Vechten zijn
ontelbare Romeinse voorwerpen geborgen, maar er is nauwelijks aantekening
gemaakt van structuren (afb. 1).

1

Een uitgebreidere samenvatting, met verdere literatuurverwijzingen, is te vinden in Polak & Wynia
1991.
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Afb. 1 Uitsnede uit de ‘kaart
van Marcella’ met de belangrijkste waarnemingen tijdens
de bouw van Fort Vechten in
1867-1870. De cirkel markeert
het gebied waarbinnen
graafwerk is verricht. Het
noorden bevindt zich links, de
uitsnede is niet op schaal.
A: brug over een verlande
rivierbedding. B: vindplaats
van graven en grafstenen.
Naar een kopie in het archief
van de RACM.

De eerste redelijk gedocumenteerde opgraving dateert van 1892-1894 en is
uitgevoerd door de Utrechtse archivaris S. Muller. Het was zijn opzet
bevestiging te verkrijgen van de veronderstelde aanwezigheid van een Romeins
fort, maar na drie jaar staakte hij zijn pogingen teleurgesteld. In 1914 en 19201927 deden J.H. Holwerda en A.E. Remouchamps van het Rijksmuseum van
Oudheden opgravingen op hetzelfde terrein. Zij slaagden erin de hoofdlijnen van
de jongste Romeinse versterkingen in beeld te brengen – ironisch genoeg bleek
Muller ze al te hebben aangesneden, maar niet herkend.
Het werk van het RMO werd in 1931-1932 en 1936-1938 voortgezet door
W.C. Braat. Hij vond ten oosten van de jongere forten het oostelijke front van
het oudste fort. Tevens trof hij allerlei oeververstevigingen aan en verder naar
het oosten de resten van een kampdorp.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd een deel van het hooggelegen terrein dat
de meeste resten van de Romeinse forten bevatte, afgegraven om het
aangrenzende lage terrein op te hogen. Het grondverzet werd archeologisch
begeleid door A.E. van Giffen van de Groningse universiteit. Hij slaagde erin
een groot deel van het oostfront van de twee jongste forten in kaart te brengen,
en ontdekte tevens de resten van minstens vier oudere versterkingen.
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Vanaf 1970 was het de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
die opgravingen verrichtte als daartoe een onontkoombare noodzaak bestond. In
1970 werd onderzoek gedaan in de oeverzone van de Romeinse Rijn, ten
behoeve van een plaatselijke verbreding van de A12. In 1981-1982 werd de
bouw van een varkensstal aan de Marsdijk voorafgegaan door een opgraving. In
1989 werd een eerste opgravingsput aangelegd ter voorbereiding van een verdere
verbreding van de rijksweg, in 1990-1991 en 1995-1996 gevolgd door enkele
tientallen andere putten.
1.3 Militaire werken

De bouw van Fort Vechten in 1867-1870 is de belangrijkste, maar niet de enige
militaire ingreep geweest in de Vechtense bodem. Oorspronkelijk was nog een
kleinere versterking voorzien op het hoogste terreindeel, maar dit plan is
gelukkig niet verwezenlijkt (afb. 2).

Afb. 2 Uitsnede uit een kaart
bij de Memorie van toelichting
betreffende de bouw van een
‘Stelling op de Houtensche
Vlakte’. Niet op schaal. Bron:
Utrechts Archief.

In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog zijn tussen de afzonderlijke forten
van de Waterlinie betonnen groepsschuilplaatsen aangelegd. Er bestaat tevens
een kaart waarop loopgraven en stellingen zijn ingetekend, maar het is onzeker
of deze precies volgens plan zijn uitgevoerd (afb. 3). Het lijdt echter geen twijfel
dat op het hoogste deel van het terrein een loopgraaf is gegraven, want deze
vormde het beginpunt van de opgraving in 1920.
Uit luchtfoto’s blijkt dat ook tijdens de mobilisatie aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog infanterie-opstellingen of groepsnesten zijn aangelegd
rond Fort Vechten. Een dergelijke opstelling bestond uit een aarden werk met
een grachtje eromheen.2 Op wat grotere afstand ten oosten van het fort is een
tankgracht aangelegd. De luchtfoto’s laten tevens her en der rond het fort
inslagen van bommen zien.

2

Vgl. Koen 1990, 64-65 en afb. p. 59.
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Afb. 3 Uitsnede uit een kaart
bij de Memorie van
Verdediging uit 1908. Niet op
schaal. Bron: Utrechts Archief.

2 Geraadpleegde bronnen
De documentatie waaruit gegevens over grondverzet in Vechten kunnen worden
afgeleid, zijn verspreid over een groot aantal instellingen. De opgravingen zijn
door vijf verschillende instanties uitgevoerd, en historische luchtfoto’s zijn over
minstens twee archieven verdeeld. De toegankelijkheid van de archieven is
meestal niet zodanig dat men zelf naar bronnen op zoek kan gaan, zodat het
opsporen van relevante gegevens tijdrovend is en soms niet het gewenste
resultaat oplevert.
2.1 Opgravingsdocumentatie

In deze paragraaf wordt de documentatie in hoofdlijnen beschreven. Voor nadere
details als nummers van tekeningen en archiefstukken wordt verwezen naar
bijlage A.
1829-1834: Reuvens (RMO) en Provinciale Oudheidkundige Commissie
In 1829-1830 en 1834 zijn kleinschalige opgravingen verricht door een
Provinciale Oudheidkundige Commissie.3 Van deze onderzoekingen is de
oorspronkelijke documentatie spoorloos. Twee vondstlocaties zijn aangegeven
op een kadastrale kaart uit 1831 die zich in het z.g. Pleyte-archief in het RMO
bevindt.
In 1834 is tevens op twee plaatsen onderzoek uitgevoerd door C.J.C. Reuvens
(RMO). Van deze twee kleine opgravingen zijn situatieschetsen bewaard in het
Pleyte-archief. De locatie van de sleuven is bij benadering te bepalen op grond
van aantekeningen op de hiervoor genoemde kadastrale kaart.

3

Zie voor de literatuur Polak & Wynia 1991, 126.
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1892-1894: Muller (PUG)
In 1892-1894 legde S. Muller Fzn., archivaris te Utrecht, op kosten van het
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen enkele lange
sleuven aan op het hoogste deel van het terrein.4 De documentatie van dit
onderzoek berust tegenwoordig bij het Archeologisch en Bouwhistorisch
Centrum van de gemeente Utrecht.
De documentatie omvat o.a. een kaart op schaal 1:1000 waarop de sleuven zijn
ingetekend op een topografische ondergrond. De weergave van piketten op deze
tekening doet vermoeden dat de sleuven goed zijn ingemeten, maar het
meetwerk zelf lijkt niet bewaard te zijn. Een deel van de sleuven is ook
ingetekend op een kaart op schaal 1:400. Verder zijn er meer gedetailleerde
tekeningen en foto’s van enkele deellocaties.
1914, 1920-1927: Holwerda en Remouchamps (RMO)
In 1914 legde J.H. Holwerda een lange zoeksleuf aan over het reeds door Muller
onderzochte terrein.5 Het verlengde van enkele daarin aangetroffen grondsporen
werd door middel van kleine sleufjes opgezocht. De Eerste Wereldoorlog maakte
een voortzetting van het werk onmogelijk. In 1920 werd het onderzoek weer
opgepakt,6 waarbij de leiding in 1922 werd overgedragen aan A.E.
Remouchamps.7 Diens onverwachte overlijden in 1927 maakte voorlopig een
einde aan het Leidse onderzoek.8
De opgravingsdocumentatie van dit onderzoek bevindt zich in het archief van het
RMO. De bijna honderd sleuven en sleufjes zijn op verschillende overzichten
ingetekend, niet altijd logisch per jaar of reeks van jaren. De sleuven van 1927
zijn niet allemaal vastgelegd. De schaal waarop de vlaktekeningen zijn getekend,
varieert van 1:100 tot 1:400. In verscheidene opgravingssleuven is meer dan één
vlak aangelegd; deze zijn echter alle in dezelfde tekening weergegeven.
Profielen zijn op schaal 1:20 getekend en er zijn diverse overzichtstekeningen op
schaal 1:1000. In het archief bevindt zich een ongepubliceerde voorganger van
de overzichtskaart uit Remouchamps 1928, die daarvan op enkele punten
afwijkt.9
1931-1932, 1936-1938: Braat (RMO)
Het onderzoek van Remouchamps werd in 1931 weer opgevat door W.C.
Braat.10 Hij legde één opgravingssleuf aan op het hoogste terreindeel en verlegde
de aandacht vervolgens naar het lager gelegen oostelijke deel van het terrein,
waar Remouchamps in 1927 en schijnbaar al in 1926 enkele sleuven had
gegraven.11 De resultaten van de opgravingen in 1931-1937 zijn gepubliceerd,
die uit 1938 niet.
De opgravingstekeningen van Braat bevinden zich in het archief van het RMO.
Onder de documentatie bevinden zich vlaktekeningen op schaal 1:100, profielen
op schaal 1:20, een overzicht op schaal 1:200 en een overzicht op schaal 1:800.
De sleuven van 1938 zijn bij de opgraving in 1995 opgezocht, omdat hun
precieze ligging niet zeker was. Het Leidsche archief bevat tevens minstens
enkele tientallen opgravingsfoto’s.

