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Samenvatting

Gedurende het grootste deel van het holoceen hebben de rivieren in de bovenstroomse riviervlakte 
van de Rijn een meanderend karakter gehad.1 Een van de kenmerken van meanderende rivieren 
is dat ze in de loop van hun bestaan brede stroken met beddingzand in de ondergrond vormen, de 
meandergordels.2 Dit is het directe gevolg van de voortdurende verplaatsing van de hoofdgeul die 
het kronkelende karakter aan dit type rivieren geeft.3

Het voormalige dorpsgebied van Lent ligt bijna volledig op de zandafzettingen van de door geolo-
gen onderscheiden meandergordel van Ressen.4 Deze ontstond tussen het midden-neolithicum en 
de late ijzertijd en bestaat uit afzonderlijke generaties meandertreinen en crevassewaaiers.5 Tot in 
de laat-Romeinse tijd volgde de rivier tussen Lent en Ubbergen/Nijmegen een ingesleten dalvlakte. 
Hier bestaan de rivierafzettingen tot zeker 2 m + NAP uit zandige kronkelwaarden en restgeulen 
van verschillende generaties meanderbochten uit de periode tussen de gevorderde midden brons-
tijd en de laat-Romeinse tijd.6 Langszij deze dalvlakte komen ten oosten van de Waalbrug en in de 
Ooijpolder erosieresten van oudere terrasvlakten voor.7

De bochtdoorsneden van de teruggevonden en ten dele gereconstrueerde meanderbochten ligt 
in de ordegrootte 700 tot 1300 meter. Het doorstromende oppervlak van de teruggevonden (door 
afsnijding bewaard gebleven) rivierrestgeulen wordt geschat op 770 vierkante meter wat betekent 
dat bij een realistische stroomsnelheid van 1 meter per seconde de  ‘bankfull’ afvoer  770 kubieke 
meter water per seconde bedroeg. Gelijkelijk verdeeld over de beide takken Waal en Oude Rijn/
Nederrijn bedroeg de bankfull afvoer van de Rijn in de Romeinse tijd dus grofweg 1500-1600 
kubieke meter per seconde. 

Uit de dateringsgegevens blijkt dat deze meanders zich hebben gevormd in tijdsbestekken van 
250-300 jaar (zone B/C) en grofweg 170-250 jaar (Hof van Holland). Verplaatsingen van de geul 
worden geschat op 1,8 tot 2,6 meter per jaar wat goed overeenkomt met de bochtmigraties van 
andere meanderende rivieren met gelijkende waterafvoeren. De directe voorloper van de huidige 
Waal was ten oosten van Oosterhout in de ijzertijd en Romeinse tijd dus een energiek meande-
rende rivier.

1   
Törnqvist 1993b. Dit betreft het oostelijke rivierengebied in Nederland en het Rijndal net over de landsgrens.

2   
Törnqvist 1993a; Gouw & Berendsen 2007.

3   
Brice 1974; Törnqvist 1993a; Schuurman 2005.

4   
Weerts 1996, 144; Cohen et al. 2009, 59. De gehele Ressense stroomgordel wordt gedateerd tussen 3600 en 200 vC.

5   
Weerts 1996, 144.

6   
Vosselman, Willemse & Verhelst 2018; Willemse 2019.

7   
Cohen et al. 2012; Willemse 2019.
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Vanaf de 3e eeuw tot in de late 8e eeuw worden de Romeinse rivierkronkelwaarden aan de Lentse 
zijde gedurende een lange episode met opvallend veel extreem hoogwaters doorsneden en afge-
dekt door crevassen.8 In deze eeuwen moet de rivier ter hoogte van de nieuwetijdse Waalbedding 
worden gezocht. Van deze vroegmiddeleeuwse rivier zijn - op de crevassen na - geen afzettin-
gen bekend. Een volmiddeleeuwse Waalloop uit de 11e of 12e eeuw is wel aangetroffen onder de 
spoorbrug tegen de Oosterhoutsedijk aan.9

Pas in de late 8e of vroege 9e eeuw neemt tijdens een relatief droge periode met weinig hoogwa-
ters de rivierinvloed op het gebied af en wordt de riviervlakte als akker geëxploiteerd vanuit Lent, 
dat in die tijd op dezelfde plaats ligt als de huidige dorpskern.10

8   
Willemse 2019.

9   
Ibid. Zie ook §11.4 in Porreij-Lyklema & Verhelst 2018.

10   
Verhelst 2019; Keunen Van der Veen, & Tuinstra 2018.
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1.1 Kader

Tussen Nijmegen en Lent maakt de Waal een scherpe bocht. Het winterbed van 
de rivier is hier erg smal. Bij extreem hoogwater kon de rivier in deze flessenhals 
het water nauwelijks nog kwijt. Het project Ruimte voor de Waal - onderdeel van 
het landelijke programma ‘Ruimte voor de rivier’ - loste dit probleem op (figuur 
1.1). Zo is de rivierdijk bij Lent 350 m landinwaarts verlegd en in de bredere uiter-
waard die daardoor is ontstaan, is een nevengeul uitgegraven. Deze geul - die 
sinds de zomer van 2015 de naam Spiegelwaal draagt - is in totaal drie kilometer 
lang geworden en vijf meter diep en voorkomt dat het water op de Waal te veel 
stijgt. Beide maatregelen hebben de capaciteit voor waterafvoer vergroot. Tussen 
de nieuwe geul en de Waal is hierdoor een eiland ontstaan dat als rivierpark is 
ingericht en door een nieuwe verkeersbrug en een nieuwe spoorbrug verbonden 
is met Lent. Daarnaast is de oude Waalbrug verlengd. Het gehele maatregelge-
bied was ongeveer 375 hectare groot.

1  Inleiding

Figuur 1.1. Schets van 
de ontwikkeling Ruimte 

voor de Waal (bron: 
Rijkswaterstaat).
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Figuur 1.2. De ligging van de archeologische aandachtszones met aanduiding van de zonecodering en de 
archeologische uitvoerders. Het noorden is links; inzet: ligging in Nederland (rode punt).

1.2 Archeologische monumentenzorg Ruimte voor de Waal

Voor de inventarisatie van archeologische vindplaatsen is in het binnendijkse deel van het maatre-
gelgebied al ver voor de plannen rond de dijkteruglegging uitgebreid archeologisch booronderzoek 
verricht.11 De uiterwaarden bleven daarbij echter buiten beeld. Naar aanleiding van de planvorming 
verscheen in 2005 een archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek.12 De daarin geformu-
leerde verwachtingen werden opgenomen in de Startnotitie MER.13 Beide documenten stonden aan 
de basis van nader archeologisch bureauonderzoek, gecombineerd met archeologisch booronder-

11   
Haarhuis 2002; Van den Broeke 2002. Een samenvattend rapport over de Waalspronggenese verscheen in Lodiers 2008.

12   
Bosman & Leenders 2005. Zie ook de overkoepelende publicatie van Willemse uit 2016

13   
Gemeente Nijmegen 2009.
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zoek in de uiterwaarden14 en van gericht cultuurhistorisch onderzoek.15 Deze onderzoeken resul-
teerde in een Cultuurhistorische effectrapportage (CHER).16 Alle resultaten van het vooronderzoek 
zijn tenslotte opgenomen in de Milieueffectrapportage (MER).17

Naderhand is archeologisch opsporingsonderzoek in de uiterwaarden uitgevoerd in de vorm van 
geofysisch onderzoek en grondboringen.18 In het binnendijkse gebied vond vooral gravend proef-
sleuvenonderzoek plaats.19 Uiteindelijk heeft het bevoegd gezag een besluit genomen over 30 
archeologische aandachtszones, variërend van behoud ‘in de bodem’, waarderend veldonderzoek 
tot archeologische begeleiding en opgraving (figuur 1.2, zie tevens tabel 3.1). 20

Het gravend onderzoek is in eerste instantie, in 2012, uitgevoerd door het Bureau Archeologie en 
Monumenten van de gemeente Nijmegen (BAMN, thans BLAN, Bureau Leefomgevingskwaliteit en 
Archeologie). Tijdens de realisatiefase - tussen 2013 en 2016 - is het gravend onderzoek verricht 
onder de vlag van de aannemerscombinatie I-Lent (combinatie Dura Vermeer en Ploegam) waar-
binnen RAAP als onderaannemer fungeerde (tabel 3.1).

1.3 Aanleiding voor de geologische begeleiding
1.3.1 Een bijzondere vondst
In juni 2014 vonden de archeologen van RAAP bij het onderzoek van de binnengracht van 
Fort Knodsenburg in zone Ha (figuur 1.2) aardewerk, bouwkeramiek en metaalvondsten uit de 
Romeinse tijd. Op 12 augustus 2014 meldde een van de graafmachinisten van i-Lent de vondst 
van een Romeinse kruikamfoor, die hij gevonden had bij het uitgraven van de Spiegelwaal. Bij 
nadere beschouwing bleken deze en andere vondsten afkomstig uit zeer grindrijke rivierafzettin-
gen die op een diepte vanaf +7,5 m NAP onder de binnengrachten van het voormalige Fort Knod-
senburg werden aangesneden (zie figuur 4.3).21 De vondsten omvatten onder meer een kaak van 
een dier, fragmenten Romeinse dakpan, een fragment van een Romeinse wrijfschaal en enkele 
fragmenten constructiehout. Deze vondsten maakten duidelijk dat tenminste de bovenste 2 a 3 
meter van het grindpakket in en/of kort na de Romeinse tijd moest zijn afgezet.

Tijdens de voortgaande ontgraving in dit deel van het maatregelgebied werden later ook in de die-
pere sedimentlagen rond +2,0 m NAP artefacten aangetroffen waaronder een fragment van een 
Romeinse kan aan de basis van een opgevulde rivierbedding. De periode waarin deze kannen 

14   
Vossen & Bouter 2009.

15   
Van den Broeke & Frank 2009; Tilstra & Van Hemmen 2010; Van Hemmen 2010.

16   
Van Hemmen 2009.

17   
De Laar & Vriend 2011.

18   
Exaltus & Orbons 2010.

19   
Meijer, Sam & Heirbaut 2012.

20   
De nummering van de vindplaatsen gaat terug op een door RAAP uitgevoerde kartering van archeologische vindplaatsen door middel van 
bureauonderzoek (inventarisatie van bekende archeologische waarnemingen) en prospectief veldonderzoek, voornamelijk in de vorm van boor-
onderzoek en oppervlaktekarteringen ( o.a. Heunks 2001; Haarhuis 2002). De aanduiding van de aandachtszones met letters komt uit het evalua-
tierapport van het eerste proefsleuvenonderzoek (Norde & Verhelst 2012) en is vervolgens voortgezet door BAMN.

21   
Gedocumenteerd als secties D en E. De eerste Romeinse scherven uit het grind werden door E. Verhelst opgeraapt, begin mei 2014.
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werden geproduceerd is vrij goed bekend, namelijk tussen circa 70 en 120 nC. Opvallend genoeg 
komt deze kan exact overeen met eenzelfde exemplaar die tussen circa 90 en 110/120 nC. op het 
Maasplein in Romeins Nijmegen (Ulpia Noviomagus Batavorum) werd gemaakt (zie § 7.2).

Uit de aangetroffen vondsten en uit de sedimentaire context waarin ze werden aangetroffen bleek 
dat het centrale deel van het maatregelgebied in de vroeg- en midden-Romeinse tijd werd door-
sneden door een honderden meters brede rivier. Vóór deze ontdekking heeft men altijd aange-
nomen dat de Romeinse Waal min of meer dezelfde loop volgde als de huidige Waalbedding. 
Het nieuwe gegeven van een rivierloop pal ten zuidwesten van de dorpskern van Lent verklaarde 
meteen ook het ontbreken van Romeinse en vroegere sporen in dit gebied die - gezien de archeo-
logische vindplaatsen in de directe omgeving - wel verwacht werden.22

I Vahalis

Door de geschiedschrijver Cornelius Tacitus, die leefde tussen 56 en 117 nC., weten 
we dat de Waal – Vahalis – in de Romeinse tijd al dezelfde status had als tegenwoor-
dig, dat wil zeggen als de breedste rivier in onze contreien.23 Waar deze vroege Waal 
precies stroomde is echter onduidelijk.24 Anders dan de Nederrijn en Maas ontbreekt 
de Waal namelijk op de Romeinse reiskaart die bekend staat als de Peutinger kaart. 
Lange tijd is daarom aangenomen dat de Waal in de Romeinse periode min of meer 
dezelfde loop moet hebben gehad als de huidige Waalbedding tussen Nijmegen en 
Lent.25 Peter van den Broeke, Harry van Enckevort en de voormalige stadsarcheo-
loog van Nijmegen Jan Thijssen eindigden in 2009 hun artikel over de Waal in de 
Romeinse tijd echter met de opmerking dat ‘…de ligging van de laagwaterbedding 
van de Waal in de vroeghistorische perioden alleen met forse marges kan worden 
weergegeven...’.26

1.3.2 Geologische begeleiding
Een vroeg- en midden-Romeinse rivierloop in het hart van het maatregelgebied zou een wezen-
lijke toevoeging betekenen aan onze kennis van de topografie van Romeins en vroegmiddeleeuws 
Nijmegen. Dit is dan ook de belangrijkste reden voor de gemeente Nijmegen geweest om de voort-
gaande ontgravingen verder geologisch te laten begeleiden. Deze begeleiding vormde echter 
geen onderdeel meer van het ingeplande archeologisch onderzoek. Deels was dit al uitgevoerd 
(tabel 3.1) en gegeven de korte termijn waarin de begeleiding moest worden opgestart (de ontgra-
ving van de Spiegelwaal was in volle gang) was er tijd noch waren er middelen voor het uitvoeren 

22   
Zowel de sporen als de grote hoeveelheid vondsten van laatprehistorisch en Romeins aardewerk in het oosten van het projectgebied Ruimte voor 
de Waal maakten al vroeg duidelijk dat vooral dáár resten van bewoning gevonden konden worden. Westelijk van de Waalbrug werden tijdens 
prospectief archeologisch onderzoek geen (zekere) sporen uit de Romeinse tijd of ouder gevonden. Ook het geringe aantal aardewerkscherven 
uit de late prehistorie en Romeinse tijd wees erop dat hier geen vindplaatsen van rond het begin van de jaartelling te verwachten waren.

23   
Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009; Van den Broeke & Frank 2009.

24   
Cohen et al. 2012, stroomgordel 175; zie ook Heunks & Van Hemmen 2016, 78.

25   
Bijvoorbeeld Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009 en Heunks & Van Hemmen 2016.

26   
Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009, 31.
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van een meer intensief geologisch onderzoek. Daarom is gekozen voor de beperkte documenta-
tie van een aantal ontsluitingen in de rivierafzettingen die zouden ontstaan tijdens de civieltech-
nische werkzaamheden. Deze documentatie omvatte ook het verzamelen van sedimentmonsters 
(en eventueel vondstmateriaal) en een beperkte sedimentologische opname van de belangrijkste 
macrovormen in de afzettingenreeks.27 Deze rapportage doet daar verslag van.

1.4 Over deze publicatie
Het doel van dit rapport is de schriftelijke en technische uitwerking van alle waarnemingen, analy-
ses en opnamen die in het kader van de geologische begeleiding zijn gedaan en deze te plaatsen 
in de context van de eerdere onderzoeksresultaten uit het maatregelgebied (tabel 3.1 in § 3.3).

De uitwerking is in de hoofdstukken 4 tot en met 9 op het niveau van de individuele ontsluiting. Dit 
levert veel data en taaie teksten op die echter zo goed mogelijk inzicht proberen te geven in de pri-
maire waarnemingen en analyseresultaten. Alleen op deze wijze kan eenieder bepalen wat de ach-
tergronden en uitgangspunten zijn van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek voor de land-
schapsgeschiedenis van dit stukje rivierengebied. En alleen op deze wijze blijven de gegevens ook 
bruikbaar voor toekomstig ander (of nader) onderzoek.

Om het ook aantrekkelijk te maken voor een breder en minder technisch/theoretisch onderlegd 
publiek is hoofdstuk 10 toegevoegd aan dit rapport. Dit vormt het synthesedeel van deze publica-
tie, het verhaal met de belangrijkste bevindingen en de conclusies over de laatholocene rivierge-
schiedenis ter hoogte van Nijmegen-Lent. Dit zal voor menigeen het meest leesbare deel van dit 
rapport vormen.

27   
Onderzoeksvoorstel: Willemse 2014.
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2.1 Ten geleide

Het maatregelgebied Ruimte voor de Waal ligt in het deel van de Overbetuwe 
dat als de Vinex-locatie ‘Waalsprong’ bekend staat. Het betreft een in geologisch 
opzicht zeer complex gebied waar zeer oude en zeer jonge landschappen op 
korte afstand naast elkaar voorkomen.28 Archeologisch onderzoek in dit gebied 
vanaf 1995 heeft een ‘geologisch mozaïek’ met een breed scala aan bewonings-
sporen uit zeer diverse archeologische perioden aan het licht gebracht. Hoe deze 
landschappen naast elkaar tot stand zijn gekomen is echter nog steeds niet hele-
maal duidelijk.29 De afgelopen 40 jaar zijn voor de Waalsprong namelijk meerdere 
– al dan niet op elkaar voortbouwende – paleogeografische modellen versche-
nen (figuur 2.1). Deze zijn onder andere gepubliceerd door de Rijksgeologische 
Dienst, opgesteld in het kader van het fysisch-geografisch / archeologisch onder-
zoek door de gemeente Nijmegen en gepubliceerd door de Universiteit Utrecht.30

Het model van Heunks & Van Hemmen uit 2016 (figuur 2.1e) vormt de basis voor 
de meest recente paleogeografische kaarten van het gebied die de landschap-
pelijke ontwikkeling schetsen sinds – grofweg – 1500 voor Christus (vC.). (Laat 
Holoceen/gevorderde midden bronstijd).31 De serie paleogeografische kaarten 
is onderdeel van een door Bureau Archeologie en Monumenten Nijmegen uitge-
brachte culturele biografie van het landschap waarin het maatregelgebied Ruimte 
voor de Waal is gesitueerd.32 Deze studie leunt vooral op de archeologische gege-
vens die onder de vlag van BAMN zijn verzameld en op de gegevens verzameld 
tijdens de vele (boor)onderzoeken die in de Waalsprong zijn uitgevoerd.33

28   
Van den Broeke 2002; Heunks 2008; Cohen et al. 2009.

29   
Haarhuis 1996; Van den Broeke 2002; Heunks 2008; Lodiers 2008.

30   
Teunissen 1975; Mulder 1989, 2002; Berendsen & Stouthamer 2001; Overmars 2007; Lodiers 2008; Van den Broeke, 
Van Enckevort & Thijssen 2009; Meijer, Sam & Heirbaut 2012; Cohen et al. 2012; Heunks & Van Hemmen 2016; Van 
Enckevort & Brok 2017.

31   
Het Laat Holoceen begint rond 2200 vC.: Walker et al. 2012.

32   
Heunks & Van Hemmen 2016.

33   
Haarhuis 1996, 2002; Lodiers 2008; Heunks 2008; Norde & Verhelst 2012; Sam & Heirbaut 2012; AMZ-rapportages 
BAMN (tabel 3.1).

2  De geologische context
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Figuur 2.1. Geologische modellen voor de riviervlakte ten noorden van Nijmegen. a) Teunissen 1975; b) uit-
snede uit de concept-geologische kaart Blad Arnhem 40W (uit: Mulder et al. 2002); c) Lodiers 2008; d) Cohen 
et al. 2012; e) Heunks & Van Hemmen 2016 (situatie rond het begin van de jaartelling). De inzetkaders begren-
zen het gebied zoals weergegeven in figuur 2.1e. Voor de legenda’s zie de bronpublicaties.
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II De Waalsprong in context

De vorming van het onderzoeksgebied is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de 
Rijn. Al tienduizenden jaren stromen de verschillende takken van deze rivier door dit landschap 
en de grote hoeveelheden klei en zand die ze hebben achtergelaten hebben het landschap danig 
veranderd en opgehoogd (figuur II.1). Het stromende water bracht eerst grof zand en grind. We 
hebben het dan over de Rijnafzettingen uit laatste ijstijd, 60.000-15.000 jaar geleden.34 Daarna, 
tot zeker 7500 jaar geleden, volgden de Betuwse rivieren diep ingesleten dalen omgeven door 
oude terrassen. Dit wordt door geologen de ‘dalfase’ van het riviersysteem genoemd.35

Figuur II.1. a) Hoogtebeeld van het ooste-
lijke en centrale rivierengebied en de Duffelt, 
het Montferland, de Veluwe, Achterhoek, 
Salland en de Stuwwal van Nijmegen-
Kleve; b) Verschillende lopen van de Rijn en 
Maas gedurende de laatste fasen van het 
Pleistoceen (naar: Verbraeck 1984).

34   
Deze afzettingen worden gerekend tot de geologische Formatie van Kreftenheye (Busschers & Weerts 2003).

35   
Berendsen & Stouthamer 2002; Gouw & Erkens 2007; Cohen et al. 2009; Erkens et al. 2011; Cohen et al. 2012; Geurts & Pierik 2013. De holo-
cene rivierafzettingen worden tot de Formatie van Echteld gerekend (Weerts & Busschers 2003).

19
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Door een stijgende zeespiegel in het vroeg en midden Holoceen werd de Noordzeekust steeds 
verder landinwaarts gedrongen.36 Het verhang van de rivieren nam hierdoor af en door het snel 
afnemende transportvermogen slibden de oude rivierdalen langzaam vol met grind, zand en klei. 
Naarmate er in de loop van de bronstijd steeds meer bos werd gekapt om ruimte te maken voor 
landbouwgrond nam ook de sedimentlast toe. Ook stroomde daardoor neerslag sneller, geconcen-
treerder en in grotere hoeveelheden af richting rivier.37 Hierdoor kon een vergelijkbare hoeveelheid 
neerslag door de tijd heen meer rivierafvoer genereren.38 Deze processen hebben vooral boven-
strooms bijgedragen aan het opslibben van het rivierengebied.39

Figuur II.2. De begrippen insnijding en aggrada-
tie (sedimentaccumulatie) van een rivier.

Door het samenspel van zeespiegelstij-
ging, toenemende sedimentlast en een 
veranderende waterafvoer kon het rivier-
hoogwater ook op de oudere terrasopper-
vlakken een sedimentlaag gaan vormen 
waardoor het reliëf langzaam afvlakte. 
Ook werd er meer beddingzand in de 
geulen neergelegd wat tot een verticale 
aangroei van de kronkelwaarden door 
sedimentaccumulatie leidde, aggrada-
tie genoemd (figuur II.2). Dit gelijktijdige 

proces van opslibbing en aggradatie gaf rivieren de ruimte om regelmatig hun loop te verleggen en 
leidde ertoe dat er vaak meerdere geulen tegelijkertijd actief waren (figuur 2.7).40 Dit wordt de ‘del-
tafase’ van het riviersysteem genoemd. Deze overgang41 vond plaats in een zone die zich onder 
invloed van zeespiegelstijging en sedimentlast geleidelijk landinwaarts verplaatste (figuur 2.3). 
In de riviervlakte tussen Arnhem en Nijmegen gebeurde dit rond 2000-1500 jaar vC., dus in de 
vroege en vroege midden-bronstijd (figuur 2.3).42 Door het ontstaan van een steeds dikker kleidek 
raakten de oudere riviermeanders uit de insnijdingsfase afgedekt wat het ‘geologisch mozaïek’ in 
dit gebied verklaart van naast elkaar gelegen rivierkronkelwaarden en overstromingsgeulen met 
archeologische sites van zeer wisselende ouderdom en grote archeologische contrasten tussen de 
gebieden direct stroomopwaarts en stroomafwaarts van Lent.43

36   
Pons 1957; Van Dijk et al. 1991; Berendsen & Stouthamer 2001.

37   
Dikau et al. 2005.

38   
Cohen et al. 2016.

39   
Hoffmann et al. 2007, 2009; Gouw & Erkens 2007; Erkens 2009; Erkens et al. 2011.

40   
Berendsen & Stouthamer 2002.

41   
Geologen spreken ook wel over de ‘terrassenkruising’.

42  
Erkens 2009.  

43   
Dataset en beschrijving meandergordels: https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:52125.
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Figuur 2.2. Schematische voorstelling van de opeenvolging van rivierpatronen in het Rijn-Maasdal gedurende 
het holoceen. Links: oost-west doorsnede; rechts: noord-zuid doorsnede (naar: Törnqvist 1993a; Berendsen & 
Stouthamer 2001; Cohen 2005).

2.2 Geologie
2.2.1 De bovenstroomse riviervlakte
Gedurende het grootste deel van het holoceen hebben de rivieren in de bovenstroomse riviervlakte 
van het Rijn-Maasdal een meanderend karakter gehad (figuur 2.2 ).44 Een van de kenmerken van 
meanderende rivieren is dat ze in de loop van hun bestaan een brede strook met beddingzand in 
de ondergrond vormen.45 Dit is het directe gevolg van de voortdurende verplaatsing van de hoofd-
geul die het kronkelende karakter aan dit type rivieren geeft (zie kadertekst III in § 2.2.3).46 Uit 
een dynamisch proces van geulverplaatsingen en bochtafsnijdingen ontstaan lange zogenaamde 
meandertreinen met kronkelwaarden geflankeerd door oudere, door afsnijding bewaard gebleven 
(rest)geulen. Dit wordt een meandergordel genoemd (zie figuur III.1 in kadertekst III, § 2.2.3).47

De overgang tussen een overwegend insnijdende en meanderende Rijn en een opslibbende mean-
derende Rijn in de riviervlakte tussen Arnhem en Nijmegen vond plaats rond 4000-3500 jaar gele-
den, dus in de vroege en vroege midden-bronstijd (figuur 2.3). Deze overgangszone (geologen 
spreken van de apex van de delta) ligt tegenwoordig iets oostelijk van de landsgrens, nabij Rees.48 
Hier liggen alleen de kronkelwaarden uit de Romeinse tijd en jonger hoger dan hun voorgangers 
wat wijst op aggradatie sinds deze periode.49Geologen noemen het gehele gebied tussen grofweg 
Bonn en Nijmegen de ’Lower Rhine Valley’ (figuur 2.4).

44   
Törnqvist 1993b, dit betreft het oostelijke rivierengebied in Nederland en het Rijndal net over de landsgrens.

45   
Törnqvist 1993a; Gouw & Berendsen 2007.

46   
Brice 1974; Törnqvist 1993a; Schuurman 2005; Van de Lageweg et al. 2016.

47   
Fisk 1944; Allen 1964, 1965; Miall 2010, 26-30 en hoofdstuk 8; Ghinassi et al. 2019. Zie ook Schuurman 2015 en Van de Lageweg et al. 2016.

48   
Gouw & Erkens 2007; Favier, in: Erkens et al. 2011.

49   
Erkens et al. 2011, 264.
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Figuur 2.3.Verplaatsing van de grens tussen rivierinsnijding en rivieropbouw (aggradatie) in het Nederlandse 
Rivierengebied gedurende het Holoceen. Deze grens wordt ook wel de terrassenkruising of delta-apex 
genoemd. Pas met het passeren van de terrassenkruising worden de rivierterrassen in een oostwaarts 
opschuivende brede zone afgedekt door jonger riviersediment en begint de deltavorming (naar: Erkens 2009, 
Stouthamer et al. 2015). Het maatregelgebied staat in rood aangegeven.

De Rijn kan worden onderverdeeld in vijf secties. De Rijn heet vanaf de bron tot aan 
de Bodensee de Alpenrijn (Alpenrhein). Vanaf de Bodensee tot aan Basel wordt de 
rivier de Hoogrijn (Hochrhein) genoemd, om vervolgens van Basel tot Mainz door te 
gaan onder de naam Bovenrijn (Oberrhein). Van Mainz tot aan Bonn heeft de rivier de 
naam Middenrijn (Mittelrhein). Tussen Bonn en de Nederlandse grens wordt de rivier 
de Niederrhein genoemd. Tot slot heet de Rijn in Nederland weer de Bovenrijn tot de 
Rijn zich splitst in het Pannerdens Kanaal (die zich ook weer splitst in de Nederrijn en 
de IJssel) en de Waal.

In de dalvlakte van de Lower Rhine Valley ontwikkelde de Rijn de afgelopen 8000 jaar een lange 
trein van meanders (figuur 2.5, rechtsonder).50 Deze zijn rondom Emmerich/Rees nog steeds 
als ‘Altrheinarme’ in het maaiveld zichtbaar (figuur 2.6 onder).51 Verder stroomafwaarts ontston-
den dergelijke meandertreinen vooral langs de randen van de riviervlakte (figuur 2.2: rechts); 
daar waar veel zand voorkomt in de ondiepe ondergrond, zoals in de nabijheid van de Utrechtse 
Heuvelrug (‘Kromme Rijn’) en in het IJsseldal nabij de Zuidelijke Veluwezoom. Het Rijnsysteem 
bouwde ook in de nabijheid van de stuwwal van Nijmegen een trein van meanderbochten met kron-
kelwaarden op (figuur 2.5 linksboven). Deze zijn in de laatste 3000 jaar echter dusdanig afgedekt 
geraakt door klei en doorbraakzand dat het typerende concentrische reliëf van ruggen en laagtes 
nauwelijks meer zichtbaar is in het maaiveldreliëf (§ 2.2). Alleen ter hoogte van Weurt, Oosterhout 

50   
Klostermann 1992; Erkens et al. 2011.

51   
Klostermann 1992; Erkens et al. 2011.
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Figuur 2.4. Het dal van de Niederrhein (Lower Rhine Valley) tussen Bonn en Nijmegen. In de dalvlakte komen 
insnijdende meandertreinen uit het Weichselien en Holoceen voor (Klosterman 1992; Erkens et al. 2011).

en in de Ooijpolder is (een deel van) het kronkelwaardreliëf van de voorlopers van de Waal uit de 
midden- en late bronstijd en ijzertijd nog zichtbaar (figuur 2.6 boven).52

52   
De straal van deze bochten ligt in de ordegrootte van 350-650 m (700-1300 m bochtdoorsneden).
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Figuur 2.5. Globale ligging van de in 2014 bekende restgeulen van fossiele Rijntakken in de dalvlakte ter 
hoogte van Kleve-Emmerich (rechtsonder) en Nijmegen (linksboven) met de thans bekende eindfasedateringen 
(naar Erkens 2011, Cohen et al. 2012).

2.2.2 Ressen
Het voormalige dorpsgebied van Lent ligt bijna volledig op de zandafzettingen van de zeer brede 
meandergordel van Ressen (figuur 2.7: nummers 146, 352 en 353.).53 Deze ontstond tussen het 
midden-neolithicum en de late ijzertijd en bestaat uit afzonderlijke generaties meandertreinen en 
crevasse-complexen.54 Tot in de midden bronstijd (Ressen fasen A en B) volgde de hoofdtak een 
ingesleten vroeg- tot middenholocene dalvlakte en binnen het meandergordelgebied komen ook 
nog niet-verspoelde erosieresten van de oudere terrasvlakte voor.55 De Ressen fase C (nummer 
352 in figuur 2.7) ontstond rond 1800 vC. en wordt herkend als de fase waarin de rivier voor het 
eerst buiten zijn dalvlakte treedt.56

Uit deze fase zijn rondom de vindplaats P9/57 verschillende geulen teruggevonden waarvan de 
vondstlagen een ante quem datering voor de opvulling ergens in de late bronstijd en vroege en 
midden-ijzertijd opleveren (§ 5.5).57 Deze vindplaats ligt op grindrijke afzettingen die lokaal tot net 
onder het maaiveld reiken (figuur 2.8). Deze ondiepe grindvoorkomens in het binnendijkse gebied 
werden voorheen op grond van onder andere hun hoogteligging, morfologie en hun lithologische 
en mineralogische samenstelling geclassificeerd als verspoelde terrasrestanten van pleistocene

53   
Weerts 1996, 144; Cohen et al. 2009, 59. De gehele Ressense stroomgordel wordt gedateerd tussen 3600 en 200 vC.

54   
Weerts 1996, 144.

55   
Cohen et al. 2012.

56   
Dit is het begin van de deltafase: Cohen et al. 2012; stroomgordel 352.

57   
Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009; Meijer, Sam & Heirbaut 2012; Heunks & Van Hemmen 2016, 31. Bijlage 2: Poz-67975 en 
Poz-67977.
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Figuur 2.6. In het maaiveldreliëf zichtbare fossiele Rijnmeanders in de dalvlakte tussen Weurt en Haalderen 
(boven, zwarte pijlen) en tussen Emmerich en Rees (onder). Hoogtebeelden op basis van laserhoogtemetin-
gen. Zie ook figuur 2.9
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Figuur 2.7. Begrenzing en nummering van de meandergordels van de fossiele Rijntakken in de ondiepe onder-
grond tussen Beuningen en Millingen volgens het paleogeografische model van de Universiteit Utrecht (Cohen 
et al. 2012; deltafase). Meandergordelnummer 146: Ressen indiff.; nummers 350 t/m 353:Ressen fase A t/m D; 
127: Ooij; 175: Waal voor de bedijking; 304: Waal na de bedijking; 193: Zandvoort; 14: Baal; 178: Walbeek. Zie 
verder Cohen et al. 2012.

 
ouderdom.58 Een nieuwe veronderstelling luid dat ze deel uitmaken van een midden holoceen kron-
kelwaardcomplex.59 De ondiepe grindafzettingen vormen de kenmerkende flessenhals in het win-
terbed van de Waal tussen Nijmegen en Lent.

58   
Schute & Heunks 1997; Meijer, Sam & Heirbaut 2012. Deze grindeilanden zijn op sommige locaties ruim binnen 1 m -Mv aangetroffen (circa 8-9,3 
m +NAP).

59   
Cohen et al. 2012; Heunks & Van Hemmen 2016. Heirbaut & Hendriks 2017. Zie ook Lodiers 2008 en Meijer, Sam & Heirbaut 2012.
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Figuur 2.8. Grinddieptekaart met de ligging van de belangrijkste restgeulen volgens Heunks & Van Hemmen 
2016 (naar: Heirbaut & Hendriks 2017, fig. 5.4). Aangegeven zijn verder de sectielijnen, de proefputten van het 
onderzoek in plangebied ‘Hof van Holand-watergang’ en de rand van het fluviatiele terras.

 
2.2.3 Vroege Waal
Door de voortgaande ontginningen in de late bronstijd en ijzertijd nam de toevoer van erosiemate-
riaal naar de rivieren toe.60 Ook was de grens tussen de insnijdende en aggraderende riviersyste-
men verder naar het oosten opgeschoven en deze processen leidden rond 250-350 vC. tot het ont-
staan van het Waalsysteem en het Nederrijn/Lek systeem.61 Deze beiden takken worden gezien als 
de directe opvolgers van het Ressen en (Zandvoort) Baal systeem ( figuur 2.7 nummers 193/14).62 
In de Ooijpolder, ten noorden van de Belvedère, is nog een restgeul van de laatste fase van het 
Ressense systeem bekend (Ooij-fase) waarvan kleiig veen in de 2e of 3e eeuw na Christus (nC.). 
is gedateerd (hoofdstuk 6).63 Deze riviertak zou tot het begin van de late ijzertijd actief zijn geweest 
en al in de 2e eeuw vC. zijn afgesneden door de Waal.64 Bovenstrooms van Tiel wordt het ontstaan 
van de (Boven) Waal rond 200 vC. gedateerd op basis van de beginfasedatering van de Linge (ook 
een Waalloop).

60   
Berendsen & Stouthamer 2002, 108-110; Hoffmann et al. 2007, 2009; Erkens 2009; Erkens et al. 2011.

61   
Gouw & Erkens 2007; Erkens 2009; Stouthamer, Cohen & Hoek 2015, 289 e.v. De Nederrijn is rond 350-250 vC. ontstaan (K. Cohen pers. med. 
7-11-17).

62   
Cohen et al. 2012, nummer 175.

63   
De Jong 1983, GrN-10597: AD 131- 260 (Bijlage 2).

64   
Heunks & Van Hemmen 2016, 78.
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Figuur 2.9. Hoogtekaart van het terrein op maaiveldhoogte tussen Weurt en Ooij. Door latere sedimentafdek-
king en dichte bebouwing schemeren er nog maar op enkele plaatsen oudere kronkelwaardcomplexen in het 
maaiveld door, zoals te Weurt, Oosterhout en in de Ooijpolder (witte pijlen). De kleibedekking in het binnen-
dijkse gebied door de jonge Waal heeft rondom Lent een vrij reliëfarme dorpspolder met een complexe onder-
grond opgeleverd (gegevensbron: AHN2).

Van de Beneden-Waal (de Waal stroomafwaarts van Tiel) is lange tijd verondersteld dat het ont-
staan ergens in de laat-Romeinse tijd ligt. De reden hiervoor is een 14C-datering die bij Dreumel 
genomen is in de top van een laklaag direct onder de jongste oeverafzettingen van de Waal. De 
uitkomst daarvan was 383-416 nC.65 Deze datering is echter in tegenspraak met Julius Caesars 
beschrijving van de gebeurtenissen in 55 vC., waarin hij zegt dat de rivieren Rijn en Maas samen-
vloeien op 80 mijl van de oceaan.66 Wanneer de Waal stroomafwaarts van Tiel ontstaan is, is dus 
nog altijd niet duidelijk.

65   
Törnqvist 1993a, 141; Berendsen& Stouthamer 2001, 240; Cohen et al. 2012, 180: GrN-13504 (1655 ± 50 14C BP), GrN-1899 (1600 ± 50 14C BP).

66   
Overgenomen uit: Verhelst 2018 (Caesar, Commentarii de Bello Gallico, boek IV, §15).
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III Meanderende rivieren

Voor het verklaren van het kronkelgedrag van meanderende rivieren zijn met name de sedimen-
taire processen in de geul belangrijk, naast het ontstaan van een kleiig oeverdek.

In riviergeulen wordt in zones met hogere stroomsnelheden zand en grind uit de bedding en 
langs de oevers opgenomen en getransporteerd en in zones met lagere stroomsnelheden neer-
gelegd (figuur 3.8: 3a en b). De riviergeul kan zich daarbij door erosie van de oevers zijwaarts 
verplaatsen en een bocht gaan vormen, maar houdt een min of meer constante geulbreedte 
aan.67 In de buitenbochten kalven de oevers namelijk af (de stootoevers of afslagoevers), terwijl 
in de binnenbochten (de glijoevers), in zones met lagere stroomsnelheden, nieuwe zandbanken 
(‘scroll bars’) ontstaan (figuur III.1).68 Deze zandbanken worden langzaam hoger en gaan aan de 
binnenzijde van de rivierbocht als oeverbank deel uitmaken van de riviervlakte.69 De waterstan-
den worden doorgaans niet heel veel hoger dan deze oeverbanken en hier ontwikkelt zich een 
dun kleidek met vegetatie, oeveropbouw genoemd. Voor het ontstaan van riviermeanders is deze 
oeveropbouw een noodzakelijke voorwaarde omdat stevige – kleiige – oevers een te snelle stoot-
oevererosie en bochtafsnijding voorkomt en omdat door de bochtwerking de hoofdstroming naar 
de buitenbocht wordt geduwd (figuur 3.8: 3c).70

Door geulverplaatsing en oeverbankvorming ontstaat langs de binnenranden van de uitdijende 
meander een zogenaamde kronkelwaard met het typerende concentrische reliëf van banken en 
laagten (figuren III.1 en III.2). In sommige trajecten worden de kronkelwaarden tijdens hoogwater 
afgesneden (figuur 3.8: 1g) waarna de geulen (zogenaamde chute channels)71 óf weer dichtslib-
ben, óf de nieuwe hoofdloop gaan vormen en er dus sprake is van bochtafsnijding(figuur 3.8: 1f en 
1h).72 Uit dit dynamische proces van geulverplaatsingen en bochtafsnijdingen ontstaan lange zoge-
naamde meandertreinen met kronkelwaarden geflankeerd door oudere, door afsnijding bewaard 
gebleven (rest)geulen. Dit gehele landschap van actieve en afgesneden kronkelwaarden met 
rivierrestgeulen wordt een meandergordel genoemd.73

67   
Schuurman 2015, 7-9.

68   
Reading 1996, 50; Bridge et al. 1995; Leclerc & Hickin 1997.

69   
Door het bij voortduring afkalven van de stootoevers worden bomen ontworteld en wordt de bodem weggespoeld, terwijl op de nieuwe zandban-
ken pioniervegetatie ontstaat.

70   
Schuurman 2015, 7-9; Van de Lageweg et al. 2016.

71   
Lewis & Lewin 1983; Schuurman 2015.

72   
Hooke 2004; Toonen, Kleinhans & Cohen 2012.

73   
Fisk 1944; Allen 1964, 1965; Miall 2010, 26-30 en hoofdstuk 8; Ghinassi et al. 2019. Zie ook Schuurman 2015 en Van de Lageweg et al. 2016.
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Figuur III.1. Blokdiagram (a) en doorsnede (b) van een aggraderende meanderende rivier (deltafase) in het 
centrale riviergebied met de belangrijkste sedimentaire milieus en afzettingen (naar Gouw & Erkens 2007,5).

30



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

31

Figuur III.2. Kronkelwaardreliëf en afgesneden meanderbochten in het dal van de Mississippi nabij Swifttown 
(beeld: GoogleEarth).

31
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3.1 Vraagstelling en doelstelling

De resten van de midden-Romeinse nederzetting Ulpia Noviomagus ligt op nog 
geen 600 m afstand ten ZZO van het hart van het maatregelgebied. De belang-
rijkste onderzoeksvraag was dan ook: stroomde er tussen de vroeg-Romeinse tijd 
en de Karolingische tijd een Waaltak door het huidige Veur-Lent, en wat betekent 
dit voor de geschiedenis van het rivierenlandschap en de nederzettingen langs 
de randen van Romeins Nijmegen? Meer duidelijkheid over de paleogeografische 
ontwikkeling was (en is) relevant omdat het meer inzicht geeft in het gedrag van 
de Waal in de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen en de bewoningsdynamiek 
en waarmee mogelijk een aantal openstaande vragen nader verklaard kunnen 
(gaan) worden. Er was tijdens eerder archeologisch onderzoek bijvoorbeeld 
opvallend weinig vondstmateriaal uit de Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen 
in het gebied aangetroffen, terwijl dat gezien de directe omgeving wel het geval 
zou moeten zijn. Een verfijning van het paleogeografisch model zou wezenlijke 
nieuwe gegevens toevoegen aan de geschiedenis van de regio.

3.2 Bouwputten
3.2.1 Ontgraving
In december 2012 werd een start gemaakt met het afgraven van de bovengrond 
in de nevengeul (Spiegelwaal) in het westen van zone S door allereerst het klei-
dek te verwijderen tot op de top van het zandpakket, rond +7-7,5 m NAP. Dit vond 
binnen de archeologische aandachtszones plaats na afloop van het archeologisch 
onderzoek (tabel 3.1 in § 3.3). Alleen in de (deels) buitendijkse zones E, B/C en 
Q-oost is de bovengrond (inclusief de oude Bemmelse Dijk) tot 10 m + NAP afge-
graven voorafgaand aan het archeologische onderzoek.74

Het ontgraven van het kleidek gebeurde door graafmachines waarbij de afgegra-
ven ondergrond met dumpers werd afgevoerd. De rest van de nevengeul is ont-
graven door een drijvende zandzuiger waarbij het zand en grind via een perslei-
ding werd getransporteerd naar een drijvende zeefinstallatie.

