
Aktiviteiten van de AWN werkgroep Nijmegen en Omstreken 
gedurende de periode mei - december 1968 

 
 
 
A Avondbijeenkomst in Rijksmuseum G.M. Kam 
 
1) 7 juni 1968 Oprichtingsbijeenkomst van de werkgroep met prehistorische 

tentoonstelling. 
2) 18 sept.  Werkavond onder leiding van Mej. M.H.P. den Boesterd. 

Kennismaking met de Romeinse keramiek. 
3) 14 nov.  Werkavond met oefening in sorteren, dateren en restaureren van 

Romeins aardewerk afkomstig van de Beekmandalseweg (gedateerd 
in de eerste eeuw). 

4) 9 dec.  Lezing met lichtbeelden door Mevr. Dr. E.B. Thomas, conservatrice 
van het Hongaars Nationaal Museum te Boedapest, over “De 
Romeinen in Pannonië”, waarna rondleiding over de tentoonstelling. 

 
B Veldaktiviteiten 
 
1 - Winssen (bij het oude veerhuis)  Herontdekking van Romeinse vindplaats door de heer 

C.P.J. van Kouwen. Enkele proefsleuven gegraven met als resultaat: In de tweede 
eeuw na CHR. Moer er een Romeins bouwwerk hebben gestaan. Geen inlands 
aardewerk aanwezig, één dakpanfragment met stempel EXG(ERINF). Misschien een 
militaire wachtpost aan de herbaan, 6 mijl vanaf Nijmegen? 
 

2 – De Pas te Wijchen (door afgraving bedreigd en verloren terrein) 
a -  Afvalplaats en nederzetting uit de urnenveldenkultuur (UFK) 500-600 vóór Chr.. 

Verscheidene malen reddingsakties ondernomen en aardewerk fragmenten 
verzameld. 

b -  Terrein met vroeg Middel-Eeuwse (M.E.) ijzersmelterij-resten en vele boomputten. 
De inhoud dezer putten leverde bijna niets op. In het M.E. niveau een aantal 
Badorf en Pingsdorf fragmenten gevonden. 

c -  Terrein met Bataafs aardewerk naast een vroeg M.E. nederzetting; deze laatste 
wordt gekarakteriseerd door zeer veel rode kogelpot-fragmenten met platte 
horizontale rand en hier en daar een wafelijzerstempel (inlands baksel) en 
gedateerd door enkele Badorf en Pingsdorf scherven: 900-1200, datering door 
R.O.B.: 1000-1100. 

 
3 – De Woerd te Doornenburg   Dit is een uitgestrekte woonheuvel, waarschijnlijk daterend 

vanaf de eerste eeuwen vóór Chr. (La Tène C-D). Veel grondboringen verricht om 
een indruk te verkrijgen van de woonniveau’s. 
Daarnaast een proefsleuf gegraven. Het materiaal, waaronder 2 zeer kleine 
fragmenten Romeins, wordt nog bestudeerd door het R.O.B. 
 

4 – Het verzamelen en registreren van Romeinse vondsten n.a.v. het aanleggen van een 
groot riool in de Kanaalstraat-Weurtseweg (terrein van het oude Ulpia Noviomagus), 
waarbij door velen, waaronder ook nog onbekende personen, talloze vondsten zijn 
gedaan. 
 

5 – Een eerste verkenning met de grondboor van de Eversberg en omgeving te Millingen a/d 
Rijn; een bekende plaats met Romeinse kultuurresten (waaronder een Romeins 
fort?). Dit in overleg met Drs. W.A. Spann O.S.F.S. die in zijn doctoraal-scriptie o.a. 
de Romeinse periode van Millingen bespreekt. Deze middag opende goede 
perspectieven; op sommige plaatsen werd een Romeinse kultuurlaag aangeboord 
onder een meter dik klei-pakket, een bizonder veilige manier van konserveren. 
 
 

W.N. Tuyn, secretaris 