4

Muller 1895.
Holwerda 1914.
Holwerda 1921a en 1921b.
7
Remouchamps 1924.
8
Remouchamps 1928.
9
Polak & Wynia 1991, pl. 3. De belangrijkste verschillen betreffen twee sleuven ter plaatse van de
noordpoort (ontbreken op de gepubliceerde kaart) en de naamgeving van de zuidpoorten (ten
onrechte porta praetoria genoemd op de gepubliceerde kaart).
10
Braat 1939.
11
De sleuven uit 1927 worden vermeld door Braat (1939, 48-50) en zijn deels op zijn plattegronden
weergegeven. Op één daarvan bevindt zich ook een sleuf met bijschrift “1926”.
5
6
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1947-1947: Van Giffen (BAI)
In 1946-1947 werd het archeologisch onderzoek voor het eerst niet ingegeven
door wetenschappelijke nieuwsgierigheid, maar door noodzakelijke
grondwerkzaamheden. Een strook grond van ca. 30 x 90 m werd onder leiding
van A.E. van Giffen vlakdekkend onderzocht. Daarnaast werden proefsleuven
aangelegd op het laaggelegen deel dat met de vrijkomende grond werd
opgehoogd.12
De veldtekeningen bevinden zich in Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te
Utrecht. Het betreft een overzichtskaart op schaal 1:500, twee tekeningen van
profielen door de Rijn op schaal 1:100 en 1:40, 36 grote en 2 kleine
vlaktekeningen op schaal 1:40 en ca. 40 strekkende meter profieltekeningen op
schaal 1:40. Verder zijn er 49 opgravingsfoto’s en enkele vondstenboekjes; het is
onzeker welke daarvan zich in het provinciaal depot bevinden en welke in het
archief van het GIA.
1970, 1981-1982: Van Tent (ROB)
In 1970 zijn onder leiding van W.J. van Tent twaalf grote en twee kleine
opgravingsputten gegraven in de berm van rijksweg A12.13 De veldtekeningen
en overige documentatie bevinden zich in het archief van de RACM.14 Onder de
documentatie bevinden zich puttenkaarten op schaal 1:100, 1:250 en 1:1000,
vlaktekeningen op schaal 1:50, 1:40 en 1:20, en profiel- en detailtekeningen op
schaal 1:20.
In 1981-1982 is de bouw van een varkensstal bij de boerderij Marsdijk 4
voorafgegaan door archeologisch onderzoek.15 Op een terrein van ruim 30 x 60
m zijn zes opgravingsputten aangelegd. De veldtekeningen en overige
documentatie berusten bij de RACM. De veldtekeningen omvatten een
puttenkaart op schaal 1:500, 17 vlaktekeningen op schaal 1:50, drie
profieltekeningen op schaal 1:20 en een allesporenkaart op schaal 1:100.
1989, 1991, 1995-1996: Van Tent en Hessing (ROB)
In de jaren 1989-1996 is uitvoerig onderzoek gedaan ter voorbereiding op de
verdere verbreding van de A12 en de aanleg van een tankstation met
verzorgingsplaats.16 De leiding berustte in 1989 en 1991 bij W.J. van Tent en in
1995-1996 bij W.A.M. Hessing. Er zijn veertig opgravingsputten aangelegd, met
een gezamenlijk maaiveldoppervlak van bijna 12 ha. Van deze 40 putten zijn er
24 ten westen van de Achterdijk gesitueerd.
De documentatie van de opgravingen bevindt zich in het archief van de RACM.
Onder de 296 veldtekeningen bevinden zich puttenkaarten op schaal 1:500 en
1:200, vlaktekeningen op schaal 1:50 en profieltekeningen op schaal 1:20.
Daarnaast zijn er enkele detailtekeningen van een concentratie tufsteen en van
hout van waterputten.
17

2.2 Luchtfoto’s

Luchtfoto’s van Fort Vechten en omgeving bevinden zich in de archieven van
ten minste vier instellingen. Foto’s genomen door de Britse Royal Air Force in
de jaren 1944-1945 zijn te vinden in de Bibliotheek Speciale Collecties van
Wageningen University and Research. Deze foto’s maken deel uit van
fotoreeksen die in stroken, ook wel runs genoemd, zijn genomen van een
bepaald gebied. Er zijn tenminste twaalf fotoreeksen die één of meer foto’s

12

Van Giffen 1944-1948; Van Giffen & Glasbergen 1947; Van Giffen 1949.
Van Tent 1970.
14
De tekeningen waren lang onvindbaar en op het moment van schrijven nog niet gedocumenteerd.
15
Van Tent 1981; 1982.
16
Vos & Ter Brugge 1998; Hessing et al. 1997.
17
Vgl. bijlage B.
13
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bevatten van Fort Vechten en omgeving. De op het oog meest relevante foto’s
zijn gereproduceerd ten behoeve van het project.
In de collectie luchtfoto’s van het Topografisch Kadaster te Emmen bevinden
zich acht foto’s; één uit 1938, vier uit de jaren 1940-1945, één uit 1956 en twee
foto’s uit 1967. Pas tegen het einde van het project werd duidelijk dat er ook
luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn in het archief van het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van Defensie.
Deze konden echter niet meer verwerkt worden.
Tot slot beschikt het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit
van Amsterdam over 51 opnamen uit de periode 1976-1995, gemaakt door
archeologisch luchtfotografe W. Metz. Deze waren ten tijde van het project nog
niet voor reproductie beschikbaar en zijn in Bijlage B alleen administratief
opgenomen. Wel beschikbaar was een reeks van 25 opnamen uit haar
persoonlijke collectie. Deze foto’s zijn genomen in de zomer van 2006.
2.3 Hoogtegegevens

In het persoonlijk archief van M. Polak bevindt zich een kopie van een
hoogtelijnenkaart op schaal 1:1000 die blijkens de legenda in 1947-1948 is
vervaardigd door het “Laboratorium voor Geodesie der Landbouwhogeschool
Wageningen”. De herkomst van de kaart is niet bekend, vermoedelijk bevindt zij
zich in het archief van de RACM of van het GIA. De kaart is in gescande vorm
en als vectorbestand toegevoegd aan de projectdocumentatie. Op de kaart zijn
hoogtelijnen weergegeven met een hoogteverschil van 20 cm.
De huidige hoogteligging van het onderzoeksgebied is vastgelegd in het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN). Van dit bestand was aanvankelijk alleen het
z.g. 5x5-bestand beschikbaar, waarin een hoogtemaat is berekend per blok van
5 x 5 m. Voor de berekening van de diepte van de verstoringen ten opzichte van
het maaiveld was echter een groter detailniveau gewenst. Uiteindelijk kon
hiervoor gebruik worden gemaakt van de individuele hoogtemetingen van het
AHN.
2.4 Overige bronnen

Van de belangrijkste bevindingen bij de bouw van Fort Vechten in 1867-1870 is
door de verantwoordelijke ingenieur, G.Z.P. Marcella, een kaart opgemaakt op
schaal 1:10.000 (afb. 1). Deze kaart is als bijlage gevoegd bij een brief aan
C. Leemans, directeur RMO, gedateerd op 30 mei 1870.18 Deze kaart bevindt
zich in het Pleyte-archief in het RMO, een kopie is aanwezig in het archief van
de RACM.
In het Utrechts Archief bevindt zich een deel van het archief van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Dit omvat onder andere bouwtekeningen van de forten, tal
van overzichtskaarten met geplande en daadwerkelijk uitgevoerde
bouwwerkzaamheden en andere documenten die relevant zijn voor het in kaart
brengen van verstoringen van het Romeinse Fectio.
Het bouwplan voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuidoosten van Utrecht
voorzag oorspronkelijk in een kleiner ‘werk’ direct ten westen van Fort Vechten,
bovenop de hoogte die de resten van het stenen castellum herbergt. Dit Werk I
komt voor in de Nota van toelichting bij het ontwerp van de “Stelling vóór de
lunetten op de Houtensche Vlakte”. Kort na de bouw van Fort Vechten werd de
brisantgranaat uitgevonden, die een nieuwe tactiek noodzakelijk maakte, waarbij
de manschappen verspreid rond de forten werden opgesteld. Op een kaart
behorende bij een Memorie van Verdediging uit 1908 is een netwerk van kleine

18

RMO, Register van Ontvangen Brieven 1870, nr. 37.
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installaties en ingegraven verbindingswegen aangegeven.19 Beide stukken
bevinden zich in het Utrechts Archief.20
Voor de weergave van de belangrijkste archeologische structuren is gebruik
gemaakt van twee analoge tekeningen die gemaakt zijn voor een recent
overzichtswerk van Romeinse militaire architectuur.21 Deze tekeningen bevinden
zich in het archief van de Radboud Universiteit, afdeling Provinciaal-Romeinse
Archeologie.