 

74   
Hermsen 2019.

3  Onderzoeksaanpak
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Figuur 3.1. Overzicht van de civieltechnische werkzaamheden a) luchtfoto van de zone rondom Fort 
Knodsenburg richting Nijmegen (foto: Aeropicture/Johan Roerink); b) archeologische werkzaamheden 
(voorgrond) ter hoogte van de te realiseren verlengde Waalbrug (zone J) (foto: Rijkswaterstaat 2014).
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Figuur 3.2. Werkstraat voor het bekleden van de dijkvoet direct westelijk van de verlengde Waalbrug. De 
grondwaterspiegel in de werkstraat is tot een peil van 1,70 m + NAP verlaagd (geologische sectie K, 4 septem-
ber 2014).

 
In de uiterwaarden ter hoogte van de Oosterhoutsedijk en Bemmelsedijk is direct buitendijks voor-
landverbetering toegepast. Dit bestond uit het verder afgraven van de zandige onderlaag in circa 
100 meter brede stroken waarna de zandlagen werden vervangen door klei om er voor te zorgen 
dat de kwel in het binnendijkse gebied niet zou verslechteren.

3.2.2 Bouwputten
Voorafgaande aan de ontgraving van de laag onder het kleidek zijn op verschillende momenten 
diepere bouwputten en werkstraten gegraven voor het aanbrengen van kunstwerken, brugpijlers of 
voor de bekleding van nieuwe dijklichamen (figuur 3.1). Zo werd de werkstraat voor het droog aan-
brengen van stortsteen op de dijkvoet van de nieuwe Waaldijk over de gehele lengte diep bemalen 
totdat een waterspiegel van +1,7-2,0 m NAP werd bereikt, dat wil zeggen dat de werkstraat een 
bodemdiepte ruim 8,5 meter onder het oorspronkelijke maaiveld kreeg (figuur 3.2). Ook werden 
vanaf mei 2014 sleuven gegraven voor het bouwen van de inlaten in de later aan te brengen drem-
pel bovenstrooms van de Spiegelwaal (figuur 3.3). De bouwputten en werkstraten hadden licht 
weghellende achterwanden die na uitdrogen veel van hun sedimentaire gelaagdheid prijsgaven 
(figuur 3.4). Deze wijze van ontgraven voor het bekleden van de dijk en het aanbrengen van kunst-
werken en brugpijlers (droge ontgravingen met diepe bemaling) bood daardoor ideale (en vrij 
unieke) waarnemingsmogelijkheden om ontsluitingen in de diepere ondergrond te documenteren 
en om tenminste op een aantal locaties gericht aan monstername te doen.
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Figuur 3.3. Werkstraat voor het aanbrengen van duikers/inlaatpunten onder de zogenaamde drempel bij het 
instroompunt van de Spiegelwaal (geologische sectie L6a, 18 september 2014). De bodemdiepte bedraagt 
circa 5 m + NAP.

3.3 Registratie, monstername en plaatsbepaling

Voor de opnamen van de profielwanden in de bouwputten en in de archeologische werkputten is 
de systematische werkwijze van o.a. Miall 2010 (hoofdstuk 4) gevolgd. Waar wanden in de bouw-
putten en werkstraten toegankelijk waren voor veldopname zijn ze deels opgeschoond, ingemeten 
en is een beknopte lithologische en sedimentologische beschrijving gemaakt van de laageenheden 
(§ 3.4). Van de opgeschoonde profielwanden zijn foto’s gemaakt (bijlage 9). Vanwege de helling-
hoek van de achterwanden in de werkstraten en het instortingsgevaar was een deel van de ontslui-
tingen niet toegankelijk voor veldwerk. Deze konden alleen vanaf enkele meters afstand (8-12 m) 
fotografisch worden vastgelegd. Waar voldoende informatief zijn de profielfoto’s aan elkaar gelegd 
in collages op basis waarvan bijvoorbeeld de in kaartbijlage 2 getoonde sectietekeningen zijn 
vervaardigd.
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Figuur 3.4. Aanzicht van sectie Z, een bijna 90 meter lange ontsluiting direct oostelijk van de verlengde 
Waalbrug. Waterlijn in de werkstraat lag op 2 m + NAP (31 augustus 2015).

Figuur 3.5. Globaal overzicht van de ligging van de archeologische aandachtszones en de locaties van de geo-
logische secties geprojecteerd op de huidige topografische kaart. Zie verder figuur 1.2 voor de archeologische 
aandachtszones en de locatiekaarten bij de hoofdstukken 5 tot en met 10. J5 is zone J. J7 is Griftdijk Zuid. P2 
is de zone Plaatbrug Oost.
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Secties Aandachtszones  Data veldwerk Publicatie

 zone I (Nld14)*  2012 Heirbaut & Koot 2017a (BAMN 
RA59)

 zone P9/57 (Nld6)*  2012 Heirbaut & Koot 2017b (BAMN 
RA61)

 zone V (Nld15)*  20-aug t/m 4-sept-2012 Koot & Heirbaut 2016 (BAMN 
RA58)

 zone B/C   13-24-mei-2013/14-mei-7 aug-2014 Hermsen 2019 (RA3207)

 zone Q  1-sept t/m 7 okt-2014 Hermsen 2019 (RA3207)

 zone H*  Zomer 2012 Koot & Heirbaut 2017 (BAMN 
RA63)

N zone E  31-jan t/m 21-mrt-2014/1 tm 16-apr-
2014/12 jun t/m 16-jul-2014 Hesseling 2017b (RA3204)

 N. Ubbergseweg 160**  10-sep-15 Daniël 2016

L1 L2   9-okt-2014

dit rapport
L6   18-okt-2014

L3 L4 L5   11-nov-2014

AA Z   31-aug-2015

 T3  juni-augustus 2013 Hesseling 2017a (RA3203)

D E1 E2   26-jun-2014

dit rapport

D   1-jul-2014

E5 G H I   2-jul-2014

F3 G H J   4-jul-2014

O   21-aug-2014

O   25-aug-2014

K   4-sep-2014

K   10-sep-2014

AB   31-aug-2015

 zone J en Plaatbrug 
Oost  23-27-sept-2013, 26-feb t/m 1-mei-2014, 

11-mei t/m 8-jun-2015 Verhelst 2019b (RA3211)

 zone Hb/T2  23-apr t/m 14-okt-2013, 27-mei t/m 6-jun-
2014, 17-mei t/m 2-jun-2015, 19-jan-2016 Verhelst 2019c (RA3210)

 zone Ha  5-7-mei-2014, 16 en 19 mei-2014, 10-18-
jun-2014 Verhelst 2019c (RA3210)

 zone O2  divers 2014-2016 (zones N, O2-1, O2-2, 
Plaatbrug West, Griftdijk Zuid) Norde 2019 (RA3209)

 zone Griftdijk Zuid  17-feb-2015 Norde 2019 (RA3209)

C   10-sep-2013

dit rapportA B   1-dec-2014

T U   27-apr-2015

 zone S   Porreij-Lyklema & Verhelst 2018

 zone Hof van Holland**  5-sept t/m 3-okt-2016 Vosselman, Willemse & Verhelst 
2018

*: onderzoek uitgevoerd door BAMN; **: dit onderzoek maakte geen deel uit van het project ruimte voor de Waal

Tabel 3.1. Codering onderzoekszones en secties, veldwerkdata en publicatiegegevens.
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Figuur 3.6. Plaatsbepaling van ontsluitingen en hoogtebepaling van monsters met behulp van dGPS (sectie K, 
4 september 2014).

 
Naast een lithologische beschrijving van de ontsloten sedimenten in de bouwputten, is ook het 
afzettings(sub)milieu van deze sedimenten bepaald. Dit betreft submilieus zoals geul, kronkel-
waard, oever, oeverbank, crevasse, doorbraakwaaier en (geploegde)cultuurlaag of bodem. Van 
lagen rijk aan organisch materiaal zijn enkele aanvullende monsters genomen voor dateringson-
derzoek (14C- methode).75 De zandige rivierafzettingen zijn bemonsterd voor ouderdomsbepaling 
met behulp van de optisch gestimuleerde luminescentie techniek (OSL). Zie § 3.5 en hoofdstuk 4.

Plaatsbepalingen (XYZ) van waarnemingen, monsterlocaties, ontsluitingen en (foto)overzichten 
zijn uitgevoerd met een dGPS met een maximale geschatte afwijking van 5x5x5 cm (figuur 3.6). Er 
is ingemeten in het Rijksdriehoeksnet. Hoogtebepalingen zijn eveneens met een dGPS bepaald 
ten opzichte van NAP.

De gedocumenteerde profielwanden in de diepere bouwputten en werkstraten worden in dit rapport 
als ‘ontsluitingen’ en ‘secties’ aangeduid. De ligging van deze secties staat globaal aangegeven in 
figuur 3.5. In de kaarten van de deelgebieden (hoofdstuk 5 tot en met 10) wordt een gedetailleerd 
overzicht gegeven van de profiellijnen van de gedocumenteerde ontsluitingen. In bijlage 1 staan 

75   
Aanvullend omdat in het kader van het archeologisch onderzoek ook veel monsters met organisch materiaal zijn verzameld voor 14C-onderzoek 
en paleobotanisch onderzoek.
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de metagegevens van de profielen. Hieronder in tabel 3.1 staat een overzicht van de codering van 
de onderzoekszones/aandachtszones en secties, de veldwerkdata en de bronpublicaties van het 
archeologische onderzoek. De aanduiding van de aandachtszones met letters (‘aandachtszone 
E’) komt uit het evaluatierapport van het eerste proefsleuvenonderzoek76 en is vervolgens voortge-
zet door BAMN. De sectienummering met letters (sectie D1) is de veldcode die is toegekend aan 
opeenvolgende ontsluitingen die in het gebied ontstonden. Zie verder ook kaartbijlage 1.

3.4 Sedimentologische waarnemingen
Op de eerste plaats is in de ontsluitingen aandacht besteed aan de gelaagdheid en afzettingsrich-
tingen van de beddingvormen, uitbouwrichtingen van beddingvormen/geulen en laagovergangen/
stratigrafie. Daarbij is de werkwijze van Miall77, Willis78, Bridge (figuur 3.8)79 en Gibling80 gevolgd 
(kadertekst IV). Deze gegevens maken per ontsluiting een interpretatie mogelijk van de sedimen-
taire facies (figuur 3.7a en b) en sedimentaire macrovormen (figuur IV.2) waaruit - op ruimtelijke 
schalen van 1-100 meter - de rivierafzettingen zijn opgebouwd (bijlage 4).81 Onderdeel van de 

Figuur 3.7a. 3D sedimentair faciesmodel voor de kronkelwaard van een meanderende zandrivier (naar: Shiers 

et al. 2019, fig. 1). Zie tevens figuur 3.7b en bijlage 4. 

76   
Norde & Verhelst 2012

77   
Miall 1996, 2010: hoofdstuk 4, 2014, 54 e.v.

78   
Willis 1989, 1993.

79   
Bridge 1996, 2003.

80   
Gibling 2006.

81   
Allen 1963; Willis 1989; Reading 1996; Bridge 2000, 2003; Miall 2010, 2014.
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sedimentologische beschrijvingen zijn ook de textuurschattingen (veldschattingen) van het grind-
gehalte, zandgehalte, kleigehalte, pakking en korrelgrootteverdeling voor een indeling in zoge 
naamde lithofacies. Daarnaast is summier onderzoek gedaan naar de grindsamenstelling om vast 
te stellen in hoeverre er verspoeld stuwwalmateriaal in het sediment voorkomt (zie § 3.6.1 en § 
7.5).

Figuur 3.7b. Sedimentologische bouwstenen van rivierafzettingen (‘architectural elements’, naar: Miall 2014, 
59). Zie tevens bijlage 4.
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Figuur 3.8. Enkele belangrijke uitgangspunten voor de sedimentologische interpretatie van uitbouwrichtingen 
(1 en 2) en afzettingsrichtingen van beddingvormen (3) in mixed-bedload (zand en grindzand) meanderende 
rivieren.
1 Patronen van bochtmigratie (Brice & Blodgett 1978; Lagasse et al. 2004) a: expansie (uitdijend), b: transla-
tie (stroomafwaarts migrerend), c: rotatie, d: expansie en vervorming naar een complexe bocht, e: patroon van 
kronkelwaardrelief door rotatie (Bridge 2003), f:sluiten van de meander (met als gevolg meanderhalsafsnijding), 
g: bochtafsnijding door vorming van een overstroomgeul (‘chute channel’), h: meanderhalsafsnijding door ‘chute 
channel cut-off’.
2 Relatie tussen bochtmigratie en de helling- en strekkingrichtingen van onder verschillende richtingen aan-
gesneden accretielagen (Willis 1989; Bridge 1996; Bridge & Tye 2000, ‘large-scale accretion bedding / LAB’, 
zie ook figuur 3.8:1) 2a bij een stroomafwaartse bochtmigratie, 2b: bij een stroomafwaartse bochtmigratie en 
bochtexpansie.
3 Stroming in een rivierbocht en effecten op de texturele en sedimentologische kenmerken van de geulafzettin-
gen (Ghinassi et al. 2016, 2019), a: terminologie van de bochtsegmenten en stromingspatronen, b: theoretische 
verdeling van sedimentklassen over het rivierbed, c: oriëntatie / migratierichting van beddingvormen in de geul.
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IV Reconstructiegegevens

Voor de reconstructies van voormalige riviervlakten worden verschillende dataverzamelingsmetho-
den ingezet. De belangrijkste en meest gebruikte dataverzamelingsmethode in Nederland is het 
zetten van handboringen.82 Dit gebeurt vaak met behulp van Edelmanboren en steekgutsen. Het 
dieptebereik van deze handboormethoden is afhankelijk van de afzettingen; in waterverzadigde 
zandlagen kan er geen boormonster worden opgeboord en in grindlagen loopt een handboor vast 
en daar waar deze voorkomen kan dus vaak alleen de top van deze afzettingen worden bemon-
sterd.83 Waarnemingen beperken zich daardoor doorgaans tot het klei- of veendek en de top van 
de zand- of grindafzettingen daaronder. De interpretatie van de boorprofielen wordt afgeleid uit 
textuurkenmerken (zoals korrelgrootte, -spreiding, –afronding, de gelaagdheid, de eventueel inge-
sloten plant- en dierresten en archeologica), het profielverloop van deze kenmerken - met name 
in het kleidek – en het ruimtelijk patroon.84 Het is een eenvoudige methode waarmee de bovenste 
meters van de ondergrond over grote oppervlakten relatief snel in kaart kunnen worden gebracht.85 
Voor diepere waarnemingen worden zuigerboren (zoals de Van der Staaij boor) of andersoortige, 
vaak mechanische, boormethoden ingezet. De boormethode werkt met name op grotere ruimtelijke 
schalen (>105 vierkante meter) om zandbanen van fossiele rivierlopen, komgebieden, het verloop 
van geulen en de grovere fluviatiele opbouw (zoals het paleogeografische model van Cohen et al. 
2012) te onderzoeken.

Het nadeel van de meeste boormethoden is dat er doorgaans weinig informatie beschikbaar komt 
over de sedimentologische kenmerken van de afzettingen onder het kleidek, zoals afzettingsrich-
tingen, type beddingvormen, uitbouwrichtingen van beddingvormen en de sequenties daarin. Deze 
gegevens zijn echter wezenlijk voor de reconstructie (op bijvoorbeeld een nederzettingsschaal, 102 
tot 104 vierkante meter) van de sedimentaire macrovormen waaruit de ondergrond van de rivier-
vlakte is opgebouwd zoals ‘kronkelwaarden’, ‘geulen’, ‘crevassewaaiers’ of ‘rivierbeddingen’.86 Ook 
zijn ze belangrijk om inzicht te krijgen in het dynamische karakter van de riviermeanders (mean-
derbochtverplaatsingen, afvoer, geulverplaatsingen etc.) en de (uiteindelijke) stratigrafie die dit 
oplevert.87 Dit wordt breed onderkend in de sedimentologische literatuur88 maar in veel mindere 
mate in de archeologie.89 Tijdens de opnamen van de ontsluitingen en de verwerking van de gege-
vens is daarom relatief veel aandacht besteed aan de sedimentaire hoofdkenmerken van de afzet-

82   
Berendsen 2007.

83   
Een methode om dit op te lossen is de Van der Staaij zuigerboor, die samen met mechanische technieken zoals steekboringen en kernboringen, 
wel dieper in het zandlichaam kan doordringen. Ook met deze technieken wordt alleen een geringe uitsnede van de sedimentkolom verzameld.

84   
Berendsen 2007.

85   
Zie bijvoorbeeld Havinga 1969; Havinga & Op ’t Hof 1983; Haarhuis 2002; Berendsen 2007; Lodiers 2008.

86   
Sedimentaire macrovormen worden ook wel de architectuurelementen genoemd waaruit de ondergrond is opgebouwd (bijv. Miall 1985, 2010; 
Bridge 2003; Gouw & Erkens 2007; Gouw & Berendsen 2007; Van de Lageweg et al. 2013).

87   
Bridge et al. 1995; Leclerc & Hickin 1997.

88   
Allen 1963; Miall 1985, 2010; Reading 1996; Bridge 1985; 2000, 2003; Van de Lageweg et al. 2016; Ghinassi et al. 2019.

89   
Veelal eindigt het gravend onderzoek in de bovenste decimeter(s) van het rivierbeddingzand zonder dat er op een systematische manier sedi-
mentologische kenmerken van dit sediment worden beschreven (stromingsrichtingen, afzettingsrichtingen etc.), anders dan de textuur zoals ook 
in boorbeschrijvingen.
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tingen, zoals laagovergangen (figuur 3.10)90, uitbouwrichtingen in de kronkelwaardafzettingen en 
de afzettingsrichtingen van beddingvormen in de geulafzettingen (zie ook bijlage 4).91

90   
Miall 1985, 2010; Zie ook Van de Lageweg et al. 2016, 587.

91   
Cf. Miall 201o; Reading 1996; Bridge 2000, 2003; Ghinassi et al. 2019; Gibling 2006. Zie bijvoorbeeld Ghazi & Mountney 2009 en Ielpi et al. 2018 
voor uitwerkingen.

Figuur IV.1. Blokdiagram van twee 
veelvoorkomende beddingvormen in 
riviergeulen: ‘planar crossbedding’: 
faciestype Sp/Sr (ook wel 2D bed-
dingvormen genoemd) en ‘trough 
crossbedding’ (faciestype Gt in 
grindzand mengsels of St in zandige 
afzettingen) ook wel aangeduid als 
3D-beddingvormen (naar: Soltan & 
Mountney 2016).

Figuur IV.2. Hiërarchie van sedimen-
taire macrovormen in een riviervlakte 
(naar: Miall 1985 en Lageweg et al. 
2016).

Figuur IV.3.Theoretisch schema voor 
de verschillende typen bedding-
vormen als functie van de stroom-
snelheid (verticale as) en de korrel-
grootte (horizontale as).
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3.5 Dateringsonderzoek

Van de belangrijkste sedimentaire macrovormen waaruit de ondiepe ondergrond van het maat-
regelgebied is opgebouwd (rivierbeddingen, kronkelwaarden, crevassen, kleidekken, overslag-
waaiers etc.) en van de in de riviersedimenten ingebedde archeologische lagen is getracht om 
naast vondstdateringen ook natuurwetenschappelijke dateringen te verkrijgen. Daarvoor is jaar-
ringonderzoek (dendrochronologie), koolstofonderzoek aan organisch materiaal (14C-methode) 
en optisch gestimuleerde luminescentie (OSL) aan kwartsrijke sedimenten ingezet. De reden is 
dat lang niet elke dateerbare archeologische vondst uit rivierafzettingen een betrouwbaar date-
ringsresultaat oplevert.92 Voor veel vondsten uit rivierafzettingen, maar ook voor veel organische 
resten, is een primaire context namelijk niet aannemelijk of niet aannemelijk te maken.93 Wel ver-
schaffen ze informatie over het vormingsproces van de sedimentlagen waarin ze zijn aangetroffen 
en geven ze een ‘niet-ouder-dan’ datering (post-quem) aan de afzettingen waarin ze zijn gevon-
den. Maar ook dan is voorzichtigheid geboden (tabel 3.2). Kogels en andere projectielen kunnen 
diep in oudere afzettingen zijn ingeslagen en de specifieke context van dergelijke vondsten dient 
kritisch te worden beschouwd. Hetzelfde geldt uiteraard voor zaken als de resten van diep inge-
slagen palen of resten van paalschoenen. Alleen van grondsporen (resten van kuilen, greppels, 
waterputten e.d.) en constructies (zoals kribben) is het evident dat ze ter plaatse zijn ontstaan of 
gemaakt. Tevens heeft op de locaties van grondsporen/constructies geen ingrijpende rivierero-
sie meer plaatsgevonden, hoogstens zijn ze later overstroomd of slechts gedeeltelijk afgespoeld 
geraakt.

OSL dateringen aan riviersediment en 14C analyse van ingesloten organisch materiaal zijn bruik-
bare methoden om chronologische data van riviersedimenten te verzamelen.94 Maar alleen samen 
met de contextuele en stratigrafische informatie kan op basis van vondsten en natuurwetenschap-
pelijke dateringen worden beredeneerd wat de ouderdom van sedimentlagen is en daarmee wat 
de tijdspanne is geweest waarin ze zijn ontstaan.

92   
Zie bijvoorbeeld ook Arnoldussen 2008, 190-191; Van Strydonck et al. 1998 en Van den Broeke et al. 2009, 15.

93   
Ook voor de natuurwetenschappelijke dateringen geldt dat de betrouwbaarheid per context en materiaalsoort verschillend kan zijn. 14C: zie Shore 
et al. 1995; Van Strydonck et al. 1998; Ashmore 1999; Nilsson ea 2001; Fernandez et al. 2012. OSL: zie Wallinga 2001, 2002; Wallinga et al. 
2007; Murray & Olley 2002; Cunningham et al. 2015; Heunks &Van Hemmen 2016, 62, 111 e.v.

94   
Törnqvist 1993; Hobo 2015.
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Type Relatieve
betrouwbaarheid Materiaal/context en voorbeelden

Monsters 0 onbekend monster, onbekend materiaal.

- - hout(skool)fragmenten van onbekende/onbenoemde soorten, samengestelde of bulk-
monsters, resten van non-terrestrische organismen (reservoir effecten), etc.

- buitenste groeiringen van hout of op soort gebrachte houtskoolfragmenten, etc.

+/-
14C-dateringen resten/artefacten van relatief kortlevende terrestrische organismen 
(graankorrels, twijgjes, bot).

+ AMS 14C-dateringen van resten/artefacten van relatief kortlevende terrestrische organis-
men. OSL-datering van goed gebleekt sediment

+ + dendrochronologische datering van geschikte houtdelen.

Context - - niet-integere contexten, onbekende contexten of onwaarschijnlijke associaties

- onbetrouwbare associatie (zoals: monster uit ‘een kuil’ of ‘monster uit een laag’).

+/-
weinig betrouwbare associaties (zoals ‘monster uit een kuil binnen gebouwplattegrond’) 
of weinig betrouwbare inbedding (‘monster uit de verlandingsklei’) of onduidelijke 
stratigrafische relatie.

+

redelijke associatie maar met mogelijke problemen (ongedefinieerd of níet-ideale mate-
riaalsoorten uit een betrouwbare context (binnenste jaarringen van een staander, reser-
voireffecten in materiaal uit een grafcontext, houtskoolfragmenten uit de basis van een 
verlandingsveen, detritus, etc.).

+ +
Goede of directe associatie, zoals buitenste groeiringen van hout van een constructie, 
twijgen in een constructie, nonsuspect botmateriaal uit een graf, in-situ terrestrische 
macroresten uit veen, etc.

Tabel 3.2. Betrouwbaarheid van verschillende categorieën dateringsmonsters en dateringscontexten (aange-
past naar: Arnoldussen 2008, tabel 5.4).
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V Een complexe werkelijkheid

Preservatie van sedimentatiefasen - Het is een bekend geologisch gegeven dat de preservatie-
kans voor de kronkelwaarden van meanderbochten vooral langs de randen van een meandergor-
del groot is.95 Kronkelwaarden in de centrale delen van de meandergordel lopen een veel grotere 
kans om (diep) te worden omgewerkt, waardoor de preservatiekans hier lager is (figuur V.1).96 Dit 
gegeven verklaart bijvoorbeeld waarom afzettingen op grotere afstand van de huidige loop van 
een actieve rivier vaak ouder zijn dan de afzettingen dichter langs de geul. Omdat daarbij ook het 
oeverdek van de rivieren wordt omgewerkt komen er binnen de meandergordel oudere en jon-
gere kleipakketten naast elkaar voor (figuur 8.11: Hof van Holland). Wanneer bochtverplaatsing 
tot meanderhalsafsnijding heeft geleid (zie figuur 3.8: 1f en 1h), is de kans op preservatie van 

de afgesneden rivierbocht en haar klei-
afzettingen eveneens vooral in de rand-
zones relatief groot. Wel zal de afge-
sneden rivierbocht door jonger sediment 
overspoeld raken (waardoor er verdere 
opbouw van het kleidek ontstaat) of ver-
sneden worden door hoogwaters vanuit 
aangrenzende jongere lopen wat zich 
uit door crevassen (§ 3.4). Dezelfde ver-
hoogde preservatiekans geldt ook voor de 
huidige uiterwaarden van de Waal waar 
oudere afzettingen gespaard gebleven 
kunnen zijn voor riviererosie.97

Wanneer een riviertak zijn hele loop ver-
legt naar een ander deel van de delta 
(geologen spreken van een avulsie) blijft 
de gehele opgebouwde meandergor-
del bewaard waarbij eveneens de laatste 
fasen van sedimentatie bewaard blijven. 
Op een veel kleinere schaal werken sedi-
mentatie- en erosieprocessen eender. In 

95   
Preservatiekans: de kans dat de afzettingen (van bijvoorbeeld riviermeanders of van kleine beddingvormen) bewaard zijn gebleven, zowel ruim-
telijk als in de diepte. Zie bijvoorbeeld Van de Lageweg et al. 2016.

96   
Van de Lageweg et al. 2016.

97   
Bijvoorbeeld Heunks & Odé 1998; Cohen et al. 2014.

Figuur V.1. Ontwikkelingsstadia van een 
meandergordel in een sedimentatiemodel. 
Let op de bochtuitbouw - in dit model vooral 
door expansie (figuur 3.8: 1d en 1f) - en de 
preservatie van individuele meanders (naar: 
Van de Lageweg et al. 2016, 594).
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figuur V.2 wordt uitgelegd hoe sedimentaire structuren in grindzand mengsels ontstaan waarbij 
zandribbels bij hoogwater worden gevormd die vervolgens worden afgebroken bij het dalen van het 
waterpeil en afnemende stromingscondities waarna er een vrij vlakke sedimentaire structuur over-
blijft (figuur 7.10 en 7.14). De preservatiekans van sedimentatiefasen is een belangrijk element 
ter overweging wanneer analyses van bewaard gebleven riviervlakten en meandergordels worden 
gemaakt.98

Fragmentarische ontsluitingen - vanwege de schaalgrootte van het rivierlandschap van de Waal 
(met geulbreedten van meer dan 200 meter en meanders van vele honderden meters in door-
snede) leggen individuele ontsluitingen - hoe groot soms ook – maar een bijzonder klein deel van 
de afzettingen bloot. Ook de locaties waar deze worden ontsloten en de wijze waarop sedimentaire 
macrovormen worden aangesneden, legt zo zijn beperkingen op aan het onderzoek. Het opscha-
len van individuele ontsluitingen naar een paleogeografisch model van een rivierenlandschap op 
– bijvoorbeeld – nederzettingsschaal is dan ook een lastige exercitie.99 Een eerste voorwaarde om 
dit toch mogelijk te maken is op de eerste plaats vooral de documentatie en analyse van structu-
rele sedimentologische en stratigrafische gegevens (§ 3.4) die daarna – bij voorkeur in een groter 
gebied – in samenhang met elkaar worden gebracht waarbij ook de regionale geologische en geo-
morfologische context (hoofdstuk 2) niet uit het oog wordt verloren.100

Chronostratigrafische inkadering - van belang voor paleogeografische reconstructies is een 
goede (chrono)stratigrafische inkadering van de afzettingen/vormeenheden in de ontsluitingen (§ 
3.5) en de inbedding in de regionale geologische context (behandeld in hoofdstuk 2).

98   
Bridge 1985; Paola & Borgman 1991; Van de Lageweg et al. 2013.

99   
Miall 2010, 2014

100   
Miall 1985; Olsen et al. 1995; Ghazi & Mountney 2009. Zie ook Soltan & Mountney 2016.

Figuur V.2. Sedimentatie- en erosiemodel voor 
de preservatie van beddingvormen in grindzand 
rivieren gedurende een hoogwatercyclus (naar: 
Kleinhans 2005).
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3.6 Overige materiaalanalyses

3.6.1 Grindanalyse
Tijdens het veldwerk zijn uit twee ontsluitingen D/E en K vijf monsters verzameld voor een zoge-
naamde grindtelling. Deze analyse bepaalt op basis van de samenstelling van het grind en het 
voorkomen van zogenaamde gidsgesteenten het herkomstgebied, of de herkomstgebieden, van 
de grinddeeltjes (fracties tussen de 2 mm en 63 mm) in het sediment. De methode kent in het 
onderzoekgebied echter enkele beperkingen. Zo zal er in de grindsamenstelling geen eendui-
dige ‘footprint’ van het herkomstgebied van de gesteenten zijn. De stuwwalboog van Nijmegen-
Kleve-Kalkar-Xanten die door de Rijn wordt aangesneden (figuur II.1) bestaat uit oudere fluviatiele 
afzettingen die eveneens door de rivier zijn opgenomen en meegenomen. In het riviergrind komt 
bijvoorbeeld ook allochtoon noordelijk materiaal (‘zwerfstenen’) voor; geremanieerd stuwwalmate-
riaal dat langs de voet van de stuwwal door oeverbankerosie in de bedding is gekomen. De ana-
lyse is uitgevoerd door Hans Esser (§ 7.3.2).

3.6.2 Houtanalyse
Van de vier houten objecten die werden aangetroffen in het grindpakket onder de binnengracht van 
Fort Knodsenburg zijn drie objecten daadwerkelijk onderzocht (§ 7.2.4). Het doel was om informa-
tie te verkrijgen over de houtsoorten, de bewerking, het mogelijke gebruiksdoel en de mogelijkhe-
den voor daterend onderzoek. De analyse is uitgevoerd door Kirsti Hänninen van BIAX-consult. 
Twee delen constructiehout zijn na waardering en selectie door Restaura als archeologisch arte-
fact behandeld en geconserveerd en beschreven (Restaura-rapport RAO-2017-4). Zie voor ver-
dere houtanalyses ook het rapport van Vermeeren (2015) en de resultaten van het jaarringonder-
zoek door Van Daalen (2014, 2015; § 4.4).

3.6.3 Dierlijk bot
Tijdens de ontgravingen in het middengebied zijn tijdens de geologische begeleiding tevens 21 
fragmenten dierlijk bot gevonden (§ 7.3.1). De botfragmenten zijn gedetermineerd op soort, ske-
letelement, deel van het skeletelement, fragmentatiegraad, zijde van het skelet, leeftijd, aantal, 
gewicht en gebruiks- en bewerkingssporen en eventuele pathologiën. Daar waar determinatie tot 
op de soort niet mogelijk bleek, maar het botelement nog wel te herkennen was, is het botmateri-
aal onderverdeeld in grootteklassen

3.6.4 Paleobotanisch onderzoek
Er heeft in het kader van het geologisch onderzoek voor de Dijkteruglegging Lent geen ana-
lyse plaatsgevonden van andere plantaardige resten anders dan van houtvondsten (zie bijdrage 
in § 7.4). Paleobotanisch onderzoek heeft wel plaatsgevonden in het kader van het archeolo-
gisch onderzoek en onder de vlag van BAMN. Zie daartoe de bijdragen van Henk van Haaster 
(2016a,b,c,d), Kooistra (2015), Kooistra & Hänninen (2015), Vermeeren (2015), Van Haaster & 
Zeiler (2016) en Van Haaster & Esser (2016).
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4.1 Archeologisch vondstmateriaal

4.1.1 Selectie
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn uit zowel natuurlijke afzettingen als uit 
sporen en cultuurlagen fragmenten van keramiek, bouwmateriaal, fragmenten 
van glas, metaalvondsten, hout en bot verzameld. Dit vondstmateriaal is primair 
geanalyseerd ten behoeve van het beantwoorden van de archeologische onder-
zoeksvragen maar uiteraard ook voor contextdateringen. Deze informatie is gede-
tailleerd ontsloten in de archeologische basisrapportages die voor de verschil-
lende onderzoekszones zijn verschenen (tabel 3.1). Ook tijdens de geologische 
begeleiding van de verdere ontgraving is archeologisch materiaal aangetroffen en 
verzameld.

Bij de uitwerking van dit onderzoek zijn dateerbare vondsten vooral gebruikt als 
terminus post quem datering (meestal) of als terminus ante quem datering (TAQ, 
soms) van de natuurlijke afzettingen waarin ze zijn aangetroffen en alleen na con-
textuele analyse (§ 3.5). Verder worden alleen sporen/constructies die van chro-
nostratigrafische betekenis behandeld, meestal omdat ze een sleutel vormen voor 
de ouderdom van de afzettingen waaronder ze voorkomen of van waaruit ze zijn 
ingegraven. De overige archeologische vondsten en sporen verschaffen uiter-
aard ook informatie, maar dan met name over het formatieproces van de context 
waarin ze zijn aangetroffen. Verder hebben de archeologische resten uiteraard 
een intrinsieke culturele betekenis.

4.1.2 Aardewerk
Het geologisch onderzoek heeft met name in het middengebied als bijvangst 59 
fragmenten aardewerk met een gezamenlijk gewicht van ongeveer 1,7 kg opgele-
verd. Hier werd een groot oppervlak van de grindrijke kronkelwaard met Romeins 
materiaal droog ontgraven waardoor in de secties D, E en T de zichtbaarheid voor 
aan de oppervlakte liggende vondsten goed was. Bij de veldinspecties elders in 
de diepere lagen van het middengebied waren de mogelijkheden voor veldkarte-
ren beperkt; in de meeste gevallen bestonden de ontsluitingen uit steile profiel-
wanden. Zie verder § 7.2.1.

Gezien de doelstelling van het onderzoek was de voornaamste opgave van de 
aardewerkstudie het dateren van de afzettingslagen waarin de aardewerkfrag-

4  Dateringen
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menten ingebed waren geraakt en de vormingsomstandigheden. Daarnaast had het aardewerk-
onderzoek tot doel een karakterschets van het materiaal te geven en waar mogelijk de functie en 
herkomst (productiegebied of -plaats) ervan te bepalen. Zie § 7.2.1 voor de bespreking van de 
aardewerkvondsten.

4.1.3 Metaalvondsten
In het ongestoorde sediment onder de bodem van binnengracht van Fort Knodsenburg (zone Ha) 
zijn tevens acht metaalvondsten gedaan. De vondsten kwamen aan het licht door middel van inten-
sieve, systematische metaaldetectie tijdens de vlakaanleg, uitgevoerd door een detectorspecialist. 
Bij de veldinspecties elders in de diepere lagen van het middengebied waren de mogelijkheden 
voor metaaldetectie beperkt; in de meeste gevallen bestonden de ontsluitingen uit steile profiel-
wanden. Daarin zijn geen metaalvondsten aangetroffen.

Ook hier is de belangrijkste reden om de metaalvondsten te determineren het dateren van de 
afzettingslagen waarin de objecten zijn aangetroffen en om het herkomst- (of productie) gebied- of 
-plaats ervan te bepalen. Zie § 7.2.2 voor de bespreking en datering van de metaalvondsten.

4.1.4 Houten artefacten
Na afloop van het archeologisch onderzoek in zone Ha (Fort Knodsenburg) zijn gedurende de ont-
graving in het daaronder liggende grindpakket vier houten objecten aan het licht gekomen die op 
basis van de aanwezige bewerkingssporen in aanmerking kwamen voor houtanalyse (§ 7.2.4). 
Een van de analyses was om de mogelijkheid voor jaarringdateringen (dendrochronologie) van de 
objecten te bepalen. Dit heeft uiteindelijk tot de selectie van één voorwerp geleid (§ 4.4).101

4.2 Koolstof-14 onderzoek
4.2.1 Selectie
 Tijdens het onderzoek zijn uit lagen en sporen met ingesloten houtskool, humus en plantenresten 
monsters verzameld voor koolstofonderzoek (14C) om uitsluitsel te krijgen over de ouderdom van 
de monsters en daarmee indirect meer informatie te vergaren voor de datering van de bodemlagen 
en sporen.

In totaal zijn voor het geologische onderzoek 72 14C-bepalingen geselecteerd uit de archeologische 
onderzoeksgegevens van RAAP en BAMN omdat ze sleutelinformatie bevatten over de vormings-
periode van het sediment. Zie daartoe bijlage 2. Drie 14C-monsters zijn specifiek voor onderhavig 
geologisch onderzoek geanalyseerd door het Centrum voor Isotopenonderzoek te Groningen. Dit 
betreft de monsters met het laboratoriumnummer GrA-64711, GrA-64558 en GrA-67584.

101   
Van Daalen 2014.
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VI Koolstofonderzoek
Koolstof (C) is een veel voorkomende stof op aarde en alle levende wezens hebben 
nagenoeg dezelfde hoeveelheid 14C bij zich als in de atmosfeer. 14C is echter niet sta-
biel, maar gaat heel langzaam over in stikstof. Na de dood van een organisme wordt 
de 14C hoeveelheid dan ook niet meer op peil gehouden en neemt het aantal radioac-
tieve atomen in een bepaald tijdsbestek af. De halveringstijd van 14C is 5730 jaar. De 
mate waarin dit verval al is opgetreden, kan vervolgens worden gebruikt om te bepa-
len hoe lang geleden het organisme is gestopt met het uitwisselen van 14C met zijn 
omgeving.102

Vrijwel alle monsters zijn door diverse laboratoria onderzocht met behulp van Acce-
leration Mass Spectrometer (AMS).103 In de AMS machine worden de zwaardere 14C 
isotopen gefilterd uit de overig aanwezige elementen door middel van snelheid en 
vervolgens magnetisch afgebogen. Vervolgens kunnen de aanwezige 14C isotopen 
worden geteld, waarmee een ruwe datering kan worden verkregen die als ‘before pre-
sent of BP’ wordt aangeduid, waarbij present is vastgesteld op het jaar 1950. Deze 
ruwe BP-datering kan nog niet worden gebruikt als een exact aantal jaren, omdat 
de concentratie 14C in de aardatmosfeer de afgelopen 50.000 jaar aan veranderingen 
onderhevig geweest is. Daarom worden ruwe BP-dateringen gekalibreerd om ‘echte’ 
kalenderjaren te krijgen. Dit wordt gedaan aan de hand van standaard kalibratiecur-
ves die zijn opgesteld met behulp van monsters die via een andere methode absoluut 
gedateerd konden worden (bijvoorbeeld met behulp van dendrochronologie). Zie voor 
de calibraties bijlage 2.

4.2.2 Beschikbare 14C-dateringen
De betrouwbaarheid en zeggingskracht van 14C-dateringen is afhankelijk van materiaal en context 
(tabel 3.2).104 Veel van het onderzochte materiaal is afkomstig uit humeuze fijnkorrelige geulvullin-
gen, oeverafzettingen en kuilvullingen/archeologische sporen (bijlage 2, ‘context’). In de meeste 
gevallen gaat het om fijnere detritus (zaden, vruchten, takjes), houtresten en (meestal in het geval 
van archeologische sporen) om houtskoolfragmenten, houtresten of botfragmenten (bijlage 2, 
‘materiaal’). Omdat een deel van dit in riviersediment ingebedde materiaal aangespoeld kán zijn 
(dat hoeft uiteraard niet) vormen ze - net als veel archeologische vondsten - vooral de terminus 

post quem datering (TPQ: niet ouder dan) van de afzettingen waarin ze ingesloten zijn geraakt.

Drie 14C-dateringen opgenomen in bijlage 2 zijn verworpen, in enkele gevallen op basis van stra-
tigrafie (verspoeld veel ouder materiaal in een aantoonbaar jongere context) of vanwege het te 

102   
http://radiocarbon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=24.

103   
Ångströmlaboratoriet van de Universiteit van Uppsala (Zweden), Poznan Radiocarbon Laboratory (Polen), Centrum voor isotopenonderzoek van 
de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland), Beta Analytics en International Chemical Analysis (beiden te Florida, USA).

104   
Törnqvist & Van Dijk 1993; Van Strydonck et al. 1998; zie ook Arnoldussen 2008, tabel 5.4, 190-191.
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geringe meetbare koolstofgehalte. Het overgrote deel van de 14C-uitkomsten lijkt echter betrouw-
bare uitkomsten te bieden voor het schatten van de contextdateringen. Figuur 4.1 toont de sprei-
ding van de natuurwetenschappelijke ouderdomsbepalingen van materiaal ingebed in rivierafzet-
tingen in het gebied Ruimte voor de Waal langs een diepte-as (a) en langs de oost-west gradiënt 
(b). De specifieke dateringsresultaten en argumenten voor contextdateringen worden behandeld 
in de hoofdstukken 5 tot en met 9. 14C-dateringsresulaten in de tekst worden vermeld als gekali-
breerde kalenderjaren (voor en nC.) met een 95% betrouwbaarheidsinterval (2-sigma calibratie), 
tenzij anders vermeld.

Figuur 4.1. Spreiding van 
de natuurwetenschappelijke 

ouderdomsbepalingen van 
materiaal ingebed in rivier-

afzettingen in het gebied 
Ruimte voor de Waal. a) 
Langs een diepte-as; b) 

langs de oost-west gradiënt.
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4.3 Optisch gestimuleerde luminescentie
 
T. Reimann, A.J. Versendaal & E. Voskuilen (NCL)105

 
4.3.1 Achtergrond
OSL (Optically Stimulated Luminescense) is een methode waarbij wordt gemeten hoeveel tijd er 
verstreken is sinds sediment voor het laatst aan (zon)licht is blootgesteld. Deze meetmethode 
maakt gebruik van een klein lichtsignaaltje (luminescentiesignaal) dat kwarts- of veldspaatkor-
rels kunnen uitzenden. Dit luminescentiesignaal wordt op nul gesteld (gebleekt) door zonlicht en 
bouwt na afzetting en begraving van de korrels op doordat de korrels natuurlijke achtergrondstra-
ling absorberen uit hun directe omgeving. De methode is toepasbaar voor sedimenten van enkele 
jaren oud tot ongeveer 150.000 jaar (kwarts) of 500.000 jaar (veldspaat). De meting kan de begra-
vingsouderdom van zandkorrels (veelal kwarts of veldspaat) met een relatieve nauwkeurigheid van 
maximaal 5% bepalen (1 sigma).106

4.3.2 Selectie
Tijdens de verschillende evaluatiefases van het door RAAP uitgevoerde gravende archeologische 
onderzoek is besloten om 21 sedimentmonsters door middel van OSL-onderzoek te laten dateren 
bij het Netherlands Centre for Luminescence Dating (NCL). Verder zijn uit de verschillende geo-
logische ontsluitingen aanvullend 10 sedimentmonsters door het NCL gedateerd.107 Uit het door 
Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen uitgevoerde onderzoek zijn eveneens 10 OSL-
dateringen bekend van geulvullingen en beddingafzettingen.108 Deze zijn op hun optische lumines-
centiesignaal geanalyseerd door het Oxford Luminescence Dating Laboratory. Zie bijlage 3 voor de 
lijst met OSL-analyseresultaten.

