
IJZERTIJD IDYLLE 
Drs. C.W. Koot, Senior KNA-Archeoloog/ projectleider, 
Gemeente Nijmegen

In de decennia rond het begin van de jaartelling baanden 
Romeinse legioenen zich niet alleen een pad door onze 
streken in een poging Germania in te lijven in het Romeinse 
Imperium, ze vestigden zich hier zelfs en in hun kielzog 
trokken vrouwen, ondernemers en gelukzoekers mee die zich 
hier ook vestigden. Wat voor hen terra incognita was, was 
een land van melk en honing waarin mensen al generaties 
lang woonden. Wij duiden die inheemse bewoners ook wel 
als Eburonen, Menapiërs, Nervii, Frisiavones, Cananefaten, 
Bataven en Frisii, om maar enkele van de namen te noemen 
te noemen die de Romeinen aan deze lieden gaven. Namen 
van stammen, die duiden op een tribale samenleving. Een 
tribale samenleving waarin aspecten als een krijgerselite en 
martialiteit voorname sociale factoren zijn geweest. Maar 
mijns inziens zijn het op de eerste plaats simpelweg boeren 
hier in de late ijzertijd en zij zullen verwonderd hebben 
opgekeken als ze hun blik lieten gaan over die Romeinse 
haardsteden en hun zuidelijke exotische fratsen.
Kenmerkend voor de agrarische gemeenschappen in 
onze streken in de late ijzertijd is hun behuizing. Deze 
boerenhuishoudens woonden in woonstalhuizen; ze woonden 
met hun vee onder hetzelfde dak. Zij woonden noch in steden 
noch in dorpen, maar in gehuchten die het meest beeldend 
zijn te omschrijven als buurtschappen. Vanuit dit perspectief 
van woonstalhuizen en buurtschappen wordt een inkijkje 
geboden in de ontvangst van en de perceptie op die tsunami 
van Romeinse migranten.

Basteicafé 8 maart 2018
“Hoe Nijmegen begon”

DE ROMEINEN
Dr. H. van Enckevort, Senior Archeoloog, Gemeente Nijmegen

In 19 voor Chr. arriveerden Romeinse troepen in Nijmegen en 
bouwden op de Hunerberg een legerplaats waar ca. 15.000 
manschappen een onderdak vonden. Als kwartiermakers 
troffen zij voorbereidingen voor de verovering van het 
Germaanse gebied aan de overzijde van de Rijn. In 16 voor 
Chr. kwam tijdelijk een einde aan het verblijf van de Romeinse 
troepen in Nijmegen. Vier jaar later liet de Romeinse 
legeraanvoerder een kleinere legerplaats op het Kops Plateau 
bouwen en werden veldtochten in het Germaanse gebied 
ondernomen. Tot een definitieve verovering kwam het 
uiteindelijk niet, waarna de grens van het Romeinse imperium 
kort voor het midden van de 1e eeuw na Chr. langs de Rijn 
kwam te liggen. Ondertussen hadden de Romeinen in het 
centrum van het huidige Nijmegen al een nieuwe hoofdplaats 
voor de Bataven gebouwd, die de naam Oppidum Batavorum 
kreeg. Tijdens de opstand van de Bataven in 69/70 werd deze 
in brand gestoken, waarna de Romeinen meer westelijk aan 
de Waal een nieuwe hoofdplaats stichtten, die rond het 
jaar 100 stadsrechten en de naam Ulpia Noviomagus kreeg. 
In diezelfde tijd was op de Hunerberg het Tiende Legioen 
gestationeerd. Aan het einde van de 3e eeuw werd de 
Romeinse stad verlaten en trokken de bewoners zich terug 
in een nieuw gebouwde versterking op het Valkhof. Tot 
kort na het midden van de 5e eeuw bleef deze versterking 
het belangrijkste Romeinse centrum in de Lage Landen. 
Daarna bouwden Frankische heersers op de restanten van het 
Romeinse imperium hun nieuwe koninkrijken.

Denkbeeldig late-Ijzertijd nederzettingslandschap op de 
Nederlandse zandgronden

Ijzeren gezichtshelm van een Romeinse ruiter (1e eeuw), 
gevonden op het Kops Plateau in Nijmegen



EEN AQUADUCT VAN BERG EN DAL NAAR 
NIJMEGEN?
Dr. H. Paul M. Kessener

Er wordt verondersteld dat het Romeinse legerkamp uit de 
1e eeuw n. Chr. op de Hunerberg van water werd voorzien 
ondermeer door een aquaduct. Dit al langer bestaande idee 
vormde aanleiding van onderzoeken door Ben Brus (1999) 
en Peter Schut (2005/2011) resulterend in een voorstel voor 
een aflopend traject t.b.v. een aquaduct tussen bronnen 
in Berg en Dal en de Hunerberg. Dit was weer aanleiding 
voor de Gemeente Groesbeek en Gemeente Nijmegen om 
inspanningen te verrichten voor visualisatie hiervan. In 
2014 werd op aanvraag van een bezorgde burger door de 
Nijmeegse Rekenkamer een oriënterend onderzoek verricht. 
De Rekenkamer adviseerde de Gemeenteraad van Nijmegen 
vervolgens ‘met klem’ terughoudend met het uitdragen 
van het Romeins aquaduct omdat het bestaan ervan als 
‘onvoldoende vaststaand’ moest worden beschouwd, 
hetgeen gevolgd werd door discussies in de landelijke pers. 
Het beleid bleef na discussies in de Gemeenteraad echter 
ongewijzigd, en inmiddels zijn er door Provincie en Rijk 
initiatieven genomen om het Nederlandse deel van de Limes 
- de Romeinse rijksgrens - op de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO te plaatsen. Het Romeinse aquaduct van Berg en Dal 
naar Nijmegen vormt een onderdeel hiervan.
Het is derhalve zinvol de argumenten vóór en tegen het 
bestaan van een Romeins aquaduct de revue te laten 
passeren.

Artist impression van een Romeins aquaduct

Gezicht op het Kerstendal, het begin van het aquacuct in Berg en Dal

Volgend Basteicafé 12 april 2018 : 
“Levende rivieren”
Gevolgen van “Ruimte voor de rivier” voor de natuur
in de Gelderse poort