3 Werkwijze
De belangrijkste opgave van het project was het in het systeem van de
Rijksdriehoeksmeting (RD) omzetten van de opgravingen en militaire installaties
rond Fort Vechten. De conversie van de opgravingen van vóór 1970 vergde veel
inventiviteit. Het aantal referentiepunten op de tekeningen bleek uiterst beperkt,
en afstanden en hoeken worden vaker niet dan wel vermeld. In veel gevallen
moest de ligging van een of meer opgravingen worden gereconstrueerd door
scans of foto’s van opgravingstekeningen te projecteren over een van de Globale
Basiskaart Nederland (GBKN) of over opgravingen die wél in RD geplaatst
konden worden. Daartoe moesten de tekeningen meestal worden geroteerd,
geschaald en geheel of gedeeltelijk transparant gemaakt. Voor deze
werkzaamheden is gebruik gemaakt van Adobe Illustrator 9.0.
Zodra er van vier punten op een tekening RD-coödinaten konden worden
bepaald, is deze in RD geregistreerd in MapInfo Professional 4.5. Daarbij is
gekozen voor de projectie ‘non-earth meters’. Hierin wordt een rechthoekig grid
gebruikt dat niet is gecorrigeerd voor de kromming van het aardoppervlak.22
Als van twee punten zowel RD- als lokale coördinaten bekend waren, is een
landmeetkundige gelijkvormigheidstransformatie uitgevoerd. Hiervoor is
gebruik gemaakt van GeoCad Notebook 2.0. Dit programma berekent uit twee
paren coördinaten parameters waarmee van elk lokaal punt de RD-coördinaten
kunnen worden berekend. De door GeoCad berekende de parameters zijn
verwerkt in een formule die is opgenomen in een spreadsheet in Microsoft Excel
2000.23 Daarin konden vervolgens gemakkelijk hele reeksen van lokale
coördinaten worden omgerekend.
3.1 Inpassing van de opgravingen

Hieronder wordt van alle opgravingen beschreven hoe de inpassing in RD tot
stand is gekomen. De opgravingen zijn net als in het vorige hoofdstuk
chronologisch geordend. Ze zijn echter niet in die volgorde ingepast, omdat de
conversie van sommige campagnes alleen op grond van later onderzoek tot stand
kon worden gebracht.
1829-1834: Reuvens (RMO) en Provinciale Oudheidkundige Commissie
De kadastrale kaart met aantekeningen uit het Pleyte-archief in het RMO kon
zonder al te grote problemen op de GBKN worden gepast. De hedendaagse
19

Vgl. voor de aard van een dergelijke Memorie van Verdediging Koen 1990, 19.
Utrechts Archief, archief eerstaanwezend ingenieur der genie Utrecht (dossier 4005).
21
Polak 2006.
22
Een dergelijke correctie is alleen van belang als met aanzienlijk grotere gebieden wordt gewerkt
dan hier het geval was. De nu gebruikte projectie biedt een grotere nauwkeurigheid bij het registreren
van tekeningen.
23
Voor de x-coördinaten luidt deze formule: X_rd = Xo + p*X_lokaal - q*Y_lokaal. Voor de ycoördinaten luidt de formule: Y_rd = Yo + q*X_lokaal + p*Y_lokaal. Hierbij zijn X_rd en Y_rd de
te berekenen coördinaten in het Rijksdriehoeksnet, X_lokaal en Y_lokaal de lokale coördinaten en p,
q, Xo en Yo de parameters die door GeoCad worden berekend.
20
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topografie komt nog op tal van punten overeen met de situatie in 1831, en de
kadastrale kaart lijkt uiterst nauwkeurig te zijn. Daardoor konden de RDcoördinaten van karakteristieke punten in de huidige topografie worden
overgebracht op de oude kadasterkaart, waarna deze in RD kon worden
geplaatst.
Vier onderzoekslocaties die door Reuvens met de hand op de kaart zijn
ingetekend, zijn daarna in RD gedigitaliseerd. De exactheid van de ligging is
onzeker. Het ‘houtpad’ dat de Provinciale Commissie blijkens deze kaart op de
laaggelegen weide net buiten de gracht van het oudste fort zou hebben
aangetroffen, ligt echter wel in de buurt en deels in het verlengde van banen van
liggend hout die Braat in 1936-1937 heeft blootgelegd.
1892-1894: Muller (PUG)
Voor de inpassing van de opgravingen van Muller is gebruik gemaakt van een
ongepubliceerde kaart op schaal 1:1000. Op deze kaart zijn behalve sleuven en
putten ook een topografische ondergrond en de belangrijkste opgegraven
structuren weergegeven. Van deze structuren is vooral een stuk stenen muur aan
de oostrand van het hoge terrein van belang. Deze is door Van Giffen in 19461947 opnieuw aangesneden en opgetekend. De sleuf waarin Muller het
muurrestant aansneed, is bij Van Giffen duidelijk als verstoring zichtbaar.24
Verder westelijk had Remouchamps deze sleuf in de jaren ’20 reeds tweemaal
aangesneden.
De kaart van Muller is na opschaling zodanig gepositioneerd dat de sleuven en
de muur zo goed mogelijk op de bij Van Giffen en Remouchamps zichtbare
restanten hiervan pasten, en dat de op de kaart weergegeven topografie zo exact
mogelijk op de GBKN kwam te liggen. Het is echter niet mogelijk alle
elementen precies op elkaar te krijgen. Wanneer de muur aan de oostrand past op
de tekening van Van Giffen, past de topgrafische ondergrond van de kaart
bevredigend op de GBKN, maar buigt de sleuf scherper naar het zuidwesten af
dan bij Van Giffen. De sleuven zijn op de kaart van Muller echter slechts met
een stippellijn weergegeven, zodat ze mogelijk tamelijk schematisch zijn. Bij het
inpassen is dan ook meer waarde gehecht aan de topografische kenmerken en
aan de situering van de muur.
De tekeningen van Muller vermelden slechts een enkele keer een hoogtemaat, en
wel in de vorm van een diepte ten opzichte van het maaiveld. Op de tekening van
de noordelijke werkput, waarin het schip is gevonden, is te lezen dat op een
meter onder maaiveld een “tufsteenen weg” is gevonden, met aan weerszijden
daarvan “een schuine palissade 2m onder den grond”. Langs de zuidelijke
putwand is een trap te zien die tot een diepte van 3,10 m onder maaiveld was
uitgegraven. Informatie betreffende (relatieve) dieptematen is verder hier en daar
te vinden in de opgravingscorrespondentie en in veldverslagen van de opzichters
ter plaatse.25
1914, 1920-1927: Holwerda en Remouchamps (RMO)
De opgravingen van Holwerda en Remouchamps zijn lokaal ingemeten met
behulp van een viseertoestel.26 Het basispunt voor het inmeten vormde militaire

24

Tijdens het onderzoek van Van Giffen is de sleuf van Muller verward met een nabijgelegen sleuf
van Holwerda/Remouchamps. De onjuiste interpretatie van deze verstoringen heeft tot zeer veel
tijdverlies geleid bij de inpassing van de oudere opgravingen.
25
Getranscribeerd en geanalyseerd in Hoogenboom 1988, 39-61.
26
Met dit toestel kon de hoek en afstand tot een ander punt worden gemeten. De positie van het
toestel werd gerelateerd aan vaste punten in de omgeving. Door de hoeken van opgravingssleuven
eerste vanuit één standpunt van de kijker in te meten, en vervolgens vanuit een tweede, werd hun
ligging ten opzichte van de vaste punten in de omgeving vastgelegd. De gemeten hoeken en
afstanden werden door middel van lijnen weergegeven op de veldtekening of op een afzonderlijke
kaart.
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Afb. 4 De huidige situering
van militaire grenspaal 23. Op
de achtergrond is de steilrand
zichtbaar van het hoogste deel
van het terrein. De paal stond
oorspronkelijk op die hoogte,
maar is bij de opgraving van
1947 verplaatst. Opname mei
2007.

grenspaal 23.27 Vanuit dit punt zijn tijdens de meeste campagnes met viseerlijnen
tijdelijke vaste punten uitgezet, van waaruit de sleuven zijn ingemeten. Paal 23
staat tegenwoordig niet meer op de oorspronkelijke plaats, zodat op de originele
tekeningen geen enkel bestaand vast punt meer te vinden is (afb. 4).
Omdat de originele tekeningen te groot en te kwetsbaar zijn om te scannen of
met behulp van een tablet te digitaliseren, is voor het digitaliseren van de sleuven
gebruik gemaakt van de in 1928 postuum gepubliceerde overzichtstekening van
Remouchamps.28 Aan deze tekening kleven echter een paar problemen. Ten
eerste staan op de tekening niet alle werkputten afgebeeld: er ontbreken drie
kleine sleufjes uit 1914, twee sleuven ter plaatse van de noordpoort (porta
praetoria) uit 1925 en drie ongepubliceerde sleuven uit 1927, waarvan een ter
hoogte van de westpoort (porta principalis sinistra) en twee over de
binnenbebouwing.29 Ten tweede bleek dat de afmetingen van sommige sleuven
uit 1920 en 1921 zoals gepubliceerd in 1928, niet overeenkwamen met die in
eerder gepubliceerde overzichten.30 Ten slotte is de schaal van de gepubliceerde
tekening niet alleen onhandig, maar ook nog onjuist.31
Net als de originele documentatie is de publicatietekening verstoken van vaste of
topografische referentiepunten, waardoor de registratie van de tekening in RD
veel creativiteit vereiste. De registratie kon alleen tot stand komen door de
opgravingen van het RMO te koppelen aan die van het BAI uit 1946-1947, die
wél door middel van nog bestaande vaste punten geregistreerd en gedigitaliseerd
kon worden (zie hieronder). De koppeling was mogelijk doordat in beide
campagnes de oostelijke verdedigingswerken van periode 3 zijn aangesneden en
de opgravingen elkaar deels overlappen. Referentiepunten voor het inpassen
waren de oostpoort (porta principalis dextra), sleuven van Holwerda en
27