4.3.3 Metingen
4.3.3.1 Bepaling jaarlijkse stralingsdosis

Voor bepaling van het dosistempo is met een gammaspectrometer de activiteitsconcentraties van 
Kalium-40 en verschillende nucliden uit de Uranium en Thorium reeksen gemeten. Gecombineerd 
met informatie over de begravingsdiepte (i.v.m. bijdrage kosmische straling) en het watergehalte 
is hieruit de jaarlijkse stralingsdosis berekend. Daarbij is uitgegaan van een geleidelijke afdek-
king van het sediment en watergehaltes van 22 ± 5 gewichtsprocent voor de zandmonsters (geba-
seerd op verzadigd watergehalte in zandige afzettingen). Uitzondering hierop was het klei monster 
NCL-3315080 waar 44% gebruikt is. Er zijn geen aanwijzingen voor disequilibrium in de Uranium 
vervalreeks. Resulterende waarden voor het dosistempo variëren tussen 0.95 ± 0.04 en 2.84 ± 
0.12 Gy per 1000 jaar (bijlage 3), wat goed overeenkomt met andere monsters uit soortgelijke 

105   
Deze paragraaf is een samenvatting van het luminescentierapport van Reimann & Versendaal 2016 (NCL-project 3115) en Voskuilen, Versendaal 
& Reimann 2017 (NCL-projecten 3315 en 3116).

106   
Meer informatie over de methode is te vinden in Wallinga et al. (2007) en verder in Aitken (1998) en Wintle (2008).

107   
Reimann & Versendaal 2016 en Voskuilen, Versendaal & Reimann 2017 (NCL-projecten 3115, 3116 en 3315).

108   
Er is door Bureau Archeologie Nijmegen ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld afzettingen van dijkdoorbraken. In totaal zijn er onder de vlag 
van Bureau Archeologie Nijmegen 60 OSL-dateringen gedaan. Zie Heunks & Van Hemmen 2016, 62 e.v. en bijvoorbeeld Heirbaut & Koot 2016c, 
370 e.v.
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afzettingen,109 maar het geeft ook een relatief groot verschil tussen monsters aan.110 Waarschijn-
lijk weerspiegelen de grote verschillen in het dosistempo de complexe lithologie van de monsters, 
zoals verschillenden hoeveelheden zware mineralen en veldspaat.

4.3.3.2 Paleodosis

Voor de bepaling van paleodoses zijn van alle monsters de kwartsfracties variërend van 180-212 
en 212-250 μm geselecteerd doormiddel van zeven, door bewerking met chemicaliën (HCl, H2O2 
en HF) en gedeeltelijk door dichtheidscheiding. Op grond van een aantal tests zijn geschikte meet-
parameters bepaald voor gebruik in de SAR procedure.111

In de SAR procedure wordt eerst het natuurlijke luminescentiesignaal van kwartskorrels gemeten 
en vervolgens wordt bepaald welke stralingsdosis nodig is om een even sterk signaal op te wekken. 
Dit is de paleodosis, uitgedrukt in Gray (Gy). Tests wezen uit dat de bereide fractie niet verontrei-
nigd was met veldspaat en geschikt voor luminescentiedatering. Het meest lichtgevoelige OSL sig-
naal van de kwartskorrels is geselecteerd met behulp van een ‘Early Background’ methode.112 Voor 
een goede bepaling van de paleodosis is deze gemeten op een groot aantal submonsters (≥22), elk 
bestaande uit ongeveer 30-90 korrels (2-mm doorsnede monster op een diskje). Als validatie van het 
meetprotocol en gebruikte meetparameters is een in het laboratorium gegeven dosis bepaald met 
het gekozen meetprotocol; de gemeten dosis kwam goed overeen met de gegeven dosis

Paleodoses gemeten op enkele submonsters toonden een grotere spreiding dan verwacht zou 
worden op basis van de meetnauwkeurigheid. Dit duidt erop dat lichtblootstelling vóór afzetting en 
begraving niet voldoende was om het OSL signaal van alle korrels volledig op nul te zetten (bij-
lage 3, kolom Q/C ‘poor bleaching’). Om toch tot een betrouwbare inschatting van de begravings-
dosis te komen is gebruik gemaakt van het Minimum Age Model (MAM).113 Dit model selecteert het 
laagste deel van de verdeling en is op te vatten als een TPQ-datering. De resulterende paleodosis 
waarde is gebruikt voor de ouderdomsberekening welke wordt weergegeven met de grijze banden 
in de radiale plots.114 Zie appendices B in bijlage 8 (Reimann & Versendaal 2016; Voskuilen et al. 
2017) voor alle radiale plots.

4.3.4 Resultaat
Voor elk van de monsters is de ouderdom berekend door de paleodosis te delen door de jaarlijkse 
dosis (dosistempo). Resultaten (bijlage 3) geven aan dat de onderzochte afzettingen zijn gevormd 
tussen maximaal 2100 vC. (NCL-3315089) en AD 1465 (NCL-3315083). De gegeven ouderdoms-
onzekerheid (±) is de 1-sigma betrouwbaarheidsinterval (68%), waarbij alle systematische en 
‘random’ onzekerheden in dosistempo en paleodosesbepalingen doorberekend zijn. Voor elk van 

109   
Het dosistempo varieerde tussen de 1.20 ± 0.05 en 2.28 ± 0.09 Gy per 1000 jaar (Reimann & Versendaal 2016 en Voerendaal et al. 2017, tabel 1 
en 2).

110   
Wallinga 2001.

111   
Murray & Wintle 2003.

112   
Cunningham & Wallinga 2010.

113   
Galbraith et al. 1999 aangevuld met een bootstrap methode (Cunningham & Wallinga 2012)

114   
Galbraith 1990.
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Figuur 4.2. Twee voorbeelden van de 
ouderdomsspreidingen van submonsters 
per OSL-monster. De gebogen y-as geeft 
de ouderdomsbepalingen weer. De x-as 
geeft de precisie van de submonsters 
weer. Submonsters met de laagste fou-
tenmarge plotten ter rechterzijde van de 
x-as. De foutenmarges van de dosistem-
pobepalingen en de systematische fouten 
staan níet in de grafieken. De grijze band 
geeft de uitkomst van de ouderdomsbe-
paling na toepassing van het Minimum 
Age Model weer.
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de monsters zijn resultaten ook weergegeven in een ‘radial plot’ (figuur 4.2 en appendices B in bij-
lage 8), waarin de spreiding in leeftijd verkregen op submonsters wordt weergegeven.

Het NCL heeft daarbij gesteld dat bij 20 van de 26 de betrouwbaarheidsindicaties van de bepa-
lingen dusdanig zijn dat ze een betrouwbare begravingsouderdom van de sedimenten geven. De 
door het NCL afgegeven betrouwbaarheidsindicatie in bijlage 3 (kolom QC) is gebaseerd op de 
spreiding in resultaten tussen submonsters in combinatie met de luminescentie-eigenschappen 
van het materiaal en moeilijk kwantificeerbare onzekerheden in het dosistempo. Voor vier mon-
sters (NCL-3315081, -3315082, 3315083, -3315091: figuur 4.2b) bleek deze spreiding uitzonder-
lijk hoog waardoor de inschatting van de palaeodose en dus de OSL leeftijden minder betrouwbaar 
zijn. In het troebele rivierwater worden de zandkorrels slechts beperkt blootgesteld aan zonlicht, 
zodat het signaal bij afzetting mogelijk niet helemaal op nul gezet (gebleekt) is. Hierdoor kan een 
overschatting van de ouderdom ontstaan.115 Verder is het heel moeilijk voor het kleimonster NCL-
3115023 (S1110-3 in zone Ha) en de kleiige vondstlaag S1028-1 in dijkcoupure K (NCL-3315080) 
een betrouwbare inschatting over het gemiddelde paleowatergehalte te maken. Paleowatergehalte 
is een belangrijk onderdeel voor de berekening van het dosis tempo116 waardoor de leeftijd van 
monsters NCL-3115023 en NCL-3315080 minder betrouwbaar zijn.

De 20 betrouwbare dateringen zijn in het algemeen stratigrafisch consistent. Sommige monsters 
(NCL-3315084, -085, 087 en -088) zijn jonger dan de aangetroffen archeologische vondsten in de 
rivierafzettingen. Meest waarschijnlijke reden hiervoor is dat de archeologische vondsten niet “in 
situ” zijn en dus een maximum (TPQ) leeftijd van de ouderdom van de rivierafzettingen aangeven. 
Figuur 4.1 toont de spreiding van de natuurwetenschappelijke ouderdomsbepalingen van materiaal 
ingebed in rivierafzettingen in het maatregelgebied Ruimte voor de Waal langs een diepte-as (a) 
en langs de oost-west gradiënt (b). Zie verder hoofdstukken 5 tot en met 10 voor specifieke date-
ringsresultaten en dateringsargumenten.

4.4 Jaarringanalyse
4.4.1 Vooronderzoek
Van de tijdens de geologische begeleiding aangetroffen houtresten is tijdens de evaluatiefases 
bepaald of deze geschikt waren voor dendrochronologisch onderzoek. Met dendrochronologisch 
onderzoek kan een nauwkeurige ouderdomsbepaling worden verkregen. Wel is het noodzakelijk 
een geschikte houtsoort en voldoende jaarringen beschikbaar te hebben (minimaal 70). Daarnaast 
is het van belang of het jaarringpatroon vrij is van verstoringen. Voor meer informatie omtrent de 
methode en werking van dendrochronologisch onderzoek wordt verwezen naar de rapportage van 
S. van Daalen (bijlage 8).117

115   
Hobo 2015.

116   
Aitken 1998.

117   
Van Daalen 2014, 2015.
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Figuur 4.3. Overzichtsfoto van de secties D en E1 (zone Ha) en de ontsluiting in het vlak van grindrijke afzettin-
gen met de monsterlocaties M16, M18 en M19. Foto naar het westen (datum 26 juni 2014).
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4.4.2 Selectie
In totaal zijn voor het geologische onderzoek 5 jaarringanalyses geselecteerd uit de archeologi-
sche onderzoeksgegevens van RAAP en BAMN omdat ze sleutelinformatie bevatten over de vor-
mingsperiode van het sediment. Gaandeweg de geologische begeleiding is gepoogd om aanvul-
lend twee houtmonsters dendrochronologisch te dateren, M57 en M16. M57 betreft een stamdeel 
van een Zwarte Els welke aan de basis van een channellag in sectie Z (direct oostelijk van de ver-
lengde Waalbrug) werd gevonden. Monster M16 is aangetroffen in S1134, een humeuze en kleiige 
hoogwaterafzetting ingebed in het grindpakket van sectie D/E1 (zie figuur 4.3). Het betreft een stuk 
bouwhout met een groef/sleuf over de lange zijde (§ 7.4).

4.4.3 Resultaat
De elzenstam uit sectie Z (M57) bleek ongeschikt voor jaarringanalyse118 en is kort daarop inge-
stuurd voor een 14C-ouderdomsbepaling (GrA-67584). Voor het fragment constructiehout M16 uit 
S 1134-1 in sectie D/E (§ 7.2.4, figuur 7.6) kon alleen een ondergrens van het kapinterval worden 
vastgesteld: ná AD 40 (zie tabel 4.1). Voor de herkomst van het vroeg-Romeinse constructiehout is 
alleen de replicatie met een referentiecurve uit de Maasvallei net onder de Nederlands-Belgische 
grens de enige (betrouwbare) indicatie.

sectie vlakvondst sectie E1/2

spoor 1134-1

profiel n.v.t vlakvondst

monster M 16 (fig. 4.3, fig. 7.6)

houtsoort Quercus (eik)

artefacttype constructiehout

meting 14.105.003

eind AD 34

kapinterval na AD 40

Tabel 4.1. Schatting van het kapinterval  
van M16 (bron: Van Daalen 2014).

118   
Jansma 2016.
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5.1 Sectieopnamen algemeen

In dit hoofdstuk worden de geologische waarnemingen en dateringsresultaten uit 
het Maatregelgebied ten oosten van de verlengde Waalbrug beschreven. In dit 
gebied zijn 9 diepe en 13 ondiepere ontsluitingen bestudeerd (figuur 5.1; bijlage 
1. Zie ook figuur 5.62 in paragraaf 5.15). Het betreft van oost naar west de zones/
secties:

• Zone I (Nld14; coupure door een restgeul/BAMN);
• Secties ontsloten in zone B/C (grindterras en vroeg-Romeinse rivierrestgeul/

RAAP);
• Vindplaats P9/57 (Nld6; op grindterras/BAMN);
• Secties ontsloten in zone Q (afgetopte rivierkronkelwaard late bronstijd/RAAP);
• Secties L6 en L5 ontstaan tijdens het aanbrengen van de duikers in de drempel 

naar de Spiegelwaal (crevasses/chute channels/RAAP);
• Zone V (Nld15; kronkelwaardgeulen en restgeulen/BAMN);
• Zone E (secties N en L4; rivierkronkelwaard late bronstijd/RAAP);
• Secties L3, L2 en L1 (ter hoogte van zone F/BAMN anders RAAP: geulafzettin-

gen late ijzertijd);
• Sectie Z (geulafzettingen midden bronstijd B en late ijzertijd/RAAP);
• Sectie AA (geulafzettingen late ijzertijd/midden-Romeinse tijd/RAAP);
• boorprofiel Nld1 (onderzoek BAMN);
• Zone P2 (Plaatbrug-Oost, sectie Y; oeverafzettingen Merovingische/Karolin-

gisch tijd/RAAP).

5  Zone oostelijk van de Waalbrug
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Figuur 5.1. Sectiekaart zone oost
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GRINDTERRAS
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5.2 Vindplaats P9/57 en zone B/C

5.2.1 Algemeen
Vindplaats P9/57 is een nederzettingsterrein uit de ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd en grenst in 
het noordoosten direct aan zone B/C (figuur 1.2. Zie ook figuur 5.62 in § 5.15).119 Dit gehele neder-
zettingsgebied strekt zich uit langs de zuidzijde van een opduikend grindterras waarvan de top 
overdekt is geraakt met kleiige oeverafzettingen.

In 1999 en 2000 is van vindplaats P9/57 circa 0,35 ha opgegraven (BAMN projectcode Bd1) en 
in 2012 nog eens 1,06 ha (BAMN projectcode Nld6).120 De eerste opgraving leverde naast enkele 
spiekerplattegronden verspreide sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd op. Een menselijke sche-
del van een volwassen man die los in de circa 25 cm dikke vondstlaag werd aangetroffen, behoort 
mogelijk tot de oudste bewoningsfase, die te plaatsen is in de vroege ijzertijd. Bij de opgraving in 
2012 zijn opnieuw bewoningssporen gevonden uit de vroege ijzertijd en de late ijzertijd tot en met 
de vroeg-Romeinse tijd. Hieronder zijn sporen van vijf of zes hoofdgebouwen, zestien bijgebou-
wen, vijf dierbegravingen en vijf waterputten. Twee slecht bewaarde mogelijke crematiegraven 
stammen eveneens uit de ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd. Twee waterputten dateren uit de late 
middeleeuwen.

Zone B/C grenst in het zuidwesten direct aan vindplaats P9/57 (figuur 1.2, § 5.4).121 Tijdens het 
proefsleuvenonderzoek in 2011 werden in zone B/C paalkuilen, kuilen, een brede greppel en een 
haardkuil uit (hoofdzakelijk) de 1e eeuw en eerste helft van de 2e eeuw nC. gevonden, naast mid-
deleeuws materiaal122 Op basis van deze resultaten is een gebied van circa 1 ha geselecteerd voor 
een opgraving welke plaats vond van 13 tot en met 24 mei 2013 en van 14 mei tot en met 7 augus-
tus 2014.

De opgravingsresultaten van vindplaats P9/57 zijn in twee delen gepubliceerd door Heirbaut & 
Koot (red, 2016b en 2016c). Paleolandschappelijke gegevens zijn gerapporteerd in hoofdstuk 14 
van deel II123 en in de voor BAMN vervaardigde landschapsbiografie van het maatregelgebied.124 
Het archeologische onderzoek van de direct noordoostelijk aangrenzende zones B en C is gepu-
bliceerd door Hermsen (2019). Kaartbijlage 5.1 in deze publicatie toont de gedocumenteerde pro-
fielwanden van de vindplaats. Kaartbijlage 5.3 in deze publicatie geeft een overzicht van de spe-
cifieke laagdateringen op basis van vondstmateriaal, OSL- of 14C-dateringen. Figuur 5.2 toont de 
profiellijnen van de belangrijkste sectieopnamen.

119   
De nummering van vindplaats 9/57 en andere vindplaatsen in Nijmegen-Noord gaat terug op een door RAAP uitgevoerde kartering van archeo-
logische vindplaatsen door middel van bureauonderzoek (inventarisatie van bekende archeologische waarnemingen) en prospectief veldonder-
zoek, voornamelijk in de vorm van booronderzoek en oppervlaktekarteringen, in het plangebied van de Waalsprong: o.a. Heunks 2001, kaartbij-
lage 1. Aan later ontdekte vindplaatsen zijn door BAMN nieuwe doorlopende nummers toegekend.

120   
Heirbaut & Koot 2016b.

121   
Van den Broeke 2002.

122   
Meijer, Sam & Heirbaut 2012, 73-79 (proefsleuven werkputten 18, 19, 21, 22, 24, 25 en werkput 227).

123   
Heirbaut & Koot 2016c, 381 e.v.

124   
Heunks & Van Hemmen 2016.
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Figuur 5.2. Profiellijnen P201-P402 en P904 binnen zone B/C geprojecteerd op het AHN2-beeld met maaiveld-
hoogten. De depressie ten westen van de voormalig dijk is een kleiwinningsput.

5.2.2 Paleolandschappelijke setting
Het nederzettingsgebied waarop vindplaats P9/57 is gelegen strekt zich uit langs de zuidzijde 
van een grindterras dat eveneens in de ondergrond van zone B/C aanwezig is en waarvan de top 
vanaf de vroege bronstijd verspoeld is geraakt en overdekt met kleiige oeverafzettingen (§ 5.3). Dit 
grindreliëf duikt in westelijke en zuidelijke richting snel weg naar waarden rond 2 m tot 3 m + NAP. 
Volgens de landschappelijke reconstructiekaart van BAMN is vindplaats P9/57 en het aangren-
zende deel van zone B/C daarnaast gesitueerd tussen twee kleine, ongeveer noordoost-zuidwest 
georiënteerde erosiegeultjes uit de bronstijd die tot uiterlijk het begin van de ijzertijd actief waren 
(figuur 2.8, § 5.4).125 Een deel van zone B/C zou daarbij samenvallen met de gereconstrueerde loop 
van de erosiegeul die door BAMN in zone I is bestudeerd.126

125   
Heunks & Van Hemmen 2016, 83, figuur 5.6; Heirbaut & Koot 2016c, figuur 14.1

126   
Heunks & Van Hemmen 2016, 83, figuur 5.6; Heirbaut & Koot 2016a, 260 en 262, figuur 7.12.
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Figuur 5.3. Vereenvoudigde weer-
gave van het gedocumenteerde 

profiel in werkput 9 (P904 noord en 
zuid) van zone B/C met de belang-

rijkste afzettingen, spoorniveaus 
en dateringslocaties (Willemse, in: 
Hermsen 2019). Zie figuur 5.2 voor 

de ligging van het profiel.
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De ondiep gelegen en grindrijke afzettingen (ondieper dan 9 m + NAP) vormen de voortzetting van 
een grindrijke ondergrond die verder naar het noorden en noordwesten wordt aangetroffen tot de 
Azaleastraat (figuur 2.8).127 In het goed onderzochte gebied van de Waalsprong worden grindrijke 
sedimenten zelden zo ondiep over grotere oppervlakken aangetroffen.

De genese van dit grindrijke pakket is onderwerp van discussie. Door Heirbaut & Koot 2016a 
(p. 48, 118) en Heunks & Van Hemmen 2016 (p. 57-60) én in Heirbaut & Hendriks (2017, 29-32) 
worden de grindhoogten geïnterpreteerd als kronkelwaardreliëf van een mega-meander uit de 
bronstijd. In hetzelfde rapport uit 2017 stellen Heirbaut & Hendriks op pagina 28 echter nog dat 
“..dit model van een mega-kronkelwaard uit de bronstijd moeilijk te rijmen valt met de te verwach-
ten riviersystemen in de bronstijd die juist gekenmerkt worden door kleinschaligheid en fijnzandige 
afzettingen zonder noemenswaardige grindbijmenging…”

5.3 Grindterras

5.3.1 Grindfacies
De opbouw van de ondiepe ondergrond in zone B/C is onderzocht van 10,6 m tot maximaal 5,9 m + 
NAP in werkput 4 en wordt geïllustreerd aan de hand van een samenvattend ZW-NO georiënteerd 
geologisch profiel (figuur 5.3). Binnendijks, in de zuidwestelijke helft van zone B/C, bestond de 
diepst gedocumenteerde laag uit een pakket grindrijke zanden en zandig grind, laag 80 genoemd. 
De bovenkant van laag 80 is aangetroffen vanaf 9,14 m + NAP.128 De diepere delen van dit grind-
pakket werden in profielen P201, P402 en P904-zuid ontsloten en de diepste grindlagen waren 
plaatselijk zeer massief (orthoconglomeraten) en zonder duidelijke sedimentaire gelaagdheid (bij-
lage 4, sedimentaire facies Gms). In de bovenste 0,5 m tot 1,5 m was echter wel sprake van sedi-
mentaire gelaagdheid (figuur 5.4). Hier bestond het grindpakket uit horizontaal gelaagde grindaf-
zettingen en kleinere en grotere geulvormige depressies opgevuld met (kleiige) zandlagen.

In het westprofiel van werkput 201 van vindplaats P9/57 (figuur 5.5) duikt het grindoppervlak in 
zuidoostelijke richting weg van ca. 8.8 m + NAP naar ca. 7 m + NAP om plots over een afstand 
van 5 m ruim 1 m weg te duiken naar ca. 3 m + NAP of dieper, een hellingspercentage van 
20%.129 Een grindniveau op 3 m + NAP ter hoogte van de noordwestelijke putrand van put 237 
van vindplaats P9/57 is later in sectie L4 bereikt bij de voortgaande ontzanding van het gebied 
voor de Spiegelwaal (§ 5.10, figuur 5.31). In zone B/C is deze steilrand aangesneden in een 
strook (oeverzone) waar de grindafzettingen abrupt overgaan in de afzettingen van een rivier-
restgeul (§ 5.6, figuur 5.6).

127   
Haarhuis 2002; Heirbaut & Hendriks 2017, 28-29.

128   
Profielen P201, P402 en P904-zuid

129   
In figuur 5.5 is deze knik in de grindhoogte goed zichtbaar, net als in scherpe overgang in de kaart met grinddiepten in figuur 2.8.
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Figuur 5.4. Profiel P201. Zichtbaar zijn de verschillende verspoelingslagen en zogenaamde ‘erosiescours’ 
(cf. Gibling 2006) onder oeverpakket S 20050. Laag S 20080-10 in deze foto is herkend als het eerste onver-
spoelde grindpakket. Schaalbalk is 40 cm lang.

Uit de profielwaarnemingen in P201 en P904-zuid van zone B/C is gebleken dat de hele top van 
het grindpakket sporen vertoont van verspoeling en versnijding door oppervlakkig afstromend 
rivierwater (figuur 5.4). De bovenste gelaagde grindafzettingen waren bijvoorbeeld al dan niet klei-
rijk en los gepakt en in de bovenste 0,5 tot 1 m kwamen ingeschakelde dunne kleiige zandlagen 
of kleidraperingen voor. Verder was hier en daar sprake van een relatieve grindaanrijking van de 
bovenste grindlaag als gevolg van verspoeling van de zandfractie. De grinddeeltjes (fijn grind en 
matig grof grind) waren verder laagsgewijs opvallend donker gekleurd door secundaire aanhech-
ting van ijzer- en mangaandeeltjes. Deze ijzerrijke bandjes duiden samen met de kleilaagjes op 
fasen van oxidatie en het droogvallen van het grindpakket.
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Figuur 5.5. Lithologisch doorsnede door het oostelijke deel van vind-
plaats P9/57 (put 201, westprofiel) (bron: Heunks & Van Hemmen 
2016, 85). De latere toevoegingen ‘geul’ en ‘crevasse’ geven respec-
tievelijk de begrippen ‘channel deposits’ en ‘channelwing deposits /
crevassewings’ (cf. Mjøs et al. 1993 en Miall 2010) weer. Zie figuur 
5.1 voor de ligging van het profiel.
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Figuur 5.6. Oblique aanzicht van profiel P201 in werkput 2 met erosiegeul S20075. Zandlaag S 20075-5 (8,44 
m + NAP) is gedateerd in de vroege bronstijd (OSL-monster M5: NCL-3315089: 1885 ± 200 vC.).

 
Versnijding van het grindoppervlak uitte zich door het veelvuldig voorkomen van ondiepe erosie-
geulen (minder dan 1 à 2 m diep en tot meer dan 25 m breed, zie figuur 5.6) en zogenaamde kleine 
erosie ‘scours’ in het grindoppervlak130 (figuren 5.4 en 5.7). Deze sneden de oudere en veel com-
pactere grindafzettingen aan en waren deels met (grind)zand en deels met zandige kleilagen dicht-
gespoeld (figuur 5.6). Het verloop van de bovenste vullingen van één van de grotere erosiegeulen 
in P201 (S 20075) is ook in de andere putten 1, 3 en 11 herkend. Hieruit is gebleken dat deze ruim 
25 meter brede erosiegeul het grindoppervlak in ZO-NW richting doorsnijd, dat wil zeggen diago-
naal over het grindoppervlak en in dezelfde richting als de crevassegeul in zone I (§5.4.3).131 De 
breedte/diepte verhouding (B/D) van S 20075 bedraagt ~ 12132 en Gibling (2006) deelt dergelijke 
geulen in bij de ‘floodplain channels’ of ‘crevasse channels’.

 
5.3.2 Vormingsfasen
De crevassegeul S 20075 is bemonsterd voor daterend OSL-onderzoek naar de vormingsfase 
(figuur 5.6, M 5 op 8,44 m + NAP). Hieruit is gebleken dat het sediment van de opvullingslagen 
rond 1885 vC. ± 200 jaar begraven is geraakt (NCL-3315089). Op vindplaats P9/57 werd op ca. 
7,9 m + NAP de verspoelde top van het grindpakket in werkput 211 (zeer nabij S 20075) door 

130   
Gibling 2006.

131   
Dit model werd al in 2002 geopperd naar aanleiding van boorkarteringen: Haarhuis 2002, 14 e.v.

132   
Er van uitgaande dat de top van de geulvulling niet goeddeels is afgespoeld.
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BAMN bemonsterd voor twee OSL-ouderdomsbepalingen (figuur 5.8).133 Deze monsters dateer-
den de begravingsouderdom van de afzettingen eveneens in de vroege bronstijd: 1773 vC. ± 295 
jaar (X6694) en 1758 vC. ± 285 jaar (X6695). De lithologie/sedimentologie/vormingswijze van het 
door BAMN bemonsterde pakket is echter niet beschreven. Het dateringsgemiddelde rond 1826 
vC. ± 143 jaar van deze drie OSL-ouderdomsbepalingen valt jonger uit dan het zogenaamde Rhein-
berg-3.9 hoogwaterevent op de Rijn bij Rees rond 1987 vC. ± 89 jaar (zie ook figuur 10.11 en tabel 
10.2).134 Verder is in P201 van zone B/C op hetzelfde stratigrafische niveau als NCL-3315089 (rond 
op 8,5 m + NAP) een ingesloten zandlens (smalle ‘scour’) onder de verspoelde top bemonsterd 
voor OSL-onderzoek (figuur 5.7, M 6). De zandlens dateerde echter in de late bronstijd/vroege 
ijzertijd: 985 vC. ± 400 jaar (NCL-3315090). Dit is vergelijkbaar met de ouderdom van de oudste 
opvullingslagen in de geulen rondom vindplaats P9/57 (§ 5.4.2) en de onderste opvullingslagen van 
de geul in zone I (§ 5.4.3).

133   
Heirbaut & Koot 2016c, 383.

134   
Toonen et al. 2013, 143; Toonen et al. 2017a en b; Cohen et al. 2016. Uiteraard zit er een ‘onzekerheidsmarge’ in de dateringen in de reconstructie 
van Toonen. Hetzelfde geldt voor de dateringen uit het maatregelgebied Ruimte voor de Waal.

Figuur 5.7. Profiel P201 in werkput 2 met de top van het grindpakket (laag 80). De top (8,98 m + NAP) bestaat 
uit verspoeld los gepakt grind en grindzand met ingesloten dunne siltlagen (zoals S 20080-1) en schotelvormige 
zogenaamde ‘scours’. OSL-monster M6 in zandlens S 20080-8 is gedateerd in de late bronstijd/vroege ijzertijd 
(NCL-3315090: 985 vC. ± 400 jaar).
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Boven het grindpakket (laag 80) komt ter hoogte van het nederzettingsterrein in vindplaats P9/57 
een pakket zand met kleilenzen voor (laag 70, zie figuur 5.9).135 De lokale variaties van deze onder-
ste zand- en kleipaketten zijn, vergelijkbaar met P201 in zone B/C (figuur 5.6), te herleiden tot 
het microreliëf van de onderliggende grindafzettingen. In laag 70 is een stuk iepenhout gevonden 
dat afkomstig was van een in vieren gekliefd stuk rondhout met een diameter van ca. 11,5 cm. De 
14C-ouderdomsbepaling van dit artefact resulteerde in een datering tussen 895 en 797 vC. (Poz-
67978).136 Deze gelaagde klei/zand afzettingen zijn dus in chronostratigrafische zin te correleren 
met de overspoelingslaag S 20075 in zone B/C. Laag 70 is echter door BAMN geïnterpreteerd als 
kronkelwaardafzettingen maar de sedimentologische argumenten dat het inderdaad accretielagen 
betreft ontbreken.137 De lokale variaties in dikte van deze zand- en kleipakketten zijn te herleiden 
tot het microreliëf in het onderliggende grindoppervlak. ook dit pakket is dus op te vatten als een 
(o)verspoelingspakket op oudere afzettingen. Dergelijke zandige afzettingen buiten de randen van 
riviergeulen worden in de sedimentologische literatuur aangeduid als ‘channel wings’ of ‘crevasse 
wings’.138

135   
Heirbaut & Koot 2016c, 389.

136   Vondstnummer V 2544, Heirbaut & Koot 2016c, tabel 4.2. De positie van het paaltje is echter niet duidelijk: rechtop-
staand en ingeslagen, of horizontaal en verspoeld.

137   
Een aanwijzing zou bijvoorbeeld het aantreffen van ‘largescale accretion bedding’ zijn, zie figuur 3.8: 2 en Miall 2010

138   
Mjøs et al. 1993, 181; Miall 2010, 45, 256. Het zijn de zandige equivalenten van de ‘oeverwallen (levees)’.

Figuur 5.8. Foto van de top van de grindrijke 
afzettingen in werkput 211 van vindplaats 
P9/57 met de locatie van de OSL-monsters 
X6694 en X6695 (foto BAMN).
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Figuur 5.9. Foto van de standaard bodemopbouw in zone P9/57, met daarin aangegeven de verschillende 
bodemlagen (westprofiel in werkput 217, bron: Heirbaut & Koot 2016c). Zie tevens tabel 5.1.

 
De thans beschikbare gegevens dateren de periode waarin het grindoppervlak ter hoogte van vind-
plaats P9/57 en de aangrenzende zone B/C (o)verspoeld raakte tussen de vroeg(st)e bronstijd en 
de vroeg(st)e ijzertijd/late bronstijd (figuur 5.10). De vroege bronstijd-late bronstijd ouderdom van 
de omgewerkte top komt (grofweg) overeen met het passeren van de zogenaamde terrassenkrui-
sing in de bronstijd tussen Nijmegen-Arnhem (vanaf ca. 2000 vC.) en Millingen a/d Rijn (vanaf ca. 

Figuur 5.10. Sedimentologie, chronostratigrafie en correlatie van de afzettingen ter hoogte van vindplaats P9/57 
(en in werkput 2 van zone B/C (P201).



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

78

1000 vC.)(figuur 2.3).139 Verspoeling en versnijding van het grindoppervlak vond in deze periode 
plaats vanuit een zuidoostelijk aangrenzende riviervlakte (zie daartoe § 5.9 en § 5.10). Ook het 
rivierterras ten oosten en noordoosten van Persingen (Ooijpolder, hoofdstuk 6)is in deze periode 
(o)verspoeld geraakt.140

5.4 Crevassegeulen
5.4.1 Algemeen
Tijdens het booronderzoek, de proefsleuven en tijdens de opgraving zijn op het grindterras rondom 
vindplaats P9/57 geulvormige depressies teruggevonden (figuur 2.8). Aan de hand van het verloop 
van deze depressies is door BAMN een geulverloop in en rondom vindplaats P9/57 gereconstru-
eerd (figuur 5.12). Ook in het oostelijke deel van het maatregelgebied werd tijdens het vooronder-
zoek een restgeul op het grindterras aangeboord en uitgekarteerd.141 Deze is als BAMN-vindplaats 
35C gedocumenteerd.142 Deze bredere geul kwam vanuit het zuidoosten, boog ten noordoosten van 
vindplaats P9/57 af in westelijke richting en vervolgde zijn loop ten zuiden van de Steltsestraat in 
de richting van de Prins Mauritssingel (figuur 2.8). De opvullingsgelaagdheid van deze geul is door 
BAMN onderzocht in twee haakse coupures. Het eerste onderzoek naar deze geul vond plaats 

139   
Törnqvist 1993a; Berendsen & Stouthamer 2002, Cohen et al. 2002; Erkens 2009, appendix E e.v.

140   
Cohen et al. 2009; zie § 6.2.

141   
Haarhuis 2002.

142   
Heirbaut & Koot 2016a, 260; Heirbaut & Hendriks 2017, 28 e.v.

Figuur 5.11. Aanleg van het dwarsprofiel over de crevassegeul in zone I (bron: Heirbaut & Koot 2106a, 254).
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in 2012 ten zuiden van de Turennesingel (ter hoogte van Schrouwmolde). Deze is gedocumen-
teerd als zone I en de resultaten zijn gepubliceerd in Heirbaut & Koot 2016a en in Heunks & Van 
Hemmen 2016.143 Een deel van deze zelfde restgeul is in datzelfde jaar verder westelijk langs de 
Steltsestraat onderzocht. Dit onderzoek is gerapporteerd door Heirbaut & Hendriks in 2017.144

Figuur 5.12. Kaart van de gereconstrueerde geulen in en rondom vindplaats P9/57 (witte vlakken) ten oosten 
van de verlengde Waalbrug. Het beeld is voor het merendeel gebaseerd op boorgegevens, later aangevuld 
met waarnemingen tijdens het proefsleuvenonderzoek en de opgraving. Verder is gebruik gemaakt van de 
positie van de opgravingsvakken met vondstmateriaal uit de geullagen 5041 tot en met 5049 (donkerblauw). 
Geulvullingen zijn daarnaast ook in de handboringen herkend en aan de hand daarvan het verloop van geulen 
ook buiten de opgravingsputten gereconstrueerd. Aangegeven met rode lijnen de situering van gedocumen-
teerde doorsneden middels putwandprofielen. (bron: Heirbaut & Koot 2016c, fig. 4.16).Zie voor de ligging ook 
figuur 2.8 en het op basis van dit onderzoek aangepaste paleogeografische beeld in figuren 5.62 en 10.3

 
5.4.2 Geulen rondom vindplaats P9/57
Binnen en rondom vindplaats P9/57 zijn verschillende geulvullingen en depressies met een geul-
achtige opvulling waargenomen (figuur 5.12). De onderzoeksopdracht van het programma van 
eisen voorzag echter niet in het systematisch documenteren en bemonsteren van deze geulen, wat 
dan ook is nagelaten. Alleen wanneer de geulen in de putwanden werden aangesneden zijn deze 
als doorsnede gedocumenteerd.

143   
Heunks & Van Hemmen 2016, 83, figuur 5.6; Heirbaut & Koot 2016a, 260 en 262, figuur 7.12.

144   
Heirbaut & Hendriks 2017 (BAMN Ste1). Werkputten 8 en 9, hoofdstuk 5, § 6.2.2 en fig. 6.7.
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Werkput 229: floodplainchannel
De geul die in werkput 229 van vindplaats P9/57 werd aangesneden (figuur 5.12) had een bed-
ding uitgesleten in het daaronder gelegen verspoelingspakket 5070 en was opgevuld geraakt met 
klei met zandlenzen (figuur 5.13 onder). De vorming ervan heeft dus plaatsgevonden na het ont-
staan van S 5070/ S 20075. De bovenkant van de geulvullingen lag op 8,45 m + NAP en de onder-
kant reikte tot 6,60 m + NAP en de totale dikte bedroeg 1,9 m. In het (niet haakse) profiel had de 
geul een (maximale) breedte van ongeveer 12,5 m. Gibling (2006) deelt deze smalle en ondiepe 
geultjes (B/D=6,5) onder in de categorie ‘floodplain channels’. De opvullingslagen in het diep-
ste deel van dit geultje heeft ook artefacten opgeleverd. Rond 6,8o m + NAP werd een door sedi-
ment afgedekte concentratie takken en twijgen aangetroffen waarvan een drietal takken opzettelijk 
bleek te zijn gespleten of gekliefd. Koolstofanalyse aan twee exemplaren resulteerde in 14C-date-
ringen tussen 1392-1128 vC. (Poz-67975) en 895-787 vC.(Poz-67977).145 Blijkbaar werd deze geul 
in werkput 229 in ieder geval gedurende de overgang van de gevorderde late bronstijd naar de 
vroege ijzertijd met riviersediment opgevuld. De insnijdingsfase van de geul zal, gezien de ouder-
dom van de sedimentaire structuren in de verspoelingslaag daaronder (laag S 5070/ S 20075 uit 
de late bronstijd), ergens in de gevorderde midden bronstijd zijn geweest.

Figuur 5.13. Geuldoorsneden en locatie van 14C-dateringen aan houten artefacten in P9/57 werkput 229 (onder) 
en P9/57 werkput 230/237. Zie voor de locatie van de doorsneden figuur 5.12 (bron: Heirbaut & Koot 2016c, 392).

 
Werkputten 237 en 230: rivierrestgeul
Een ten dele aangesneden restgeulvulling is ook gevonden in de zuidelijke werkputten 237 en 230 
van vindplaats P9/57 (figuur 5.12) en gedocumenteerd tussen 8,40 m + NAP en 7,00 m + NAP. 
(figuur 5.13 boven). Omdat de geulvulling in zuidzuidoostelijke richting tot buiten de werkput door

145   
Heirbaut & Koot 2016b, 31; Heunks & Van Hemmen 2016, 67 en fig. 4.13. De laatsten vermelden overigens de verkeerde calibratie-uitkomst bij 
Poz-67977.
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Figuur 5.14. Bemonstering 
van de geul in zone I met 
pollenbakken met numme-
ring van de onderscheiden 
geullagen (bron: Heirbaut 
& Koot 2016a, 256).
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liep en ook omdat de bodem niet werd bereikt, is de breedte en diepte van de geul niet bepaald. 
De geulvullingen sluiten echter vrijwel direct aan op het profiel met rivierrestgeulafzettingen in 
zone E (figuur 5.1: sectie N; § 5.10.3). De geulvullingen in werkput 237 zijn daarbovenop in een 
later stadium van de ontgraving nogmaals aangesneden in sectie L4 (§ 5.10.3.2, figuur 5.31).

Evenals in werkput 229 werd ook in de geulvulling van werkput 237 op een hoogte van 7,50 m + 
NAP een stuk geklieft en aangepunt elzenhout gevonden. De 14C-ouderdomsbepaling daaraan 
leverde een TPQ datering voor de top van de geulvulling op in de late bronstijd, tussen 1001 en 
835 vC. (Poz-67976).146

Werkput 201: floodplainchannel
Een aangesneden depressie in werkput 201 van vindplaats P9/57 bleek net als het geultje in werk-
put 229 een wat smallere geulbedding te zijn (figuur 5.5). In het profiel over werkput 201 heeft 
de geul een breedte van ca. 12 meter en een diepte van ongeveer 2 m (B/D=6). De geulvulling 
bestond uit schuingelaagde klei- en zandlenzen en de geul had zich ingesneden in het onderlig-
gende grindpakket. De bovenkant van de geulvullingen zijn daarna binnen het noordelijke deel 
van de vindplaats vooral als een opgevulde depressie herkend met her en der vondstmateriaal. Op 
basis van het vondstmateriaal zijn de bovenvullingen onderverdeeld in de (sub)lagen S 5041 tot en 
met S 5048 waarvan de lagen S 5048, 5047 en 5046 in de top van de geulvulling vooral vondsten 
uit de vroege ijzertijd opleverden.147 De datering van de eerste opvulling van deze kleine geultjes 
rondom vindplaats P9/57 in de (latere) bronstijd wordt dus verder bevestigd door fragmenten aar-
dewerk uit de vroege ijzertijd in de bovenvullingen van de geul in werkput 201.148

5.4.3 Zone I (sectie Nld14)
5.4.3.1 Algemeen

Het onderzoek naar de geulvullingen in zone I is gerapporteerd door Heirbaut & Hendriks in 2017 
(figuur 5.11 en 5.14).149 Een serie 14C-dateringen tussen de basis (S 32-7) en het centrale deel van de 
restgeulvulling (S 32-3) vormen samen met de archeologische vondsten uit de top van de geulvulling 
het chronostratigrafisch kader (figuur 5.15). Zie verder ook tabel 7.4 in Heirbaut & Koot 2016a, 261. 
Heunks in Heirbaut & Koot (2016a, 257-262) en Heunks & Van Hemmen (2016) interpreteren de geul 
als een ‘kleine rivierloop in een (oudere) grindrijke kronkelwaard’. Een deel van de geulvullingen in 
zone B/C zou in het model van BAMN samenvallen met de geulvullingen in zone I.

5.4.3.2 Geultypologie

De geulvullingen in zone I waren maximaal 45 m breed en 3,3 meter dik en zijn tijdens het onder-
zoek vrijgelegd tussen 4,7 m en 8,0 m + NAP (figuur 5.15).150 Er werden geen aanwijzingen voor 
laterale verplaatsing van de geul gevonden, bijvoorbeeld in de vorm van laterale accretielagen. De 

146   
Vondst V 3043/ Poz-67976

147   
De lagen 5042 en 5041 daarboven bevatten potscherven uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd.

148   
Heirbaut & Koot 2016c, aardewerk: tabel 14.2, 14C-dateringen tabel 14.3. Uit het aardewerk blijken de sublagen 5048, 5047 en 5046 het oudst, uit 
de vroege ijzertijd.

