
JAARVERSLAG 1998 

afdeling Nijmegen 
en omstreken 



W.OO.R.~ 
Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelij k r 1 

I Rivierengebied 

Proiect Wijchense Meer 

A an de Meerdreef langs het Wijchense Meer zijn in 1971 
egalisatiewerkzaamheden uitgevoerd. Er is toen door de AWN 
Nijmegen e.o. een groot aantal vondsten gedaan. Deze wijzen 

mogelijk op een Romeinse villa ter plaatse. De vondsten bestonden uit 
fragmenten van dakpannen en muurschilderingen, stukken tufsteen, 
kakmortel, spijkers, tubuli, hypocaustum-tegels en vele 
gebruiksvoorwerpen zoals een bronzen waterkraan (datering: 2' - 4' eeuw). 
Het Wijchens Meer is een dode Maasmm, die in de Romeinse tijd in 
verbiaiding stond met de hoofdstroom van de Maas. In 1978 werd er door 
een zandzuiger uit het Wijchense Meer, tegenover ' het klooster de 
Tienakker, een groot aantal voorwerpen op het droge gebracht. Een 
duiksportvereniging maakte melding van (restanten van) houten palen die 
het zandzuigen hadden bemoeilijkt. 

Villa 
20 jaar later hebben duikers van de W.0.O.R in het Wijchense Meer een 
tiental verkenningen uitgevoerd langs de oever aan de Meerdreef. Het doel 
was het terugvinden van de eerder gemelde houten palen. Hier is echter nog 
niets van teruggevonden, mede door een dikke laag slib in het midden van 
het meer. Tot nu toe is de oever van het meer verkend over een lengte van 
150 meter. Dit gedeelte van het meer heeft een harde bodemlaaag van 
kiezels. In en op deze laag zijn veel vondsten gedaan van Romeins 
bouwmateriaal: veel dakpdÌagmenten zonder stempels (2e eeuw) en 
t u b u l u s ~ e n t e n  met hechtrillen. Deze versterken het vermoeden omtrent 
het bestaan van een villa uit die tijd. 



Detaminatie 
Naast het bouwmateriaal zijn de volgende vondsten gedetermineerd: 
Aardewerk: 

fragmentje TS wrijfschaal Dragendorff45,3" eeuw. 
bodem van een niwwandig potje (ROM). 
horizontale rand van een ruwwandige pot Stuart 2 10,70 - 170 na Chr. 
fragment van een ruwwandig bord (Mayenproductie) Gose 472, tweede 
helft 3e eeuw. 

e twee fiagmenten gladwandige kruik. 
randfragment van een doliurn (=groot voorraadvat). 

o drie fiagmenten dikwandige randscherven (amfoor?). 
o een bodem-Iwandfì-agment kruikatdoor. 

een fiagment Badorf (?). 

Gebuiksvoorwerpen: 
een netverzwaarder, secundair gebruïkt. 

e een fragment tefìiet, maalstedoper. 
twee fragmenten tefiiet, maalsteenkgger. 

Met dank aan de werkgroep ~chervedLiteratuur van de Stichting Vrienden 
Frans Bloemen voor het determineren van de vondsten en de gemeente 
Wijchen voor de toestemming om te duiken. 