Het terrein van Fort Vechten is afgebakend door 28 hardstenen palen die zich op knikpunten van
het perceel bevinden. Veel daarvan zijn in de loop van de tijd verdwenen of zichtbaar verplaatst of
verzakt, maar sommige staan nog op hun oorspronkelijke plaats.
28
Remouchamps 1928, afb. II.
29
Voor de sleufjes uit 1914 vgl. Holwerda 1914, 16; voor de sleuven uit 1925 ter plaatse van de
noordpoort zie Remouchamps 1928, afb. 5 en een ongepubliceerd overzicht afgebeeld in Polak &
Wynia 1991, pl. 3 (vgl. bijlage C, afb. 1 en 4). De ongepubliceerde sleuven uit 1927 zijn te vinden in
de originele documentatie in het RMO te Leiden.
30
Vgl. Holwerda 1921a, afb. 1, sleuf F en Holwerda 1922, afb. 2, sleuven G, O en P (vgl. bijlage C,
afb. 2 en 3)
31
Met behulp van de op de tekening weergegeven schaalstok kan worden berekend dat de schaal van
de tekening ca. 1:417 is; opschaling van de tekening naar een ronde maat op basis van dit getal
maakte echter duidelijk dat de schaalstok niet klopt.
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Remouchamps die als verstoringen in de opgraving van Van Giffen zichtbaar
waren, de zuidelijk van de poort gelegen tussentoren en delen van de weermuur.
Om het inpassen en registreren van de tekening van Remouchamps mogelijk te
maken is het gedigitaliseerde overzicht van de putten uit 1946-1947 uitgebreid
met de contouren van de oostpoort zoals opgetekend door Van Giffen, en met de
contouren van de verstoringen die de sleuven van Holwerda en Remouchamps
hadden achtergelaten.
De overzichtstekening van Remouchamps is vervolgens zodanig geroteerd dat de
torens van het poortgebouw en de sleuven in deze omgeving zo goed mogelijk
op de poorttorens en de verstoringen op de vlaktekeningen van Van Giffen
pasten. Dit ging niet geheel zonder problemen: de afmetingen van het
poortgebouw zoals getekend door Remouchamps stroken niet geheel met de
afmetingen bij Van Giffen, zodat de poorttorens met geen mogelijkheid exact op
elkaar gepast konden worden. Verder waren de contouren van de sleuven van
Holwerda en Remouchamps in 1947 niet helemaal meer zichtbaar, zodat met
deze sleuven en het poortgebouw alleen de tekening niet met voldoende
nauwkeurigheid gepositioneerd kon worden.32 Uitkomst boden delen van de
oostelijke verdedigingsmuur van het castellum die door Holwerda en
Remouchamps op meerdere plaatsen zijn blootgelegd. In de juiste positie vallen
deze samen met muurresten die Van Giffen heeft aangetroffen. Een belangrijke
schakel hierin vormt de aansluiting van de muur op de zuidoostelijke
tussentoren, door Van Giffen in zijn geheel opgegraven maar door
Remouchamps in 1922 ook al aangesneden.
Om het registreren mogelijk te maken zijn op het overzicht van Van Giffen met
behulp van lokale coördinaten twee punten uitgezet vanuit paal 23: 100 m naar
het noorden en 50 m naar het zuiden. Met behulp van een rechthoek konden
vervolgens twee punten ten westen van de putten van Holwerda en
Remouchamps uitgezet worden. De vier hoekpunten van de rechthoek zijn
overgezet op het overzicht van Remouchamps. De lokale coördinaten van deze
hoekpunten konden omgerekend worden naar RD-coördinaten, waarmee
vervolgens het overzicht van Remouchamps geregistreerd en gedigitaliseerd kon
worden.
Sleuven die op dit overzicht ontbreken of een afwijkende lengte hebben, zijn met
behulp van scans uit eerdere publicaties zo goed mogelijk op het overzicht
geprojecteerd. Voor het inpassen van de ongepubliceerde sleuven uit 1927 is
gebruik gemaakt van digitale foto’s van een tekening die zich in het archief van
het RMO bevindt. Het positioneren van twee van deze sleuven ging zo
moeizaam dat de ligging ervan niet meer dan een globale indicatie kan zijn. De
ontbrekende sleuven uit 1925 ter plaatse van de noordpoort zijn gedigitaliseerd
vanaf een ongepubliceerde oudere versie van het overzicht.33 De sleuven waren
uit de definitieve versie weggelaten omdat bleek dat de juiste ligging ervan
onzeker was.34 De controlemetingen die Remouchamps nog wilde uitvoeren,
hebben door zijn vroegtijdige overlijden nooit plaatsgevonden. De exacte positie
van de sleuven is daarom niet bekend. Deze onzekerheidsfactor is in de
verstoringskaart zichtbaar gemaakt door deze sleuven, evenals de twee eerder
genoemde sleuven uit 1927, met een stippellijn aan te geven.
Voor de hoogtematen is de originele opgravingsdocumentatie in het RMO
geraadpleegd. De waarden op de tekeningen geven geen hoogtematen weer van
opgravingsvlakken, maar van sporen zoals funderingsgreppels, grachten en
muurfunderingen. Een enkele keer wordt aangegeven tot welke diepte een sleuf
is uitgegraven.

32
Vanwege de omvang van het opgravingsterrein van Holwerda en Remouchamps heeft een kleine
afwijking in het rotatiepunt aan de oostzijde grote gevolgen voor de ligging van de putten aan de
westzijde.
33
Zie noot 9.
34
Vgl. de opmerking van Holwerda in Remouchamps 1928, 9, noot 2.
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Hoogtematen van sleuven met meer dan één vlak zijn in één en dezelfde
tekening weergegeven. Van maar liefst 26 sleuven konden op de tekeningen
helemaal geen hoogtematen bespeurd worden. Hoewel op de tekeningen soms
ook NAP-maten zijn genoteerd, geven de meeste maten een relatieve hoogte
weer ten opzichte van het maaiveld. Bij een aantal sleuven is het niet duidelijk
wat de hoogtematen precies aangeven of geven de maten relatieve hoogten aan
waarbij niet duidelijk is ten opzichte van welk punt de maten genomen zijn.35
1931-1932, 1936-1938: Braat (RMO)
De opgravingen in de jaren ’30 zijn net als de voorgaande lokaal ingemeten met
behulp van een viseertoestel. Op de overzichtskaarten zijn enkele vaste punten
weergegeven die nu nog in het terrein terug te vinden zijn: de militaire
grenspalen 27, 28, 1 en 4. Op de tekeningen van 1938 komen daarnaast lang
verdwenen referentiepunten voor als “paal bij de koeien” en “paal in de klaver”.
De opgravingsputten ter hoogte van het oostfront van het oudste fort (Braat
1939, afb. 46) zijn deels opnieuw aangesneden in 1946-1947 (‘werkput’ 28, 29
en 33). Er is één duidelijk ijkpunt: de waterput tussen de buitenste walbekisting
en de gracht. De gepubliceerde plattegrond van Braat (zie bijlage C) is eerst op
dezelfde schaal gebracht als vlaktekening 29 van Van Giffen. Daarna is de
waterput in beide tekeningen op elkaar gelegd en is de tekening van Braat
zodanig geroteerd dat wal en gracht dezelfde richting hadden als op de tekening
van Van Giffen. Daarbij bleken verscheidene palen van de walbekisting in beide
opgravingen samen te vallen.36 Bovendien viel een sleuf die Remouchamps
volgens de overzichtstekening van Braat in 1927 heeft gegraven, precies samen
met een verstoring op tekening 28 van Van Giffen; in deze verstoring is
aangetekend “sleuf dr. W.C. Braat”. Dit bevestigde de juistheid van de
positionering.
De lokale coördinaten van een aantal punten op de veldtekeningen van Van
Giffen tekening zijn overgebracht op de gepubliceerde tekening van Braat
(hoeken van opgravingssleuven).37 Met behulp van de conversietabel van de
opgraving van Van Giffen (zie onder) zijn deze lokale coördinaten vervolgens
worden omgezet naar RD.
De sleuven van 1931-1932 en de oostelijke uiteinden van die van 1936-1937
(Braat 1939, afb. 38) zijn ingepast met behulp van een overzichtstekening van
Braat, waarop de inmeting van deze sleuven ten opzichte van de militaire
grenspalen 27, 28 en 1 is weergegeven. Deze tekening is onder de GBKN gepast,
zodanig dat de lijnen tussen de palen 27-28 en 28-1 precies samenvallen met de
perceelsgrenzen. De contouren van de ingemeten putten (de oorspronkelijke
aanleg van de lange sleuf van 1931 en drie kleine ongepubliceerde putjes in het
noorden) zijn op de GBKN overgenomen. Daarna is Braat 1939, afb. 38 eronder
gepast, zodanig dat de sleuf van 1931 precies samenviel met de sleuf op de
inmeting. Vervolgens zijn de contouren van alle op afb. 38 weergegeven sleuven
overgenomen. De aldus verkregen putcontouren en de GBKN-uitsnede zijn met
behulp van ijkpunten op de GBKN in RD ingelezen. Vervolgens zijn de
putcontouren in RD gedigitaliseerd.
De resultaten van deze werkwijze zijn overtuigend: de zuidranden van de putten
van 1931 en 1932 volgen precies de perceelscheiding, en het uiteinde van de
lange sleuf van 1936-1937 ligt in het verlengde van het gedeelte op Braat 1939,
afb. 46. De positie van de sleuven valt ten slotte nauwkeurig samen met de door
deze opgraving veroorzaakte crop marks op een luchtfoto uit 1938 (afb. 5).
35

Dit geldt vooral voor sleuven uit 1920 en 1921 in de noordwesthoek van het opgravingsterrein. Het
vermoeden bestaat dat hier omrekenfouten zijn gemaakt, aangezien meerdere hier genoteerde
maaiveldhoogtes een meter lager zijn dan de corresponderende maaiveldhoogtes op hoogtelijnenkaart
uit 1947-1948 (paragraaf 2.3).
36
Dit is een van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat Braat de sporen in de diepste
opgravingsvlakken slechts selectief afwerkte, zodat een deel van zijn werk ook tegenwoordig nog te
verifiëren is.
37
De deeltekeningen Braat 1939, afb. 38 en 46 zijn gecombineerd in bijlage C, afb. 5.
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Afb. 5 Detail van een luchtfoto
uit 1938, waarop o.a. de
opgravingssleuven van 19361937 zichtbaar zijn (tussen de
cirkels). Bron: Topografische
Dienst Kadaster, Emmen.