149   
Heirbaut & Hendriks 2017, werkputten 8 en 9, hoofdstuk 5, § 6.2.2 en fig. 6.7.

150   
Heirbaut & Koot 2016a, zone I. Zie verder ook Heunks & Van Hemmen 2016, 99 e.v. en Heirbaut & Hendriks 2017.
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Figuur 5.15. Lithologisch profiel van het put-
wandprofiel in zone I. De bovenste teke-
ning toont de textuur van alle onderscheiden 
afzettingslagen, de positie van de pollenbak-
ken (zie figuur 5.14) en de locaties van de 
dateringsmonsters. De onderste figuur toont 
geullagen in grijs en de uitkomsten van de 
14C-ouderdomsbepalingen (bron: Heirbaut & 
Koot 2016a, 258).
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convexe basis van de geul ligt onregelmatig (erosief?) op het onderliggende grind. De breedte/
diepte verhouding bedraagt ~ 13,6 wat voor een riviergeul laag te noemen is.151 Het profielverloop 
van de afzettingen in de geul wijst op verschillende fasen van opvulling en erosie/reactivatie vanuit 
een andere waterloop.152 Gibling (2006) deelt ook deze geulen (in deze specifieke geomorfologi-
sche setting) in bij de ‘floodplain channels’ of ‘crevasse channels’.

5.4.3.3 Lithofacies en chronostratigrafie

De basis van de geul bestond uit vrij dunne (1-1,5 m) grofzandige beddingafzettingen (S 5120) 
ingesneden in grindzand-afzettingen (S 5130). Uit het onderzoek naar de verspoelde top van deze 
grindzand-afzettingen is gebleken dat deze in de bronstijd dateren (zie eerder, § 5.3.1).153 Boven 
de beddingafzettingen zijn tenminste twee elkaar oversnijdende dunne (0,2-0,5 m) gelaagde zand/
kleilagen afgezet (S 5110 en S 5100).154 Deze worden tussen 4,3 m en 6,7 m + NAP afgedekt door 
drie humeuze en enigszins zandige kleivullingen: S 32-7, S 32-6 en S 32-5 (figuur 5.15).

Een ouderdomsbepaling aan organisch materiaal uit de basislaag S 32-7 dateerde tussen (730) 
544 en 391 vC. (Poz-68976). In de direct hierop rustende laag S 32-6 is Marne-aardewerk uit de 
vroege fase van de midden ijzertijd aangetroffen.155 Twee 14C-dateringen uit deze zelfde laag S 
32-6 dateerden tussen 739 en 401 vC. (Poz-64960) en tussen 549 en 401 vC. (Poz-68986). Het 
oudste aardewerk dat meer westelijk langs de Steltsestraat in de onderste geulvulling werd aange-
troffen dateert uit de vroege ijzertijd.156 In dezelfde laag werd hier ook enig materiaal uit de midden 
ijzertijd en veel uit de periode late ijzertijd tot vroeg Romeinse tijd gevonden.

De onderste geulvullingen in zone I waren rijk aan plantenresten. Paleobotanische analyse heeft 
uitgewezen dat in de dichtslibbende geul op dat moment sprake was van stilstaand water met 
een diepte van ongeveer één meter.157 Verder heeft het paleobotanisch onderzoek concrete aan-
wijzingen opgeleverd dat er in de directe omgeving in de vroege en midden-ijzertijd waarschijn-
lijk op kleine schaal akkerbouw en veeteelt is bedreven en dat het landschap hier omstreeks de 
midden- en late ijzertijd uit open grasland bestond, dat voor het weiden van vee en/of als hooiland 
is gebruikt.158

De top van de verlandingskleien S 32-7, S 32-6 en S 32-5 wordt in zone I erosief aangesneden 
door de ingeschakelde en relatief zandige afzettingen S32-4 en S 32-3. Het profielverloop in dit 
pakket wijst op het mettertijd steeds zandiger worden van de afzetting (‘coarsening upward’): van 
sterk siltige klei met zandlaagjes onderin (S 32-5) via zandige klei (S 32-4) naar enigszins siltig 

151   
Heirbaut & Koot 2016a, 255; Gibling 2006; Miall 2014, 53 e.v.

152   
Heirbaut & Koot 2016a, tabel 7.3.

153   
Zie § 5.3 (zone B/C: NCL-3315089) en §5.4 (vindplaats 9/57: X6694, X6695).

154   
Heirbaut & Koot 2016a, 257 e.v.

155   
Heirbaut & Koot 2016a, 247 e.v.

156   
Heirbaut & Hendriks 2017, 34 en 48

157   
Van Haaster 2016d.

158   
Heunks & Van Hemmen 2016, 88-89.
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zand in de top van de afzetting (S 32-3).159 Deze ingeschakelde lagen zijn in Heirbaut & Koot 2016a 
geïnterpreteerd als crevasse-afzettingen (proximale oeverafzettingen) vanuit een (andere) actieve 
rivierloop.160 Ook hierin zijn tussen 6,7 m tot 7,1 m + NAP potscherven en stukken bot aangetrof-
fen.161 De sedimentatiefase waarin deze crevasse-afzettingen zijn neergelegd in de geul is grofweg 
te dateren tussen 400 en 150/100 vC. op basis van: 

•  14C-ouderdommen van twee monsters uit de eronder gelegen laag S 32-6, Poz-64960: 739-401 
vC. en Poz-68986: 549-401 vC.;

•  14C-ouderdommen van twee monsters uit de afdekkende laag S 32-3, Poz-69973: 174-1 vC. en 
Poz-64961: 375-203 vC.;

159   
Heunks & Van Hemmen 2016, 103, tabel 5.2.

160  
Heirbaut & Koot 2016a, 257 e.v.

161   
Heunks & Van Hemmen 2016, 101 e.v., fig. 5.15 en fig. 5.17.

Figuur 5.16. Sedimentologie en chro-
nostratigrafie van de opvullingslagen van 
de restgeul in zone I. Gegevens geba-
seerd op Heirbaut & Koot 2016a, tabel 
7.3, tabel 7.4 en Heunks & Van Hemmen 
2016, tabel 5.2.
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• aardewerk datering uit dezelfde laag S 32-3 in de (latere) midden-ijzertijd en de vroege fase van 
de late ijzertijd.162

 
Het oeverpakket kleiig zand en zand in de geul gaat daarna rond 7,1 m + NAP abrupt over in 
(opnieuw) sterk kleiige verlandingsafzettingen. De vondsthoudende laag S 32-2 vormt de basis 
van deze tweede reeks verlandingsafzettingen en bestaat uit enigszins siltige humeuze klei aflo-
pend naar zwaksiltige humeuze klei (S32-1). In de geul ontwikkelde zich een waterlelievegetatie 
wat betekent dat er wederom sprake was van stilstaand water met een diepte van ongeveer een 
meter.163 In de top van deze verlandingskleien ontstond rond 7,8 m + NAP een vegetatiehorizont 
S 5060 met op de flanken een hiermee geassocieerde laag 5050. Waarschijnlijk is dit de laatste 
fase geweest waarin de geul permanent watervoerend was.164 Lagen S 5060/S 5061 (en S 5050) 
zijn op basis van de ingesloten archeologische vondsten gedateerd in (mogelijk) de gevorderde 
late ijzertijd.165 In het onderste pollenmonster (BX6810, 7,69 m + NAP) uit laag 5060 is echter een 
pollenkorrel van walnoot (Juglans regia) aangetroffen.166 Walnoot is door de Romeinen in ons land 
geïntroduceerd. Dit betekent dat het betreffende niveau een terminus post quem datering heeft in 
de Romeinse tijd. Bodem 5060 wordt op zijn beurt afgedekt door de eveneens vrij zware kleilagen 
S 5061, S 5050, S 5041 en S 5040 (Ks2/Ks3). Deze kleilagen wijzen op hernieuwde sedimentatie 
vanuit een verder weggelegen systeem en kunnen op basis van vondstmateriaal in de vroeg- en 
midden-Romeinse tijd worden gedateerd.

Deze geulvulling wordt vanaf 9,2 m + NAP afgesloten door een zandige oeverafzetting S 5030 
(Zs4/Ks4) met potscherven uit de vroege- en volle middeleeuwen. Deze laag is als tredhorizont 
geïnterpreteerd.167 De lagen die over deze tredhorizont zijn afgezet betreft met name overslag-
afzettingen (S5021, S 5020, S 5000). Overslaglaag 5021.1 is gemonsterd voor OSL-datering 
(X6569). De datering daarvan kwam uit op 445 tot 685 nC.168 Deze laag S5021.1 ligt echter boven 
laag S 5030 met aardewerkfragmenten uit de volle middeleeuwen en de OSL-datering is stratigra-
fisch dus te oud.169 Mogelijk betreft laag S5021.1 verspoeld ouder sediment.

162   
Heunks & Van Hemmen 2016, voetnoot 43; aardewerkdatering: Heirbaut & Koot 2016a, 265 en tabel 7.3. Op 40 meter afstand van de Stelt-
sestraat/zone I is eveneens een restgeul gedocumenteerd van 10 m breed en circa 2 m diep (Van Den Broeke 2008, fig.6 ). Ook in de kleiige 
vulling van deze geul is een ingeschakelde zandlaag (met scheve gelaagdheid)  aangetroffen In de kleilaag onder de ingeschakelde zandlaag 
werden tientallen scherven  aardewerk uit de periode 350-200 vC. gevonden (Van den Broeke 2008,11). De ingeschakelde zandlaag wordt in 
de geul afgedekt door (opgebracht?) grind en een cultuurlaag doorsneden door een greppel die al in de eerste decennia van de jaartelling werd 
opgevuld (ibid.)

163   
Van Haaster 2016d.

164   
Heirbaut & Koot 2016a, 257 e.v.

165   
Heirbaut & Koot 2016a, 265/266 en tabel 7.3.

166   
Van Haaster 2016d, 25 en tabel 1

167   
Ibid., tabel 7.3.

168   
Heunks & Van Hemmen 2016. Deze ouderdom wijkt af van de gemelde ouderdom in Heirbaut & Koot 2016a, 250.

169   
Heunks & Van Hemmen 2016, 104; Heirbaut & Koot 2016a, 250.



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

87

5.5 Oeveropbouw

5.5.1 Sedimentatiefase 2
Binnen vindplaats P9/57 is buiten de geulen maar boven de verspoelingslaag S 5070 uit de late 
bronstijd een sterk siltig pakket enigszins gerijpte oeverafzettingen ontstaan (ks4) met in de basis, 
net als in laag S 5070, verscheidende zandlenzen. Hierin is een aflopende profielopbouw herkend 
(naar boven toe steeds kleiiger, ook wel: fining-upward) waarbinnen naast de lagen 5061/5060 ook 
de lagen 50 en 40 zijn onderscheiden. Laag 5050 binnen vindplaats P9/57 bestaat overwegend uit 
matig tot sterk siltige klei (ks3/4) en deze laag is onderscheiden door de aanwezigheid van vele 
tientallen scherven handgevormd aardewerk uit de vroege ijzertijd en een meer gerijpte (bodem)
structuur.170 Tabel 5.1 is het door BAMN gepubliceerde schematische overzicht van de bodemop-
bouw, waarvoor figuur 5.9 illustratief is.

Laag Beschrijving Sedimen-
tatiefase

Herinterpretatie 
RAAP

Vormings-
fase

modale 
dikte

NAP
onderkant

5000 Zs2 met grind 1, 
baksteen 4

bouwvoor vanaf 1700 40 -

5010 Zs2 met grind 1 overslagdek 17e eeuw 15 + 9,4

5020 Kz2/Kz3

3

top oeverpakket 1450-ca. 1625 30 + 9,2

5030 Ks4/Ks3, mn1 + 
fe1, potscherven oeverpakket 100-1450 20 -

5040 Ks2/Ks3, fe1 + 
mn1

2

tredhorizont in top 
oeverpakket ijzertijd- ca 100 30 + 8,9

5041tm5048
Ks2/Ks3, fe2 + 
mn1, aardewerk, 
bot

alleen in geulvullingen ijzertijd 
(Romeinse tijd) 40 + 8,7

5050 Ks2/Ks3, mn1 oeverpakket vroege / midden 
ijzertijd 50 -

5060 Ks4 met zl1, mn1 oeverpakket late bronstijd - 
vroege ijzertijd 30 + 8,6

5061 Kz2/Kz3 met zl, 
mn2 + fe1 oeverpakket late bronstijd - 

vroege ijzertijd   

5070
Zs1/Zs2 met kl / 
fe1 + mn1

1

crevasse facies
late bronstijd - 
vroege ijzertijd > 40 > + 8,2

Zs1 midden bronstijd 500 ca + 2,5

5080 grind en grindrijk 
grof zand

overspoeld rivierter-
ras

laat neolithicum - 
vroege bronstijd onb. -

Tabel 5.1. Schematische beschrijving van de standaard bodemopbouw in zone P9/57. De NAP-hoogten zijn die 
van werkput 217, waarvan het westprofiel is afgebeeld in figuur 5.9 (aangepast naar: Heirbaut & Koot 2016c, 
tabel 14.1).

Ook het grindpakket in zone B/C wordt afgedekt door een pakket oeverafzettingen met zwak zan-
dige tot sterk siltige kleilagen, waaronder eveneens laag 50. In deze laag is in werkput 2 van 

170   
Heirbaut & Koot 2016c, tabel 14.3.
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zone B/C een ijzeren hak uit de late ijzertijd aangetroffen en in werkput 11 van dezelfde opgraving 
werden in deze kleilaag enkele aardewerkscherven uit de bronstijd/vroege ijzertijd of (specifiek) 
de vroege ijzertijd gevonden.171 Dit betreft hier waarschijnlijk nederzettingsafval gedeponeerd in de 
periferie van de woonplaats uit de gevorderde vroege ijzertijd binnen vindplaats P9/57.172

Binnen zowel vindplaats P9/57 als in zone B/C (en in de randzones van zone Q-oost) is de boven-
kant van deze oeveropbouw herkend als een matig tot sterk siltige laag waarin door afnemende 
sedimentatie een bodem is gevormd. In de meeste gevallen is deze laag beschreven als een 
vondsthoudende A-horizont, betredingslaag of akkerlaag die later overdekt is geraakt door jon-
gere riviersedimenten, overslagdekken of ophogingslagen.173 Ter plaatste van de grootste vondst-
dichtheid in deze laag bevinden zich binnen vindplaats P9/57 ook de sporenconcentraties en daar 
bestaat de laag vaak uit uiterst siltige tot zwak zandige klei.174 Deze wijd verbreide bodemlaag met 
veel potscherven, fragmenten bot, stukken steen, brokken verbrande klei en fragmenten metaal 
kenmerkt onder meer vindplaats P9/57 maar is dus ook in zone B/C en in de randzones van zone 
Q herkend. Deze bodem is laag 40 genoemd

De bovenkant van de begraven vondstlaag/bodem 40 varieert tussen 8,6 m + NAP in geultjes en 
depressies tot 9,3 m + NAP daarbuiten (tabel 5.1). In restgeulen en andere depressies in en aan 
de randen van de vindplaats neemt de dikte toe en op basis van vondstmateriaal en andere tex-
tuurkenmerken is laag 40 hier uitgesplitst in de sublagen 48 tot en met 41. Aan de hand van het 
aardewerk zijn de sublagen 48, 47 en 46 het oudst, uit de vroege ijzertijd. De lagen 42 en 41 
bevatten vooral potscherven uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd. Deze aardewerkdatering 
wordt gestaafd door muntvondsten175 en 14C-analyses van overwegend botfragmenten uit deze 
lagen.176 De chronologie van deze afzettingen blijkt ook uit de 14C-ouderdomsbepalingen van een 
verzameling botten uit de (niet verder opgedeelde) laag 5040. Deze geven een bandbreedte voor 
de vormingsfase van de cultuurlaag tussen 361 vC. en 71 nC.177

5.5.2 Sedimentatiefase 3
Bodemlaag 40 wordt binnen een deel van het lager gelegen nederzettingsterrein afgedekt door de 
20 tot maximaal 40 cm dikke kleilaag 30 (Ks4/3) met aardewerkfragmenten. Deze overgang van 
laag 40 naar laag 30 lijkt niet te zijn verspit of verploegd en er zijn door opspit geen scherven uit 
de late ijzertijd of Romeinse tijd in laag 30 geraakt. Kuilen die vanuit deze laag werden gegraven in 
zone B/C kunnen op basis van daterend vondstmateriaal in de Ottoonse tijd, de volle middeleeu-

171   
Hermsen 2019, § 9.2.2 (V 888 ).

172   
De overige vondsten uit zone B/C die met zekerheid vóór de late ijzertijd dateren zijn een knop van een bronzen armband uit de midden-ijzertijd 
aangetroffen in een kuilspoor uit de Romeinse tijd en vier fragmenten handgevormd aardewerk uit de bronstijd/vroege ijzertijd in de opvullingsla-
gen van restgeul S 644.

173   
Heirbaut & Koot 2016c, § 14.2 e.v.

174   
Ibid., § 14.2.

175   
De lagen 5041 en 5045 hebben respectievelijk twee en drie munten uit de Romeinse tijd prijsgegeven, die op één na in de vroeg-Romeinse tijd 
zijn te dateren. Die vijfde dateert tussen 100 en 150 nC.

176   
Heirbaut & Koot 2016c, tabel 14.3.

177   
Heirbaut & Koot 2016c, tabel 14.3. vergelijk met hun tabel 14.2. Gezien de stratigrafische positie van laag 40 kunnen de vroege -/midden-ijzertijd 
dateringen van Poz-63537 en Poz-63539 in tabel 14.3 en het geringe aandeel aardewerk uit de vroege ijzertijd het gevolg zijn van zwerfafval in 
deze laag. 
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wen of het begin van de late middeleeuwen worden geplaatst, dat wil zeggen de pre-bedijkings-
fase. Blijkbaar vonden er tot de vroegste bedijking in dit deel van het maatregelgebied opnieuw 
regelmatig overstromingen plaats.

Met name in werkput 1 en werkput 2 van zone B/C bevatte laag 30 relatief veel nederzettingsaf-
val, met een chronologisch accent op de 11e tot en met 14e eeuw en een minimale vertegenwoor-
diging van materiaal uit de Karolingische en de (vroeg) Ottoonse tijd. Binnen vindplaats P9/57 
zijn uit laag 30 echter zes munten tevoorschijn gekomen die dateren uit de Romeinse tijd, maar 
ook munten uit de late middeleeuwen A en de nieuwe tijd. Laag 30 is geïnterpreteerd als een mid-
deleeuwse akkerlaag met nederzettingsafval. Als vormingsfase voor deze laag binnen vindplaats 
P9/57 is de langere periode 100 tot 1450 nC. aangehouden (tabel 5.1).

5.5.3 Dijkdoorbraakafzettingen/sedimentatiefase 4
Boven of in plaats van laag 30 bevindt zich in sommige delen van zone B/C een zandige, grind-
houdende laag, laag 28, die behalve een mengeling van oudere vondsten als jongste vondsten 
scherven en metalen objecten uit de late middeleeuwen bevat. Ook de sporen die vanuit dit niveau 
insteken zijn in de late middeleeuwen te dateren. Laag 28 betreft een overslagafzetting die in ver-
band kan worden gebracht met een dijkdoorbraak in de late middeleeuwen. Net als laag 30 is laag 
28 ontstaan door eeuwenlang akkeren, waarbij nederzettingsafval, al dan niet samen met mest, 
over het land is uitgereden.178 Omdat de vroege overslagafzettingen door latere agrarische grond-
bewerking vermengd zijn geraakt zijn ze als zodanig (stratigrafisch) niet meer als een afzonderlijke 
laag herkenbaar.

De boven laag 28 afgezette laag 20 heeft ter hoogte van vindplaats P9/57 eveneens als hoofdbe-
standdeel klei, maar de laag is sterk zandig (kz2/3) en bevat hier zowel aardewerk uit de late ijzer-
tijd, Romeinse tijd, vroege middeleeuwen, late middeleeuwen en nieuwe tijd. Ook dit is waarschijn-
lijk een gevolg van vermenging en ook deze laag lijkt te zijn ontstaan tijdens een dijkdoorbraak 
waarbij archeologisch vondstmateriaal uit eerder aanwezige bodemlagen werd weggespoeld en 
vermengd en verspreid raakte met het overslagzand. Op basis van het vondstmateriaal is een vor-
mingsfase tussen 1450 en circa 1625 voor deze laag 20 vastgesteld.

Kolkgat
Een mogelijk direct hiermee verband houdend verschijnsel is de circa 25 bij 13 m grote en 1,35 
meter diepe niervormige depressie die in zone B/C is aangetroffen in het centrale deel van de 
opgraving (S 1348). De erosieve basis, het geïsoleerde karakter en de grillige opvulling met zan-
dige en siltige kleilagen en aan de onderzijde en in het midden grindrijk zand suggereren dat de 
depressie door krachtig stromend water is uitgespoeld. De ligging van de depressie langs een 
bochtige uitstulping in de Bemmelsedijk - die al in 1557 door Jacob van Deventer op een kaart 
wordt aangegeven - maakt aannemelijk dat het om een kolkgat gaat die ontstaan is als gevolg van 
een dijkdoorbraak.

178   
Op veel plaatsen in zone B/C zijn de lagen 40, 30 en 28 in subrecente tijd volledig afgegraven voor kleiwinning. Vooral in de noordwestelijke twee 
werkputten, werkput 1 en werkput 2 waren verspreid over een groot gebied restanten bewaard gebleven.
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In de onderste laag uitgespoeld grindrijk zand van het kolkgat S 1348 werd een scherf Pingsdorf-
aardewerk uit de 10e tot 12e eeuw gevonden, samen met een Romeinse munt van Gallienus (253-
268 nC.), een scherf Merovingisch draaischijfaardewerk en een fragment van een op zijn vroegst 
laatmiddeleeuws hoefijzer. Uit een humeuze laag met macrobotanische resten aan de basis van 
de opvullingslagen in kolkgat S1348179 is een monster voor een 14C-ouderdomsbepaling geno-
men (M 105). Dit leverde een datering op tussen 1260 en 1385 nC. (GrA-64563). De bovenvul-
ling van het kolkgat bevatte brokken laatmiddeleeuwse baksteen en een tinnen sieraad (broche) 
uit de eerste helft van de 15e eeuw. Deze dateringsgegevens geven aan dat de dijkdoorbraak in 
ieder geval na het midden van de 13e eeuw moet hebben plaatsgevonden. Een datering in de 15e 
eeuw ligt het sterkst voor de hand, gezien de vondst van het eerder genoemde tinnen sieraad uit 
de eerste helft van de 15e eeuw in de bovenste vulling van de depressie en het ontbreken van jon-
gere vondsten in de opvulling van het wiel.

Over de gehele zone P9/57 en in zone B/C is over laag 20 een nog zandiger laag overslagzanden 
neergelegd met daarin enig fijn grind, laag 10 genoemd. Deze 20 cm dikke bruin-beige zandlaag is 
niet veelvuldig verspit of omgeploegd en gaat over in de 40 cm dikke bouwvoor 5000, die bestaat 
uit siltrijker zand en zandrijke klei. Dit bijna 60 cm dikke pakket is de som van de sedimentatie van 
overslagzanden die bij verschillende dijkdoorbraken in het gebied zijn ontstaan.180 Eveneens aan 
de hand van de munten is de voorzichtig conclusie dat laag 10 als overslagzand tussen 1600 en 
de eerste decennia van de 18e eeuw is gesedimenteerd. De bouwvoor (5000) heeft zesentwintig 
munten prijsgegeven en hiervan zijn tien in de 17e eeuw geslagen, drie (laat) in de 18e eeuw, zes 
in de 19e eeuw en ten slotte drie in de 20e eeuw.

179   
Laag S 90048 in P904 zuid.

180   
Keunen et al. 2018, 143 e.v.
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DE RIVIERVLAKTE
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Figuur 5.17. De aanzet van geul S 644 in P904 noord, gezien vanuit het zuiden, met de zwakhumeuze kleila-
gen (ks3) van de restgeulvulling en de Romeinse greppel S 1079 en de vuile vondstlaag/dumplagen S 644-41 
en -42. De greppel ligt direct op het hoge deel van de steile rand van het grindoppervlak S 90080 die hier onder 
een hoek van 40 graden wordt aangesneden.

5.6 Een rivierrestgeul
5.6.1 Grindoever
In zone B/C is in de werkputten 4 tot en met 8 een steilrand in de grindafzettingen aangesneden 
waar het grindpakket abrupt overgaat in de afzettingen van een rivierrestgeul (figuur 5.17. Zie ook 
figuur 5.62 in paragraaf 5.15).181 Hier gaat het nederzettingenlandschap van vindplaats 9/57 en 
zone B/C over in een riviervlakte waarbinnen de afzettingen tot een diepte van 3 m + NAP vooral 
bestaan uit zandige kronkelwaardfacies (§ 5.10 en § 5.13, figuren 5.32 en 5.42).

De vrijgelegde 5 tot 10 m brede grindoever had een getrapt (convex-concaaf) karakter, met sporen 
van verspoeling, door natuurlijk sediment opgevulde erosiegeultjes en parallel aan de oeverzone 
ingegraven Romeinse greppeltjes (figuur 5.17). Op de helling van de grindoever werden verder 
ook verschillende stratigrafisch gescheiden erosielagen met grind en Romeins vondstmateriaal 
(vuile vondstlagen/dumplagen) herkend. Deze waren ontstaan vanuit het hoger gelegen grindop-
pervlak/aanpalende nederzettingsterrein. De zwaksiltige tot zandige en humeuze geulafzettin-
gen waarmee de oever en de dumplagen zijn afgedekt waren eenvoudig te onderscheiden van de 
grindafzettingen. De overgang tussen het grindpakket en de geulvullingen werd in de werkputten 
onder een grote hoek van 60 graden (diagonaal) aangesneden. De helling van de grindoever – in 
P402 ongeveer 8% - vertekende daarom de werkelijke gradiënt. Na correctie zal het hellingpercen-
tage 11% tot 13% hebben bedragen. In het westprofiel van werkput 1 van vindplaats P9/57 duikt

181   
Een belangrijk deel van deze restgeulvullingen ging schuil onder de ophogingslagen van de Bemmelsedijk en was mede daarom nog niet bekend 
uit de eerdere karteringen.
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Figuur 5.18. De aanzet van geul S 644 in P904 noord in zone B/C, gezien vanuit het noordoosten, met de 
zwakhumeuze kleilagen (ks3) van de restgeulvulling. Op de achtergrond het aangesneden grindpakket 
S 90080. De bovenste vullingslagen van de restgeul (hier S 644-78 met Romeins materiaal) worden afgedekt 
door de dijkvoet van de vroegste dijkfase (S 773-77). Op de achtergrond de nieuwe dijk en de bouwkranen van 
de Verlengde Waalbrug.

het grindoppervlak in zuidoostelijke richting over een afstand van 5 m zelfs ruim 1 m weg, een hel-
lingspercentage van 20% (figuur 5.5, § 5.3).

Waarschijnlijk betreft de blootgelegde steile overgangszone naar de rivierrestgeul een deels afge-
vlakte en uitgetrapte rivierstootoever.182 Wat daarvoor pleit – naast de ingeschakelde vuile vondst-
lagen vanuit het nederzettingsterrein – is de oriëntatie van de geulvullingen in het vlak: De vrij-
gelegde westoever van de geul bocht met een hele flauwe boog van noordnoordwestelijke naar 
noordelijke richting uit. Deze richting sluit niet aan op het gereconstrueerde NW-ZO verloop van 
de crevassegeul in zone I (figuur 5.12)183 maar snijdt deze eerder aan (zoals verbeeld in figuur 
5.62). Het punt waar de rivierrestgeul de crevassevulling aansnijd is echter gevonden in P204. Het 
noordnoordwestelijke naar noordelijke verloop van de grindoever sluit echter wel aan op de door 
BAMN gereconstrueerde geul waarvan in werkput 4 van zone V (§ 5.7) de restgeulvullingen zijn 
aangetroffen en die ook in 2009 door boringen zijn aangetoond.184

182   
Zie voor een landschapsbeeld van een hoge grind oever De Kramer et al. 2000, figuur 9

183   
Heunks & Van Hemmen 2016, fig. 4.6. Verloop gereconstrueerd op basis van proefsleuven en boringen.

184   
Koot & Heirbaut 2016, 69 e.v.; Vossen & Bouter 2010: boring 37 (restgeul op grindoever; top grind op 7,23 m + NAP), boring 12 (restgeul met 
geulbasis op 5,95 m + NAP) en boring 11 (rand grindterras met top grind op 8,5 m + NAP).
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5.6.2 Rivierrestgeul
5.6.2.1 Geometrie

De langs de grindoever aangesneden restgeul is binnen de grenzen van het onderzoeksgebied 
als geul S 644 gedocumenteerd en over een lengte van circa 60 m en een breedte van ruim 50 m 
onderzocht. De noordoostgrens van deze grote geul kon binnen de opgraving niet worden vastge-
steld; deze lag buiten het onderzoeksgebied. Ook de onderste vullingslagen van deze geul zijn niet 
tijdens het gravende onderzoek bereikt. Vanwege snel opkomend grondwater was het niet mogelijk 
om meer dan plaatselijk maximaal 2,7 m van de profielen te documenteren.

Het diepst onderzochte niveau reikte tot 5,90 m + NAP in P402 (S 644-61). Een gutsboring in het 
uiterste noordoosten van deze werkput bevatte tot tenminste 4,4 m + NAP kleiig sediment. De 
geulvulling bleek hier in ieder geval meer dan 4,3 m dik. Hieruit blijkt tevens dat de restgeul heel 
veel breder zal zijn geweest dan de aangesneden 50 meter. Hoe breed valt lastig te zeggen. De 
opvulling van restgeulen vindt vanuit andere rivierlopen plaats en het sediment waarmee ze zijn 
opgevuld kan heel heterogeen zijn (klei, zand, grindzand).185 Ze zijn daarom soms lastig te karte-
ren. Om toch iets te kunnen zegen over de werkelijke breedte van deze geul moeten we ook naar 
de andere waarnemingen kijken. De top van dezelfde restgeulafzettingen werd bijvoorbeeld op 
min of meer dezelfde locatie blootgelegd over de volle lengte van werkput 4 in onderzoekszone 
V-noord, tussen ca 6,50 m en 8,0 m + NAP. Deze waarnemingslocatie ligt op minder dan 40 meter 
afstand (zie hierna).186 100 Meter zuidelijk werden in boring 12 van het onderzoek van Vossen & 
Bouter (2010) restgeulafzettingen aangetroffen tussen 9,66 en 5,96 m + NAP. Deze restgeulvul-
ling bleek hier dus 3,70 m dik. Direct oostelijk van de geulrand in P204 werden op een afstand van 
bijna 110 m eveneens restgeulkleien aangeboord (figuur 5.62).187 De minimale breedte lijkt dus 
meer dan 110 meter te bedragen.

5.6.2.2 Geulfacies en datering

In P904 is de vulling van de restgeul tussen circa 8,65 m en 6,27 m + NAP gedocumenteerd (figu-
ren 5.18, 5.19 en 5.20) en in het uiterste noordoosten van P402 is de vullingsgelaagdheid tussen 
8,70 en 5,90 m + NAP vastgelegd. In totaal zijn binnen geul S 644 ruim 90 verschillende lagen 
onderscheiden, die onderling kleine of grotere afwijkingen vertonen in textuur, kleur, gevlektheid, 
de aan- of afwezigheid van grind, ijzer, mangaan en/of houtskool, humusgehalte, schelpresten, 
artefacten etc.

De meeste van de geulvullingslagen hebben vondsten opgeleverd, hoewel niet alle lagen en delen 
van lagen even vondstrijk waren. Uit geul S 644 zijn in totaal bijna 1800 vondsten geborgen, waar-
onder ruim 1200 fragmenten aardewerk. In het veld en tijdens de uitwerking is het echter lastig 
gebleken om deze geulvullingen in de verschillende werkputten eenduidig aan elkaar te koppelen 
en om de opvullingsgeschiedenis van de (rest)geul in enig detail te reconstrueren. Zo werd de geul 

185   
Toonen, Kleinhans & Cohen 2012.

186   
Ter vergelijk: de veen- en kleiplug in de restgeulvulling van de centrale meanderbocht in projectgebied Hof van Holland is ongeveer 3,25 m dik 
(8,5-5,25 m + NAP), zie § 10.3 (Vosselman, Willemse & Verhelst 2018).

187   
Heirbaut & Hendriks 2017, figuur 5.4.
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diagonaal doorsneden188 en bleken er in de vulling nauwelijks onderscheidende ‘gidslagen’ aan-
wezig. Ook is er geen sprake van een mooie intacte chronologische opeenvolging van lagen, 
omdat delen van de geulvulling bestaan uit zwerfafval en grind vanuit het zuidwestelijk aanpalende 
nederzettingsterrein. Dit is een gevolg van bijvoorbeeld ploegen of door opzettelijke egalisatie van 
een gedeelte van het terrein richting de laagte van de restgeul. In tenminste delen van de opvul-
lingslagen komt materiaal uit verschillende perioden voor.

188   
De oriëntatie (en omvang en diepte) van de geul was een verrassing en het puttenplan voorzag daarom niet in een haakse coupure.

Figuur 5.19. Sedimentologie en chronostratigrafie 
van de opvullingslagen van restgeul S 644 in de 
uiterste noordoosthoek van P402 in zone B/C met 
de diepteligging van de opvullingslagen.
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Ondanks de stratigrafische beperkingen is het duidelijk geworden dat in het opgegraven gedeelte 
van de geul uitsluitend vullingslagen uit de Romeinse tijd en misschien, onderin het gedocumen-
teerde profiel, nog ten dele uit de tweede helft of het einde van de late ijzertijd zijn aangesneden 
(figuur 5.19). Het merendeel van de vondstrijke lagen bevat namelijk een combinatie van vondst-
materiaal uit de vroeg-Romeinse tijd (en soms nog iets ouder materiaal) en vondsten uit het begin 
van de midden-Romeinse tijd. Uit de diepe geulvullingen tussen 6,9 en 6,3 m + NAP in P402 
kwamen bijvoorbeeld twee fibulae uit de 1e eeuw vC., een gehalveerde as uit 7 tot 3 vC., enkele 
aardewerkscherven uit de periode tussen circa 40 en 80 à 120 nC., maar ook diverse stukken ruw-
wandige Nijmeegs-Holdeurnse waar uit de periode na 70 nC., een draadfibula uit 60 tot 150 nC. en 
een stuk bronzen paardentuigbeslag uit het tijdvak tussen 120 en 300 nC. In P904-noord werden 
op circa 6,91 m + NAP eveneens botfragmentjes en fragmenten aardwerk gevonden (S 644-73). 
Hieronder was een fragment van een handgevormde pot van het type Oss 52/55. Deze dateert uit 
de late ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd (V 1228). Dit oudst dateerbare aardewerk op dit afzetting-
sniveau in S 644 sluit aan op de datering van aardewerk en een 14C-ouderdomsbepaling aan bot-
fragmentjes in de restgeulvulling van de 40 m zuidoostelijk gelegen werkput 4 in zone V op 7,25 m 
+ NAP (170 vC. tot 4 nC., Poz-64957; § 5.7).189 Slechts achttien vondsten uit de geul kunnen met 
zekerheid in de periode ná 120 nC. tot in de vroege middeleeuwen gedateerd worden. Op basis 
van een ruimtelijke en chronologische analyse van het vondstmateriaal wordt als sluitdatum voor 
de geulvulling S 644 de laat-Merovingische tijd (globaal omstreeks de 7e eeuw nC.) aangehouden.

In P402 zijn in de geulvulling veel dunne humeuze laagjes met schelpresten in een verder zwakhu-
meus zwak- tot matig siltig (Ks2) en donkergrijs kleipakket herkend (figuur 5.20). Deze humeuze 
bandjes bestaan uit uiterst fijne organische detritus wat tijdens perioden waarin de waterkolom niet 
door instromend water of wind in beweging werd gebracht kon bezinken. Macrobotanisch onder-
zoek aan geullaag S 644-13 heeft uitgewezen dat de lokale vegetatie ten tijde van het ontstaan 
van deze afzetting vooral bestond uit soorten van vochtige standplaatsen en open water, zoals 
de Zwarte els, zegge, verschillende soorten bies en fonteinkruiden, waaronder Drijvend fontein-
kruid.190 Fonteinkruiden zijn waterplanten die meestal in ondiep water te vinden zijn, hoewel het 
ook veel in diep water kan voorkomen wanneer geen sprake is van een sterke golfslag. Drijvend 
fonteinkruid is echter een plant die alleen voorkomt in watermilieus met stilstaand water. Ten tijde 
van het ontstaan van deze afzetting zal de waterdiepte in de restgeul ter hoogte van het in figuur 
5.20 getoonde profiel ruim 1,10 m diep zijn geweest. In de uiterste noordoostelijke hoek van P402 
wijzen de min of meer gelijktijdige vullingen op een waterdiepte van tenminste 2,5 m. Fragmenten  
Romeinse bouwkeramiek en vondstmateriaal uit de onderliggende en afdekkende lagen dateren 
deze stilstaandwaterfase in de vroeg-Romeinse tijd of het begin van de midden-Romeinse tijd. De 
restgeul was op deze plaats in de 1e eeuw dus duidelijk dieper dan de 100 m noordwestelijk van 
zone B/C onderzochte restgeul in zone I (§5.4.3).

 

189   
Koot & Heirbaut 2016, 71.

190   
Hermsen 2019, § 18.2.2.1. (M 21)
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Figuur 5.20. Humeuze verlandingskleien in het ZZW-deel van profiel P402. Het pakket bestaat hier uit een 
afwisseling van enkele tientallen meer of minder humeuze lagen waarvan de duidelijker herkenbare ‘bundels’ 
als afzonderlijke lagen zijn onderscheiden (h). Laag S 644-3 is een Romeinse vondstlaag (VL). Laag S 644-11 
leverde materiaal op dat voor een deel uit de eerste helft van de vroeg-Romeinse tijd dateert. Laag S 644-13 
bevatte zowel vroeg- als midden-Romeins vondstmateriaal. Het noordoosten is links (foto 5 juni 2013).

5.6.2.3 Correlatie van de geulopvullingen met de restgeul in zone I

Zoals eerder opgemerkt zou het gebied met geulafzettingen in zone B/C samenvallen met een 
aftakking van de door BAMN gereconstrueerde OZO loop van de restgeul in zone I (figuur 5.12).191 
Uit het onderzoek aan de geulvullingen in zone B/C blijkt echter dat beide geulvullingen in chro-
nostratigrafische zin moeilijk zijn te correleren (figuur 5.21). De fase waarin de geul in zone I 
begon met dichtslibben, dat wil zeggen de diepste laag met verlandingsklei S 32-7 (top ca. 6,4 
m + NAP ), lag bijvoorbeeld aan het einde van de vroege ijzertijd192 of eventueel heel iets later, 
in de eerste helft van de midden-ijzertijd (§ 5.2).193 Op dit afzettingsniveau komt in geul S 644 de 
humeuze kleilaag S 644-61 voor (top ca. 6,6 m + NAP). Deze kent echter een vele eeuwen latere 
vormingsfase, namelijk in de vroeg-Romeinse tijd/vroege midden-Romeinse tijd. Chronostratigra-
fisch lijkt deze laag S 644-61 dus het beste te corresponderen met de lagen S 5040 (en S 5041?) 
uit de Romeinse tijd in zone I. Deze lagen zijn hier echter op een bijna 2 meter hoger niveau ont-
staan, tussen 8,2 m en 8,6 m + NAP.194 O0k het bij elkaar ruim 3 m dikke pakket jongere vullingsla-
gen in S 644 correleert in chronostratigrafische zin vooral met laag S 5040/5041 in zone I. Laag S 
5040/5041 betreft echter een afzetting met een dikte van 25 tot 80 cm (figuur 5.15 en 5.16).

In zone B/C zijn de in zone I aangetroffen onderste verlandingsafzettingen S 32-7 tot en met S 
32-5 (vroege ijzertijd en vroege midden-ijzertijd) en de ingeschakelde zandige (crevasse) afzettin-
gen S 32-4 en S 32-3 uit de periode 400 tot 150/100 vC. evenmin aangetroffen. Mogelijk kwamen 

191   
Heunks & Van Hemmen 2016, 83, figuur 5.6; Heirbaut & Koot 2016a, 260 en 262, figuur 7.12.

192   
Heirbaut & Koot 2016a, 254-264; persoonlijke mededeling Cees Koot (BAMN) d.d. 5 maart 2015. Zie ook hierboven in § 5.3.1.

193   
De geulbasis leverde vondstmateriaal op uit de midden-ijzertijd (persoonlijke mededeling Cees Koot, BAMN, d.d. 5 maart 2015).

194   
Heirbaut & Koot 2016a, 256 en 261-262, fig. 7.9.
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deze (veel) dieper voor in S 644 maar het is moeilijk voorstelbaar (of zelfs uit te sluiten) dat verlan-
dingskleien en ingeschakelde oeverafzettingen in een aaneengesloten sedimentair milieu op zulke 
sterk wisselende diepten worden afgezet. Samen met de oriëntatieverschillen van het geulverloop 
en de waargenomen grind(stoot)oever (§ 5.6.1) lijkt daarom eerder sprake van een afsnijdings-
relatie tussen beide restgeulen. De brede geul in zone B/C heeft waarschijnlijk de ijzertijdvulling 
van de geul in zone I aangesneden. En passant werd daarbij een terrasrand in de grindafzettingen 
gevormd.

Figuur 5.21. Chronostratigrafische correlatie van de opvullingslagen van de restgeul in zone I (links) en rest-
geul 644 in zone B/C (rechts) met de diepteligging van de opvullingslagen. 
 

Wél met elkaar in overeenstemming zijn de stilstaandwaterafzettingen in zone I (S 32-1 en S 5060 
tussen 7,4 en 7,9 m + NAP) en de stilstaandwaterafzettingen in P402 van zone B/C (644-3 t/m 
644-13 tussen tenminste 6,90 en ~ 8 m + NAP). De dateringen van deze kleiige afzettingen lopen 
echter op het eerste gezicht uiteen. Laag 5060 is namelijk op basis van zes aardewerkfragmenten 
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gedateerd in (mogelijk) de late ijzertijd.195 De corresponderende afzettingen in restgeul S 644 date-
ren uit de 1e eeuw. Aan de basis van laag 5060 in zone I is op 7,69 in dit pakket echter een pol-
lenkorrel van de walnoot (Juglans regia) aangetroffen.196 Walnoot is door de Romeinen in ons land 
geïntroduceerd. Dit betekent dat het betreffende niveau een terminus post quem datering heeft 
in de Romeinse tijd waarmee de stilstaandwaterafzettingen wel stratigrafisch (en qua afzettings-
hoogte) zijn te correleren.

5.7 Rivierrestgeul in zone V-noord
5.7.1 Algemeen
Aandachtszone V (Nld15) is opgedeeld in een zuid(west)elijk en noord(oost)elijk deel met daartus-
sen aandachtszone Q. Het noordelijk deel is gelegen tegenover zone B/C. Omdat de sporenver-
spreiding van de vindplaatsen P9/57 en B/C zich ook kon voortzetten in het buitendijkse gebied 
werden in dit noordelijke deel van zone V door BAMN twee proefsleuven gegraven, putten 3 en 4 
(figuur 5.1 en figuur 5.12).197 In proefsleuf 4 werd het noordelijke profiel gedocumenteerd en een 

Figuur 5.22. Noordoostelijk profiel van de restgeulvullingen in werkput 4 van zone V. Uit laag S 4.8.2 zijn 
enkele fragmenten handgevormd aardewerk afkomstig (bron: Koot & Heirbaut 2016, 71).

