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Archeologisch onderzoek en aanleg Vikingrijn
Dit voorjaar graven we een nieuw deel van de Vikingrijn. Omdat er delen van een vroeg middeleeuws
schip zijn gevonden, doen we eerst een archeologisch onderzoek.
Wat is de Vikingrijn?
De Vikingrijn volgt in het Máximapark de

Tegelijkertijd wordt een milieukundig

oorspronkelijke loop van de Oude Rijn. De Oude

bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij een deel

Rijn was een belangrijke transportroute vanaf de

van een oude sloot wordt opgeschoond. Nadat

Romeinse tijd tot in de middeleeuwen. Bij het

het archeologisch onderzoek is afgerond, graven

maken van het Máximapark is een deel van de

we het ontbrekende deel van de Vikingrijn uit.

Vikingrijn al aangelegd. De Vikingrijn is in totaal
ongeveer 4 kilometer lang en is op sommige

Planning en overlast

punten 30 meter breed. Maar de Vikingrijn is

De werkzaamheden starten op 21 maart en

nog niet af.

duren tot ongeveer juni 2019. Het werkterrein
zetten we met bouwhekken af. Het werkverkeer

Graven ontbrekend deel Vikingrijn

maakt gebruik van de route Lint –

Nabij de Huis te Vleutenbaan en het Lint

Hindersteinlaan, hierdoor is de overlast voor de

Vleuterweide zal dit voorjaar een nog

directe omgeving zeer beperkt.

ontbrekend stuk van de Vikingrijn worden
uitgegraven en aangelegd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Archeologisch onderzoek

met T. van Nuland (projectleider), via telefoon

Bij de aanleg van een ander deel van de

nummer 14 030 of e-mail

Vikingrijn in 2009 en 2010 zijn door afdeling

leidscherijngroeit@utrecht.nl

Erfgoed van gemeente Utrecht twee
middeleeuwse schepen gevonden. Voor het stuk

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Vikingrijn dat we nu aanleggen is in de zomer

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-De

van 2016 een voorbereidend archeologisch

Meern, Dorpsplein 1, Vleuten, of via

onderzoek uitgevoerd. Daarbij is onder andere

telefoonnummer 14 030.

een deel van een schip uit de vroege
middeleeuwen gevonden.
Vanaf 21 maart 2019 start afdeling Erfgoed een
uitgebreid archeologisch onderzoek op deze
plek. Tijdens de werkzaamheden wordt een open
dag georganiseerd waarbij de gelegenheid is de
vondsten te bekijken en hier een toelichting op
te krijgen. Over het exacte moment van deze
open dag wordt apart gecommuniceerd.
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