Twee sleufjes ten noordoosten van de sleuf van 1931 zijn gedigitaliseerd vanaf
de overzichtskaart in Polak & Wynia 1991.38 De ligging daarvan zal niet erg
nauwkeurig zijn.
De sleuven van 1938 zijn met behulp van een viseertoestel ingemeten ten
opzichte van o.a. de militaire grenspalen 1 en 4. Op grond van deze tekening is
voor de vervaardiging van de overzichtsplattegrond in Polak & Wynia 1991,
pl. 1 destijds een analoge reconstructie gemaakt. Deze is in 1995 als
uitgangspunt gebruikt om vanuit de toen aangelegde opgravingsputten de
aansluiting te zoeken met het onderzoek van 1938. Daarbij zijn de sleuven van
Braat overtuigend aangetroffen, zowel in het vlak van de werkputten 9 en 15 als
in de wanden van werkput 9.39 De sleuven kunnen op grond daarvan met grote
nauwkeurigheid in RD worden geplaatst.
De hoogtematen op Braat 1939, afb. 38 en 46 komen overeen met die op de
veldtekeningen, en zijn lokale maten berekend ten opzichte van paal 23 (4,05 m
NAP).40 In 1938 zijn de hoogtematen blijkens de veldtekeningen “genomen van
paal 23 en intermediair van paal 4, 86 cm onder paal 23”. De profielen van
werkput 9 uit 1995 maken duidelijk dat de maten op de tekening zijn gerelateerd
aan paal 4, die een hoogte moet hebben gehad van 4,05-0,86 = 3,19 m NAP.
1946-1947: Van Giffen (BAI)
De putten en proefsleuven die Van Giffen heeft aangelegd, zijn lokaal ingemeten
ten opzichte van militaire grenspaal 23. Hierbij werd voor het eerst in Vechten

38

De positie daarvan is gebaseerd op een op calque overgezette kopie van een deel van de
voornoemde overzichtskaart van Braat. Deze kaart (en de calque) is zoals zovele overzichten van
Holwerda, Remouchamps en Braat door de grote omvang noch te scannen, noch met behulp van een
tablet te digitaliseren. Op de digitale foto’s van de overzichten die in het kader van dit project in het
archief van het RMO zijn gemaakt, ontbrak het deel met deze twee sleufjes.
39
De opgraving van Braat bleek niet tot in de schone ondergrond te zijn doorgezet. De sporen die op
zijn diepste opgravingsvlakken zijn aangegeven, zijn slechts selectief afgewerkt. Deze werkwijze
lijkt kenmerkend te zijn voor de opgravingen vóór de Tweede Wereldoorlog, want ook in de
opgraving van Van Giffen zijn nog sporen aangetroffen onder sleuven van Muller, Holwerda,
Remouchamps en Braat.
40
Vgl. Braat 1939, 52: “alle hoogtematen zijn gerekend t.o.v. den steenen paal No 23 op den Hoogen
Burg”.
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gebruik gemaakt van haaks op elkaar staande meetlijnen in plaats van de bij
eerdere opgravingen gehanteerde viseerlijnen.
Voor het digitaliseren van de putcontouren bleek de overzichtstekening op schaal
1:500 niet nauwkeurig genoeg: de putcontouren zijn soms vaag of helemaal niet
aangegeven en van sommige putten is niet de grootste omvang overgenomen.
Achteraf bleek ook nog dat enkele sleuven onjuist op het overzicht zijn
ingetekend. Voor een zo nauwkeurig en volledig mogelijke weergave was het
hierdoor noodzakelijk om de afzonderlijke veldtekeningen te registreren en te
digitaliseren.
Voor het berekenen van de RD-coördinaten waarmee de afzonderlijke
veldtekeningen geregistreerd konden worden, waren twee punten nodig waarvan
zowel lokale als RD-coördinaten te bepalen zijn. Op het overzicht op schaal
1:500 zijn de grenspalen 23 tot en met 27 ingetekend. De huidige positie van
deze palen is in 1988 door de RACM ingemeten, zodat de actuele RDcoördinaten bekend zijn. Paal 23, het punt van waaruit de opgraving ingemeten
is, staat echter niet meer op zijn oorspronkelijke plaats, waardoor de huidige RDcoördinaten onbruikbaar zijn. Wel bruikbaar zijn de coördinaten van de palen 24
en 25. Door een lokaal coördinatennet over de tekening te leggen met (de oude
positie van) paal 23 als nulpunt en Van Giffens hoofdmeetlijn als noord-zuid-as41
konden ook lokale coördinaten aan palen 24 en 25 gegeven worden. Met deze
gegevens kon de parameters voor de transformatie worden bepaald. Daarmee
konden vervolgens van elk willekeurig punt op de opgravingstekeningen de RDcoördinaten berekend worden.
De grote werkputten aan de oostrand van het hoge terrein konden aan elkaar
gekoppeld worden doordat op de veldtekeningen telkens de positie aangegeven
wordt van een of meer punten ten opzichte van het nulpunt van de hoofdmeetlijn.
Deze hoofdmeetlijn liep parallel aan de terreinscheiding die het af te graven deel
van de Hooge Burgh aan de oostzijde afbakende; het nulpunt van deze lijn
bevond zich op één meter ten westen van paal 23, haaks gemeten vanuit de
hoofdmeetlijn. Dit nulpunt wordt op de veldtekeningen met de letter “A”
aangeduid.42 Ook de sleuven in het lager gelegen deel ten oosten van de grote
werkputten zijn ingemeten ten opzichte van punt A.
Zodra op een tekening van een punt de positie ten opzichte van het nulpunt van
de hoofdmeetlijn vastgesteld was, konden van vier punten lokale coördinaten
worden bepaald, die vervolgens in RD-coördinaten omgerekend konden worden,
waarna de tekening in MapInfo geregistreerd en gedigitaliseerd kon worden.
Van de werkputten met meer dan een vlak zijn de diepste vlakken
gedigitaliseerd, waar nodig aangevuld met contouren van hoger gelegen vlakken
om zo de grootst mogelijke omvang weer te geven. Een aantal sleuven is (deels)
met een stippellijn aangegeven. Dit zijn (delen van) sleuven waarvan geen
vlaktekening is gemaakt. De positie is bepaald aan de hand van de
overzichtstekening, soms aangevuld met informatie op de veldtekeningen.43
Als dieptematen zijn de NAP-maten genomen van de diepste opgravingsvlakken
en daar waar een werkput niet in zijn geheel tot het laatste vlak is verdiept de
NAP-maten van het deel dat buiten de omtrek van het diepste vlak valt.
1970, 1981-1982: Van Tent (ROB)
De opgraving 1970 is lokaal ingemeten ten opzichte van een betonnen paal
aangeduid met ‘RG’. Deze paal vormde het nulpunt van de hoofdmeetlijn die
41

In werkelijkheid was deze hoofdmeetlijn noordwest-zuidoost georiënteerd.
Op sommige tekeningen heeft men verzuimd de hoofdmeetlijn met de letter “A” aan te geven, op
andere bleek de aanduiding “A” op de verkeerde plaats te staan, soms bleek de letter “A” te refereren
aan paal 23 in plaats van aan het nulpunt van de hoofdmeetlijn op één meter ten westen van paal 23,
en in veel gevallen is niet zonder meer duidelijk vanuit welke windrichting de afstand tot het nulpunt
is weergegeven.
43
Zo is op sommige veldtekeningen de ‘aanhechting’ weergegeven van langgerekte sleuven waarvan
de op de tekening weergegeven putten vermoedelijk een plaatselijke uitbreiding waren.
42
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van oost naar west liep, en die op haar beurt is ingemeten door haaks de afstand
te meten naar de militaire grenspalen 23, 24 en 25. Omdat de positie van paal 23
na de opgraving van Van Giffen veranderd is, moest voor het registreren in RD
van de putten uit 1970 een nieuwe transformatieformule berekend worden. De
betonnen paal RG werd gebruikt als nulpunt van het lokale meetnet. In dit lokale
grid bevinden zich de grenspalen 24 en 25, waarvan tevens de huidige RDcoördinaten bekend zijn. Hierdoor kon de puttenkaart in RD geregistreerd en
gedigitaliseerd worden.
Als dieptematen zijn de hoogste en laagste NAP-maten genomen van de diepste
opgravingsvlakken.
De ligging van de opgravingsputten uit 1981-1982 is tijdens het veldwerk
opgehangen aan de noordwesthoek van boerderij Nieuw Slagmaat, Marsdijk 5.
Met behulp van een uitsnede uit de GBKN waarop deze boerderij is aangegeven,
is door A.G. Jong (RACM) een landmeetkundige transformatie uitgevoerd.
Als dieptematen zijn de hoogste en laagste NAP-maten genomen van de diepste
opgravingsvlakken.
1989, 1991, 1995-1996: Van Tent en Hessing (ROB)
Deze opgravingscampagnes zijn al tijdens de opgraving ingemeten in het
Rijksdriehoeksnet. De contouren van de opgravingsputten zijn gedigitaliseerd
van de gescande puttenkaarten op de schalen 1:500 en 1:200.
Als dieptematen zijn de hoogste en laagste NAP-maten genomen van de diepste
opgravingsvlakken die zich over de hele opgravingsput uitstrekten. In enkele
gevallen zijn werkputten plaatselijk nog verdiept om bijv. waterputten uit te
graven; deze verdiepingen zijn niet verwerkt.
3.2 Luchtfoto’s