195   
Heirbaut & Koot 2016a, 265/266 en tabel 7.3.

196   
Van Haaster 2016d, 25/BX6810

197   
Meijer, Sam & Heirbaut 2012, 71-79.
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kolom van het noordwestelijke profiel. De proefsleuf ligt op een afstand van minder dan 40 meter 
in het verlengde van de rivierrestgeul S 644 uit zone B/C maar snijdt het verloop daarvan niet 
haaks aan.

Het veldwerk vond plaats tussen 20 augustus en 4 september 2012. De resultaten zijn gepubli-
ceerd in Koot & Heirbaut 2016 (noordelijke deel: 65 e.v.). Onderstaande gegevens zijn gebaseerd 
op proefsleuf 4. Over proefsleuf 3 zijn vrijwel geen gegevens gepubliceerd.

5.7.2 Lithofacies en stratigrafie
Over de volledige 25 meter van proefsleuf 4 werd slappe ongerijpte geulklei met schelpresten, 
plantenresten, bot en aardewerkfragmenten aangesneden (figuur 5.22). Deze geulvullingen zijn 
als S 4.8 aangeduid. De onderkant van de geulvulling is niet bereikt. In de bovenste anderhalve 
meter van de geul (tussen ca 6,50 m en 8,0 m + NAP) zijn vijf sublagen onderscheiden met van 
boven naar beneden: 
s4.8.1: blauwgrijze zwak siltige klei (Ks1) met schelpresten; 
s4.8.2: bruingrijze matig siltige klei (Ks2) met schelp- en plantaardige resten, dierlijk bot en aarde-
werkfragmenten;  
s4.8.3: donkergrijze iets humeuze sterk siltige klei (Ks3) met grind en schelpresten; 
s4.8.4: donkergrijze iets humeuze matig siltige klei (Ks2) met schelpresten; 
s4.8.5: grijs-zwart gelaagd pakket van sterk siltige klei (Ks3), grind en sterk siltig zand.

Laag 5080 op 8,15 m + NAP is herkend als de bovenste vullingslaag van de restgeul. Deze laag 
wordt afgedekt door een dun dek post-Romeinse oeverafzettingen (laag 5070/5075) tot 8,75 m + 
NAP. Daarop ligt een opvallend dik dek uiterwaardafzettingen (8,75 tot >10,50 m + NAP).

5.7.3 Datering en correlatie
Uit de geullaag S 4.8.2 zijn rond 7,25 m + NAP drie fragmenten handgevorm aardewerk afkom-
stig, naast dierlijk bot.198 Een van de botfragmenten is benut voor een 14C-ouderdomsbepaling. 
Deze kwam uit tussen 170 vC. tot 4 nC. (Poz-64957), dat wil zeggen in de gevorderde late ijzertijd 
tot het begin van de vroeg-Romeinse tijd. 199 Deze datering op deze afzettingshoogte sluit aan op 
de datering van aardewerk in de geullaag S 644-73 op circa 6,91 m + NAP (§ 5.6.2).200 Zeer waar-
schijnlijk betreffen deze restgeulafzettingen een voortzetting van de rivierrestgeulafzettingen S 
644 in zone B/C.

5.8 Paleogeografische interpretatie
Uit de actieve fase van geul S 644 in zone B/C dateert waarschijnlijk het pakket met zandige afzet-
tingen (S 32-5 t/m S 32-3) die grofweg tussen 400 en 150/100 vC. in de geulvulling van zone I 

198   
Koot & Heirbaut 2016, 76.

199   
Koot & Heirbaut 2016, 71.

200   
P904-noord.
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is neergelegd (§5.4.3.3).201 Deze sedimentatiefase is ook door BAMN geïnterpreteerd als een 
afzetting vanuit een nabijgelegen (andere) rivier.202 Het mettertijd steeds zandiger worden van de 
ingeschakelde afzetting S32-5/S 32-3 (‘coarsening upward’203) duidt mogelijk op een afnemende 
afstand van de dichtslibbende veel oudere crevassegeul tot deze rivier. De waargenomen abrupte 
overgang daarna, naar een zeer kleiige verlandingssequentie (S 32-3: Zs2 > S 32-2/1: Ks3/Ks2), 
past verder in een model van een uitbouwende en daarna afgesneden meanderbocht. De veron-
derstelde meanderbochtafsnijding (‘neck cut-off’, figuur 3.8: 1f en 1h) zal zeer snel zijn gegaan (in 
een tijdsbestek van jaren204) en hebben geleid tot plotselinge afname in de sedimentatie van grover 
sediment in de restgeul in zone I. Gezien het sterk kleiige karakter van S 32-1 en S32-2 (en S 
5060) zal de meanderhalsafsnijding honderden meters oostelijk hebben plaatsgevonden. Door het 
ontstaan van een sedimentplug in de loop van de late ijzertijd kon in de afgesneden meanderbocht 
en in de geul in zone I gedurende de 1e eeuw n Chr. een zogenaamd hoefijzermeer bestaan met 
stilstaand water.

Ook de vrijgelegde stootrand in de grindafzettingen ter hoogte van zone B/C en de overgang naar 
een riviervlakte met zandige kronkelwaardfacies ten zuidoosten van vindplaats P9/57 past in het 
model van een uitbouwende meanderbocht. De laatste aanwijzing is de vormingsduur van de inge-
schakelde crevasse-afzettingen S 32-3, S 32-4 en S 32-5 in de geul van zone I tussen 400 en 
150/100 vC. Deze zijn afgezet in een periode van 250 tot 300 jaar. Voor de uitbouw van individu-
ele meanderbochten van de Rijn wordt vaak uitgegaan van globaal 250 jaar205, alhoewel de uitbouw 
ook veel sneller kan gaan.206 Ter vergelijking voor deze veronderstelde situatie ter hoogte van zone 
B/C, de afgesneden meanderbocht die is teruggevonden in het centrale deel van het onderzoeks-
gebied Hof van Holland (Lent-west) ontstond in 170 jaar tijd, tussen 150 tot 320 nC. en had een 
straal van 440 meter (zie hoofdstuk 8).207

Op basis van de volgende gegevens is een veronderstelde riviermeander in te passen in het 
gebied ten oosten en noordoosten van zone B/C (zie reconstructiemodel in figuur 5.61):

• de minimale breedte (veel meer dan 50 meter) en diepte (> 4,3 m) van de kleiige vulling van de 
restgeul (met stilstaand waterfasen) in zone B/C en in werkput 4 van zone V-noord (§ 5.4);208

• het van noordnoordwestelijke naar noordelijke richting uitbochten van de stootoever;
• boringen met geulvullingen aangetroffen door Oranjewoud in 2009 en door Heunks (2016)209

201   
§ 5.4.3.3.

202  
Heirbaut & Koot 2016a, 257.

203   
Heunks & Van Hemmen 2016, 103, tabel 5.2.

204   
Toonen et al. 2012, 460-461 en fig. 7.

205   
Zie referenties in Van de Lageweg et al. 2016, 590 en Lagasse et al. 2004. 

206   
Hickin & Nanson 1984. In een meanderbocht variëren de oevererosiesnelheden en dus de bochtuitbouw van plaats tot plaats sterk. De grotere 
erosiesnelheden vinden plaats in het scherpste deel van de bocht- waardoor de bocht in een bepaalde richting beweegt - of sowieso in scherpere 
bochten. Waar de stootoever uit is opgebouwd speelt ook een rol (Hickin & Nanson 1984, fig. 5). Cohesief materiaal (zoals klei) is minder 
makkelijk weg te slijten dan niet-cohesief materiaal, zoals zand 

207   
Vosselman, Willemse & Verhelst 2018.

208   
Koot & Heirbaut 2016, 71.

209   
Respectievelijk Vossen & Bouter 2010: boringen 37, 12 en 11; Heunks & Van Hemmen 2016.
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• een bochtstraal van tenminste 400 m maar maximaal 475 m tussen evidente waarnemingen 
zonder geulvullingen of kronkelwaardafzettingen.

 
Hoewel uiteraard maar een klein gedeelte van de tenminste 50 m brede restgeulvulling is aange-
sneden past dit paleogeografische model van een riviermeander uit de periode 400 tot 150/100 
vC. binnen de bestaande waarnemingen. Ook past deze meanderomvang goed bij de geometrieën 
van andere bewaard gebleven rivierkronkelwaarden uit de midden- en late bronstijd, ijzertijd en 
midden- en laat-Romeinse tijd in het gebied (zie ook hoofdstukken 6 en 10 en figuren 2.6 en 3.10).

5.9 Secties zone Q
5.9.1 Algemeen
Zone Q-oost bevindt zich deels onder en deels direct oostelijk van het oorspronkelijke tracé van 
de Bemmelsedijkie. Het ligt dus deels in de uiterwaarden van de Waal en grenst direct oostelijk 
aan vindplaats P9/57. De dijk strekte zich voorafgaand aan de ontgraving binnen zone Q-oost uit 
tot grofweg de helft van het opgegraven terrein gelegen. In het PvE was vastgelegd dat de bodem 
boven 10 m + NAP geen onderzoeksdoel was en deze bovengrond was voorafgaand aan het 
archeologische veldwerk afgegraven. In figuur 5.23 is daarom op basis van gegevens uit het Actu-
eel Hoogtebestand Nederland (AHN2) de oorspronkelijke maaiveldhoogte weergegeven (in grijs-
tinten), met in kleur een samenvatting van de gedocumenteerde profielen P2013 en P2104..

De opbouw van de ondergrond en de verschillende archeologische niveaus zijn onder andere in 
kaart gebracht door middel van enkele lange doorlopende profielen. Het ruim 90 m lange oostpro-
fiel van werkput 20 en een ongeveer 100 m lang profiel 10 m oostelijk hiervan in werkput 21 zijn 
volledig gedocumenteerd, evenals een lang profiel in de zuidwand van werkput 20, werkput 21 en 
het westen van werkput 22. Naast de laagnummering is een lithostratigrafische codering gebruikt 
voor de koppeling van de afzettingen met de aangrenzende onderzoekszones K (de dijkcoupure 
door de Bemmelsedijk) en onderzoekszone E.

Figuur 5.1 toont de profiellijnen van de belangrijkste sectieopnamen. De opgravingsresultaten zijn 
gepubliceerd in Hermsen 2019. Kaartbijlage 5.2 in deze publicatie toont de gedocumenteerde pro-
fielwanden van de vindplaats. Kaartbijlage 5.3 in deze publicatie geeft een overzicht van de speci-
fieke laagdateringen op basis van vondstmateriaal, OSL- of 14C-dateringen.

5.9.2 Veldbeschrijving in het kort
De opbouw van de ondiepe ondergrond (tot circa 3,5 m -Mv) van zone Q-oost wordt geïllustreerd 
aan de hand van een samenvattende afbeelding van een viertal centraal gelegen WNW-ONO pro-
fielen die haaks op het eerder afgegraven dijklichaam zijn aangelegd (figuur 5.23, P2102 west, 
midden en oost en P2003).
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Figuur 5.23. Vereenvoudigde weergave van het gedocumenteerde profiel P2013 en P2104 op basis van OZO-
WNW profielen door het centrale deel (beneden) en noordelijke deel (boven) van zone Q-oost met lithostrati-
grafische eenheden. Verticale as overdrijving is circa 2 keer. Zie figuur 5.1 voor de ligging van het profiel.
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Figuur 5.24. Foto van het westprofiel P2004 (achterwand) en zuidprofiel P2003 (links) in werkput 20 met aan-
duiding van de afzettingslagen en sporen en hun dateringen op basis van stratigrafische positie en vondstma-
teriaal (foto 18 sept 2014).

Enkele meters westelijk van de oostelijke putgrens van werkput 20 bleken de afzettingenreeksen 
uit de pre-dijkfase door latere Waalactiviteit geërodeerd tot op het niveau van de top van dieper 
gelegen kronkelwaardafzettingen. Het punt vanaf waar het kleiige oeverdek is weggesleten is in 
P2103 herkend als een erosierand (figuur 5.25). In het centrale deel van zone Q-oost is in het vlak 
een onthoofde noordoost-zuidwest georiënteerde restgeulvulling teruggevonden.

5.9.3 Stratigrafie, dateringen en genese
5.9.3.1 Uiterwaardafzettingen

In het middendeel van zone Q-oost - onder en direct ten oosten van de voet van de afgegraven dijk 
- is tijdens de opgraving een reeks van uiterwaardafzettingen aangesneden die erosief op oudere 
rivierafzettingen rustte (figuur 5.26). Deze uiterwaardafzettingen zijn als de lagen 18 en 16 gedo-
cumenteerd. Blijkens de jongste van de vele vondsten zijn ze in de late 17e eeuw-eerste helft 18e 
eeuw vlak voor de dijk afgezet (figuur 5.25).210

210   
Hermsen 2019.
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Figuur 5.25. Foto van de laatste westelijke meters van het zuidprofiel in werkput 21 (P2103 west) met het 
bewaard gebleven oeverprofiel uit de ijzertijd tot en met de vroeg-Romeinse tijd (lagen 40 tot en met 60) en de 
top van de kronkelwaardafzetting (laag 70). Deze afzettingen worden afgesneden/opgevolgd door een serie 
uiterwaardafzettingen uit de late 17e en vroege 18e eeuw (lagen 18-8 tot en met 18-1) die zijn afgezet tegen 
een steilrand (witte stippellijn). De greppels S 2011, S 2061 en S 2060 dateren uit de late 18e en 19e eeuw 
(foto 16 sept 2014).

 
Het punt vanaf waar de oudere afzettingen van de onbedijkte Waal of haar voorgangers zijn weg-
gesleten en afgespoeld (of afgestoken?) is in P2103 herkend als een opgevulde steilrand (figuur 
5.25).211 Deze steilrand viel ruimtelijk samen met een eerste serie greppels waarvan de meest 
westelijke greppels (S 2011, S 2061, S 2060) geen vondsten hebben opgeleverd (figuur 5.25). De 
oudste scherven uit de stratigrafisch eveneens relatief vroege greppel S 2006 (figuur 5.23) dateren 
echter uit de 14e-15e eeuw, wat betekent dat de oorsprong van deze structuur al in het einde van 
de (late) middeleeuwen kan liggen. Op basis van jonger vondstmateriaal in hoger gelegen vullin-
gen van deze greppel wordt er echter van uitgegaan dat deze ook nog tussen de late 15e eeuw en 
de late 16e of vroege 17e eeuw heeft gefunctioneerd.212

211   
Een sterk vergelijkbare situatie is aangetroffen in de dijkcoupure in zone K (Rondags 2017, fig. 5.8 en kaartbijlage 7.1 ) waar direct onder de 
vroegste dijk, aan de rivierzijde, eveneens een steilrand aanwezig was. Mogelijk is dit een erosiegeul/strangachtige geul. een andere interpretatie 
is dat deze laagte door kleiwinning kan zijn ontstaan.

212   
Zie voor de greppelstructuren langs de voet van de dijk Hermsen 2019.
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VII De beteugelde rivier

Tot ver in de middeleeuwen kon de Waal vrijelijk haar loop verleggen.213 Hieraan kwam een einde 
toen rivierkaden werden aangelegd. Deze waren bedoeld om de wateroverlast voor de nederzet-
tingen te beteugelen, maar ook om de ontwatering van de laaggelegen rivierkommen mogelijk te 
maken. Sleutelorganisaties in de volmiddeleeuwse waterbeheersing waren de dorpspolders. Deze 
organisaties begonnen stapje voor stapje land te veroveren op de rivier.214 In het begin van de 14e 
eeuw reikten de dorpen elkaar de hand en ontstonden overkoepelende organisaties voor het dijkbe-
heer. Het is in deze periode dat de dijken langs de Waal een aaneengesloten beschermingsring gin-
gen vormen. Waarschijnlijk was dit proces vóór 1325 voltooid (zie verder § 6.1.2). De eerste dijken 
waren vooral effectief tegen relatief kleine jaarlijkse overstromingen. De minder frequente grotere 
hoogwaters konden de dijken nog niet keren. Met iedere dijkophoging in de vele decennia daarna 
werd de kans op overstroming verkleind; de schade die ontstond bij dijkdoorbraken werd echter 
steeds groter. Door de dijkbouw werd het rivierhoogwater naar een veel kleinere ruimte teruggedron-
gen. Onder die omstandigheden, vaak geholpen door kruiend rivierijs, konden de licht gebouwde en 
soms slecht onderhouden dijken makkelijk bezwijken. Dit ging vaak gepaard met bruut geweld van 
binnenstromend water en met grote regelmaat werden grote verwoestingen aangericht.215

Rond 1540 brak de Waal ten oosten van Lobith door het Vossegat en vormde bij Tolkamer/Griethau-
sen een nieuwe bovenmond, waarna de Waal het meeste water van de Niederrhein aanzoog. Hier-
door bleven de Nederrijn en IJssel verstoken van water en dreigden te verlanden. Deze noordelijke 
Rijntakken bleven alleen nog enigszins watervoerend dankzij menselijk ingrijpen, in het bijzonder 
door de aanleg van het Pannerdens Kanaal rond 1707. Door het extra rivierhoogwater dat door de 
Waal moest worden afgevoerd braken de dijken steeds vaker door, met alle rampspoed van dien. Op 
een kaart uit 1649 worden voor de eerste maal doorbraakkolken rondom Lent getoond.216 De rivier 
ging in de 16e en 17e eeuw ook steeds grotere bochten vormen en uit een vergelijkende studie van 
oude kaarten blijkt dat grote delen van de uiterwaarden pas in de nieuwe tijd tot stand gekomen zijn 
(zie figuur VII.1).217

De historische Waalbedding zal buitendijks het sediment van de oudere meandergordel van Ressen 
grotendeels hebben opgeruimd.218 Desalniettemin blijken er in de uiterwaard, vooral tegen en onder 
de dijken, relicten voor te komen die gespaard zijn gebleven.219

213   
De Romeinen legden overigens al in de 1e eeuw een strekdam aan op het splitsingspunt van de Nederrijn/Waal bij Tolkamer om de afvoer richting de 
Nederrijn te reguleren (Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009, 16).

214   
Keunen, Van der Veen & Tuinstra 2018.

215   
Glaser & Stangl 2003.

216   
Keunen, Van der Veen & Tuinstra 2018.

217   
Vossen & Bouter 2010; Keunen, Van der Veen & Tuinstra 2018.

218   
Lodiers 2008; Vossen & Bouter 2010; Meijer, Sam & Heirbaut 2012.

219   
Keunen & Goossens 2009; Vossen & Bouter 2010; Cohen et al. 2014.
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Figuur VII.1. Globale ligging van de historische laagwaterbedding van de Waal volgens historisch geo-
grafisch onderzoek (Schenkels 1988) en historische kaarten.

107



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

108

Figuur 5.26. Foto van de laatste oostelijke 5 m van het zuidprofiel P2101 (werkput 21) met de ontsloten uiter-
waardafzettingen (met aardewerkdateringen vanaf circa 1650 nC.) en de grotendeels afgespoelde (of afge-
kleide?) kleiige basis van het oeverdek (laag 60) en de zandige top van de kronkelwaardafzettingen (laag 70). 
Dit pakket rust op deze locatie vanaf 7,9-7,8 m + NAP op schuin aangesneden grindrijke kronkelwaardafzettin-
gen (S 210080) die richting de dijk naar een dieper niveau wegzakken (foto 16 september 2014).

De oudste uiterwaardafzettingen zijn in P2013-west aangeduid als laag 18 (figuur 5.25, vullingen 
0 tot en met 8), waarvan laag 18-8 de oudste sedimentlaag vormt. Een sterk verweerd baksteen-
fragment uit laag 18-2 dateert in de late middeleeuwen (V 2065). Deze soms sterk gelaagde en 
enigszins humeuze laag 18 wordt afgedekt door een dunne betredingslaag ( S 2076) uit circa het 
derde kwart van de 18e eeuw (figuur 5.23). Op basis van historisch kaartmateriaal uit de 16e en 
17e eeuw is bekend dat de Waal in die tijd steeds grotere bochten ging vormen en uit een vergelij-
kende studie van oude kaarten blijkt dat grote delen van de uiterwaarden bij Lent pas in de nieuwe 
tijd tot stand zijn gekomen.220 De jongere opbouw van het uiterwaarddek in zone Q-oost is gere-
kend tot laag 15. Op basis van de vondsten in deze laag is de opbouw te dateren omstreeks het 
laatste kwart van de 18e eeuw.

220   
Keunen, Van der Veen & Tuinstra 2018.
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5.9.3.2 Kronkelwaardafzettingen

In het zuidprofiel van werkput 21 (P2101) is onder het uiterwaarddek de grotendeels afgespoelde 
of vergraven kleiige basis van oeverpakket laag 60 aangesneden (figuur 5.26). Onder dit kleidek 
kwam een sterk gelaagd klei/zandpakket voor die de top van de kronkelwaardafzettingen vormen 
(laag 70, figuur 5.26). De top van de zandige facies van de kronkelwaard lag in werkput 21 rond de 
7,9 m en 8,2 m + NAP (figuur 5.26). Dit is conform de zandhoogten in de zuidoostelijke helft van 
vindplaats P9/57 maar beduidend lager dan de verspoelde bovenkant van het grindoppervlak (rond 
8,9 m - 9,1 m + NAP) in zone B/C. Uit de oriëntatie van de klei/zandlagen kan een noordwestelijke 
uitbouwrichting worden afgeleid. Het sterk gelaagd klei/zandpakket van de kronkelaard rustte in 
deze werkput vanaf 7,8 m + NAP op schuin aangesneden en eveneens gelaagde grindrijke afzet-
tingen (S 210080) die richting de dijk, dat wil zeggen in de richting van het westprofiel in werkput 
201 van vindplaats P9/57, naar een dieper niveau wegzakten. Meer naar het westen werden deze 
afzettingen in de werkputten 20 en 21 afgedekt door humeuze kleilagen (S 210070-4/S 20070-
1). Deze humeuze kleilagen vormen mogelijk de aanzet naar de restgeulvullingen die eerder door 
BAMN ter hoogte van deze locatie tijdens het vooronderzoek is aangesneden.221

In werkput 23, in het centrale deel van de opgraving, werd in het vlak onder de uiterwaardafzettin-
gen de onthoofde of afgegraven top van de kronkelwaard ontsloten. In dit vlak werden de accretie-
vlakken van de in NW tot N richting uitbouwende glijoever zichtbaar (figuur 5.28). In de fluviatiele 
sedimentologie worden de accretielagen aangeduid als ‘largescale inclined beds’ (LIB). Wan-
neer de accreties bestaan uit afwisselend grof- en fijnkorrelige afzettingen wordt gesproken van 
‘inclined heterolithic stratification (IHS). Wanneer de accretielagen haaks op de stroomrichting uit-
dijen wordt gesproken van ‘lateral accretion bedding’ (LAB).222 Met name de laterale accretie (LA) 
van afwisselend grof- en fijnkorrelige sediment (IHS) vormt een specifiek type afzettingen (LA-IHS) 
die in fluviatiele milieus ontstaan langs de bovenkant van de glijoevers van uitdijende riviermean-
ders. Hier vormen zich ook de zandige of grindrijke oeverbanken (‘scroll bars’) waarvan de opeen-
volgende generaties het voor uitdijende meanderbochten typerende kronkelwaardreliëf (‘point bar’) 
vormen (zie figuur 5.27).

Op het niveau van vlak 2 in werkput 23 tekende zich in deze put tevens de bovenkant van een 
ZW-NO georiënteerde restgeulvullingen af met een breedte van tenminste enkele tientallen meters 
(figuur 5.28: CHn). In de aangesneden humeuze kleilagen werden op 8,25 m + NAP uit S 230050 
houtskoolfragmentjes aangetroffen. Deze zijn verzameld als monster M 96 en ingestuurd voor 
14C-ouderdomsbepaling. Dit leverde een koolstofdatering op in de late bronstijd, tussen 1194 en 
999 vC.(Ua-53172).

De restgeulvullingen konden in het oostelijke deel van P2104 gedocumenteerd worden tot een 
diepte van maximaal 6,8 m + NAP. Hieruit is een zeer complexe opvulling gebleken (figuur 5.29). 
Een deel van de humeuze bovenkant van de restgeul bestond uit gelaagde zandpakketten (lagen 
70-9, 69-0) en verspoelde grindzandafzettingen met kleibrokken (lagen 70-2 en 70-9). In laag 70-1 

221   
Koot & Heirbaut 2016a, 98-100 (Nld18). Zie ook Vossen & Bouter 2010: Lent terrein B boring 5.

222   
Thomas et al. 1987; Willis 1989, 1993; Bridge 2003; Miall 2010. Zie ook McMahon & Davies 2019, 124 e.v.
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werd daarin ijzertijdaardewerk gevonden.223 In het uiterste zuidoosten van P2104 werd in deze 
afzettingen een insnijding/reactivatie herkend (laag 70-8 t/m laag S 50). Waarschijnlijk dateert 
deze reactiveringsfase eveneens in de ijzertijd alhoewel het lastig is gebleken om de goeddeels 
afgespoelde geulvullingen in de verschillende werkputten eenduidig op laagniveau met elkaar te 
correleren. Gezien de ligging nabij de gereconstrueerde loop van de midden-ijzertijdmeander in 
zone B/C ligt sedimentatie vanuit deze rivierbocht voor de hand.

223   
Vondst V 2095.

Figuur 5.27. Schema van de geomorfologische en sedimentaire subeenheden binnen een afgesneden bocht 
van een meanderende zandrivier. De rode lijn geeft globaal de locatie van sectie L2 (figuur 5.49) aan in dit 

schema (naar: Schwendel et al. 2019).
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Figuur 5.28. Vlak 2 in werkput 23 van zone B/C met de ontsloten top van een kronkelwaard. LAB zijn de in het 
vlak dagzomende accretielagen; CHn is de aanzet van restgeulafzettingen (humeus zand en klei) op de glijoe-
ver. XX is een recente sloot.
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Figuur 5.29. Uitsneden uit de profieltekeningen P2104 (geulvullingen oostzijde) en P2003 (oeverpakket) 
waarop de onderscheiden lagen zijn weergegeven en de datering op basis van vondstmateriaal.

5.9.3.3 Oeveropbouw in de riviervlakte

Langs de meest westelijke rand van werkput 21 en in de aangrenzende profielen P2003/P2004 in 
werkput 20 werd een niet-geërodeerd deel van het oeverpakket teruggevonden (figuren 5.25 en 
5.29). Deze bestond uit zandige oeverafzettingen met een naar boven toe steeds kleiiger bodem-
profiel (´fining-upward´) met afwisselend klei- en zandlagen (lagen 70 en 69) en zandige kleien 
(lagen 66, 65, 60, 55, 50). De oeveropbouw werd in P2103 west en in P2004 rond 8,8 m + NAP 
afgesloten door een enigszins humeuze en matig siltige klei (ks2/ks3) met een stugge/rijpe struc-
tuur (figuur 5.24). In navolging van de stratigrafie van het oeverdek binnen vindplaats P9/57 en in 
zone B/C (§ 5.5) is deze fossiele bodemhorizont als laag 40 gedocumenteerd.

In de westrand van werkput 20 is onder deze bodemhorizont in laag 50 de kuil S 2122 herkend 
met daarin vele tientallen fragmenten handgevormd aardewerk uit de vroege ijzertijd (V 2217, 8e 
tot en met 6e eeuw vC.). Uit laag 40 zelf zijn eveneens meerdere aardewerkfragmenten uit de 
vroege ijzertijd verzameld.224 Anders dan in de aangrenzende vindplaats P9/57 heeft laag 40 in 
zone Q-oost nagenoeg geen aardewerkvondsten of sporen opgeleverd uit de Romeinse tijd. In het 
uiterste westen van zone Q-oost is op dit stratigrafische niveau wel een gespaard gebleven cul-
tuur- of akkerlaag herkend laag (S 2005-4 en -5). Uit deze laag zijn vier scherven Romeins draai-
schijfaardewerk tevoorschijn gekomen. De overgrote meerderheid van het handgevormde aar-
dewerk uit de top van het oeverdek dateert echter uit de periode vóór de midden-Romeinse tijd. 
De top van het oeverpakket in zone Q-oost kan daarom, net als in de aangrenzende zones B/C 
en ter hoogte van vindplaats P9/57, worden beschouwd als een cultuurlaag uit de periode van de 
(vroege) ijzertijd tot en met de vroege fase van de midden-Romeinse tijd.225

224   
Hermsen 2019: vondstnummer V 2061.

225   
Hermsen 2019
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5.9.3.4 Middeleeuwse cultuurlagen en vroege uiterwaardafzettingen

De bovenkant van het laatprehistorische oeverpakket wordt in zone B/C en ter hoogte van vind-
plaats P9/57 afgedekt door de bijna 20 cm dikke laag 30, een kleiige cultuurlaag (Ks4) die is ont-
staan in een van oorsprong natuurlijke oeverafzetting. Deze kleilaag op de fossiele bodemhori-
zont leidt een jongere fase van sedimentaire activiteit in. Onder deze cultuurlaag 30 zijn in zone 
Q-oost vooral off site verschijnselen aangetroffen, zoals de vondstloze kuil S 2082 (figuur 5.24). 
Uit laag 30 zelf is zowel volmiddeleeuws aardewerk geboren226 als ouder materiaal uit de ijzertijd 
en Romeinse tijd (geïnterpreteerd als opspit) en een scherf Badorf-aardewerk en bolpotaardewerk 
uit de Karolingische tijd.227 De kleilaag 30 is daarmee vermoedelijk vanaf de gevorderde midden-
Romeinse tijd of de laat-Romeinse tijd tot in de late fase van de vroege middeleeuwen door de 
Waal afgezet.

In de boven laag 30 afgezette zandige kleilaag 28 (Kz2) is in zone Q-oost geen vondstmateriaal 
aangetroffen. In zone B/C is deze laag herkend als een cultuurlaag uit de late middeleeuwen met 
scherven en metalen objecten. Gezien de sluitingsdatum voor de onderliggende laag 30 (volle mid-
deleeuwen of het begin van de late middeleeuwen) kan een deel van laag 28 in dit buitendijkse 
gebied kunnen bestaan uit (vroege) uiterwaardafzettingen. Vanaf de 10e of 11e eeuw werden ver-
moedelijk dorpskaden langs de Waal opgeworpen en in de middeleeuwen moet de dijk ongeveer 
ter hoogte van de westgrens van zone Q-oost hebben gelegen.228 Voor het bestaan van een derge-
lijke vroege voorkade op de plaats van de latere Bemmelse en Oosterhoutsedijk zijn echter geen 
aanwijzingen gevonden. Vanwege het vondstloze karakter van laag 28 in zone Q-oost en het ont-
breken van de voor overslagafzettingen typerende grindbijmenging wordt deze matig zandige laag 
en de daarboven gelegen laag 25 gerekend tot een buitendijkse afzetting van de Waal uit de late 
middeleeuwen tot in het begin van de nieuwe tijd (zie ook figuren 5.24 en 5.25).

5.10 Zone E (secties N/L4) en zone V-zuid
5.10.1 Vooronderzoek
Ook de opgraving in zone E is het vervolg op het proefsleuvenonderzoek in 2011. Tijdens dit 
onderzoek werden hier sporen aangetroffen uit de ijzertijd en middeleeuwen.229 In de top van een 
dieper afgedekt oeverpakket werd in een vondstlaag onder andere handgevormd aardewerk aan-
getroffen en een laatprehistorisch sporenniveau met staakgaten en een paalkuil. Op basis van het 
handgevormde aardewerk dateerden de vondstlaag en het sporenniveau uit de vroege ijzertijd. 
Aangrenzend aan de vondstlaag en het sporenniveau werd de top van een restgeulafzetting aan-
gesneden. Boven de vondstlaag uit de vroege ijzertijd werd een door riviersediment onthoofde 
houtskoolrijke kuil (S 1) gevonden waarvan de houtskoolfragmentjes dateerden in de late Merovin-
gische periode, tussen 620 en 681 nC. (Ua-53549). Op het meest westelijke deel van zone E rustte 

226   
Kogelpot-, Pingsdorf- en Paffrath-aardewerk)

227   
Hermsen 2019.

228   
Keunen, Van der Veen & Tuinstra 2018; Hermsen 2019.

229  
Meijer, Sam & Heirbaut 2012.
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de Bemmelsedijk waarvan het oudste deel waarschijnlijk ruim voor het midden van de 14e eeuw is 
opgeworpen.230

5.10.2 Veldwerk
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek werd een gebied van circa 1,4 ha geselec-
teerd voor een opgraving welke gefaseerd heeft plaatsgevonden van 31 januari tot en met 21 
maart 2014, 1 april tot en met 16 april 2014 en van 12 juni tot en met 16 juli 2014. De sedimen-
taire gelaagdheid van de rivierafzettingen en de verschillende archeologische niveaus zijn tijdens 
de opgraving in kaart gebracht door middel van vier lange, doorlopende NNO-ZZW profielen. Om 
meer inzicht in de fasering en opbouw van de dijk zijn in werkput 17 tot en met 19 een tweetal 
oost-west profielen aangelegd. Het diepste niveau dat bij de aanleg van de profielen kon worden 
bestudeerd was 7,20 m + NAP (P 1802). In werkput 13 (P1304 noord) is het vlak ter hoogte van 
een brede restgeul verdiept tot 5,45 m + NAP door het zetten van boringen. Na afloop van de 
opgraving ontstond in november 2014 tijdens het verder ontgraven van het gebied ter hoogte van 
de noordelijke werkput 2 een NNO-ZZW gerichte profielwand die tot circa 2 m + NAP de diepere 
fluviatiele afzettingen ontsloot. Deze profielwand is als sectie L4 gedocumenteerd (figuur 5.1 en 
figuur 5.32). Verder werden er voorafgaand aan de later aan te brengen hoogwaterwaterdrempel in 
verschillende werkstraten betonnen duikers aangebracht op 5 m + NAP (zie figuur 5.35). Ook deze 
werkstraten lagen op de plek van de opgraving in zone E en zijn als de secties L5 en L6 gedocu-
menteerd (§ 5.11).

In totaal zijn er 10 14C-ouderdomsbepalingen aan materiaal uit fluviatiele afzettingen beschikbaar 
gekomen en twee OSL-dateringen (zie bijlagen 2 en 3). In figuur 5.32 en in kaartbijlage 2 is sectie 
L4 uitgewerkt. De resultaten van de archeologische opgraving zijn gerapporteerd in Hesseling 
2017b. Kaartbijlage 5.1 van deze publicatie toont de gedocumenteerde profielen en bijlage 5.1 is 
de uitgebreide stratigrafietabel voor deze onderzoekszone.

5.10.3 Stratigrafie en sedimentologie
De top van de rivierafzettingen onder de overslaglagen is onderzocht door het aanleggen van een 
viertal lange NNO-ZZW profielen tot in de top van het beddingzand in het centrale deel van de 
opgraving in zone E (P204, P1304 –N en P1304-Z). De opbouw van de afzettingen wordt in figuur 
5.30 in een doorlopend profiel samengevat. Dit profiel over de werkputten 2 en 13 is als sectie N in 
deze rapportage gedocumenteerd. 

230   
In 1327 op basis van de uitgifte van de Landbrief door Graaf Reinald II van Gelre (Mentink & van Os 1985).
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VIII Stratigrafisch model

Uit de verzamelde veldgegevens blijkt dat de afzettingen in de ondergrond van de opgraving in 
zone E gedurende vijf afzonderlijke sedimentatiefasen zijn gevormd gedurende de lange tijd-
spanne van de late bronstijd tot het moment dat de dijkring werd voltooid in de late 13e of vroege 
14e eeuw). Zie daartoe tabel VIII: eenheden p en a t/m d. Het einde van elk van deze sedimenta-
tiefasen is herkenbaar in de vorm van óf een fase met bodemvorming (later al dan niet bewerkt) 
óf in de vorm van erosieve hiaten en fasen van insnijding. Uit de perioden na het sluiten van de 
dijkring zijn het de dijkdoorbraken en de bijbehorende afzettingen die de sedimentatiegeschiede-
nis bepalen, naast het ontstaan van dempings-, stabilisatie- en ophogingslagen.
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 spoorniveau 125 BC (Mean) 14C (S 13054): 203-46 BC (2s); S 31 (bronsl-ijz)

0

top kronkelwaard                                                 
(zandige accretielagen, 
+7,74 m NAP)

 rivierbedding (+5,22 m 
NAP)

basis rivierbedding                                           
(channellag, ca. 4,6 m + 
NAP)

 
Tabel VIII. Stratigrafisch model voor zone E (vereenvoudigd naar: Willemse in: Hesseling 2017b).
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Figuur 5.30. Samenvattend geologisch profiel op basis van 
de profieltekeningen van P204, P 1304-noord en P1304-
zuid met lithostratigrafische eenheden. Verticale as over-
drijving is circa 5,5 keer (bron: Willemse, in: Hesseling 
2017b, kaartbijlage 5.1).
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5.10.3.1 Kronkelwaardafzettingen

De top van de fluviatiele afzettingen onder de overslaglagen bestond uit een aflopend profiel met 
afwisselend meer zandige en kleiige sedimenten en met een typische spekkoek-achtige gelaagd-
heid. Op twee locaties werden in de putten de oeverzones van riviergeulen aangesneden. In werk-
put 2 werden deze onder een zeer lage hoek, dat wil zeggen goeddeels in de strekkingsrichting 
van de geul, aangesneden. Ondanks deze lage hoek bleken de afwisselend kleiige geulafzettingen 
te zijn afgezet op een eveneens onder een zwakke hellingshoek wegduikende zand- en kleiafzet-
tingen. Deze reeks van zwak weghellende en schuingelaagde (geul)afzettingen zijn typerend voor 
de zogenaamde glijoever van een rivierbocht met accretielagen. De geul was met zwaardere en 
soms humeuze kleien opgevuld geraakt en uit een macrorestenanalyse is gebleken dat de restgeul 
toentertijd deels watervoerend was met een vegetatie met aquatische soorten als waterranonkel 
en fonteinkruid, en tweekleppige schelpdieren.231

Omdat de accretielagen onder verschillende hoeken in de profielwanden en in het vlak zijn aan-
gesneden kan een gegeneraliseerd model worden gereconstrueerd van de (verplaatsende) rivier-
oever. Voor deze reconstructie is de methode van Willis (1989, 1993) toegepast (zie figuur 3.8: 2). 
Het reconstructiemodel is als figuur 5.31 opgenomen en hieruit kan worden afgeleid dat de uitbouw 
van de glijoever in zone E in een WNW richting plaatsvond. In werkput 20 en werkput 23 van zone 
Q-oost vond uitbouw van accretielagen in NW richting plaats (§ 5.9.3.2).

5.10.3.2 Sectie L4

In november 2014 ontstond ter hoogte van werkput 2 een diepere ontsluiting in de kronkelwaard- 
en geulafzettingen tussen 2 m en 8 m + NAP. De ontsluiting is als sectie L4 gedocumenteerd en 
had een lengte van ruim 65 meter (figuur 5.32). Het noordoostelijke deel van deze sectie ontsloot 
niet alleen de afzettingen onder het profiel in werkput 2 maar nagenoeg ook de geulvulling die in 
werkput 237 van vindplaats P9/57 werd gedocumenteerd (zie figuur 5.1 en figuur 5.13). Vanwege 
direct instortingsgevaar van de onder een zeer steile hellingshoek ontsloten wand kon de sectie 
alleen vanaf enige afstand (ca. 20 meter) worden gedocumenteerd. Figuur 5.32 toont het noord-
oostelijke deel van de wand waar de belangrijkste afzettingenreeks niet door stort afgedekt was 
geraakt. In deze ontsluiting tussen 2 m en 8 m + NAP waren verschillende afzettingsreeksen te 
zien van aggraderende en elkaar oversnijdende kronkelwaarden (zie kadertekst V in § 3.5).

231   
M31, A. Maurer, § 17.2 in Hesseling 2017b
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Figuur 5.31. a) Reconstructie van het kronkelwaard- en geulverloop in zone E op basis van waargenomen glij- 
en stootoevers, accretielagen en geulverloop in het vlak en de helling en strekking van accretielagen in de 
diverse ZZW-NNO profielen; b) verloop van de aangesneden crevassegeulen en hun onderlinge stratigrafie op 
basis van oversnijdingen, vondstmateriaal en dateringen. 

In de top van deze profielwand zijn tussen 8 m en 7 m + NAP nog net de in werkput 2 van zone 
E en werkput 237 van vindplaats P9/57 gedocumenteerde kleiige restgeulgeulafzetting ontslo-
ten (CFl). Vanaf ongeveer 6,5 m + NAP zijn zandige geulfacies zichtbaar (bijlage 4, sedimentaire 
faciestypen St en Sp). Deze afzettingen worden gevormd door lage 3D en 2D rivierduinen die in 
de ondiepere delen van de binnenbocht van een geulbedding ontstaan bij relatief lagere stroom-
snelheden (figuur 3.11).232 Deze beddingvormen zijn in deze uitsnede van de afzettingen in een 
W tot ZW stromingsrichting afgezet. In deze afzettingsreeks komen ‘co-sets’ van opeenvolgende 
beddingvormen voor met laagovergangen in, in ieder geval, NNW-richting (zwarte stippellijnen 
in figuur 5.32). Dit wijst op laterale accretie op de geuloever (LA), een aanwijzing voor meande-
ring. De basis van dit pakket bestaat uit enkele aggraderende beddingvormen. Deze kunnen tot de 
‘downstream-accretion macroforms’ worden gerekend (DA): rivierduinen die met de stroming mee 
uitbouwen. De verticale aangroei van deze elkaar opvolgende beddingvormen wijst op sterke sedi-
mentatie. De zandige geulfacies gaan dieper in deze afzettingenreeks over in grotere 3D bedding-
vormen in zand/grind die kenmerkend zijn voor hogere stromingscondities in de diepere delen van 
een geul (faciestype St/Gt). De onderzijde hiervan vormt op circa 4,5 m + NAP de grove basis van 

232   
Bijvoorbeeld Allen 1982.
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een langs de gehele sectie waarneembare 5e orde laagovergang (witte stippellijn), dat wil zeggen 
een geulbasis. Deze grindrijke facies bestaan uit grof materiaal dat in de rivier terecht is gekomen 
door erosie van grindrijk (ouder) sediment langs een stootoever stroomopwaarts. Deze grove sedi-
menten gedragen zich vooral als een zogenaamde ‘lag-deposit’ aan de basis van de actieve geul.

Direct onder de geulbasis van deze bovenste afzettingenreeks komt een circa 1,5 m dikke laag 
met fijnzandige geulfacies voor. In de top van deze facies zijn lage 2D en 3D beddingvormen 
(faciestypen Sr/St) met een vrij dominante WZW afzettingsrichting zichtbaar.233 Deze gaan op 

233   
Bridge 1985; Miall 2010, hfst. 8

Figuur 5.32. Fluviatiele afzettingen ontsloten tijdens de voortgaande ontgraving ter hoogte van zone E, profiel 
P204/werkput2 en vindplaats 9/57, P237 (sectie L4). De (waarschijnlijke) grindrijke geulbases van de opeen-
volgende afzettingenreeksen zijn aangegeven met een witte stippellijn. Enkele laterale accretievlakken zijn 
aangegeven met zwarte stippellijnen. Zie voor de ligging van de sectie figuur 5.1. Voor de sedimentologische 
codering zie bijlage 4. De foto is naar het WNW.
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ongeveer 3,2 m + NAP over de hele lengte van de sectie over in opnieuw grindrijke 3D bedding-
vormen (hoofdzakelijk faciestype Gt) die erosief over een pakket zandige facies (facies St) liggen. 
Dit vormt wederom waarschijnlijk de geulbasis van een afzettingenreeks. De basis van het profiel 
wordt rond 2,2 m + NAP gevormd door vrij massieve grindafzettingen (faciestype Gm).