De luchtfoto’s die in februari 1940 zijn genomen aan de vooravond van de
Duitse invasie blijken veel informatie te bevatten met betrekking tot militaire
installaties rondom Fort Vechten. Het opvallendst zijn tal van net aangelegde
infanterie-opstellingen of groepsnesten. Duidelijk zichtbaar zijn ook de rondom
de stellingen gegraven greppels. Op de latere oorlogsfoto’s van de Royal Air
Force uit 1944-1945 zijn de sporen van deze stellingen nog vaag in het landschap
zichtbaar. Verder zijn behalve een tankgracht allerlei nog onduidelijke sporen
zichtbaar die vermoedelijk als greppels en/of loopgraven geïnterpreteerd kunnen
worden.
Voor het overnemen van de relevante informatie zijn de foto’s in RD
geregistreerd door ze op de GBKN te passen. Doordat ze niet altijd zuiver
verticaal zijn genomen of naar de randen toe vervorming vertonen, is het zelden
mogelijk een luchtfoto geheel passend te krijgen. Om de effecten van de
vertekening te minimaliseren zijn dan zoveel mogelijk paspunten in de directe
omgeving van de te digitaliseren structuren gezocht.
3.3 Hoogtegegevens

De in Wageningen gemaakte hoogtelijnenkaart uit 1947-1948 is gedigitaliseerd
door gebruik te maken van topografische kenmerken die nog op de GBKN terug
te vinden zijn. De kaart bestrijkt alleen het centrale deel van de Romeinse
nederzetting, het castellum en zijn directe omgeving. De hoogtelijnen zijn
gedigitaliseerd in MapInfo. Het is niet bekend hoeveel metingen aan de
geïnterpoleerde lijnen ten grondslag liggen.
Een zeer actuele bron met hoogte-informatie is het Actueel Hoogtebestand voor
Nederland (AHN). Dit is een bestand van gedetailleerde hoogtemetingen dat
door Rijkswaterstaat wordt onderhouden. Vanuit de lucht worden met
laserapparatuur gemiddeld zestien metingen per hectare uitgevoerd. Storende
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factoren als bebouwing en begroeiing worden er zo goed mogelijk uitgefilterd,
waarna door middel van interpolatie hoogtewaarden worden berekend in een grid
van 5 x 5 m. De provincie Utrecht maakt uitsluitend gebruik van dit geïnterpoleerde gridbestand.
Om de hoogtematen van het AHN te kunnen gebruiken voor de berekening van
de diepte van de opgravingsputten en loopgraven ten opzichte van het huidige
maaiveld, zijn ook de onderliggende individuele metingen van belang. Deze
konden uiteindelijk van Rijkswaterstaat worden verkregen. In de omgeving van
Fort Vechten bleek het aantal hoogtemetingen veel hoger te liggen dan het
gemiddelde van zestien per hectare. In een blok van 1800 x 800 m (144 ha) rond
het fort zijn bijna 200 duizend metingen voorhanden. Daardoor zijn van
nagenoeg alle opgravingssleuven een of meer metingen binnen de putcontour
beschikbaar, en anders zeker direct buiten de put.
Van elke put of andere verstoring is de hoogste en laagste maaiveldhoogte
geregistreerd. De hoogste en laagste NAP-waarde van het onderste vlak van de
put of verstoring zijn afgetrokken van resp. de hoogste en laagste
maaiveldhoogte. Van de hieruit resulterende minimale en maximale diepte van
de verstoring is het gemiddelde berekend, die gebruikt is voor de vervaardiging
van kaartbijlage 2. In sommige gevallen blijkt de actuele maaiveldhoogte lager
te zijn dan de grootste diepte die een put of verstoring volgens de desbetreffende
documentatie zou moeten zijn geweest; aangezien het onmogelijk is dat de
onderkant van een put of verstoring zich boven het maaiveld heeft bevonden,
moet ofwel het maaiveld aanzienlijk verlaagd zijn44 ofwel een foute dieptemaat
zijn gedocumenteerd. Putten met een negatieve verstoringsdiepte hebben een
grijze vulling gekregen in kaartbijlage 2.
Het mag duidelijk zijn dat deze waarde van de verstoringsdiepte een
(beredeneerde) schatting is.45 Al naar gelang het belang van de juistheid van de
verstoringsdiepte kan het dus noodzakelijk zijn om terug te grijpen op de
waarden die eraan ten grondslag liggen, of zelfs op de onderliggende
documentatie.
3.4 Overige bronnen

De kaart die de bevelvoerend officier Marcella heeft laten maken bij de bouw
van Fort Vechten bleek dermate onnauwkeurig te zijn dat de kaart niet met een
acceptabele nauwkeurigheid op de hedendaagse situatie is te passen, en evenmin
op de kadastrale situatie van 1831. De – overigens ook duidelijk globale – positie
van de weinige archeologisch relevante structuren in de huidige topografie kon
daardoor niet worden bepaald.
Aanvankelijk bestond er twijfel of de militaire installaties uit de Memorie van
Verdediging van 1908 wel daadwerkelijk zijn aangelegd. Ze zijn gedigitaliseerd
door de kaart op schaal 1:5000 te passen op de GBKN en zo te registreren in RD.
De ligging van de loopgraven die westwaarts dwars door het castellumterrein
naar Fort ’t Hemeltje zijn gegraven, wordt behalve door een sleuf van Holwerda
uit 1920 bevestigd door een verstoring in het oostprofiel van de lange
zuidwaartse proefsleuf van Van Giffen en verstoringen in de opgraving van Van
Tent 1981-1982. De (minimale) verstoringsdiepte kon bepaald worden met
behulp van de profielen. De loopgraaf die vanuit de toegang tot Fort Vechten
noordwaarts naar Fort Rijnauwen is gegraven, is vermoedelijk nog zichtbaar op
luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog (afb. 6).
44

Dit is vanzelfsprekend van toepassing op de grote putten die zijn aangelegd tijdens het onderzoek
van 1946-1947, dat immers voornamelijk een begeleiding was van een grootschalige afgraving .
De opgravingsputten van 1970 en 1995-1996 liggen nu geheel of gedeeltelijk onder de snelweg; de
maaiveldhoogte daarvan komt niet overeen met die tijdens de opgraving, maar aangezien alle
grondsporen opgegraven zijn is dit niet van belang. Voor de opgravingsputten van 1981-1982 geldt
dat er geen AHN-metingen van het maaiveld voorhanden zijn, omdat er een varkensstal op staat. Ook
hier zijn alle sporen opgegraven, als maaiveldhoogte is een niveau van 2 m NAP aangehouden,
ongeveer de gemiddelde hoogte direct rond de stal.
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Afb. 6 Detail van een luchtfoto
uit 1945, waarop wellicht nog
het tracé van een loopgraaf uit
de Eerste Wereldoorlog zichtbaar is (tussen de cirkels).
Bron: Bibliotheek Speciale
Collecties, Wageningen UR.

De twee analoge tekeningen met de belangrijkste sporen van de Vechtense
castella46 zijn gescand. Bij de vervaardiging van deze kaarten in 1997 was het
onmogelijk om de opgravingsresultaten van resp. Holwerda/Remouchamps en
Van Giffen goed aan elkaar te passen. Om die reden is toen een onderbreking
aangebracht in het verloop van de noordelijke en zuidelijke grachten. De juiste
onderlinge ligging van de verschillende campagnes kon nu wel worden bepaald.
Daarom zijn de scans ‘doorgeknipt’ ter hoogte van de onderbreking in de
grachten, en zijn de twee resulterende delen in de juiste onderlinge positie weer
samengevoegd. De zo ontstane overzichten van de belangrijkste structuren uit
resp. periode 1-2 en periode 3 zijn met behulp van de RD-coördinaten van enkele
karakteristieke punten in MapInfo ingelezen.

4 Digitale bronnen
Tijdens het project is een aanzienlijke hoeveelheid digitale documentatie
verzameld en/of aangelegd.47 Deze is geordend in drie mappen die
overeenkomen met de hierboven gehanteerde indeling: opgravingsdocumentatie,
luchtfoto’s en andere documentatie. Een vierde map bevat de digitale informatie
die ten grondslag ligt aan de bij dit rapport behorende kaarten.
De map <Digitale kaart> bevat dertien MapInfo-tables:
– één per opgravingscampagne;
– één waarin alle opgravingscampagnes zijn samengevoegd;
– twee met de belangrijkste archeologische structuren uit resp. periode 1-2 en
periode 3 van het Romeinse castellum;
– één met de hoogtelijnen uit 1947-1948;
– twee met militaire installaties uit resp. de Eerste en de Tweede
Wereldoorlog;
– de uitsnede uit de GBKN die is gebruikt voor de kaartbijlagen 1-3.
De gebruikte uitsnede uit de AHN is niet bijgevoegd wegens de beperkingen die
aan de verspreiding zijn opgelegd.

46
47

Vgl. Polak 2006.
De digitale documentatie is op een dvd geleverd aan de Provincie Utrecht.
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De map bevat tevens vier MapInfo-workspaces die het mogelijk maken om in
MapInfo het kaartbeeld van de kaartbijlagen 1-3 op te roepen.48 In een submap
<dxf> is van elke MapInfo-table een versie opgeslagen in Autocad dxf versie 12,
een gangbaar uitwisselingsformaat voor GIS-bestanden.
De map <Luchtfotos> bevat een submap voor elk geraadpleegd archief. Hierin
zijn de luchtfoto’s opgenomen in de door het archief in kwestie geleverde
bestandsformaat.
De map <Opgravingsdocumentatie> kent een onderverdeling in campagnes,
conform de indeling van dit rapport. Voor zover beschikbaar zijn gescande
veldtekeningen, overzichten en andere relevante bronnen in deze mappen
opgenomen.
De map <Overige documentatie> bevat scans van enkele archiefbronnen. De
naamgeving zou voor zich moeten spreken.