5.10.3.3 Datering van de kronkelwaardafzettingen

In de top van de zandige kronkelwaardafzettingen is in de noordelijke werkputten van zone E een 
tiental sporen van kuilen aangetroffen. In de zuidwestzijde van het onderzoeksgebied zijn op dit 
niveau verspoelde concentraties met houtskoolfragmenten aangetroffen, samen met de restan-
ten van een lokaal verspoelde (mogelijke) brand- of ovenkuil S 31. Uit dit spoor is één fragment 
handgevormd aardewerk afkomstig (V 314) dat in de late bronstijd tot en met de (vroege) ijzer-
tijd gedateerd is. Op hetzelfde stratigrafische niveau is tijdens het proefsleuvenonderzoek een 
aantal staakgaten en een paalkuil gevonden die op basis van het handgevormde aardewerk even-
eens in de (vroege) ijzertijd geplaats worden. Uit geul S 277 (een crevassegeul, zie hierna) is op 
8,4 m + NAP de achterzijde van een schedel van een volwassen persoon gevonden welke blij-
kens 14C-onderzoek ergens tussen 749 en 404 vC. heeft geleefd (Ua-53538 en Ua-53539).234 Uit 
de houtskoolconcentratie S 13054 is monster M 21 verzameld voor koolstofonderzoek. Dit leverde 
een 14C-datering op in de late ijzertijd, tussen 203 en 46 vC. (GrA-64559, zie ook figuur 5.33). De 
sporen, houtskoolconcentraties, het aardewerk en de menselijke resten worden in het opgravings-
rapport gerekend tot bewoningsfase 1 uit de ijzertijd. 235 Dit (chrono)stratigrafische niveau vormt de 
‘ante quem’ datering voor de kronkelwaardafzettingen in de vroege fasen van de ijzertijd.

5.10.3.4 Datering van de rivierrestgeulafzettingen

Waarschijnlijk dateert in ieder geval een deel van de restgeulvulling uit de late bronstijd/vroege 
ijzertijd. Handgevormd aardewerk dat werd aangetroffen in de restgeulvulling in werkput 2 (P204) 
dateerde in de late bronstijd of vroege ijzertijd. Een aangepunt stuk elzenhout in de geulvulling 
op 7,25 m + NAP werd gedateerd tussen 1001 en 835 vC. (Poz-67976).236 Uit de 150 meter noord-
oostelijk gelegen restgeul in zone Q dateerde een monster met houtskoolfragmentjes op 8,25 m + 
NAP tussen 1115 en 999 BC (Ua-53172). Ook uit de typochronologische kenmerken van het aar-
dewerk welke in de diverse geulvullingen in zone E zijn aangetroffen kan worden afgeleid dat deze 
tenminste ook een bewoningsfase in de late bronstijd-vroege ijzertijd representeren, naast bewo-
ning in de late ijzertijd-begin jaartelling.237 Zoals eerder vermeld zijn eveneens uit beide deelperi-
oden kuilen en brandkuilen in de top van de kronkelwaardafzettingen aangetroffen, waaronder de 
brandkuil S 31 met aardewerk uit de late bronstijd/ijzertijd en een vondstlaag met aardwerk uit de 
vroege ijzertijd. De opvullingslagen uit de late bronstijd/vroege ijzertijd in de top van de afgesne-
den geul in de werkputten 1,2, 3 en 4 zijn chronologisch te correleren met de opvullingslagen van 
de crevassegeulen op het grindterras rondom vindplaats P9/57 en zone B/C.

234   
Het bot is zowel behandeld als onbehandeld gedateerd.

235   
Hesseling 2017b, §7.4

236   
Werkput 237 van vindplaats P9/57, zie figuur 5.13 boven.

237   
Ibid.
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5.10.3.5 Kronkelwaardgeul in Zone V-zuid

Relevant voor de datering van de geulvullingen in zone E en Q-oost zijn tevens de waarnemingen 
die 40 m oostelijk van de kronkelwaardafzettingen in zone E door BAMN zijn gedaan. In de rap-
portage van het proefsleuvenonderzoek in deze zone V-zuid wordt namelijk gerept van ‘ondiepe en 
smalle geultjes in de top van de beddingzanden’.238 Het oostprofiel van proefsleuf 1 toont een door-
snede door een van deze geultjes (figuur 5.34). In de publicatie van Koot & Heirbaut (2016) wordt 
geen verdere interpretatie van de geulgenese gegeven, anders dan ‘restgeul’. Op basis van de 
geuldiepte en geulbreedte en de oriëntatie en diepteligging van deze geultjes ten opzichte van het 
kronkelwaardoppervlak in de aangrenzende zone E, kunnen ze worden geïnterpreteerd als kron-
kelwaardgeulen. Ze zijn bijvoorbeeld vergelijkbaar met de aangesneden kronkelwaardgeulen in 

238   
In proefputten 1 en 2. Koot & Heirbaut 2016, 67 en 68, fig. 4.4 en fig. 4.5. Voor zone V-noord zie § 5.7.

Figuur 5.33. Sedimentologie en chro-
nostratigrafie van de afzettingen ter 
hoogte van zone E.



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

122

werkput 13 van projectgebied Hof van Holland (figuur 8.5 boven).239 In de top van de vulling van het 
smalle geultje in proefsleuf 1 werden op circa 8,5 m + NAP houtskoolfragmenten aangetroffen. Deze 
bleken net als in zone Q-oost en in werkput 237 te dateren uit de late bronstijd, tussen 1122 en 919 
vC. (Poz-69000).240

5.10.3.6 Conclusie kronkelwaardvorming

Uit de waargenomen uitbouwrichtingen en hoogte van de kronkelwaarden in zone E, Q en V-zuid 
en uit de datering van de aangesneden geulvullingen is afgeleid dat de rivierafzettingen die in deze 
zones zijn gedocumenteerd tot dezelfde afzettings- en uitbouwfase van een rivierkronkelwaard 
behoren (figuur 5.62). Helaas laten de ouderdomsbepalingen van materiaal uit de top van de geul-
vullingen weinig anders toe dan een stratigrafische ‘niet-ouder-dan’ datering. Wanneer het verlan-
den van deze afgesneden meanderbocht is begonnen en wanneer deze rivierbocht is ontstaan, 
staat dus niet vast. Tijdens de voortgaande ontgravingen rondom zone E zijn echter uit de basis van 
een eerdere afzettingenreeks (tussen 2,1 m tot 3,0 m+ NAP) twee dateringsmonsters verzameld die 
een ouderdom aan deze afzettingen geven van grofweg rond 1380-1340 vC. (§ 5.13 en § 5.14).241 
Deze eerdere fase van kronkelwaardvorming in de gevorderde midden bronstijd in dit deel van het 
maatregelgebied sluit in de tijd goed aan op de stratigrafisch jongere rivierafzettingen in zone E en 
Q-oost. Op basis van deze gegevens kan de vormingsfase van de kronkelwaard in een vroege fase 
van de late bronstijd worden geplaatst, rond circa 1200 tot 1000 vC. Het vermoeden bestaat dat de 
verlanding ergens omstreeks 1000 vC. door meanderhalsafsnijding zal zijn begonnen. Deze rivier-
meander is daarmee zo’n 700 jaar ouder dan de meander die voor zone B/C en zone V-noord is 
gereconstrueerd voor de periode tussen ca. 400 en 150/100 vC.

5.10.3.7 Crevassevorming

Zuidelijk in werkput 7 en met name in werkput 4 en werkput 2 van zone E werd in het vlak en in het 
profiel een markante ONO-WNE verlopende erosiegeul herkend die met enigszins humeuze en 

239   
Vosselman, Willemse & Verhelst 2018, 42 en kaartbijlage 1.

240   
Koot & Heirbaut 2016, 67 (voetnoot 4). Het gaat om materiaal uit laag S 5055.

241   
Zie § 5.10: boomstam, 1395-1290 cal vC. (GrA-67584) en § 5.11: zandige facies direct boven channellag, 1384 vC. ± 300 jaar (NCL-3315086).

Figuur 5.34. Profieltekening van het geultje in proefsleuf 1 van zone V-zuid (Koot & Heirbaut 2016). Mogelijk is 
in de top een crevasselaag afgezet (CS: S 5045).
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komachtige kleien was opgevuld (S 277). In eerste instantie werd gedacht aan een zogenaamde 
chute channel, een ‘overloopgeul’ vanuit de hoofdstroom die bij hoogwater probeert om de kronkel-
waard af te snijden.242 Uit de lagenopeenvolging in P402 bleek deze geulinsnijding echter zowel de 
kronkelwaardafzettingen als het daar op rustende pakket restgeulkleien aan te snijden. Deze ero-
siegeul werd dus gevormd lang nadat de kronkelwaard verlaten was geraakt en de restgeul opge-
vuld. Aan de basis van deze erosiegeul werd een vrijwel complete handgevormde pot aangetroffen 
(V 272) waarvan de (diagnostische) bovenkant helaas ontbrak maar die ergens in de ijzertijd tot en 
met midden Romeinse tijd geplaats kan worden.243

In de profielen in de werkputten 18, 15 en 13 kwamen op dit stratigrafische niveau eveneens die-
pere en zeer ondiepe geulinsnijdingen voor (figuur 5.30). Deze waren afwisselend opgevuld met 
meer zandige of meer kleiige sedimenten. Met name in een 25 m brede en ruim 3 m diepe geul 
werden in de ingeschakelde zandlagen erosieve laagovergangen herkend die zijn geïnterpreteerd 
als reactivatiefasen. Deze brede geul is in werkput 15 als geul S 276 gedocumenteerd (figuur 
5.30). In de bovenvulling van deze geul werden in de profielen in werkputten 15 (P1502) en 18 
(P1802) meerdere gescheiden vondstlagen met tientallen vondsten aangetroffen.244

De onderste opgegraven vondstlagen bevatten naast handgevormd aardewerk uit (globaal) de tijd-
spanne ijzertijd tot de vroege fase van de midden-Romeinse tijd ook een Karolingisch fragment 
Badorfaardewerk (V383).245 In de aansluitende werkput 14 werd in dezelfde geulvulling op 7,33 
m + NAP zelfs een kuil aangetroffen (spoor S 22) met in de kuilvulling naast een klomp ijzer ook 
houtskoolfragmentjes. Koolstofonderzoek wees uit dat het ingesloten houtskool uit de late Mero-
vingische periode dateerde, rond 553-644 nC. (Ua-53550). Het voorkomen van deze kuil S 22 in 
de geul duidt erop dat deze in de vroege middeleeuwen nog als een depressie in het landschap 
aanwezig was. In de door riviersediment onthoofde ovenkuil S 1 in zone E dateerde het houtskool 
eveneens in de late Merovingische periode, tussen 620 en 681 nC. (Ua-53549).246 Op dit strati-
grafische niveau werd in zone D (ten noorden van zone E) door BAMN eveneens een kuil in een 
geulvulling aangetroffen (kuil 2/S 3.28) met in de kuilvulling onder andere de complete voorpoot 
van een edelhert. 247 Er was echter niet voldoende collageen in het bot bewaard gebleven voor een 
14C-datering. Een grotere ovenkuil op dit niveau is ook gevonden tijdens het proefsleuvenonder-
zoek in zone F, maar deze is niet gedateerd.248

Om uit te kunnen zoeken wanneer de geulen werden gevormd zijn tijdens het veldonderzoek 
in zone E boringen over de geulvulling S 276 geplaatst en is uit de geulbasis op 5,26 m + NAP 
humeuze klei met plantenresten opgeboord. Botanische macroresten in deze kleilaag dateerden 
tussen 326 en 528 nC. (GrA-64562). Een tweede boormonster met macroresten op een andere 

242   
Lewis & Lewin 1983; Schuurman 2015.

243   
In de bemonsterde opvullingslagen werd daarna bijzonder weinig dateerbaar materiaal gevonden. Een laatste poging om een humeus bulkklei-
monster te dateren uit de basis van deze erosiegeul leverde vanwege de geringe hoeveelheid koolstof geen resultaat op (M 30).

244   
Hesseling 2017b, werkputten 13, 15 en 18.

245   
uit S 276-5.

246   
Meier, Sam & Heirbaut 2012, 81.

247   
Heirbaut & Koot 2016, 80 en 110.

248   
Heirbaut & Koot 2016, 121, figuur 5.3b, Nld1.78.1.
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locatie in geulbasis (op 7,32 m + NAP) dateerde tussen 393 en 537 nC. (GrA-64560).249 Ook twee 
OSL-monsters van opeenvolgende lagen uit een meerfasige erosiegeul herkend in profiel P1002 
leverde vergelijkbare ouderdommen. Hier werden de geulafzettingen begraven rond 315 nC. ± 
100 jaar (NCL-3315084) en rond 715 nC. ± 100 jaar (NCL-3315085).250 De geulopvullingslagen 
worden afgedekt door een akkerlaag (laag 40/30) die tevens het ingravingsniveau vormt van een 
aantal ‘off-site’ sporen.251 Het chronologisch accent van deze akkerlaag ligt in de Karolingische, 
Ottoonse en (vroege) volmiddeleeuwse periode. Deze akkerlaag correleert met de lagen 30/28 in 
de zones Q-oost en B/C en met akkerlagen uit dezelfde perioden in het gebied ten westen van de 
Waalbrug.252

De belangrijkste conclusie die uit de waarnemingen getrokken kan worden is dat zone E in de 
eeuwen tussen de midden-Romeinse tijd en de late-Merovingische periode tot de actieve over-
stromingsvlakte van een aangrenzende rivier behoorde. Vanuit de hoofdstroom van deze rivier is 
een krans van geulen ontstaan en een waaier aan sedimentlagen die in de geomorfologie tot de 
crevassewaaiers worden gerekend.253 Crevassen ontstaan op het punt waar het hoogwater van 
een rivierloop de lager gelegen delen van de overstromingsvlakte in kan stromen.254 Door opeen-
volgende hoogwaters ontstaan op deze punten vaak waaiers van sedimenten die zijn opgebouwd 
uit afwisselende lagen zand en klei. Daar waar de stroomsnelheden hoog zijn ontstaan de zoge-
naamde crevassegeulen die meestal smal (1-50 m breed) en ondiep (1-5 m) insnijden in de onder-
liggende (oudere) sedimentlagen.255 De rand van de crevassewaaier heeft (grofweg) over de zuid-
westelijke helft van zone E gelegen (figuur 5.30 en 5. 31). Dit blijkt ook uit de verbreiding van de 
sporen uit fase 1 waarbij de in de kronkelwaard ingegraven (paal)kuilen alleen bewaard zijn geble-
ven in het noordoostelijke deel van het terrein.256 In het zuidwestelijke deel zijn weliswaar sporen 
en houtskoolconcentraties aangetroffen, maar het gaat hier vrijwel overal om lokaal afgespoelde 
en verspoelde resten.

249   
De uitkomst van M 26 wordt buiten beschouwing gelaten, aangezien dit monster genomen is van een laag die tussen M 25 en M 27 ligt, maar een 
beduidend jongere dateringsuitkomst heeft.

250   
(S 56: M18 en S 55: M19).

251   
Hesseling 2017b, hoofdstuk 7. Laag 40 in zone E betreft dan ook een andere laag dan de laag 40 die bijvoorbeeld in zone B/C en vindplaats 
P9/57 is aangetroffen.

252   
Hermsen 2019 en ook Verhelst 2019c en 2019b, Norde 2019.

253   
Zie ook § 7.8: crevassewaaier.

254   
Reading 1996; Bridge 2003; Miall 2010

255   
Bijv. Slingerland & Smith 1998, Gębica & Sokołowski 2001; Gibling 2006.

256   
Hesseling 2017b, fig. 7.2a..
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IX Complexe chronologie

Op basis van de geulinsnijdingsrelaties kunnen er in zone E 4 of 5 fasen van cre-
vassevorming worden aangewezen waarbij een afzonderlijke insnijdingsfase in 
de profielen is herkend als een ingesneden zandlens met bijhorende kleiopvulling 
(tabel 5.2; figuur 5.30: eenheden a1/2, a3/4, b1/2, c1/2 en c3/4; zie ook figuur 5.31 
B).

Eenheid a kan op basis van vondstmateriaal en NCL-3315084/M18 gedateerd 
worden in de vroeg-Romeinse en vroege midden-Romeinse periode. Eenheid b in 
zone E kan op basis van absolute dateringen (GrA-64560/M25, GrA-64562/M27) 
geplaatst worden in de 4e tot 6e eeuw nC. Crevasse-eenheid c1/2 in zone E dateert 
op basis van V383, Ua-53550 (S 22), NCL-3315085/(M19), Ua-53549 (S 1) en het 
afsluitende sporenniveau uit bewoningsfase 3a waarschijnlijk in de late 7e of 8e 
eeuw. Eenheid c4 wordt eveneens afgesneden door het sporenniveau uit bewo-
ningsfase 3a maar lijkt eerder een fase te zijn geweest waarin kleirijk rivierhoogwa-
ter werd afgezet in de toen nog bestaande laagten. Uit S 276-5 in P1502 kwam een 
scherf Badorf-aardewerk (V383) en de kleiige top van deze geulvulling zal dus ont-
staan zijn in de Karolingische en Ottoonse tijd. De verschillende crevasse-eenhe-
den waargenomen in de profielen van zone E sluiten in de tijd aan op de crevasse-
eenheden b en c in het gebied rondom Fort Knodsenburg. Voor de fasering van het 
pakket met crevasse-afzettingen ten westen van de Waalbrug zie § 7.8.
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5.11 Secties L6 en L5

Figuur 5.35. Sectie L6a. Werkstraat voor het aanbrengen van de betonnen duikers ten oosten van  
zone E (foto 18 september 2014). De basis ligt op 5 m + NAP.
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Figuur 5.36. Overzicht van sectie L6b ter hoogte van het 
inlaatpunt van de duiker getoond in figuur 5.35. De foto is 
oblique gericht op het ZO. De basis van de profielwand ligt 
op 5 m + NAP. De bovenkant op ongeveer 7,5 m + NAP (foto 
1 november 2014).
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5.11.1 Veldbeschrijving
Secties L6 en L5 ontstonden binnen het oostelijke deel van het opgegraven gebied van zone E 
(figuur 5.1) tijdens de aanleg van de betonnen duikers onder de later aan te brengen hoogwa-
terwaterdrempel (figuur 5.35). De basis van de ontsluitingen lag op het niveau waar de duikers 
werden aangebracht op 5 m + NAP en de bovenkant van de werkstraat reikte tot circa 8,0 m + 
NAP. In de werkstraten werd een deel van de bovenste afzettingenreeks ontsloten ( figuur 5.32) 
waarbij de onderkant van de duikers op de grindbasis werd gezet. Er was geen betredingstoestem-
ming voor een bezoek aan de werkstraten en de opname is beperkt gebleven tot foto’s. Alleen de 
sectie L6b, een NNO-ZZW gerichte ontsluiting ter hoogte van het inlaatpunt van een van de dui-
kers, kon kort worden bezocht (figuur 5.36).

5.11.2 Sedimentologie
5.11.2.1 Sectie L5

Figuur 5.37. Sectie L5. Werkstraat voorafgaand aan het aanbrengen van de betonnen duikers ten oosten van 
zone E (foto naar het OZO). De basis ligt op 5 m + NAP. Zichtbaar zijn de accretielagen in het vlak die in een 
nagenoeg westelijke richting wegduiken. Op de achtergrond is vrij grove ‘crossbedding’ (Sp) in het profiel zicht-
baar (18 september 2014).

In sectie L5 werd in het vlak een pakket met zandige (geelgrijze lagen) en kleiige (grijze/donker-
grijze) accretielagen zichtbaar met een min of meer no0rd-zuid georiënteerde strekkingsrichting en 
in het profiel een westelijke hellingsrichting (figuur 5.37). Deze sectie lag ingeklemd tussen zone 
V-zuid en zone E (figuur 5.1) en de afzettingen zijn geïnterpreteerd als de bovenste facies van de 
kronkelwaardafzetting met op dit punt een westelijke uitbouwrichting. In de achterwand van deze 
ontsluiting was een vrij grove ‘crossbedding’ (Sp) zichtbaar van een in westelijke tot westzuidwes-



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

129

telijke richting uitbouwende zandduin. Dit niveau werd ook in sectie L6b gezien en beperkt vrijge-
legd (figuur 5.38).

5.11.2.2 Sectie L6b

Figuur 5.38. Sectie L6b zuidzijde. 2D ’crossbedding’ met ‘slipface’ van een zandduin (SB) in de top van de 
sectie tussen ca. 5,5 m en 7 m + NAP. Het westen is rechts. De strekkingsrichting is W-WZW. De schopsteel is 
ca. 105 cm lang (11 november 2014).

In sectie L6b kwamen in de top van het profiel ondiepe en smalle convexe (‘scoop-shaped’) erosie-
geulen voor (figuur 5.39: CRs). De grootste insnijding betrof een in het vlak circa 10 meter brede 
en deels met zandige grijze klei (Kz3) opgevulde geul die in een westzuidwestelijke richting het ter-
rein doorsneed. De geul volgde daarmee dezelfde richting als de crevassegeul S 276 in zone E. De 
aanzet van deze geul is in figuur 5.39 boven links in de foto aan de donkere geulvulling te herken-
nen. Deze was in WZW richting erosief ingesneden in de omliggende zandige facies waarna het 
vrijwel direct tot afzetting van een zandige kleilaag kwam. Hierin waren grovere en fijne takjes en 
plantenresten en organische aggregaten (mogelijk verspoeld bodemmateriaal) opgenomen (zie ook 
figuur 7.32 en 7.33). Dit wijst op (een) fase(n) van stagnerende waterafvoer.257 Op basis van hun 
geometrie en de richting waarin de onderliggende geulfacies worden aangesneden zijn de serie 
geulinsnijdingen geïnterpreteerd als kleine crevassegeultjes.258 Het kan ook gaan om ‘chute chan-

nels’ die de kronkelwaard hier afsnijden maar gezien de hoogte waarop (en de locatie waar) de 
insnijdingen in sectie L6b zich manifesteren behoren ze waarschijnlijk tot dezelfde waaier aan cre-
vassegeulen en –geultjes die in het zuidelijke deel van zone E zijn herkend. Hiervan lijkt in sectie 
L6b vooral de onderzijde blootgelegd. Er zijn geen dateringsmonsters verzameld en er zijn geen 
daterende archeologische vondsten gedaan.

257   
Cf. Gębica & Sokołowski 2001, 55.

258   
Zie bijvoorbeeld Miall 2010, 219 en fig. 8.38; Gibling 2006, 755.
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5.12 Sectie L3
5.12.1 Algemeen
Sectie L3 is de meest oostelijke opname van een lange reeks ontsluitingen die tussen novem-
ber 2014 en september 2015 in de werkstraat langs de onderzijde van de nieuwe Waalbandijk ten 
oosten van de verlengde Waalbrug ontstonden (figuur 5.1: secties L2, L1, Z, AA). Deze werkstraat 
was nodig om op het ondertalud van de dijk handmatig een rijshouten zinkstuk aan te kunnen bren-
gen die daarna met behulp van dumpers en graafmachines van een laag stenen werd voorzien (zie 
figuur 3.2). Om bij het ondertalud uit te kunnen komen werd het grondwaterpeil in de werkstraten 
met behulp van bronbemaling tot een diepte van 2 m + NAP gebracht waarna in de achterwanden 
een ontsluiting in de diepere rivierafzettingen ontstond. Sectie L3 was ten tijde van het veldbezoek 
op 11 november 2014 al deels afgekalfd en verder afgegraven tot circa 5 m + NAP. Figuur 5.40 
toont een oostelijk deel van het over een lengte van 66 meter gefotografeerde profiel.

Figuur 5.40. Klein deel van sectie L3. Oostelijk gelegen uitsnede van de gefotografeerde ontsluiting waarin een 
groot deel van de afzettingen zichtbaar was. De fotorichting is naar het zuidoosten (foto 11 november 2014).

5.12.2 Sedimentologie
De basis van sectie L3 bestond uit grof en matig grof enigszins grindrijk zand. In deze afzettingen 
was in de onderste twee meter scheve gelaagdheid van lage onderwaterduinen zichtbaar (facies 
Sp en Sr) met een grindrijke basis (Sp). Het gaat om elkaar opvolgende en deels eroderende bed-

< Figuur 5.39. Sectie L6b. Aanzicht in OZO richting tussen ca. 5,0 m en 7,5 m + NAP. In het profiel zijn zandige 
stroomribbels (facies Sr, Sh, Sl) zichtbaar die typerend zijn voor ondiepe geulafzettingen/lagere stromingscon-
dities. De afzettingsrichting is hoofdzakelijk ZZW (naar rechts). Deze afzettingen worden in een westelijke en 
westzuidwestelijke richting aangesneden door een geneste serie erosiegeulen (CRs, CV) die geïnterpreteerd 
zijn als ondiepe crevassegeultjes. De schopsteel is ca. 110 cm lang (11 november 2014).
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dingvormen. De dominante afzettingsrichting van de beddingvormen in dit pakket was westelijk 
(naar rechtsvoren) wat wijst op een vrij uniforme stromingsrichting. Er zijn geen duidelijke rotaties 
in de uitbouwrichtingen van de opeenvolgende beddingvormen gezien die op een geulverplaat-
sing kunnen wijzen. Hoger in het pakket zijn vanaf circa 4 m + NAP grindrijke facies zichtbaar met 
daarin een grove stratificatie (faciestype Gp) of die ogenschijnlijk massief zijn (Gm). Dit zijn bed-
dingvormen ontstaan in vrij grof sediment waarbij een deel van het fijnere materiaal bij hogere 
stromingscondities opnieuw is opgenomen (zie figuur 3.14 voor een afzettingsmodel). De overgang 
naar de onderliggende zandige facies was nauwelijks zichtbaar in deze sectie maar waarschijn-
lijk betreft het een 5e orde overgang (geulbasis). Ook hier lijkt dus, net als in sectie L4 van zone 
E, sprake van elkaar oversnijdende kronkelwaarden.259 Omdat er voornamelijk diepere geulfacies 
bewaard zijn gebleven zijn in dit deel van de profielwand geen aanwijzingen gevonden voor ‘fining-

upward’ of laterale accretie. De onderste laagovergang (in de foto onder de waterspiegel) betreft 
met enige zekerheid een geulbasis. Op dit niveau werden tijdens het aanleggen van de werk-
straat enkele grote zwerfstenen in het riviersediment aangetroffen (figuur 5.41). Dergelijke grote 
stenen vallen buiten het normale transportvermogen van een laaglandrivier. De geïsoleerd in het 
sediment voorkomende zwerfstenen zullen vanaf een stootrand langs de voet van de stuwwalhel-
ling op rivierijs terecht zijn gekomen. Tijdens het opbreken van de ijsvloer zijn ze vervolgens over 
korte afstand verplaatst (‘ice-rafted’) en uiteindelijk aan de geulbasis – als onderdeel van de zoge-
naamde ‘lag-deposit’ - blijven liggen.

Figuur 5.41. Een door de aannemer op de kant gelegde kwartsitische zandsteen die aan de basis van de werk-
straat in zone L3 op ca. 1,7 m + NAP in de ‘channel lag-deposit’ werd aangetroffen. Markeerstift is 14 cm hoog 
(foto 11 november 2014).

259   
Bijvoorbeeld Van de Lageweg et al. 2016
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5.12.3 Stratigrafie
Lithostratigrafisch, sedimentologisch en voor wat betreft de afzettingshoogten zijn de twee ontslo-
ten afzettingsreeksen in sectie L3 te correleren met de onderste twee afzettingsreeksen in de 80 
meter oostelijk gelegen sectie L4. Er zijn geen dateringsmonsters verzameld en er zijn geen date-
rende archeologische vondsten in deze sectie aangetroffen.

5.13 Secties L1, L2 en zone F
5.13.1 Veldbeschrijving
De werkstraat langs de nieuwe Waaldijk die is gedocumenteerd als ontsluiting L2 werd in septem-
ber 2014 gegraven en ligt op een afstand van circa 100 meter westelijk van sectie L3 (figuur 5.1). 
De achterwand van de werkstraat ontsloot hier over een lengte van 90 meter het riviersediment 
tussen 2 m en 6 m + NAP. Ontsluiting L1 is de haakse wand van deze werkstraat. Omdat deze 
wand in de luwte lag van de ontgravingswerkzaamheden was op deze plek de bovengrond nog niet 
tot 7 m + NAP of dieper afgegraven. Hier kon een vrijwel complete reeks zandige rivierafzettingen 
worden bestudeerd tussen 2 m en 8,25 m + NAP (figuur 5.42). Bijzonder aan de locatie is dat de 
wand van sectie L1 ontstond op een afstand van slechts 20 tot 40 meter ten OZO van de opgra-
vingsputten van zone F. Hier werden door BAMN in juli en augustus 2012– onder andere - laatro-
meinse verbrandingsresten en grafkuilen opgegraven (§ 5.13.4).260

5.13.2 Sectie L1
Sectie L1 betreft een circa 15 meter lange en OZO-WNW gerichte ontsluiting van (vooral) zandige 
geulfacies die bewaard zijn gebleven tussen 2,0 m en 8,25 m + NAP (figuur 5.43). Deze zijn in de 
tweede week van september 2013 in delen vrijgelegd (secties L1a, b en c), gedocumenteerd en 
bemonsterd voor OSL-onderzoek.

260   
Heirbaut & Koot 2016a, 117 e.v.
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5.13.2.1 Sectie L1c 2,0 m – 3, 25 m + NAP

Het hele ontsloten pakket bestaat uit twee afzettingenreeksen, van elkaar gescheiden door een in 
de gehele sectie te vervolgen geulbasis op circa 2,5-2,7 m + NAP (figuur 5.44). Sectie L1c (figuur 
5.44) is de onderste van de afzettingsreeks tussen 2,05 en 2,70 m + NAP. Dit pakket bestaat uit 
matig grof tot grofzandige geulfacies met stroomribbels (faciestypen Sr, Sl en St) met een NW 

Figuur 5.43. Sedimentologie en chronostratigrafie van de afzettingen ter hoogte van sectie L1. De inzet toont 
een geïdealiseerde sedimentologisch/lithologische profielkolom van een meanderende zandrivier.

< Figuur 5.42. Sectie L1, circa 30 meter ten westen van sectie L2 (zie figuur 5.49). In deze sectie is een vrijwel 
volledige afzettingenreeks van de zandige geul en kronkelwaardfacies van de Ressen D afzettingen ontslo-
ten. De aangegeven stippellijn is de in de sectie te vervolgen basis van een bovenste afzettingenreeks (figuur 
5.43). De kaders tonen de locatie van de figuren 5.44 (sectie L1c), 5.45 (sectie L1b) en 5.47 (sectie L1a). 
Tevens aangegeven zijn de locaties van de OSL-monsterbuizen M45, M46 en M47 (foto 10 september 2014).
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(facies Sr/Sl) en ZZW tot W (facies St) afzettingsrichting. Dit pakket rust vanaf 2,05 m + NAP op 
een massief pakket matig tot grof grind (facies Gm). Deze overgang op 2,05 + NAP kan als de 
geulbasis (‘channel-lag deposit’) van deze onderste afzettingenreeks worden beschouwd. Uit dit 
pakket is vlak boven de geulbasis op 2,09 m + NAP een OSL-monster verzameld voor een bepa-
ling van de begravingsouderdom (M 45). Dit heeft een datering in de midden of late bronstijd opge-
leverd, rond 1384 vC. ± 300 jaar (NCL-3315086). De bovenkant van het gedateerde pakket wordt 
over de gehele lengte van de ontsluiting vanaf 2,70 m + NAP aangesneden door grindrijke geulaf-
zettingen (faciestype Gt, 5e orde laagovergang) met een westelijke afzettingsrichting. Deze laag-
overgang is te correleren met eenzelfde geulbasis in sectie L4 op dit afzettingsniveau (figuur 5.33).

Figuur 5.44. Sectie L1c tussen 2,05 en 3,25 m + NAP (foto 10 september 2014).
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5.13.2.2 Sectie L1b 5,0 m – 7,5 m + NAP
Tussen circa 3,3 m en 5,0 m + NAP bestaan de afzettingen 
hier eveneens uit matig grove tot matig fijnzandige geul-
facies (figuur 5.42 links, faciestypen Sp, Sr, Sl) maar een 
groot deel van deze afzettingen ging schuil onder stort. 
Daarom is alleen hogerop in de ontsluiting een tweede 
sectie handmatig opgeschoond en vrijgelegd en als sectie 
L1b gedocumenteerd. Deze sectie documenteert de afzet-
tingen tussen 5,0 m en 7,5 m + NAP over een lengte van 10 
meter (figuur 5.45).

Sedimentaire facies bestaan in sectie L1b vooral uit meer 
fijnzandige beddingvormen die typerend zijn voor afzet-
tingen in de ondiepe delen van de geul (faciestypen Sr, Sl, 
Sp, figuur 5.46). Met name hogerop in dit deel van de sectie 
kwamen ook zeer fijnzandige - tot bijna uiterst fijnzandige 
- facies voor met zeer kleine stromingsribbels (cm) en hori-
zontale gelaagdheid (figuur 5.47, faciestypen Sl, Sh en Fl). 
Deze facies wijzen op zeer lage stromingscondities en waar-
schijnlijk ondiep water. Samen met de onmiskenbare ‘fining-

upward’ in deze afzettingenreeks kunnen deze bovenste 
facies worden geïnterpreteerd als beddingvormen in de top 
van de glijoever van een meanderende rivier (zie figuur 3.8: 
3b) waar tijdens afnemende stromingscondities in ondiep 
water dergelijke beddingvormen ontstaan (waning stage, 
faciestype Fl). Uit de laaghellingen kan een WNW-NW stro-
mingsrichting worden afgeleid.

Figuur 5.45. Sectie L1b tussen 5,0 m en 7,5 m + NAP. De pijlen 
wijzen in de afzettingsrichting van de beddingvormen. Het kader is 
de in figuur 5.47 getoonde profielwand (foto 10 september 2014).
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Figuur 5.46. Detail van sectie L1b met de verschillende beddingfacies. Zie figuren 5.42 en 5.45 voor de locatie.

5.13.2.3 Sectie L1a 6,65 – 8,0 m + NAP

De laatste sectie die in deze afzettingenreeks is gedocumenteerd is opgenomen rechts van sectie 
L1b tussen 6,65 m en 8,0 m + NAP (figuur 5.47). Deze sectie L1a overlapt wat betreft de afzet-
tingshoogte met sectie L1b (5,0 m – 7,5 m + NAP) en toont vooral de bovenkant van de zandige 
facies direct onder een (dun) kleiige oeverdek. Hierin domineren onderin matig grove en matig fijne 
zandfacies met zeer kleine 2D en 3D beddingvormen ontstaan bij lage stroomsnelheden (facies-
typen Sl, Sp, St) en bovenin vooral zeer fijnzandige facies met kleine stromingsribbels (faciesty-
pen Sl/Sh) en uiterst fijnzandige gelamineerde facies (faciestype Fl) die als de ‘overbank deposit’ 
kunnen worden geïnterpreteerd.
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Figuur 5.39. Sectie L6b. Aanzicht in OZO richting tussen ca. 5,0 m en 7,5 m + NAP. In het profiel zijn zandige 
stroomribbels (facies Sr, Sh, Sl) zichtbaar die typerend zijn voor ondiepe geulafzettingen/lagere stromingscon-
dities. De afzettingsrichting is hoofdzakelijk ZZW (naar rechts). De schopsteel is ca. 110 cm lang (11 november 
2014).
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Figuur 5.48. Detail van de top van Sectie L1a. Met name vanaf circa 7,0 m + NAP komen kleine stromingsrib-
bels en zeer fijnzandige facies voor (ZFZ, UFZ) die de top van de onderwateroever markeren. Het profiel toont 
de facies ontstaan als deel van accretievlakken in de stromingsrichting van het water.

Het profiel in sectie L1a toont de facies in de stromingsrichting van het water. Stromingsrichtin-
gen afgeleid uit de stroomribbels wijzen in de top op een WNW tot W (en WZW) richting. De ver-
schillende sets vertonen vrijwel horizontale (2e orde) laagovergangen en ze zijn als vlakke tot 10 
cm dikke ‘dekens’ neergelegd die, voor zover dit ter rechterzijde in sectie L1b en in het vlak van 
de ontgraving kon worden vastgesteld, licht naar voren weg hellen in een NO tot NNO richting. 
Dit identificeert ze samen met de onmiskenbare ‘fining-upward’ in deze afzettingen als accretie-
lagen in de top van de kronkelwaard van een meanderende rivier.261 De ontsluiting in sectie L1 
snijdt in paleogeografische zin het in NO tot NNO richting uitdijende deel van deze riviermeander 
aan. Deze interpretatie wijkt af van de eerdere interpretatie van de ondergrond in zone F die werd 
omschreven als een ‘…in een 300 tot 400 meter brede restgeul gevormd klein stroomstelsel met 
zandeilanden, kronkelwaardjes en restgeultjes…’ (zie ook figuren 2.1e en 2.7).262

In de top van de fijnzandige facies Sl/Sr is op 7,74 m + NAP een zandmonster verzameld voor OSL-
dateringsonderzoek (figuur 5.48, M47). Uit het resultaat blijkt dat deze afzettingen begraven zijn 
geraakt rond 84 vC.± 100 jaar (NCL-3315088). In zone F zijn uit de top van het zandpakket op 150-
160 m noordwestelijk van ontsluiting L1a twee stratigrafisch opeenvolgende monsters gedateerd 
op 8,42 m + NAP en 8,26 m + NAP.263 Het hoogst gelegen monster dateerde rond 101 vC.± 205 jaar 
(X6595), dat wil zeggen goeddeels in overeenstemming met NCL-3315088 en de stratigrafische 

261   
Reading 1996; Bridge 2006; Miall 2010, hoofdstuk 2.

262   
Heirbaut & Koot 2016a, 78; Heunks & Van Hemmen 2016, 119.

263   
Heirbaut & Koot 2016a, 119; Heunks & van Hemmen 2016, 91.
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positie van de laat-Romeinse graven (§ 5.13.4). Het slechts 20 cm dieper verzamelde OSL-monster 
in zone F dateerde echter veel ouder, rond 446 vC.± 195 jaar (X6605). Als terminus ante quem voor 
de vormingsfase van deze afzettingenreeks in sectie L1 en zone F kan de gevorderde fase van de 
late ijzertijd (La Tène C en D) worden aangewezen. Wellicht relevant is ook de verspoelde houts-
koolconcentratie in zone E die eveneens in de top van de kronkelwaardfacies op 8,7 m + NAP werd 
aangetroffen. Deze dateerde eveneens in de late ijzertijd tussen 203 en 46 vC. (GrA-64559).

Uit deze dateringen blijkt tevens dat ter hoogte van sectie L en zone F het oeverdek aanmerke-
lijk jonger moet zijn dan in de zones Q, vindplaats P9/57 en zone B/C. In deze onderzoekszones 
is de top van de sequentie gevormd gedurende de (vroege) ijzertijd tot en met de vroege fase 
van de midden-Romeinse tijd. In zone F heeft laag S 5040 in de top van het oeverpakket echter 
zowel Merovingisch als volmiddeleeuws aardewerk opgeleverd, maar geen ouder materiaal.264 
Uit de zandlaag daaronder (s 5050) is een enkele Karolingische scherf geborgen. Dat het kleidek 
ter hoogte van sectie L1 en zone F aanmerkelijk jonger is blijkt ook uit de stratigrafische positie 
waarin de laat-Romeinse graven zijn aangetroffen (zie hierna, § 5.10.4). Een belangrijke conse-
quentie hiervan is dat de lang gehanteerde veronderstelling dat bodemhorizont 40 een chronostra-
tigrafische ‘gidslaag’ vormt voor de westelijke helft van het onderzoeksgebied265 niet klopt.266 Het 

264   
Heirbaut & Koot 2016a, 156, tabel 5.10.

265   
Heirbaut & Koot 2016a, 117, tabel 4.1, vergelijk hun tabel 5.1 met tabel 5.10 en p. 156 .

266  
Dit was in oktober 2011 al bekend toen laag 40 in zone F scherven van reliëfbandamforen opleverde.

Figuur 5.49. Sectie L2 (restgeul, voorgrond) en L1 (kronkelwaardreeks, achtergrond) begin september 2013. 
(foto naar het zuidwesten, 10 september 2014).
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correleren van ogenschijnlijk doorlopende bodemhorizonten in de oeverpakketten van meande-
rende rivieren kan gemakkelijk een stratigrafische valkuil zijn (zie ook figuur 8.6).

5.13.3 Sectie L2
Op een afstand van 20 tot 30 meter ten oosten van sectie L1 werden in een 35 meter lange ont-
sluiting grijze tot donkergrijze en enigszins kleiige geulafzettingen ontsloten (figuur 5.49 en figuur 
5.50). De aansluiting tussen beide secties was helaas verstoord door de toerit tot de werkstraat 
maar het contrast tussen de afzettingen was opvallend groot (figuur 5.49). De basis van deze geul-
afzettingen op 2,8 m + NAP bestond uit grof grind met kleibrokken (faciestype Gl) afgedekt door 
afwisselend gelaagde donkergrijze zandige kleilagen en dun gelamineerde zandlagen (faciestype 
Fc). Tussen 3,4 m en 4,9 m was in deze sectie een lensvormige (‘scoop-shaped’) en erosief inge-
sneden geultje zichtbaar (figuur 5.50). Deze was ongeveer 27 meter breed en de vulling 1,5 m dik 
(breedte/dikte: 18). Deze lensvormige insnijding was opgevuld met gelaagd grijs tot donkergrijs 
kleiig zand en zand (mgz/mfz, Zs3/Zs2) waarbij de grijze kleur werd veroorzaakt door een bijmen-
ging met zeer fijne plantendetritus (figuur 5.51). Uit de aangesneden vulling kan worden afgeleid 
dat deze geul in een (min of meer) noordelijke richting is ontstaan.

Figuur 5.50. Sectie L2. Zandige restgeulafzettingen (CHn) met geneste meerfasige reactivaties en ingebedde 
crevassegeulen (CV) ontsloten ten oosten van de Waalbrug (foto naar het zuidoosten, 10 september 2014).
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Het onderste deel van dit pakket, van 2,8 m tot 5,5 m + NAP kan worden geïnterpreteerd als de basis 
van een restgeulvulling (CHn).267 De ingesloten kleiige lens is waarschijnlijk een reactivatie tijdens de 
eerste opvullingsfasen van deze geul.268 Boven ca. 5,5 m + NAP zijn in deze geulsectie accretielagen 
(LABc) zichtbaar van afwisselend al dan niet kleiig matig fijn en fijn zand, een aanwijzing dat de rest-
geul gedurende langere tijd mee heeft gestroomd met de hoofdloop. Mogelijk zien we hier de zoge-
naamde plug bar die in de restgeul is ontstaan (zie figuur 5.27).269 Basisvullingen van restgeulen die 
zijn ontstaan door bochtafsnijding (CHn) worden getypeerd door een dik pakket van sterk gelaagde 
zand en klei-afzettingen die onder overwegend rustigere stromingscondities zijn afgezet. Deze rus-
tigere stromingscondities worden mogelijk gemaakt door de snelle vorming van zandbanken in de 
geulmonding ter hoogte van het afsnijdpunt. Deze zogenaamde ‘plug-bars’ schermen de voormalige 
geul af voor snelle sedimentatie van beddingzand.270 Voor zover zichtbaar geworden in deze ont-
sluiting leunde de meest westelijke zijde van de geul onder een zeer lage hoek op de beddingfacies 
van sectie L1 (figuur 5.50: stippellijn). Hoe breed de zone met restgeulafzettingen is valt moeilijk te 
zeggen. De gehele ontsluiting was 35 m breed maar over de volle breedte zijn ze waargenomen. In 
de op 100 meter ONO gelegen sectie L3 zijn echter geen restgeulfacies gezien.

Een laatste relevante waarneming betreft een reactivatiegeul die hoog in de sequentie in het westen 
van de ontsluiting L2 is waargenomen (figuur 5.27 en 5.50: CV). Het insnijdingsniveau is vastgesteld op 
een hoogte van tenminste 8,5 m + NAP en de basis reikte tot in ieder geval 4,5 m + NAP waarbij deze 
geulreactivatie de oudere restgeulvullingen en de mogelijke ‘plug-bar’ aansnijdt. De onderste delen 
van deze erosiegeul waren opvallend zandiger (Zs1/Zs2, mgz, gz) dan het aangesneden pakket. Op 
basis van de opvullingsgelaagdheid kan een NW-ZO tot WNW-OZO oriëntatie worden vastgesteld, dat 
wil zeggen min of parallel aan de getrapte profielwand in sectie L. Mogelijk dat deze waarneming een 
verklaring kan geven voor het problematische dateringsresultaat dat zandmonster (M46) uit sectie L1b 
opleverde. Dit monster werd gestoken op een diepte van 5,22 m + NAP uit de vulling van een markante 
set met slipfaces van een 2D duin (figuur 5.45).271 Het dateringsresultaat van het OSL-onderzoek was 
echter verrassend: begraven tussen 315-515 nC. (NCL-3315087). Het dateringsresultaat van dit zand-
monster is qua afzettingshoogte en ouderdom vergelijkbaar met de basis van de crevassegeul op 5,62 
m + NAP in zone E (326-528 nC., GrA-64562). Het zandmonster dateerde echter veel jonger dan de 
(OSL) late-ijzertijd datering op 7,44 m + NAP bovenin hetzelfde pakket (sectie L1a) en de OSL-daterin-
gen uit de midden en late ijzertijd op 8,26 m en 8,44 m + NAP in de aangrenzende zone F (§ 5.10.4).

Met enige armslag maakt zandmonster M46 uit sectie L1b deel uit van de vulling van de reactiva-
tiegeul in sectie L2. Een geulaansnijding in sectie L1b is niet herkend maar door de getrapte wijze 
waarop sectie L1 is gegraven en uitgaande van een noordwestelijke geulaansnijding kan het wel. 
Gezien het stratigrafische insnijdingsniveau (in de top van de restgeulafzetting) en de oriëntatie 
kan deze geul onderdeel vormen van de crevassewaaier die ook in de zuidelijke helft van zone E 
en in de sectie L6b is herkend.

267   
Toonen et al. 2012.

268   
Ibid., Schwendel et al. 2019

269   
Toonen et al. 2012, Schwendel et al. 2019.

270   
Ibid. 461, 465; Toonen 2013, 185.

271  
Op hetzelfde niveau als de vergelijkbare scheve gelaagdheid in sectie L6b (figuur 5.38).
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Figuur 5.51. Detail van de meest westelijke basis van de reactivatiegeul. Zie kader in figuur 5.49 voor de 
locatie.
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Figuur 5.52. Lang oost-west gericht litholo-
gisch profiel op basis van handboringen langs 
de Turennesingel (BAMN-project Nld1). De voor 
dit onderzoeksrapport toegevoegde aanduidin-
gen ‘geul’ en ‘crevasse’ geven respectievelijk de 
begrippen ‘channeldeposits’ en channel wingde-
posits /crevasse (cf. Mjøs et al. 1993) weer. Zie 
voor de ligging van het profiel figuur 5.1 (Nld1) en 
figuur 2.8 (Naar: Heunks & Van Hemmen 2016, 
64).
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5.13.4 Zone F en D (en Nld1)
5.13.4.1 Algemeen

In zone F zijn 5 lengteprofielen gedocumenteerd (figuur 5.1) en uit drie verschillende afzettingen 
zijn OSL-monsters verzameld.272 In de top van het zandpakket zijn in het zuidelijk deel van zone 
F vier (of twee) laat-Romeinse grafkuilen gevonden.273 Mantelspelden in een van de graven date-
ren deze structuur in de 4e of 5e eeuw nC.274 De resultaten van het onderzoek in zone F zijn gepu-
bliceerd in Meier, Sam & Heirbaut (2012,127), Heirbaut & Koot 2016a en Heunks & Van Hemmen 
2016. In de aangrenzende zone D is in een smalle geulvulling met verlandingskleien tussen 8,2 en 
7,9 m + NAP materiaal uit de ijzertijd en Romeinse tijd aangetroffen. Dit onderzoek is gepubliceerd 
in Heirbaut & Koot 2016a.

5.13.4.2 Beschrijving

Alhoewel er geen diepe ontsluitingen konden worden bestudeerd in zone F komt de diepteligging 
van de beschreven top van de zandige facies overeen met de waarnemingen in de 20-40 m OZO 
gesitueerde ontsluiting L1a. De bodem van het profiel bestond in zone F uit een homogeen pakket 
siltarm, matig grof tot zeer grof beddingzand, S 5100 genoemd. De top van dit beddingzand ver-
toonde in de opgravingsputten een variabel verloop; aan de noord-/noordwestzijde lag de zandtop 
rond 8,0 m + NAP en aan de zuidzijde rond 7,0 tot 7,5 m + NAP. Dit weerspiegelde zich in een vari-
abele dikte van het afdekkende oeverpakket waarmee het zandreliëf was genivelleerd. Op basis 
van boringen ter hoogte van de Turennesingel is bepaald dat het zandpakket tot een diepte van 
tenminste 5,0 m + NAP reikt (figuur 5.52). In de aangrenzende sectie L1 is de top van het eerste 
pakket grindafzettingen aangetroffen op 3,25 m + NAP. Naar het oosten verloopt de overgang naar 
ondiepere grindvoorkomens vrij abrupt om daarna af te vlakken, net als ter hoogte van vindplaats 
P9/57 (figuur 5.5). In de top van dit pakket komen enkele ondiepe geulvormige depressies voor die 
door BAMN als ‘restgeulen’ zijn aangeduid (figuur 5.52).

5.13.4.3 Sedimentologische interpretatie

In de top van het zandpakket in figuur 5.53 zijn afwisselend stromingsribbels/ lage 2D duinvormen zichtbaar (facie-
stype Sr/Sp) en zeer fijnzandige dun gelamineerde oeverafzettingen (faciestype Fl). Beide facies vertonen vrij uni-
forme laagdikten. Dit gelaagde zandpakket vertoont daarmee dezelfde kenmerken van laterale accretie (LAB) als 
in sectie L1a. Ook het variabele verloop van de zandtop en het nivellerende oeverdek vertoont kenmerken van 
kronkelwaardreliëf275, wat op basis van de waarnemingen in de direct aangrenzende sectie L1 ook aannemelijk is.

272   
Heirbaut & Koot 2016a, 27.

273   
Heirbaut & Koot 2016a, 119 e.v.

274   
Ibid., 117.

275   
Lewin & Ashworth 2014 en hun fig. 8.
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Figuur 5.53. Geannoteerd deel van het zuidoost-noordwest georiënteerde profiel P103 ter hoogte van de laat-
Romeinse graven (bron: Heunks & Van Hemmen 2016, 96). Vergelijk ook met figuur 7.44 (§ 7.5.5.1).

5.13.4.4 Dateringsonderzoek

Tijdens het onderzoek in zone F zijn drie OSL-monsters genomen uit het noordprofiel (P103), uit 
de lagen: 276

S 5050: kleiige oeverafzettingen op 8,6 m + NAP (X6579); 
S 5100: de top van de kronkelwaardafzettingen op 8,42 m + NAP (X6595); 
S 5110: zandige facies op 8,26 m + NAP (X6605).

De bovenste van de seriemonsters in P103 leverde voor het kleipakket een datering op rond 286 
vC. ± 215 jaar. (X6579). Dit is stratigrafisch ouder dan het dieper gelegen begravingniveau uit de 
laat-Romeinse tijd. 277 Zandkorrels afkomstig uit een kleiige matrix leveren blijkbaar niet altijd een 
goede schatting van de begravingsouderdom op. Betrouwbaarder is het monster uit de top van het 
zandpakket onder het kleidek: X6595 (8,42 m + NAP). Deze dateerde rond 101 vC. ± 205 jaar. Dit 
is vergelijkbaar met, maar iets minders scherp dan NCL-3315088 (84 vC. ± 100 jaar) uit de topfa-
cies van de nabijgelegen sectie L1a (7,74 m + NAP). Het zandmonster uit de diepere laag 5110 op 
8,26 m + NAP dateerde het sediment in de midden ijzertijd, rond 446 vC. ± 195 jaar (X6605).

276   
Heunks & Van Hemmen 2016, 91. De OSL-gegevens vermeld in Heirbaut & Koot 2016a,119 zijn later gecorrigeerd en vermeld in Heunks & van 
Hemmen 2016 op pagina 91. De OSL-data in bijlage 1 van Heunks & Van Hemmen 2016 zijn overigens niet gecorrigeerd overgenomen

277   
Het Romeinse niveau lag in zone F op 8,1 m tot 8,4 m + NAP (Heirbaut & Koot 2016a, 77). In zone D kwam dit niveau voor tussen 7,90 m en 8,35 
m + NAP (Ibid., 79).
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De dateringen in de zandtop sluiten goed aan bij het iets hoger gelegen niveau van de vier laat-
Romeinse grafkuilen uit de 4e en 5e eeuw. Deze liggen volledig geïsoleerd; in de omgeving zijn 
geen andere grafkuilen gevonden noch bekend uit eerder onderzoek. Er zijn wel enkele andersoor-
tige sporen (kuilen en paalkuilen) om heen gevonden, maar deze hebben geen vondsten opgele-
verd waardoor hun datering niet duidelijk is. Wanneer we de paleogeografische interpretatie van 
de secties L1 en L2 (30 meter oostelijk van de graven) doortrekken naar de deze graflocatie dan 
betreft dit een laag deel van de glijoever van een reeds enkele eeuwen verlaten rivierbocht. 

Figuur 5.54. Deel van het noordoost-zuidwest georiënteerde profiel P3801 (werkput 38) in onderzoekszone 

Plaatbrug Oost (sectie Y). Dit profiel ligt 50 meter westelijk van profiel P103 in zone F en 20 meter ten ZZW van 

profiel NLd1. Foto in NNW richting (foto 7 juli 2015).
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Figuur 5.55. Overzicht van het meest westelijke uiteinde van sectie Z en het begin van sectie AA onder de ver-
lengde Waalbrug. Op de achtergrond direct achter de brug sectie AB en de restanten van de sectie K (hoofd-
stuk 7) (foto 31 augustus 2015).

 
De oudste vondst uit het afdekkende oeverpakket is een rand van een bolpot van Badorf-aarde-
werk, daterend uit de 8e of 9e eeuw. Net als vastgesteld in de zones B/C, Q en E zijn uit de vroege 
fase van de vroege middeleeuwen geen bewoningssporen aangetroffen.278 Eenzelfde sectie van de 
top van het oeverdek tussen 7,8 m en 10,0 m + NAP is gedocumenteerd in zone Plaatbrug-Oost 
(P2) op korte afstand van P103 (figuur 5.54). Ook hier bestonden de sedimentlagen dieper dan 8,0 
m + NAP uit matig grof- en matig fijnzandige facies (laag 76) en uit gelaagde zand- en kleiafzettin-
gen (laag 70) met in de top een 50-60 cm dik meer kleiig oeverpakket (lagen 67 en 60). De top van 
dit kleidek bestond uit oeverkleien (lagen 50 en 40) met in de top een enigszins humeuze matig 
siltige klei (Ks3) en enige mate van bioturbatie. In het oosten van werkput 38 lag de top van deze 
laag 40 het diepst, op 8,7-8,8 m + NAP. Richting het westen en in de noordelijke werkput 37 liep dit 
niveau op tot 9,1 m + NAP.

278   
Heirbaut & Koot 2016a, 186.
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Figuur 5.56. Uitsnede uit het gedocumenteerde profiel in sectie Z (boven) en de gehele sectie AA (onder) in 
augustus 2015. Foto’s naar het ZZO.

5.14 Secties Z en AA 

5.14.1 Algemeen
Secties Z en sectie AA zijn de meest westelijke en langste van een lange reeks ontsluitingen die 
in augustus 2015 in de werkstraat langs de onderzijde van de nieuwe Waalbandijk ten oosten van 
de verlengde Waalbrug ontstonden (figuur 5.1: secties L3, L2, L1, Z, AA). De bodem van de gehele 
werkstraat was aangelegd op een pakket zeer grof grind (figuur 5.56 onder) die op circa 1,7 m + 
NAP de basis vormde van een channel-lag.

5.14.2 Sectie Z
Sectie Z was 90 meter lang en ontsloot een ruim 4 meter dik pakket met geulafzettingen tussen ca. 
2,0 m en 7,0 m tot 6,0 m + NAP die na uitdrogen veel van hun sedimentaire gelaagdheid en stra-
tigrafie prijsgaven (figuur 5.57). De meest oostelijke zijde lag in het directe verlengde van sectie 
L1c. Deze sectie Z is uitgewerkt in kaartbijlage 2.

Het hele ontsloten pakket bestond net als in sectie L1 uit tenminste twee afzettingenreeksen. Deze 
werden van elkaar gescheiden door een in de gehele sectie te vervolgen geulbasis op circa 2,7 
tot 3 m + NAP (figuur 5.57). De onderste van de afzettingsreeks, tussen 2,05 en 2,70 m + NAP, 
bestond in zijn geheel vooral uit in de stromingsrichting uitbouwende zandige beddingvormen (DA: 
‘downstream-accretion macroforms’) met een grindrijke basis (faciestype Gs). Deze gingen richting 
het midden van de sectie over in grindzandafzettingen waarin enkele duidelijke
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Figuur 5.57. Uitsnede uit het gedocumenteerde profiel in 
sectie Z met een aanduiding van de belangrijkste facie-
stypen en uitbouwrichtingen van de beddingvormen (h: 
houtresten). Kaders geven de locatie van figuur 5.58 
aan. Zie verder ook kaartbijlage 2. Foto’s naar het ZZO.
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en grotere (waarschijnlijk ruim 1 meter hoge) 2D beddingvormen bewaard waren gebleven (facies-
type Sp, ‘planar crossbeds’, zie figuur IV.1). Dit zijn beddingvormen die passen bij hoge stromings-
snelheden in het diepste deel van de geul. In de hele onderste afzettingenreeks is sprake van 
noordoostelijke tot noordelijke uitbouwrichtingen van de beddingvormen. Ze werden in de ooste-
lijke delen van de sectie echter erosief aangesneden door schuingelaagde en aggraderende klei-
nere 2D duinen (faciestype Sp) en kleine 3D vormen (St) (figuur 5.58a). Deze hebben vooral een 
WZW en ZW afzettingsrichting, net als waargenomen in secties L1c en L3. In dit deel van de afzet-
tingen is dus sprake van een vrij forse rotatie in de uitbouwrichting van de beddingvormen. Er kan 
als gevolg van erosie echter een grote tijdspanne zitten tussen het ontstaan van beide beddingvor-
men en de forse rotatie wijst eerder op verlegging van de geul (bijvoorbeeld door een bochtmigra-
tie in NW richting) dan op variaties in de vormingsrichtingen, bijvoorbeeld als gevolg van een com-
plexe duinmorfologie.

In dit onderste pakket zijn veel houtresten in het sediment aangetroffen. In de top van de zandige 
facies in het oostelijke deel van de sectie is een stamdeel van een Zwarte Els aangetroffen (figuur 
5.58b). De resultaten van dendrochronologische waarderingsonderzoek viel echter tegen; het stuk 
hout bleek ongeschikt voor dendrochronologisch onderzoek.279 Het stamdeel is daarom ingestuurd 
voor een 14C-ouderdomsbepaling. Uit de koolstofanalyse bleek dat de elzenstam tussen 1395 en 
1290 vC. (GrA-67584) was afgestorven. Deze ouderdom in de gevorderde midden bronstijd valt 
binnen dezelfde range als de geschatte begravingsouderdom van 1384 vC. ± 30 jaar van het sedi-
ment aan de geulbasis van de direct nabijgelegen sectie L1c (NCL-3315086). De datering valt ook 
samen met twee extreme rivierafvoeren/sedimentaire events die in de restgeul van het Visveld te 
Lent ( ter hoogte van basisschool De Verwondering) zijn geregistreerd rond 1324 en 1356 vC. (zie 
hoofdstuk 10).280

De bovenste afzettingenreeks in sectie Z, van circa 3,0 m tot 7,0/ 6,0 m + NAP, bestaat net als in 
sectie L1b in de basis uit een circa 1 meter dik pakket vooral grindrijke 3D beddingvormen (facies-
typen St/Gt) met westelijke vormingsrichtingen (kaartbijlage 2). Ook deze kunnen als ‘downstream-
accretion macroforms’ worden geïnterpreteerd en zullen zijn ontstaan in het diepere deel van de 
riviergeul. In het centrale deel tussen 4 m en 5 m + NAP domineren vooral zandige facies van 
kleine (20 cm tot 50 cm hoge) 3D en 2D beddingvormen (St/Sp) met veel 2e orde laagovergangen. 
Anders dan in sectie L4 vormen de laagovergangen tussen de subsets een vrijwel horizontale stra-
tificatie met, zover dit vast te stellen is, naar het oosten neigende 2e en 3e orde laaggrenzen. Het 
aanzicht van deze afzettingenreeks lijkt dus in de strekkingsrichting van de geul te lopen.

279   
Jansma 2016.

280   
Cohen et al. 2016, tabel 1: Visveld-3.3a en 3.3b events.



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

153

Figuur 5.58. Details van de onderste afzettingsreeks in sectie Z. Zie figuur 5.57 voor de locatie van de foto’s. 
a) elkaar opvolgende en over elkaar heen gevormde zandige accretievormen (facies Sp en Sl) in de top van de 
afzettingenreeks uit de midden bronstijd b (laterale accretie en verticale aggradatie). De grindrijke facies (Gt/
Sp) aan de bovenzijde van de foto vormen de geulbasis van een tweede afzettingenreeks uit, vermoedelijk, 
de gevorderde late ijzertijd. b) Stamdeel van een Zwarte Els (M 57) ingebed in de top van de zandfacies uit a). 
Foto’s naar het ZZO.
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Figuur 5.59. Grote lensvormige 3D duinvorm (SB, faciestype St) met een NNW uitbouwrichting in het westelijke 
deel van sectie Z (Foto naar het ZZO).

 
In de top van deze afzetting komen, net als in sectie L1b/a vanaf 6,0 m + NAP ook fijnzandige en 
dunne sets met kleine stroomribbels voor (faciestype Sl/Sh). Typologisch kunnen deze bedding-
vormen tot de ‘lateral-accretion macroforms’ (LA) worden gerekend die in de binnenbocht van een 
zijwaarts migrerende geul ontstaan.281 Wat daar ook voor pleit zijn de vele concentrisch opgevulde 
en soms geneste smalle en ondiepe insnijdingen die in de top van de sectie voorkomen (vanaf 5,5 
m tot 6,0 m + NAP). Mogelijk zijn het smalle geulinsnijdingen (CHm) die ontstaan bij afnemend 
hoog water (‘waning stage’) in de top van de zandbanken (‘bar-top channels’).282 Deze smalle en 
ondiepe erosiegeultjes kennen echter tegengestelde, meer NO-N gerichte afzettingsrichtingen wat 
samen met N-richtingen in (co-)sets daar direct onder (figuur 5.59) mogelijk wijst op een rotatie in 
de dominante stroomrichting. Een duidelijke rotatie in afzettingsrichtingen is niet waargenomen 
in sectie L1b en L1a maar dit betreft op deze locatie een jonger deel van de kronkelwaard. In de 
basis van één van deze geulen was een grijze laag kleiig zand afgezet (figuur 5.57) en deze geu-
linsnijding is als ‘chute channel’ geïnterpreteerd (CHc). Dit zijn geulen gevormd vanuit de hoofd-
loop die bij opkomend hoogwater (‘flooding stage’) de kronkelwaard afsnijden en daarbij eerder 
gevormd sediment, zoals een dun kleiig oeverdek, meenemen en weer afzetten.

De topset op 7,44 m + NAP van het aansluitende zandpakket in ontsluiting L1 is gedateerd op 
84 vC. ± 100 (NCL-3115088). De kronkelwaardtop op 8,42 m + NAP in P103/zone F is gedateerd 
tussen 306 vC. en 104 nC. (X6595).

281   
Bijvoorbeeld Miall 2010, 155.

282   
Ibid., 132 Gibling 2006.
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5.14.3 Sectie AA
Sectie AA lag in het directe verlengde van sectie Z en was 68 m lang en ontsloot het pakket tussen 
1,7 m en 7,5 m + NAP. Deze profielwand lag echter deels onder de nieuwe brug en was voor veld-
werk eigenlijk te zeer uitgedroogd geraakt (figuur 56 onder). Door het uitdrogen van de profielwand 
gingen de meeste sedimentaire structuren boven dit niveau schuil onder stort. Wat zichtbaar bleef 
in de naar achter hellende wand waren enkele van de belangrijkste laagovergangen tussen de 
sedimentaire sets (witte stippellijnen in figuur 5.60). Er konden ook enkele stratigrafische waarne-
mingen worden gedaan (figuur 5.61).

De bodem van de gehele sectie AA bestond dieper dan circa 1,7 m + NAP uit een pakket zeer grof 
en massief grind (figuur 5.60a). In de basis van de onderste afzettingenreeks kwamen met name 
horizontale tot licht naar het NNO duikende laagovergangen voor. Halverwege de sectie waren 
licht naar het WZW hellende laagovergangen zichtbaar. Een van de meer uitgesproken laagover-
gangen is in de profielwand opgezocht en met een schep nagestoken. Dit heeft de naar rechts 
weghellende schuine lijn midsectie opgeleverd. Daarboven kwam een naar het ZZO (naar voren) 
gerichte lensvormige set voor, vergelijkbaar met het voorbeeld in figuur 5.59. Boven dit niveau 
zakten de laagovergangen tussen de zandige facies eveneens licht in WZW richting weg. In de 
bovenkant van deze sectie lijkt dus een draai in de uitbouwrichting van de accretievlakken voor 
te komen (zie figuur 3.8: 2b, doorsnede 3) wat een kleine discordantie heeft opgeleverd (figuur 
5.60b). M59 in het uiterste WZW van sectie AA is een OSL-monster uit de top van de zandige bed-
dingfacies op 6,75 m + NAP. De datering van dit monster kwam uit rond 215 na C. ± 100 jaar (NCL-
3315313). Zie verder § 7.7 en figuur 7.32.
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Figuur 5.60. a) Overzicht van sectie AA met de waargenomen 
laagovergangen in de accretievlakken. Inzet (b) is een detail van 
het profiel midsectie met een discordantie. Zie tevens figuur 5.56 
(onder). Foto naar het ZZO (foto 31 augustus 2015).
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5.15 Landschapsmodel voor de zone oostelijk van de Waalbrug

Figuur 5.61. (Chrono)
stratigrafische corre-
latie tussen de geo-
logische sectie Z/L1 
en de opgravingen 
in de archeologische 
aandachtszones E, 
P9/57, Q-oost, B/C 
en I. De stippellijnen 
geven de 5e orde 
laagovergangen weer 
(zie figuur IV.2) en de 
geulinsnijdingsrela-
ties. Zie figuur 5.62 
voor de ligging van 
de stratigrafische 
kolommen.
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Figuur 5.62. Samenvattend landschapsmodel voor het gebied tussen de Mauritssingel en de rechteroever van 
de Waal ter hoogte van Lent met de ligging en fasering van riviermeanders vanaf de midden-bronstijd B tot en 
met de late ijzertijd. Zie verder hoofdstuk 10 en kaartbijlage 3.
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6.1 Projecten in het Circul van de Ooij

In dit hoofdstuk worden de geologische waarnemingen en dateringsresultaten ter lin-
keroever van de Waal - direct ten zuidoosten van de zones B/C, Q en E - beschre-
ven. Hier komen in het Circul van de Ooij rivierafzettingen en terrasranden voor die 
de zuidelijke begrenzing vormen van de laatholocene riviervlakte direct ten oosten 
van de zogenaamde flessenhals (zie figuur 2.9). In deze zone heeft in het verleden 
(buiten het kader van Ruimte voor de Waal) één veldbodemkundige studie plaatsge-
vonden en zijn 4 archeologische veldonderzoeken uitgevoerd die relevante gegevens 
hebben opgeleverd (figuur 6.1):

• Bodemkundige kartering in het herinrichtingsgebied ‘Ooypolder’ (figuur 6.2; Stiboka 
1989).283

• Gron: archeologisch inventariserend onderzoek Sint-Hubertusweg/Leuthsestraat 
(Grontmij 2004);284

• Nuw2: archeologisch 0nderzoek naar een vermeende Romeinse haven langs de 
Nieuwe Ubbergseweg (BAMN 2016);285

• RGD: onderzoek naar restgeulopvullingen in de Ooijpolder (Rijksgeologische 
Dienst 1983);286

• Cr1: een proefsleuven onderzoek in het Circul van de Ooij (BAMN 2005);287

 
6.2 Gebiedsbeschrijving
Het Circul van de Ooij wordt vrijwel geheel ingenomen door stroomgordels van de 
holocene meanderende Rijn, die zich hier insneed in de afzettingen van vlechtende 
rivieren van laat-pleistocene ouderdom en een terrasrand vormde.288 Het hoogte-
verschil tussen de bovenkant van de pleistocene afzettingen (figuur 6.3: A) en de 
top van de holocene kronkelwaardzanden (D) is, net als in het maatregelgebied ten 
oosten van de Waalbrug, gering. Het gebied ligt op circa 20 kilometer van de boven

283   
Mulder 1989; Mulder, Van Steenbergen & Brouwer 1992.

284   
Boshoven, De Graaf & Hopman 2004

285   
Daniël 2016.

286   
De Jong 1983.

287   
Den Hartog 1985 en Thijssen & Wildenberg 2005.

288   
Cohen et al. 2009; Cohen et al. 2012

6  Circul van de Ooij
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Figuur 6.1. Onderzoeksgebieden in het Circul van de Ooij.

 
stroomse apex van de delta (figuur 2.3). Geulvormen in het pleistocene oppervlak (3) zijn bij de 
omvorming van dit gebied tot delta net als rondom vindplaats p9/57 opnieuw gebruikt als neven-
geulen/overloopgeulen van de centrale meandertreinen. Het onderscheid tussen deltaïsche en 
oudere afzettingen is op dit terrasoppervlak, net als rondom vindplaats P9/57/Steltsestraat, zonder 
sedimentologische waarnemingen en daterend onderzoek moeilijk vast te stellen.

In het gehele westelijke binnendijkse gebied van de gemeente Ubbergen, rond het Circul van 
de Ooij en grofweg tussen Wercheren en Nijmegen, komen de kronkelwaardafzettingen van de 
stroomgordel van Ooij voor (figuur 6.3: D). Deze gehele stroomgordel was actief vanaf circa 600 
vC. De venige bovenvulling van een afgesneden rivierbocht van dit systeem is bekend in het Circul 
van de Ooij en is gedateerd tussen 131 en 260 nC. (GrN-10597). De gemiddelde diepte van de 
kronkelwaardtop ligt tussen 9 en 8,5 m + NAP.289 De kronkelwaard wordt afgedekt door een 1 tot 
1,5 m dik kleidek dat bestaat uit zandige tot lichte kleien (2).290 Ten oosten van Persingen en boer-
derij De Plak zijn de oeverafzettingen deels afgezet over pleistoceen zand en klei (1 en A) en 
deels over komklei (3). Bij Persingen en in Duits gebied bij Zyfflich liggen pleistocene rivierduin-

289   
Berendsen &Stouthamer 2001; Cohen et al. 2009.

290   
Mulder, 1989: resp. bodemeenheden Rn35 en Rn55.
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Figuur 6.2. Uitsnede uit ‘geologisch kaartje van ‘Ooypolder’ uit 1989 (naar: Mulder 1989, afb. 3).
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complexen die in het terrein goed zichtbaar zijn (B).291 Bij Wercheren komen crevasse-afzettingen 
voor met een duidelijke crevassegeul. Langs de onderrand van de stuwwal lagen waarschijnlijk 
kwelmoerassen die werden gevoed door stuwwalwater en het rivierhoogwater dat uit de Duffelt 
werd aangevoerd, onder andere via een overloopgeul waarin later een wetering (Het Meertje) is 
aangelegd.

6.3 Sint-Hubertusweg/Leuthsestraat
Ten westen van, en min of min parallel aan, de Sint Hubertusweg is in 2004 een bijna 200 meter 
brede en asymmetrische restgeulvulling gevonden direct tegen de rand van een rivierterras van 
laatpleistocene ouderdom (figuur 6.4 en 6.6: Gron).292 De geulbasis is tijdens het booronderzoek 
niet bereikt maar lag in ieder geval dieper dan 6,7 m + NAP. De onderste aangeboorde lagen in de 
geulvulling bestonden uit een 1,5 m tot 2 m dik pakket humeuze en slappe siltige klei (Ks2/Ks3) 
met veenlaagjes, plantenresten en rietresten. De top van de restgeul was opgevuld met zandige 
oeverkleien met een aflopend profiel (Kz2 -> Ks4). In de bovenvulling zijn tijdens proefsleuvenon-

291   
Paas & Teunissen, 1978, fig. 24.

292   
Boshoven, Soetens & De Graaf 2004; Mulder 1989.

Figuur 6.3. Vereenvoudigd geologisch profiel tussen Ubbergen en Ooij. Zie figuur 6.2 voor de ligging van het 
profiel (naar: Stiboka 1975, afb. 15).
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Figuur 6.4. Ondergrondmodel voor het plangebied Sint Huberstusweg-Leuthsestraat met de datering van boor-
vondsten en oppervlaktevondsten (bron: Boshoven, Soetens & De Graaf 2004).
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derzoek door BAMN sporen en vondsten uit de late ijzertijd en 1e eeuw nC. aangetroffen (figuur 
6.6: Gron en Cr1).293 Ten westen van de restgeul werd een met de geul geassocieerde NNW geori-
enteerde kronkelwaardrug uitgekarteerd. Deze was tenminste 100 meter breed en 700 meter lang. 
Het hoogste zandvoorkomen werd aangeboord op circa 9,0 m + NAP (figuur 6.5). Tijdens proef-
sleuvenonderzoek werden in werkput 3 op de kronkelwaardrug in de top van het oeverdek (zan-
dige klei) rond 9,5 m + NAP relatief veel vondsten en sporen uit de Romeinse tijd gedaan.294 Ten 
oosten van de restgeul langs de Sint Hubertusweg zijn in het najaar van 2004 op het pleistocene 
terras nederzettingsresten uit de eerste en tweede eeuw nC. gevonden.295 In 1983 en 1984 werd 
hier al door amateurarcheologen in kleiafgravingen op circa 10 m + NAP een 0,20 m dikke laag 
met Romeins materiaal uit de 1e eeuw nC. gevonden.296 Op circa 9,6 m + NAP werden bewonings-
sporen uit de prehistorie waargenomen, mogelijk uit het midden neolithicum.297

Het gaat in dit onderzoeksgebied dus duidelijk om een fragment van een vele honderden meters 
brede pre-Romeinse meanderbocht die bewaard is gebleven langs de rand van de holocene 
riviervlakte. De schaal en setting van deze riviermeander is vergelijkbaar met de (veronderstelde) 
riviermeander uit de periode 400 tot 150/100 vC. die aan de overzijde van de riviervlakte in zone 
B/C is gevonden. Over de ouderdom van deze riviermeander tasten we nog in het duister. Volgens 
de huidige paleogeografische modellen van de riviervlakte behoren de holocene rivierafzettin-
gen in dit onderzoeksgebied tot de stroomgordel van Leuth (figuur 2.7, nummer 93). Deze vormde 
meanders tussen circa 1070 vC. en (naar schatting) de beginfase van de midden-ijzertijd.298 Een 
14C-dateringen aan moeraskalk in de restgeulvulling van een van de meanders 6 kilometer naar 
het oosten dateerde deze laag tussen ca. 360 en 110 vC. (GrN-10596). Het gedateerde niveau 
lag echter zeker 1 meter boven de geulbasis en de datering representeert een gevorderde fase 
van opvulling.299 De geulvulling wordt direct ten noordwesten van het rivierduin van Persingen 
afgesneden door een jongere rivierkronkelwaard die mogelijk nog tot de Stroomgordel van Ooij 
behoort. De beginfasedatering van dit systeem ligt rond ca. 600 vC. Deze gegevens geven een 
globale ‘ante quem’ datering voor de meanderhalsafsnijding van de bocht langszij de Sint Huber-
tusweg ergens in de midden ijzertijd.

293   
Thijssen & Wildenberg 2005.

294   
Ibid.

295   
Thijssen & Wildenberg 2005.

296   
Den Hartog 1985.

297   
Den Hartog 1984; Boshoven, Soetens & De Graaf 2004.

298   
Boshoven, Soetens & De Graaf 2004, 17; Cohen et al. 2012, nr. 93.

299   
Cohen et al. 2012, nummer 93.
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Figuur 6.5. Bovenkant van de zandafzettingen ten opzichte van NAP op basis van boorgegevens in het plan-
gebied Sint Hubertusweg-Leuthsestraat. Let op de langgerekte rug in het westelijke deel van het gebied en 
de asymmetrische vorm van de geul. De overgang naar de pleistocene afzettingen in het oostelijk deel is een 
stootoeverrand. Zie tevens figuur 6.4 (bron: Boshoven, Soetens & De Graaf 2004).

Waar de rivierrestgeul de Leuthsestraat in NNO richting kruist wordt deze afgesneden door een 
latere restgeul van de Waal.300 Direct op de buitenoever daarvan is het Kasteel Ooij ontstaan met 
een eerste vermelding die stamt uit 1184 (figuur 6.6: O).301 De oudste datering van de Heren van 

300   
Mulder 1989.

301   
Gorissen 1959.
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Figuur 6.6. Maaiveldreliëf in het Circul van de Ooij. Lichte tinten zijn de hogere delen van het landschap, don-
kere tinten zijn de laagten. Reliëfverschillen liggen in de orde van centimeters en decimeters. Duidelijk zicht-
baar is het concentrische kronkelwaardreliëf onder het kleidek en de ligging van kronkelwaard- en restgeulen. 
De bemonsteringslocatie van de door de Rijksgeologische dienst (RGD) gedateerde restgeul is aangegeven 
met een rode stip. 
 

Ooy is echter bijna een eeuw ouder, 1088 en de naam Ooij wordt al in de 10e eeuw genoemd.302 
Het is dus mogelijk dat de vóór 1184 gebouwde versterking al uit de 11e eeuw dateert. Mulder 
(1989) dateert deze restgeul en de noordoostelijk daarvan gelegen kronkelwaard daarom in de 
vroege middeleeuwen.303

6.4 Restgeulvullingen van de Ooijmeander
De holocene fluviatiele afzettingen bestaan in het Circul van de Ooij goeddeels uit de oever-, geul- 
en beddingsedimenten van de stroomgordel van Ooij (figuur 2.7, nummer 127). De beginfaseda-
tering van dit systeem ligt rond ca. 600 vC. Van een van de afgesneden meanderbochten van dit 
systeem is het kronkelwaardreliëf nog steeds in het maaiveld zichtbaar (figuur 6.6 en figuur 2.9).304 
De eindfasedatering van deze meander is gebaseerd op een in het maaiveld zichtbare en met 
klei en venige klei opgevulde diepe restgeul. Een 14C-ouderdomsbepaling aan de venige kleilaag 
op 7,88 m + NAP leverde in de jaren tachtig van de vorige eeuw een ouderdom op in de midden-
Romeinse tijd, tussen 131 en 260 nC. (GrN-10597).305 Het kleiige pakket onder deze veenlaag was 

302   
Gorissen 1956.

303   
Onder meer ook op basis van Den Hartog 1984.

304   Cohen et al. 2009, 2012.

305   De Jong 1983; Willems 1986, fig. 15.
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echter nog zeker 1,4 m dik en reikte tot dieper dan 6,5 m + NAP. Deze diepere kleilagen zijn ook 
het product van opslibbing in de afgesneden meanderbocht en de datering in de midden-Romeinse 
tijd representeert dus een gevorderde fase van opvulling.

Heunks & Van Hemmen (2016, 78) gingen uit van een zeer langzame dichtslibbing van deze rest-
geul en veronderstelden dat - voordat zich kleiig veen ging vormen in de restgeul – de rivierbocht 
al meerdere eeuwen buiten werking moet zijn geweest. Zij dateerden het afsnijden van de mean-
derbocht in de late ijzertijd, in de tweede eeuw vC. Dit proces kan echter ook veel sneller zijn 
verlopen. Het 1,5 tot 2,5 m dikke pakket rivierrestgeulvullingen in zone B/C is, als voorbeeld, in 
grofweg 150 jaar ontstaan (§ 5.6.2). Uitgaande van vergelijkbare sedimentatiesnelheden kan de 
meanderbocht in het Circul van de Ooij dus ook al in de eerste of vroege tweede eeuw van de 
jaartelling zijn afgesneden, zeker ook omdat de afgesneden geul nog enige tijd in verbinding zal 
hebben gestaan met de buitenbocht van de nieuwe loop. Het onderste kleipakket kan dan zelfs in 
een periode van tientallen jaren zijn ontstaan.306 In 2015 werd op de locatie waar deze (rest)geul de 
erosierand van de stuwwal raakt (figuur 6.6, Nuw2) een grove channellag met Romeinse vondsten 
uit de 1e eeuw nC. aangetroffen (§ 6.5).307

6.5 Sectie Nieuwe Ubbergseweg 160
6.5.1 Algemeen
Op 10 september 2015 is op een terrein tussen de Nieuwe Ubbergseweg en de Rijksstraatweg te 
Ubbergen door BAMN een kleine maar diepe archeologische proefput gegraven.308 Deze proefput 
had als doel om in het profiel een vondstrijke laag op 5,5 m tot 6,0 m + NAP te kunnen bestude-
ren. In deze laag was tijdens eerder booronderzoek over een lengte van minimaal 550 m en een 
breedte van 20 m houtskool, Romeins baksteen en op een groot aantal plekken ook Romeins aar-
dewerk gevonden. Het vermoeden was dat het om de resten van een Romeinse kade zou kunnen 
gaan. Het onderzoek naar de bodemgelaagdheid in de proefput is gerapporteerd in Daniël (2016).

De proefput is aangelegd op de smalle rand onderlangs de afbraakwand van de Stuwwal van Nij-
megen. Dit terrein is na de laatste grote overstroming in 1926 met ruim 2 m grond opgehoogd wat 
heeft bijgedragen aan de indruk van een terras. De bodem onder de ophooglagen bestaat uit hel-
lingafzettingen met ingeschakelde kleilagen die zijn afgezet vanuit de aangrenzende riviervlakte. 
Hoe oud deze afzettingen zijn is onbekend. Uit een publicatie van Bogaers en Haalebos over de 
afvallagen op de helling direct onder het Kops Plateau is gebleken dat deze nog in hun oorspron-
kelijke chronostratigrafische positie liggen.309 Dit laat zien dat hoger op de helling sinds het begin 
van de Romeinse tijd geen belangrijke erosie meer heeft plaatsgevonden. Interessant aan deze 
locatie voor de ontwikkeling van de aangrenzende riviervlakte is dat de proefput direct op het punt 

306   Toonen, Kleinhans & Cohen 2012, 468 e.v., zie ook Bechert 2011 en Schwendel et al. 2019. 

307   Daniël 2016, 20 e.v.

308   Daniël 2016.

309   
Bogaers & Haalebos 1975.
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is gegraven waar de rivierstootoever van de Ooijmeander de erosierand van het stuwwalterras 
raakt (‘impingement point’310). Zie figuur 6.6.

De proefput ontsloot de afzettingen tussen het maaiveld op 11,8 m + NAP en 5,8 m + NAP. Van-
wege veiligheidsrisico’s en de snelheid waarmee de meer dan 6 meter diepe proefput moest 
worden aangelegd kon de stratigrafie van de afzettingen echter maar beperkt worden onderzocht. 
Relevante (vondst)lagen en enkele houten elementen zijn uitsluitend vastgelegd met camera en de 
NAP-hoogten van pakketten konden globaal worden bepaald met behulp van een baak of ingeme-
ten worden met een RTS. Gedurende de gehele ontgraving is speciale aandacht besteed aan de 
stratigrafie, met name aan laagovergangen en laagverbreidingen in relatie tot vondstlagen.

Figuur 6.7. De diepste niveaus met onderin zichtbaar laag N (laag 6300) waarin baksteenfragmenten uit de 
Romeinse tijd zichtbaar zijn als oranje verkleuringen (bron: Daniël 2016).

310   
Zie bijvoorbeeld Ghinassi et al. 2016
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Figuur 6.8. Profielschets op basis van profielwaarnemingen, foto’s en hoogtemetingen met de aanduiding van 
de lagen (bron: Daniël 2016).

 
6.5.2 Stratigrafie en chronologie
De waarnemingen zijn vastgelegd in een stratigrafische kolom (figuur 6.7). Grofweg de bovenste 
2,5 m van de proefput (van 12,5 tot 9,7 m + NAP) bestond uit een rommelig pakket zandige tot sil-
tige klei (lagen A, B en C in figuur 6.8 en 6.9). Deze zijn in het subrecente verleden aangebracht 
ter ophoging van het terrein. Dit ophogingspakket werd gescheiden van de schonere kleipakket-
ten G en H in figuur 6.8 door de afzettingen D, E en F. Laag D bestaat uit een rommelig geredu-
ceerd kleipakket met veel houtresten en dunne zandlaagjes en een aflopend profielverloop. Laag 
E bestaat uit een dunne laag matig tot grof grind die als een grindsnoer over laag F ligt. Laag F is 
een enkele centimeters dikke laag los gepakt en verspoeld grof tot zeer grof ijzerrijk zand dat ero-
sief op de onderliggende kleilaag G is neergelegd.

Laagsequentie D, E en F is geïnterpreteerd als een overstromingsdek. Laag D is de bezin-
kingslaag van sediment en houtresten die na een extreem rivierhoogwater tot een hoogte van 9,7 
m + NAP is afgezet. Afzettingen E en F betreffen in deze faciesinterpretatie de erosielagen die 
zijn gevormd ten tijde van de overstroming. Omdat op het niveau van laag D tijdens de ontgraving 
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rupsbandsporen in het vlak werden herkend, kan worden aangenomen dat het overstromingsdek 
is gevormd tijdens de laatste grote overstroming van het gebied in januari 1926, toen de hoogste 
afvoer van de Rijn ooit gemeten werd bereikt.