5 Romeins Vechten in drie kaarten
De resultaten van het project zijn weergegeven in drie kaarten, die als losse
bijlagen aan dit rapport zijn toegevoegd. De kaarten zijn gemaakt met behulp van
de in het vorige hoofdstuk beschreven digitale bronnen.
Kaartbijlage 1 Opgravingen

Kaartbijlage 1 geeft de contouren van alle opgravingsputten weer. Elke
campagne heeft een eigen kleur. Contouren met een onderbroken lijn zijn minder
zeker dan die met een doorgetrokken lijn. De reden voor de onzekerheid is te
vinden in hoofdstuk 3, onder de desbetreffende opgravingscampagne.
Voor het onderzoek in de jaren 1829-1834 geven de contouren geen
opgravingsputten of –sleuven weer, maar de locaties van vondsten of
waarnemingen. De opgravingssleuven van 1892-1894 zijn weergegeven door
middel van een enkele, onderbroken lijn.
Kaartbijlage 2 Verstoringen

Op kaartbijlage 2 zijn de meeste opgravingen van kaartbijlage 1 weergegeven;
alleen de onzeker gesitueerde waarnemingen van 1829-1834 zijn weggelaten.
Daarnaast zijn ook militaire installaties (loopgraven, geschutsstellingen e.d.) uit
de beide wereldoorlogen aangegeven. Van de meeste opgravingsputten en
verstoringen is de geschatte diepte ten opzichte van het maaiveld aangegeven
door middel van een kleurcode; in enkele gevallen kon de diepte niet worden
vastgesteld. De uitgangspunten voor de bepaling van de diepte en de berekening
ten opzichte van het maaiveld zijn beschreven in hoofdstuk 3.
Kaartbijlage 3 Structuren

Kaartbijlage 3 is een weergave van de belangrijkste structuren van de
opeenvolgende Romeinse forten. De kaart bestaat uit twee delen: het bovenste
deel toont de structuren uit periode 1 en 2 (van het begin van de jaartelling tot
het eind van de 2de eeuw), het onderste deel de steenbouw van periode 3 (van
eind 2de eeuw tot en met het derde kwart van de 3de eeuw).

48

Kaartbijlage 3 is samengesteld uit twee workspaces.

Auxiliaria 7 - De Romeinse nederzetting Fectio bij Fort Vechten

27

6 Aanbevelingen
Hoewel het project met de grootst mogelijke zorg is uitgevoerd, is het alleen al
wegens de geconstateerde gebreken in de documentatie noodzakelijk om de
resultaten door middel van veldonderzoek te controleren alvorens ze te
gebruiken als uitgangspunt voor grondwerkzaamheden van welke aard dan ook.
Recente resultaten van prospectie met behulp van grondradar en groundtracer in
De Meern wettigen de veronderstelling dat sommige verstoringen – in de eerste
plaats loopgraven en lange opgravingssleuven in betrekkelijk ‘lege’ gebieden –
met deze instrumenten goed op te sporen zouden moeten zijn.
Een dergelijk non-destructief onderzoek zal ook tal van archeologische
verschijnselen detecteren, die op hun beurt hopelijk begrepen kunnen worden
dankzij de localisering van de bij de opgravingen aangetroffen structuren. De
ervaringen van het onderzoek met elektrische weerstandsmetingen in LeidenRoomburg heeft geleerd dat voor een goede interpretatie van zulk nondestructief onderzoek kleine controle-sleuven noodzakelijk zijn.49 Zulke sleuven
dienen ook nog een ander uiterst waardevol doel, want ze geven inzicht in de
conserveringstoestand van het archeologische monument.
De tijdens het project getraceerde luchtfoto’s hebben soms zeer nuttige
informatie opgeleverd over de gaafheid van het monument en over de
lokalisering van opgravingsputten. Verder geven ze een beeld van het
grondgebruik door de tijd. Het is zeker dat niet alle zichtbare verschijnselen zijn
begrepen, en dat lang niet alle bestaande luchtfoto’s zijn opgespoord. Het
verdient aanbeveling een grondige en systematische inventarisatie én
interpretatie van de her en der aanwezige luchtfoto’s te laten uitvoeren. Wellicht
is er in kringen van (amateur-)luchtvaarthistorici iemand te vinden die over de
juiste kwalificaties en ingangen beschikt.

49

Polak et al. 2004.
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Afkortingen
AAC

Amsterdams Archeologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam

AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AP

Amsterdams Peil, tussen 1885 en 1894 genormaliseerd, zie NAP

BAI

Biologisch-Archaeologisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, nu
GIA

GBKN

Grootschalige Basiskaart van Nederland

GIA

Groningen Institute of Archaeology, Rijksuniversiteit Groningen

NAP

Normaal Amsterdams Peil

PUG

Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

RACM

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

RD

Rijksdriehoeksmeting, Rijksdriehoekscoördinaten

RMO

Rijksmuseum van Oudheden

ROB

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, nu opgegaan
in RACM
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Bijlage A Opgravingsdocumentatie
1829-1834: Reuvens (RMO) en Provinciale Oudheidkundige Commissie
Kadastrale kaart (1831) met in potlood in het handschrift van Reuvens de
aanduiding van de locatie van opgravingen van de Provinciale Oudheidkundige
Commissie en van zijn eigen opgravingen: Pleyte-archief RMO, f II 7.
Situatieschets opgraving Reuvens ten noorden van Vechten (in de boomgaard
van Van Tuijll): Pleyte-archief RMO, f II 2.
Situatieschets opgraving Reuvens nabij hoeve Overdam (Marsdijk 1), schaal
1:200: Pleyte-archief RMO, f II 9.
1892-1894: Muller (PUG)
De documentatie van dit onderzoek berust tegenwoordig bij het Archeologisch
en Bouwhistorisch Centrum van de gemeente Utrecht. Tot de
opgravingsdocumentatie behoren twee overzichtstekeningen (één op schaal
1:400 en één op schaal 1:1000), een tekening op schaal 1:40 met de aan de
oostrand van het terrein gevonden muur, en twee grote kartonnen vellen met
daarop op schaal 1:25 respectievelijk de noordelijke put uit 1893 waarin het
schip is gevonden, en de in 1894 gegraven put met de kadewerken.
1914, 1920-1927: Holwerda en Remouchamps (RMO)
De tekeningen van deze campagnes bevinden zich in het RMO. Ze zijn verdeeld
over drie mappen die, samen met drie mappen met tekeningen van Braat in één
grotere map zijn ondergebracht. Het is niet mogelijk hier een compleet overzicht
van de documentatie te presenteren omdat de inhoud van de map nooit is
geïnventariseerd. Het betreft naast enkele profielen over grachten veelal
overzichten van putten en/of sporen, waarbij vaak meerdere campagnes in één
tekening zijn samengevoegd. De map heeft een inventarisnummer, maar de
afzonderlijke tekeningen hebben dat niet.
1931-1932, 1936-1938: Braat (RMO)
De tekeningen van Braat zijn in het RMO te vinden in dezelfde map als de
documentatie van Holwerda en Remouchamps. Ze zijn eveneens chronologisch
over drie mappen verdeeld. Naast overzichten en vlaktekeningen zijn er ook
profieltekeningen van de sleuven uit 1938.
1946-1947: Van Giffen (BAI)
De veldtekeningen van 1946-1947 bevinden zich in het archief van het
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van de provincie Utrecht. Tekening 1 is
een overzichtskaart op schaal 1:500. De vlaktekeningen zijn genummerd van 2
tot en met 36 (met ongenummerde tekeningen behorende bij 10 en 35). Twee
ongenummerde tekeningen op schaal 1:100 en 1:40 geven de locatie en
interpretatie weer van twee boorraaien door de Romeinse Rijnbedding; deze
tekeningen zijn abusievelijk voorzien van een stempel van de ROB. Daarnaast
zijn er talrijke ongenummerde profieltekeningen die bestaan uit soms zeer lange
reeksen aan elkaar geplakte velletjes van A4-formaat.
1970, 1981-1982: Van Tent (ROB)
De opgravingsdocumentatie van 1970 (werkput 1-12) bevindt zich in het archief
van de RACM. Hieronder bevinden zich 13 vlaktekeningen, 9 profieltekeningen,
3 detailtekeningen, 3 overzichten en één kaart met meetgegevens.
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De veldtekeningen van 1981-1982 (werkput 1-6) bevinden zich in het archief
van de RACM en hebben archiefnummers 1992-09077 tot en met 09098.
1989, 1991, 1995-1996: Van Tent en Hessing (ROB)
De veldtekeningen van 1989 (werkput 1) bevinden zich in het archief van de
RACM en hebben archiefnummers 1996-00936 tot en met 00942.
De veldtekeningen van 1991 (werkput 2-15) bevinden zich in het archief van de
RACM en hebben archiefnummers 1996-00943 tot en met 00987.
De putten- en meetlijnenkaart van het onderzoek van 1989 en 1991 (schaal
1:500) heeft archiefnummer 1996-00935.
De veldtekeningen van 1995-1996 (werkput 1-25) bevinden zich in het archief
van de RACM en hebben archiefnummers 1996-00764 tot en met 00859, 199700095 tot en met 00230, en 1997-00268 tot en met 00338. Hieronder bevinden
zich putten- en meetlijnenkaarten op schaal 1:200 (1997-00268 tot en met
00271) en schaal 1:500 (00272 en 00273).
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Bijlage B Luchtfoto’s
In deze bijlage zijn 20 luchtfoto’s opgenomen van de omgeving van Fort
Vechten. Van elke foto is aangegeven waar en onder welk nummer het origineel
is gearchiveerd, van welke datum de opname is en wie de foto heeft genomen.
Tevens zijn de opvallendste eigenaardigheden vermeld die op de foto te vinden
zijn. Deze zijn niet noodzakelijkerwijs te herkennen op de reproductie, die steeds
de gehele opname weergeeft. De foto’s zijn per archief geordend, en daarbinnen
op datum.
Bij het gebruik van de luchtfoto’s voor het overnemen van relevante
eigenaardigheden, zoals bijv. loopgraven en geschutsstellingen, is duidelijk
geworden dat de registratie in RD op problemen stuit. De luchtfoto’s zijn niet
zuiver verticaal genomen of er is sprake van vertekening naar de hoeken toe,
zodat het onmogelijk is ze zo onder de GBKN te plaatsen dat alle topografisch
overeenkomende kenmerken (bochten in wegen, sloten e.d.) goed op elkaar
passen. Waar het noodzakelijk was om foto’s onder de GBKN te plaatsen is
daarom slechts de relevante uitsnede gebruikt, zodat de vertekening minder
effect had.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Emmen, Topografische Dienst Kadaster
3115492-1938
1938
Koninklijke Luchtmacht, Soesterberg

In het laaggelegen terrein ten noordwesten van Fort Vechten zijn de
dichtgegooide opgravingssleuven van 1931 en 1936-1937 herkenbaar als resp.
een licht- en donkergekleurde baan.
Copyright © 2007, Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Emmen, Topografische Dienst Kadaster
3272-1940
februari 1940
geallieerde strijdkrachten, verdere details onbekend

Deze foto toont duidelijk activiteiten die samenhangen met de mobilisatie aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog. In het oog springen vooral de
groepsnesten. Verder zijn gedekte verbindingen en loopgraven zichtbaar. Ten
zuiden van de Marsdijk is nog een deel van een tankgracht te zien.
Copyright © 2007, Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Emmen, Topografische Dienst Kadaster
3273-1940
februari 1940
geallieerde strijdkrachten, verdere details onbekend

Westelijk vervolg van de vorige opname.
Copyright © 2007, Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn

Auxiliaria 7 - De Romeinse nederzetting Fectio bij Fort Vechten

Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Emmen, Topografische Dienst Kadaster
3329-1940
februari 1940
geallieerde strijdkrachten, verdere details onbekend

Noordelijk vervolg van opname 3273-1940.
Copyright © 2007, Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Emmen, Topografische Dienst Kadaster
6474202-1945
maart 1945
Royal Air Force, Squadron 541

Op deze opname is een bomkrater te zien op het hooggelegen terrein met het
stenen castellum en een inslag of ingraving direct ten oosten van het
fortweggetje.
Copyright © 2007, Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Emmen, Topografische Dienst Kadaster
311012-1956
1956
KLM Aerocarto

Op deze opname is voor het eerst het gevolg te zien van de afgraving van de
noordoostrand van het hooggelegen terrein dat de resten van het stenen castellum
herbergt (opgraving 1946-1947).
Copyright © 2007, Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Emmen, Topografische Dienst Kadaster
318275-1967
1967
KLM Aerocarto

Op deze opname is voor het eerst de boomgaard zichtbaar die ook nu nog op het
hooggelegen terrein met de resten van het stenen castellum staat.
Copyright © 2007, Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Emmen, Topografische Dienst Kadaster
319310-1967
1967
KLM Aerocarto

Zuidelijk vervolg van de voorgaande opname.
Copyright © 2007, Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
267.VIII.16
6 oktober 1944
Royal Air Force

Het noorden bevindt zich aan de rechterkant van de opname. Op deze opname is
een bomkrater te zien op het hooggelegen terrein met het stenen en een inslag of
ingraving direct ten oosten van het fortweggetje. In het perceel ten zuiden van de
bomkrater mogelijk een hele reeks kleinere inslagen. Het is tevens de eerste
opname waarop de in de Tweede Wereldoorlog aangelegde snelweg A12 is te
zien, met direct ten noorden daarvan de grote waterplas die is gegraven om zand
te winnen voor de bouw van de weg.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:

Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
267.VIII.17
6 oktober 1944
Royal Air Force

Als vorige. Opname iets meer naar het zuiden.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
267.VIII.18
6 oktober 1944
Royal Air Force

Als vorige. Opname iets meer naar het zuiden.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:

Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
267.X.16
6 oktober 1944
Royal Air Force

Het noorden bevindt zich aan de linkerkant van de opname.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
105.III.6
1 januari 1945
Royal Air Force

Op deze opname zijn tal van nieuwe bomkraters te zien, langs de A12. Ten
zuidwesten van Fort Vechten is de restgeul van een oude Rijnmeander uitstekend
waarneembaar. Zoals op de meeste opnamen is de laaggelegen weide ten oosten
van het hooggelegen terrein met het stenen castellum net als de restgeul erg
drassig.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
188.III.4
22 januari 1945
Royal Air Force

Het noorden bevindt zich aan de onderkant van de opname. Door de lichtval is
vooral op deze opname goed te zien dat er ook vóór de afgraving van de oostrand
van het hooggelegen terrein al een groot hoogteverschil was met het terrein
direct ten oosten daarvan.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
188.III.5
22 januari 1945
Royal Air Force

Noordelijk vervolg van de vorige opname. Het noorden bevindt zich aan de
onderkant van de opname. Het mogelijke spoor van een loopgraaf dat op de
opname van 3 februari waarneembaar is als een dubbele lichte streep, is hier
vaag zichtbaar als een dubbele donkere streep.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:

Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
188.III.6
22 januari 1945
Royal Air Force

Oostelijk vervolg van de vorige opname. Het noorden bevindt zich aan de
onderkant van de opname.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
137.IX.7
3 februari 1945
Royal Air Force

In het min of meer driehoekige perceel ten noorden van Fort Vechten, tussen de
A12 en de Koningsweg, is ten westen van drie grote bomkraters een net niet N-Z
verlopende dubbele lichte streep te zien. Deze lijkt samen te vallen met een
loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
137.XII.20
3 februari 1945
Royal Air Force

Het noorden bevindt zich aan de onderkant van de opname. De restgeul van een
oude Rijnmeander ten zuiden van Fort Vechten is te herkennen als een donkere
baan, veroorzaakt door drassigheid.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
107.III.19
19 april 1945
Royal Air Force

Het noorden bevindt zich aan de onderkant van de opname. De bomkrater van
6 oktober 1944 is niet meer zichtbaar.
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Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:
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Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR
107.III.20
19 april 1945
Royal Air Force

Als vorige opname. De bomkrater en inslag of ingraving van 6 oktober 1944 zijn
niet meer zichtbaar.
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De volgende foto’s zijn wel geraadpleegd, maar waren niet beschikbaar voor
reproductie:
Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:

AAC, Universiteit van Amsterdam
gem. Bunnik 31O/1/1-22
19 juni 1976
W. Metz, AAC, Universiteit van Amsterdam

Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:

AAC, Universiteit van Amsterdam
gem. Bunnik 31O/1/23-26
20 april 1975
W. Metz, AAC, Universiteit van Amsterdam

Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:

AAC, Universiteit van Amsterdam
gem. Bunnik 31O/1/27-38
16 januari 1991
W. Metz, AAC, Universiteit van Amsterdam

Archief:
Archiefnr.:
Datum:
Opname:

AAC, Universiteit van Amsterdam
gem. Bunnik 31O/1/39-51
14 augustus 1995
W. Metz, AAC, Universiteit van Amsterdam
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Bijlage C: Gepubliceerde overzichten
In deze bijlage zijn de hierboven in de tekst vermelde gepubliceerde
overzichtstekeningen weergegeven. Bij elke tekening staat telkens vermeld uit
welke publicatie de tekening afkomstig is, wat de belangrijkste kenmerken ervan
zijn en wat het belang van de tekening is voor de inpassing in het geheel. De
tekeningen zijn op datum van campagne geordend. De overzichten die
betrekking hebben op de opgravingen van Holwerda en Remouchamps zijn
gebruikt als aanvulling op het overzicht van Remouchamps uit 1928 dat als basis
heeft gediend voor de inpassing van de opgravingsjaren 1914, 1920-1927 (zie
hoofdstuk 3.1).
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Afb. 1 Overzicht van de campagne uit 1914, aangevuld met een schematische
weergave van de opgravingen van Muller in 1892-1894. Op het voor de
inpassing gebruikte overzicht van Remouchamps uit 1928 staan de sleuven a4,
b1 en b2 niet afgebeeld.
Holwerda 1914, afbeelding op p. 16.
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Afb. 2 Overzicht van de sleuven uit 1920 en de daarin aangetroffen sporen van
periode 1-3, aangevuld met sleuven a2 en b3 uit 1914. Sleuf F is op dit overzicht
bijna eens zo lang als op het overzicht van Remouchamps uit 1928.
Holwerda 1921a, afb. 1.
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Afb. 3 Overzicht van een aantal van de in 1921 gegraven sleuven in de
noordwesthoek van het castellum uit periode 3. In de publicatie ontbreekt de
schaal en is de afbeelding met het noorden naar beneden geplaatst. Wanneer
opgeschaald en geprojecteerd op het overzicht van 1928 blijkt dat ook hier de
lengtes van sommige sleuven sterk afwijken.
Holwerda 1922, afb. 2.
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Afb. 4 Ongepubliceerde oudere versie van het overzicht van Remouchamps uit
1928. In tegenstelling tot de in 1928 gepubliceerde tekening staan op deze versie
de twee in 1925 gegraven sleuven ter plaatse van de noordpoort afgebeeld.
Omdat de exacte locatie van deze sleuven niet zeker was, besloot Holwerda bij
de postume publicatie van Remouchamps’ campagnes deze sleuven uit het
overzicht te verwijderen en apart af te beelden. Wegens de onzekere ligging zijn
deze sleuven in de verstoringskaart met een stippellijn aangegeven.
Polak & Wynia 1991, pl. 3.
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Afb. 5 Combinatie van twee overzichtstekeningen van de opgravingen van
1931-1932 en 1936-1937. De opgravingsputten ter hoogte van het oostfront van
het oudste fort zijn deels opnieuw aangesneden in 1946-1947. Een duidelijk
ijkpunt vormt een waterput tussen de buitenste walbekisting en de gracht.
Braat 1939, afb. 38 en 46, zoals gecombineerd in Polak & Wynia 1991, afb. 14.