De afgetopte laag G betrof een vondstloze, steriele en grijze vette kleilaag (Ks2) met enige hout-
resten en iets humeuziteit. Laag G is als S 5050 geregistreerd en is afgezet vanaf ca. 8,7 m + NAP 
tot tenminste 9,3 m + NAP. Die afzettingshoogte is vergelijkbaar met de vondst- en akkerlagen 30 
(en 28) uit de volle middeleeuwen ter overzijde van de riviervlakte in de zones B/C en Q. In deze 
kleilaag G zijn echter alleen enkele grindjes waargenomen. Deze zijn geïnterpreteerd als de lichte 
bijmenging van erosiemateriaal afkomstig vanuit de afbraakwand. De basis van deze kleilaag 
bestond eveneens uit een duidelijk humeuze klei met plantenresten en wederom met een grindbij-
menging (laag H, S 5060). Onder de humeuze kleilaag H ging het profiel rond 8,0 m – 8,5 m + NAP 
scherp over in kleiig veen (laag I, S 6000) met enkele zandlaagjes en grover grind. Deze kunnen 
als rolstenen vanaf de oever in het veen terecht zijn gekomen. Veenlaag I bevatte materiaal met 
een datering in de volle middeleeuwen311 en vormde het loopniveau behorende bij enkele houten 
staken die vanuit deze laag tot in het onderliggende grindpakket (laag O) waren geslagen. In laag 
I werd ook een gestempeld tegulafragment uit de Romeinse tijd aangetroffen.312 De bijmenging 
met zandlaagjes en enkele rolstenen wijst er op dat er gelijktijdig met de aardewerkscherven ook 
(ander) erosiemateriaal vanaf de aangrenzende helling in de laagte terecht is gekomen.

Veenlaag I dekte in de zuidzijde van het westprofiel een in zuidelijke richting oplopend erosiepak-
ket (laag L) af die die in de overgangszone naar de erosiehelling lijkt te zijn gevormd. Ingeschakeld 
tussen laag I en L kwam een iets kleiiger veenlaag J voor, eveneens met aardewerkfragmenten en 
enkele rolstenen en een zwak humeuze kleilaag K (Ks4). Diverse scherven van Pingsdorfaarde-
werk met diagnostische kenmerken in de lagen I tot en met G duiden op een datering van de lagen 
I, J en K in de 11e en vroege 12e eeuw.313 Buiten de Pingsdorfscherven zijn fragmenten van kogel-
potten, baksteen en natuursteen en in mindere mate hout en metaal, in deze lagen aangetroffen.

De faciesopeenvolging van lagen G tot en met K (tussen ca. 9,3 m en 6,8 m + NAP) wijst op afwis-
selende fasen van verlanding en sedimentatie in een zeer rustig open water milieu in de nabijheid 
van de erosiehelling. Gezien de afzettingshoogte van de pakketten ten opzichte van de hoogtelig-
ging van de cultuurlagen 40 en 30 in het kleidek aan de overzijde van de riviervlakte betreft het (de 
randzone van) een geulvormige laagte langs de afbraakrand. In deze laagte werd in de middeleeu-
wen Het Meertje uitgegraven.

Een duidelijk afwijkende vondstlaag betreft laag L (S 6200), een humeuze en geoxideerde men-
glaag met veraarde plantenresten, grind, (grof ) zand en veel archeologisch materiaal. Deze 
werd tussen 6,1 m en 7,7 m + NAP herkend als een duidelijk in noordelijke richting uitwiggende 
laag. Deze laag is geïnterpreteerd als een erosieafzetting van (vermoedelijk deels) akkermateri-

311   
Daniël 2016, § 4.2.1.

312   
Ibid., § 4.2.2

313   
Daniël 2016, § 4.2.1.
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aal en bosstrooisel. In deze laag zijn een wandfragment van kogelpotaardewerk en een randfrag-
ment Paffrathaardewerk aangetroffen. Ook deze dateren, waarschijnlijk, uit de 1oe of 11e eeuw 
(Ottoonse tijd/vroege fase volle middeleeuwen). Erosiepakket L ligt erosief over laag M heen, die 
op basis van het sterk heterogene karakter (zand vermengd met grof grind en leem) en de losse 
pakking eveneens kan worden geïnterpreteerd als een laag met hellingmateriaal veroorzaakt door 
het afkalven van de oever (‘slump layer’). Ook in dit pakket S 6200 is veel vondstmateriaal uit de 
Ottoonse tijd/vroege fase volle middeleeuwen gevonden.

Figuur 6.9. Compilatiefoto van 
de bovenkant van het westpro-
fiel met de locatie van pollen-
bakken en een aanduiding van 
de lagen A tot en met I (bron: 
Daniël 2016).
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Laag M rust onderin de proefput op 6,0 m - 5,8 m + NAP direct op een dunne oranjebruine en los-
gepakte grindlaag N (S 6300, figuur 6.7). In deze laag zijn naast enkele dakpanfragmenten ook 
een enkele scherf terra sigillata uit de 1e eeuw nC. en een gestempeld baksteenfragment (‘later’) 
uit AD 89-96 gevonden.314 Jonger vondstmateriaal is in deze laag niet aangetroffen. Laag N wijkt 
qua pakking en grindformaat sterk af van de vondstloze grindlaag met zeer grof grind die hier 
direct onder is aangetroffen, laag O genoemd. Wat verder tijdens een korte inspectie van de stort 
opviel waren de kleibrokjes in het grindrijke sediment van laag N, een bijmenging die afwijkt van 
de lagen er direct boven en onder. De dunne vondstlaag met alleen Romeins materiaal en klei-
brokken doet vermoeden dat het een goeddeels verspoelde vondstlaag uit de vroeg-Romeinse tijd 
betreft waarvan alleen de (geul)basis als ‘channel- lag deposit’ bewaard is gebleven. Wellicht heeft 
er nog een kleilaag op gelegen die eveneens verspoeld is geraakt. Het grindrijke pakket O dat in 
de basis van de proefput vanaf circa 5,8 m + NAP is aangetroffen is waarschijnlijk van laatpleisto-
cene ouderdom, maar kan zowel bestaan uit fluviatiel sediment (Formatie van Kreftenheye) als uit 
zeer grof en uitgespoeld hellingmateriaal wat tegen de helling van de stuwwal voorkomt (Formatie 
van Boxtel). Het onderzoek kon hier geen uitsluitsel over geven.

6.5.3 Interpretatie lagen K t/m N
Het dieptebereik van laag N, van 5,8 m tot 6,4 m + NAP en de mogelijk afgespoelde kleilaag erbo-
ven, ligt binnen het dieptebereik van het kleipakket in de restgeul ruim 1000 meter naar het NNO 
(7,8 m tot dieper dan 6,5 m + NAP). Uit het in figuur 6.6 zichtbare geulverloop valt af te leiden dat 
beide locaties tot dezelfde bedding kunnen worden gerekend. De bovenvulling van de restgeul 
dateert in de 2e of 3e eeuw (tussen 131 en 260 nC.) terwijl laag N materiaal uit de gevorderde 1e 
eeuw heeft opgeleverd. Uit deze gegevens kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de 
afgespoelde Romeinse (Flavische) laag N op 5,8 m + NAP de ‘lag-deposit’ van deze rivier vormt.315 
Dat zou een novum zijn. Een rivier uit de Flavische fase van de Romeinse tijd die op deze speci-
fieke locatie de stuwwalhelling raakt – direct stroomopwaarts van de Hunerberg waar reeds tussen 
19 en 16 vC. de Romeinen een 42 ha groot legioenskamp bouwden - zou een wezenlijke element 
toevoegen aan de discussie over de locatiekeuze die de Romeinen hadden bij het inrichten van 
hun eerste militaire versterkingen in Nederland. Geheel zonder problemen is deze interpretatie 
echter niet. Tussen de verspoelde Romeinse vondstlaag N en het volmiddeleeuwse erosiepakket 
M gaapt een stratigrafisch gat van bijna 900 jaar die de gehele vroege middeleeuwen tot het begin 
van de 10e eeuw omvat. In deze gehele periode lijkt het niet tot sedimentatie van enige omvang te 
zijn gekomen. Ook zijn er in de bovenliggende pakketten geen archeologische resten uit de gevor-
derde Romeinse tijd of vroege middeleeuwen aangetroffen. Dit zou op een langdurige afwezigheid 
van menselijke activiteit in deze zone wijzen. Dat is in deze setting met een actieve rivier in de 
nabijheid (Waal), de aangrenzende Romeinse kampementen en een bewoonbare terrasrand niet 
erg waarschijnlijk.

Op basis van de stratigrafie van het oeverdek aan de overzijde van de riviervlakte in zones E, 
Q-oost en B/C zal het opslibbingsniveau van het kleidek in de 10e en 11e eeuw (laag 30/28) ten-

314   
Daniël 2016.

315   
Laag N zakte in noordelijke richting dieper weg en mogelijk is in de proefput een randzone aangesneden. 
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minste tot circa 9,10 m + NAP hebben gereikt, dat wil zeggen tot in de (vondstloze) laag G in dit 
profiel. Wellicht hangt dit chronostratigrafische hiaat daarom samen met een erosiefase vlak voor 
de vorming van laag M waarin de vermoede geulafzettingen (waartoe laag N behoort) en latere 
vroegmiddeleeuwse afzettingen verspoeld zijn geraakt, mogelijk als gevolg van extreem hoogwa-
ter. Uit geologische reconstructies en historische documenten is bekend dat de omgeving van Nij-
megen rond 784 werd getroffen door een catastrofaal hoogwater op de Waal (zie figuur 10.10).316 
Lagen K, L en M zijn in dit model dan de slump- en opvullingslagen die naderhand vanaf de rand 
in de nieuw ontstane laagte terecht zijn gekomen. Uit de verschillende fasen van de gevorderde 
Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen dateren aan de andere zijde van de riviervlakte ook de 
crevasse-eenheden a tot en met c die in zone E (§ 5.10.3.7, tabel 5.2) en in de zone tussen de ver-
lengde Waalbrug en de spoorbrug (hoofdstuk 7) zijn onderscheiden.

316   Toonen et al. 2013,141 e.v.; Cohen et al. 2016.
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7.1 Inleiding
 
7.1.1 Algemeen
De zone ‘Rondom Knodsenburg’ is het gebied tussen de verlengde Waalbrug 
en spoorbrug (figuur 7.1). In deze zone zijn door Bureau Archeologie en Monu-
menten van de gemeente Nijmegen en door RAAP onder andere het Fort Knod-
senburg (zone H) uit de beginfasen van de Tachtigjarige Oorlog (tussen 1585 
en 1609) en een Ottoonse nederzetting (zone J) opgegraven.317 De resultaten 
van het vele onderzoek in deze zone (zie figuur 1.2) is gepubliceerd in een groot 
aantal rapporten waaronder Koot & Heirbaut (2017, zone H/Knodsenburg), Norde 
(2019, zones N, O2-1, O2-2, Plaatbrug West en Griftdijk Zuid), Verhelst (2019c, 
zones Ha, Hb, T1 en T2), Verhelst (2019b, zones J en Plaatbrug Oost), Hesse-
ling (2017a, zone T3) en Rondags (2017, zone L). De in dit hoofdstuk behandelde 
geologische waarnemingen vormen onderdeel van deze rapportages.

Figuur 7.1. Kaart met de sectieaanduidingen in het maatregelgebied rondom Fort 
Knodsenburg.

317   
Verhelst 2019c; BAMN rapport in voorbereiding; Verhelst 2019b.

7  Rondom Fort Knodsenburg
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Ook na beëindiging van het archeologische veldwerk is het gebied gedurende de verdere ont-
gravingen herhaaldelijk bezocht voor het documenteren van ontsluitingen en het verzamelen van 
archeologisch materiaal (figuur 7.1). Een belangrijke reeks west-oost georiënteerde secties is ont-
staan tussen juni en september 2014 toen de werkstraat voor het bestenen van de nieuwe Waal-
dijk was gegraven (secties J, F, I, H, G, K en AB). Deze secties sluiten aan op de secties AA, Z, 
L1/2 en L3 ten oosten van de verlengde Waalbrug. Andere belangrijke secties zijn D en E waar een 
grindrijke oeverbank was ontsloten en de secties O (augustus 2014) en AB/J/Griftdijk Zuid (augus-
tus 2015) waarin het hart318 van een grote crevassewaaier werd ontsloten.

7.1.2 Daterende archeologische vondsten en materiaalanalyse
Het chronostratigrafisch raamwerk van de rivierafzettingen rondom het voormalige Fort Knodsen-
burg is voor een belangrijk deel opgesteld aan de hand van de archeologische vondsten die in dit 
gebied zijn gedaan. Deze worden beschreven in de archeologische rapportages van de onder-
zoekszones met uitzondering van de vondsten uit de rivierbeddingafzettingen in zone Ha (onmid-
dellijke nabijheid van sectie D en E1), die in dit rapport worden beschreven. Ook tijdens de geo-
logische begeleiding zijn vondsten gedaan. Voorafgaand aan de beschrijving van de ontsluitingen 
in dit gebied worden deze in paragrafen 7.2.1 (aardewerk en bouwmaterialen), 7.2.2 (metaalvond-
sten) en 7.2.3 (houtvondsten) door de bij het onderzoek betrokken materiaalspecialisten beschre-
ven. In paragrafen 7.3.1 en 7.3.2 volgen de respectievelijke analyses van de botvondsten en de 
grindmonsters.

7.2 Daterende archeologische vondsten
7.2.1 Aardewerk en bouwmaterialen
Ivo Hermsen

7.2.1.1 Methode en doelstelling

De geologische begeleiding heeft in totaal 59 fragmenten aardewerk met een gezamenlijk gewicht 
van ongeveer 1,7 kg opgeleverd. Al deze vondsten zijn gedaan tijdens het ontgraven van de Spie-
gelwaal tussen de Waalbrug in het oosten en de spoorbrug in het westen. De vondsten zijn gekop-
peld aan vijftien vondstnummers en afkomstig uit tien verschillende lagen en/of vondstlocaties. Het 
grootste deel van de scherven (39 stuks) is afkomstig uit het beddingzand en grind van een oever-
bank die in zone Ha als secties D en E werden ontsloten (§ 7.4.1, figuur 4.3). De overige aarde-
werkvondsten zijn uit andere secties verzameld.

Gezien de doelstelling van het onderzoek was de voornaamste opgave van de aardewerkstudie 
het dateren van de afzettingslagen waarin de aardewerkfragmenten ingebed waren geraakt en de 
vormingsomstandigheden. Daarnaast had het aardewerkonderzoek tot doel een karakterschets 
van het materiaal te geven en waar mogelijk de functie en herkomst (productiegebied of -plaats) 
ervan te bepalen

318   
‘crevasse-splay feeder channels’ cf. Mjøs et al. 1993; Kraus & Wells 1999; Arnaud-Fassetta 2013. 
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De scherven zijn beschreven in de RAAP-database Odile. Hierin zijn per scherf of groepje bij 
elkaar horende scherven de volgende kenmerken vastgelegd: aardewerkcategorie, aard fragment, 
aantal, gewicht, minimum aantal exemplaren, vorm, type, versiering, mate van afslijting, bakmi-
lieu en/of kleur, in het geval van randfragmenten tevens het bewaard gebleven randpercentage (de 
zogenaamde estimated vessel equivalent, afgekort EVE) en de gereconstrueerde randdiameter en 
in het geval van handgevormd aardewerk tevens de aard van de magering, oppervlakte afwerking 
en wanddikte.

In de volgende paragraaf wordt allereerst kort ingegaan op enkele algemene kenmerken van het 
aardewerk, waarna per aardewerkgroep globaal in chronologische volgorde een overzicht van de 
gedane vondsten wordt gegeven.

7.2.1.2 Conservering

Het gros van de scherven vertoont littekens van een langdurig verblijf in de rivier. Het transport 
en de erosie door snel stromend water heeft, zeker in de grofzandige en grindige bedding, bij veel 
scherven tot veel plaatselijke beschadigingen of tot het afslijten van het gehele aardewerkopper-
vlak (inclusief eventuele gebruikssporen) en afronding van de breukvlakken geleid (tabel 7.1). 
In het bijzonder de zachtst gebakken aardewerksoorten (zoals het handgevormde aardewerk, 
waarvan het oorspronkelijke oppervlak en het bakmilieu niet altijd meer te bepalen is) en het aar-
dewerk met de geringste wanddiktes (bijvoorbeeld de geverfde waar) hebben hier sterk van te 
lijden gehad. Het relatief hoge gemiddelde gewicht per scherf van 28,8 g dat voor alle aangetrof-
fen scherven samen berekend is, is waarschijnlijk niet representatief voor de fragmentatiegraad 
van al het – deels niet ontdekte – aardewerk dat in de rivierafzettingen is opgenomen. Dit getal 
geeft vooral aan dat onder niet optimale vondstverzamelomstandigheden en door het extensieve 
karakter van het onderzoek, de meest opvallende en grotere aardewerkfragmenten zijn oververte-
genwoordigd in het vondstenspectrum. De kans op het ontdekken van veel kleinere scherven was 
tijdens de geologische begeleiding van het uitgraven van de Spiegelwaal gering, in het bijzonder 
voor wat betreft aardewerk met een kleur die sterk lijkt op die van het natuurlijke riviersediment. 
Desalniettemin geeft de bijeen gebrachte verzameling scherven een aardig beeld van het uit-
eenlopende karakter en de dateringsbreedte van het aardewerk dat in het verleden vermoedelijk 
vanaf de zuidoever van de vroegere rivier als nederzettingsafval in het water is gegooid of even-
tueel door afkalving van de oever ter hoogte van een of meerdere vlak langs de rivier gelegen 
nederzettingsgebieden in het water terecht is gekomen, waarna het met de stroming mee over 
wisselende afstanden in westelijke richting is verplaatst.

mate van slijtage oppervlak en       
afronding breukvlakken N gewicht 

(g) 
gemiddeld gewicht per scherf 

(g)

sterk tot zeer sterk afgesleten 26 661,9 25,5

matig afgesleten 23 403,2 17,5

nauwelijks afgesleten 10 634,6 63,5

totaal 59 1699,7 28,8

Tabel 7.1. Mate van afslijting en afronding van het aangetroffen aardewerk (N = totaal aantal fragmenten).
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7.2.1.3 Algemene datering

Het aardewerk dateert vrijwel uitsluitend uit de Romeinse tijd (tabel 7.2), met – afgaande op het 
diagnostische schervenmateriaal – een accent op de vroeg- en midden-Romeinse periode tussen 
circa 50/70 en 150 nC. Eén fragment handgevormd aardewerk dateert zeker uit de prehistorie 
(bronstijd), enkele andere fragmenten kunnen zowel uit de late prehistorie (ijzertijd) als uit de 
eerste helft van de Romeinse tijd stammen. Het opvallend kleine aandeel handgevormd aarde-
werk is in algemene zin in Nijmegen kenmerkend voor de periode vanaf ongeveer het laatste 
kwart of einde van de 1e eeuw en daarnaast voor militair-Romeinse vindplaatsen die voor een 
deel ook al vroeger uit de 1e eeuw dateren. Slechts één scherf kan met zekerheid worden toege-
schreven aan het tijdvak ná het midden van de 2e eeuw. Hoewel diverse aardewerkvondsten op 
basis van het baksel potentieel tot het einde van de 3e eeuw nC. kunnen dateren, ligt de beginda-
tering van deze stukken altijd eerder, in de 1e of 2e eeuw. Typisch 3e-eeuws aardewerk ontbreekt, 
evenals overtuigend laat-Romeins en jonger materiaal. Daarmee lijkt de einddatering van het ver-
spreid aangetroffen aardewerkcomplex als geheel in de tweede helft van de 2e eeuw gezocht te 
moeten worden.

Tabel 7.3 geeft een overzicht van de vertegenwoordigde aardewerkcategorieën, uitgedrukt in ver-
schillende kwantificatie eenheden. In het totaaloverzicht in tabel 7.4 zijn per aardewerkcategorie, 
voor zover deze zich lieten vaststellen, de aanwezige bakselgroepen, vormen en typen vermeld

.

periode N gewicht (g) MinAE MinAE rand EVE rand
bronstijd 1 11,6 1 0 0

ijzertijd - Romeinse tijd 4 150,4 4 1 0,3

Romeinse tijd 54 1537,7 23 7 2,5

totaal 59 1699,7 28 8 2,8

Tabel 7.2. Datering van het aangetroffen aardewerk (N = totaal aantal fragmenten; MinAE = minimaal aantal 
exemplaren; MinAE rand = minimum aantal exemplaren op basis van randfragmenten; EVE rand = estimated 
vessel equivalent op basis van randfragmenten).
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categorie
N aandeel 

totaal

ge-
wicht 

(g)

aandeel 
totaal

Min 
AE aandeel 

totaal

Min 
AE 

rand

aandeel 
totaal

EVE 
rand aandeel 

totaal

handgevormd 
aardewerk bronstijd 1 1,7% 11,6 0,7% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0%

handgevormd 
aardewerk ijzertijd - 

Romeinse tijd
4 6,8% 150,4 8,8% 4 9,1% 1 12,5% 0,3 10,7%

terra sigillata 5 8,5% 40,7 2,4% 3 6,8% 1 12,5% 0,11 3,9%

terra nigra 1 1,7% 2,9 0,2% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0%

geverfd aardewerk 1 1,7% 0,4 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0%

fijn Nijmeegs aardewerk 1 1,7% 4,3 0,3% 1 2,3% 1 12,5% 0,02 0,7%

gladwandig aardewerk 23 39,0% 635,3 37,4% 17 38,6% 1 12,5% 1 35,7%

(middelgrote) standam-
foor 3 5,1% 90,3 5,3% 3 6,8% 0 0,0% 0 0,0%

amfoor 5 8,5% 254,2 15,0% 3 6,8% 0 0,0% 0 0,0%

Low lands ware I 1 1,7% 38,3 2,3% 1 2,3% 1 12,5% 0,07 2,5%

ruwwandig aardewerk 14 23,7% 471,3 27,7% 9 20,5% 3 37,5% 1,3 46,4%

totaal 59 100,0% 1699,7 100,0% 44 100,0% 8 100,0% 2,8 100,0%

Tabel 7.3. Overzicht van de aardewerkcategorieën (N = totaal aantal fragmenten; MinAE = minimaal aantal 
exemplaren; MinAE rand = minimum aantal exemplaren op basis van randfragmenten; EVE rand = estimated 
vessel equivalent op basis van randfragmenten).

7.2.1.4 Aardewerk uit de late prehistorie en de Romeinse tijd

Handgevormd aardewerk

De oudste vondst bestaat uit een 8 mm dik wandfragment van prehistorisch handgevormd aarde-
werk dat sterk met matig grof kwartsgruis is gemagerd (V 142). De minerale mageringsdeeltjes 
steken uitbundig boven het lichtbeige binnen- en buitenoppervlak uit. In combinatie met het zachte 
baksel en de aanwezigheid van haarscheurtjes in het oppervlak, duiden deze kenmerken op een 
datering in de bronstijd (2000-800 vC.).  
De vier overige fragmenten handgevormd aardewerk die tijdens het onderzoek zijn verzameld, 
moeten op basis van hun specifieke eigenschappen iets later in de tijd worden geplaatst. Drie 
wandscherven met potgruismagering respectievelijk fijne zandmagering zijn afkomstig van aar-
dewerk met een glad respectievelijk besmeten (met klodders klei opgeruwd) oppervlak, dat is uit-
gevoerd in een donker baksel. Dit soort aardewerk is in de regio Nijmegen karakteristiek voor de 
ijzertijd (800-19 vC.) tot en met de vroege fase van de Romeinse tijd (19 vC.-100/150 nC.). Rond 
het begin van de midden-Romeinse tijd, in de late 1e eeuw, wordt het inheemse aardewerk dat 
traditioneel in de meeste woonplaatsen door vrouwen met de hand op huishoudelijk niveau werd 
geboetseerd, in de huishoudens van de lokale bevolking steeds meer vervangen door het kwalita-
tief betere, door gespecialiseerde mannelijke pottenbakkers met behulp van een snelle draaischijf 
centraal en masse geproduceerde aardewerk. Door zijn kleisamenstelling, hardheid, kleur, gestan-
daardiseerde vormenspectrum, versiering etc. wijkt dit Romeinse draaischijfaardewerk sterk af 
van het inheemse handgevormde vaatwerk, waarvan als laatste voorbeeld tenslotte nog een grote 
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scherf in de vorm van een rand van een drieledige pot met een S-vormig profiel van het type Oss-
Ussen 57 genoemd moet worden.319 Hoewel deze pot op het eerste oog veel weg heeft van een 
middeleeuwse kogelpot, wijst de geringe hardheid, de vormwijze en vooral het baksel, waarin een 
combinatie van zand, potgruis en plantaardig mageringsmateriaal aanwezig is, op een pre-middel-
eeuwse datering. De vorm en de mageringscombinatie passen goed in de gevorderde late ijzertijd 
tot en met de Romeinse tijd, tussen circa 200/100 vC. en 150 nC. (V 144; figuur 7.2).

Figuur 7.2. Handgevormde pot van het type Oss-Ussen 57 uit de late ijzertijd of vroege fase van de Romeinse 
tijd, afkomstig uit sectie D (V 144).

Romeins draaischijfaardewerk

Het Romeinse draaischijfaardewerk bestaat uit 54 scherven die tot minimaal 39 verschillende 
exemplaren kunnen worden gerekend. De verhoudingen waarin de diverse bakselgroepen voor-
komen, stemmen in grote lijnen overeen met de verdelingen zoals die bekend zijn van veel (niet-
militaire) nederzettingen uit de midden-Romeinse tijd in de regio en andere delen van Zuid-Neder-
land.320 De categorieën ruwwandig aardewerk en gladwandig aardewerk domineren, de overige 
categorieën komen in veel kleinere hoeveelheden voor. Dat onder het aangetroffen vondstmate-
riaal uit de Romeinse tijd geen wrijfschalen en dolia (bolle voorraadpotten met een horizontale 
rand) aanwezig zijn, berust vrijwel zeker op toeval. In de regio komen deze van oorsprong Medi-
terrane vormen op alle vindplaatsen uit de Romeinse tijd vanaf de gevorderde 1e eeuw tot en met 
de 3e eeuw namelijk met een aandeel van minimaal enkele procenten structureel voor.

Luxe tafelwaar

Tot de luxe tafelwaar behoren drie stuks terra sigillata van Zuid-Gallisch fabricaat uit de 1e eeuw 
tot uiterlijk het begin van de 2e eeuw.321 Het gaat om een bord of kom, een bord en nog een bord 

319   
Van den Broeke 2012: 77-78, figuur 3.23: 5.

320   
Vergelijk bijvoorbeeld Hendriks, 2009: 29, tabel 5.1 (Lent-Dorpsplein); Hendriks, 2011: 55-56 (Nijmegen-Ubbergseveldweg 117-123); Hiddink, 
2010: 249-251, Bijlage 1 (diverse Zuid-Nederlandse vindplaatsen), merk op: doordat een aantal van de vindplaatsen die in dit overzicht zijn ver-
werkt tot laat in de midden-Romeinse tijd bewoond zijn, is de component gladwandig aardewerk in dit overzicht relatief laag. 

321   
Polak 2000, 416.
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van het type Dragendorff 18.322 Laatstgenoemd exemplaar is het oudste nauwkeurig – op minder 
dan circa 75 jaar – dateerbare stuk Romeins draaischijfaardewerk dat bij onderhavig onderzoek 
is gevonden; het dateert tussen circa 25 en 75 nC.(V 1001).323 Eveneens tot de tafelwaar (eet- en 
drinkgerei) te rekenen, is een kom van terra nigra, waarvan de onderwand met arceringen is ver-
sierd. Uit de vorm van het aangetroffen wandfragment lijkt een kom van het type Holwerda BW 
52 uit 90-190 nC. gereconstrueerd te kunnen worden (V 1002).324 Een dunwandige drinkbeker met 
kleibestrooiing, die is uitgevoerd in een Rijnlands wit baksel met een roodbruine deklaag (Brun-
sting techniek a), dateert uit de periode tussen circa 80 en 120 nC. (V 460).325

Categorie  Bakselgroep Vorm Type N MinAE 

handgevormd

 kwartsgruis - - 1 1

 zand - - 1 1

 potgruis - - 2 2

 zand, potgruis en plantaardig pot Oss-Ussen 57 1 1

terra sigillata

 Zuid-Gallisch bord Dragendorff 18 3 1

 Zuid-Gallisch bord - 1 1

 Zuid-Gallisch bord/kom - 1 1

terra nigra  - kom Holwerda BW 52? 1 1

geverfd  Rijnlands - techniek a beker - 1 1

dunwandig  fijn Nijmeegs bord Holwerda NHW 37b 1 1

gladwandig

 oxiderend/wit kruik Hofheim 50/51 1 1

 oxiderend/wit kruik - 21 15

 oxiderend/wit - - 1 1

standamfoor
 Zuid-Gallisch? standamfoor - 1 1

 oxiderend standamfoor - 2 2

amfoor
 Zuid-Spaans (punt)amfoor Dressel 7-11 1 1

 - (punt)amfoor - 4 2

Low lands ware I  - pot Holwerda BG 142 1 1

ruwwandig

 oxiderend - - 10 5

 reducerend - Nijmeegs kan Stuart 214b 1 1

 reducerend kom Stuart 210a 1 1

 reducerend kan Niederbieber 96 1 1

 reducerend - - 1 1

totaal     59 44

Tabel 7.4. Overzicht van de typen, vormen en bakselgroepen per aardewerkcategorie (N = totaal aantal frag-

menten; MinAE = minimaal aantal exemplaren).

Tot een aparte, buiten Nijmegen en directe omgeving weinig voorkomende categorie luxe tafelaar-
dewerk, behoort een dunwandig bord met een eenvoudige onverdikte afgeronde rand van het type 

322   
Typologie conform Dragendorff, 1895.

323   
Vergelijk Oswald & Pryce, 1920: plate XLV, 1-13; Hiddink, 2010: 40-41. 

324   
Holwerda, 1941: 42 en plate XI, 521-522. Zie ook Haalebos 1990.

325   
Brunsting, 1937: 70-71; Haalebos, 1990:137-139.
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Holwerda NHW 37b.326 Dit stuk is op grond van zijn karakteristieke baksel te rekenen tot de groep 
fijne Nijmeegse-Holdeurnse waar, zoals die tussen 70 en 104/105 nC. (en misschien nog heel iets 
later) onder meer geproduceerd is in het grote productiecentrum van grofkeramiek en aarden vaat-
werk op de Holdeurn bij Berg en Dal. De productie van dit soort kwaliteitsaardewerk is speciaal 
opgestart ten behoeve van het Tiende Legioen dat na de Bataafse Opstand van 69 nC. in Nijme-
gen Oost werd gelegerd. Na het vertrek van deze grote legereenheid naar Boedapest in het begin 
van de 2e eeuw, lijkt de productie van fijne Nijmeegs-Holdeurnse ‘legioenswaar’ vrijwel meteen te 
zijn gestopt.327 Het bord waarvan een randfragment is aangetroffen, is volledig lichtoranje gebak-
ken, op het oog niet of nauwelijks gemagerd en zorgvuldig glad afgewerkt (V 460).

Gladwandig aardwerk

De relatief grote groep van het gladwandige aardewerk omvat 23 scherven van minimaal zeven-
tien exemplaren. Deze zijn geelwit, lichtgeel, roze, licht beige of licht oranje van kleur en op uit-
eenlopende wijze gemagerd met zeer weinig tot matig veel potgruis, zeer fijn tot matig grof zand 
of een combinatie van beide. Sommige van deze baksels kunnen mogelijk tot een laat 1e-eeuwse 
of 2e-eeuwse Nijmeegse productie worden gerekend. Uit de kromming van de wandscherven kan 
worden afgeleid dat zij in de meeste gevallen tot kruiken hebben behoord, die qua formaat aan-
zienlijke verschillen vertonen. De meeste van deze kruiken, die voor het kleinschalige transport 
en opslaan van vloeistoffen en in de keuken en aan tafel als schenkgerei konden worden gebruikt, 
laten zich niet nauwkeuriger dateren dan van de 1e tot en met 3e eeuw. Een grote hals met een 
compleet bewaard gebleven rand van het kruiktype Hofheim 50/51, kan mede gelet op de vroege 
vierledige oorvorm, tussen circa 40 en 80 nC. worden gedateerd (V 145).328 Een vlakke kruikbodem 
met een grote diameter van 11,5 cm en een scherp gevormde lage standring met een rechthoe-
kige dwarsdoorsnede is typologisch toe te wijzen aan de 1e eeuw (V 1003).329 Een smallere, meer 
gedrongen voet van een crèmewitte kruik hoort eerder thuis in de late 1e of 2e eeuw. Het fijne 
baksel van dit exemplaar wijst op een herkomst uit het Duitse Rijnland (V 460). Een kruik met een 
tweeledig oor, die gekenmerkt wordt door een ruw lichtbeige baksel, behoort tot het jongste glad-
wandige materiaal uit de midden-Romeinse tijd, waarschijnlijk de 2e eeuw (V 1003).330

Standamforen

Drie wandfragmenten kunnen, afgaande op het baksel en de tamelijk grote wanddikte, tot de 
categorie (middelgrote) standamforen worden gerekend.331 Dit zijn gecombineerde transport- en 
opslagpotten. Twee hiervan, met een fijnzandig lichtbeige tot licht oranjebeige baksel, zijn door het 
ontbreken van specifieke vormkenmerken binnen de 1e tot en met 3e eeuw niet nader te dateren. 
Eén fragment vertoont qua baksel sterke overeenkomsten met Zuid-Gallische standamforen, die in 
onze contreien vanaf het midden van de 1e eeuw verschijnen en in roulatie zijn gebleven tot ver in 

326   
Holwerda, 1944:16 en plaat VII, 411.

327   
Weiß-König, 2014: 165. De productie van ruwwandige Nijmeegse-Holdeurnse Waar heeft aantoonbaar nog iets langer na het vertrek van het 
Tiende Legioen doorgelopen, tot circa 121 en is daarna vanaf 180 opnieuw samen met hernieuwde baksteenproductie opnieuw opgepakt en ver-
volgens voortgezet tot in de 3e eeuw. Uit deze late periode is echter geen fijne Nijmeegse-Holdeurnse waar meer bekend. 

328   
Ritterling 1913:278-280; Stuart 1977b: 49-50.

329   
Stuart 1977b: 46-49 en 127-131, fig.39-43.

330   
Stuart, 1977a: 40-47 en plaat 5-7.

331   
Stuart, 1977a, 55-58 en plaat 11-12; Hiddink, 2010: 180-185.
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de 3e eeuw. 
Vijf scherven van drie amforen getuigen van lange-afstandscontacten en de aanvoer van speci-
fieke producten – al dan niet in opdracht van het Romeinse leger – vanuit Zuid-Europa naar Nijme-
gen. Eén hiervan met een zacht, ietwat krijtig licht geelroze baksel en een grijzig geel buitenopper-
vlak, is kenmerkend voor vissausamforen van het type Dressel 7-11 uit Zuid-Spanje; deze dateert 
van rond het begin van de jaartelling tot en met het begin van de 2e eeuw (V 1003).332 Bij één van 
de andere (punt)amforen is vermoedelijk sprake van een wijnamfoor.

Wijdmondige pot

De typologisch jongste aardewerkvondst die tijdens het onderzoek is aangetroffen, bestaat uit een 
randfragment van een wijdmondige pot met een sterk verdikte naar buiten gebogen rand van het 
type Holwerda AB 142, uitgevoerd in Lowlands ware I (in dit geval een micahoudende blauwgrijze 
bakselvariant met een rode kern), die te dateren is na ongeveer 120 nC. (V 460).333 Productie van 
dit soort aardewerk is vastgesteld in het zuidwesten van Nederland, in Bergen op Zoom.334 Ook 
voor deze pot kan import vanuit die hoek van ons land worden aangenomen. Tot op heden kon niet 
eenduidig worden achterhaald wat in dergelijke potten vervoerd en bewaard is.

Ruwwandig aardewerk

Het ruwwandige aardewerk vormt met veertien fragmenten van minimaal negen exemplaren 
tenslotte de op een-na-grootste aardewerkcategorie binnen het aangetroffen Romeinse aarde-
werkspectrum. Van de vijf exemplaren met een oxiderend beige tot oranje baksel, is de potvorm 
niet vast te stellen. De dunwandigheid van enkele van deze met matig grof zand gemagerde ruw-
wandige stukken, suggereert dat het om kleine, mogelijk bekerachtige potvormen gaat. Een exacte 
chronologische bepaling binnen de Romeinse tijd is hiervoor niet mogelijk. 
De laatste vier exemplaren ruwwandig aardewerk bestaan uit reducerend grijs gebakken waar.

De opvallendste, tevens grootste aardewerkvondst uit het onderzoek, is de complete hals en de 
bovenkant van de brede schouder van een kan met een tweeledig oor en een sterk ingeknepen 
rand waarbij de zijkanten elkaar in het midden raken (V 462; figuur 7.3). Deze vorm kan staat 
bekend als het type Stuart 214b, dat door Stuart gedateerd wordt tussen circa 70 en 120 nC.335 
De vorm en het baksel van onderhavige kan komt exact overeen met die van een kan die ergens 
tussen circa 90 en 110/120 nC. op het Maasplein in de Romeinse stedelijke nederzetting Ulpia 

Noviomagus is geproduceerd (figuur 7.4).336 Het betreft een grijs baksel met een donkergrijs glad 
oppervlak. De magering bestaat uit weinig fijn tot matig fijn zand en een klein beetje fijn lichtgrijs 
en crèmewit potgruis. Opvallend is dat dit bovenste gedeelte van de kan nauwelijks gesleten is.

Naast deze kan in Nijmeegse reducerende waar, komt een groot schouderfragment van een 
andere ruwwandige grijze kan van het type Niederbieber 96 voor. Deze dateert tussen 70 en 270 

332   
Dressel, 1899; Hiddink, 2010: 194-195.

333   
Holwerda, 1923, 124.

334   
De Clercq & Degryse, 2008.

335   
Stuart, 1977a: 81-82 en plaat 22.

336   
Hendriks, 2014:202-204 en 221, fig. 15 en fig.17.
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nC. (V 1003).337 Een kom van het type Stuart 210a met een platte horizontale rand waar bovenop 
twee ondiepe omlopende groeven zijn aangebracht, is mogelijk lokaal of regionaal geproduceerd. 
Deze veel voorkomende Romeinse aardewerkvorm met een vermoedelijk meervoudige gebruiks-
functie komt lange tijd voor, vanaf de 1e tot en met de 3e eeuw, maar was het meest populair in de 
late 1e en 2e eeuw (V 451).338

Figuur 7.3. Groot hals- en schouderfragment van kan 
van het type Stuart 214b van reducerend gebakken ruw-
wandig aardewerk, waarschijnlijk geproduceerd in Ulpia 
Noviomagus omstreeks 100 nC., afkomstig uit sectie K 
(V 462).

Figuur 7.4. Reducend gebakken kan van het type Stuart 
214b, geproduceerd tussen circa 90 en 110/120 nC. in 
de omgeving van het Maasplein in Ulpia Noviomagus 
(Nijmegen West). Deze kan is qua vorm en baksel vrij-
wel identiek aan het grote kanfragment die in sectie K 
gevonden (V 462, fig. 7.3) en komt uit een pottenbak-
kersoven op het Maasplein (Museum Kam, foto Ivo 
Hermsen).

337   
Oelmann, 1914: 74-75; Hiddink, 2010: 162-163.

338   
Stuart, 1977a: 77-79 en plaat 21.
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7.2.2 Objecten van metaal
Erik Verhelst

7.2.2.1 Inleiding

Bij het onderzoek aan de natuurlijke zand- en grindrijke afzettingen in de zone rondom Fort Knod-
senburg zijn acht metaalvondsten gedaan. Deze zijn allemaal aangetroffen tijdens de archeologi-
sche begeleiding in zone Ha/secties D en E.339 In zone Ha werd een blokvormig segment (ca. 20 
x 25 m) van de in 1585 of 1590 gegraven binnengracht van Fort Knodsenburg onderzocht. Uit de 
grindrijke afzettingen onder de grachtvullingen werden vondsten uit de Romeinse tijd verzameld, 
waaronder metaalobjecten.

De vondsten zijn gedaan door middel van intensieve, systematische metaaldetectie tijdens de 
vlakaanleg, uitgevoerd door een detectorspecialist.340 De meeste metaalvondsten zijn afzonder-
lijk verzameld en behandeld als puntvondst. Van de acht metaalvondsten zijn er twee van koper 
of een koperlegering,341 vijf van ijzer en één van lood. Bij de geologische veldinspecties elders in 
de diepere afzettingen van deze zone waren de mogelijkheden voor metaaldetectie beperkt; in de 
meeste gevallen bestonden de ontsluitingen uit steile profielwanden. Daarbij zijn dan ook geen 
metaalvondsten aangetroffen.

In de evaluatiefase is een selectie gemaakt van het uit werken en te conserveren materiaal.342 De 
ijzervondsten hadden een ongunstige verhouding van informatiewaarde tegenover conserverings-
kosten en zijn uitgeselecteerd. Deze vondsten zullen niet gedeponeerd worden, maar zijn voor 
zover mogelijk wel gedetermineerd. De twee kopervondsten zijn geconserveerd door Ben Rijns 
van BR Restauratie. De loodvondst bevindt zich in een stabiele conserveringstoestand en zal 
zonder conservering aan het depot van de gemeente Nijmegen worden aangeboden.

Alle hier besproken metaalvondsten zijn gekoppeld aan het onderzoek in zone Ha (onderzoeks-
meldingsnummer 55784). De determinatieresultaten worden getoond in tabel 7.5.

339   
Verhelst 2018.

340   
De detectiespecialist was Jos Hanssen (RAAP), die gebruik maakte van een Tessoro-Leon. De stort uit de onderzoeksputten van zone Ha werd 
regelmatig afgevoerd en is daarom niet afgezocht.

341   
Zonder specialistisch onderzoek naar de samenstelling van de metaalvondsten is het verschil tussen zuiver koper en legeringen als brons, mes-
sing en latoenkoper niet vast te stellen. Aangezien dergelijk onderzoek niet is uitgevoerd wordt voor alle koperlegeringen in dit hoofdstuk de bena-
ming koper aangehouden.

342   
Flokstra 2015.
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Vondst Zone Spoor Metaalsoort Vorm Type Literatuurdatering
V331 Ha 1120 ijzer spijker   

V349 Ha 1120 ijzer spijker   

V358 Ha 1120 koper fibula schijffibula Riha 7.2/
Feugère 24a ROMV

V434 Ha 1120 ijzer spijker   

V441 Ha 1110 koper paardentuig riemverdeler Nicolay 
type B ROMV

V442 Ha 1120 ijzer kram   

V447 Ha 1110 lood kogel musketkogel NTV-NTM

V449 Ha 1110 ijzer spijker   

Tabel 7.5. Determinaties van de metaalvondsten.

7.2.2.2 Kledingaccessoires

V 358 is een ronde koperen schijffibula uit de Romeinse tijd (figuur 7.5). De dunne, bijna blikach-
tige schijf heeft een brede rand die afgezet is met twee smalle concentrische ribben, een licht ver-
diept middenveld en een nog dieper gelegen centrum. In het centrum bevond zich oorspronkelijk 
een hol knopje, dat gevuld was met gekleurde email. De voorzijde van de schijf vertoont resten 
van vertinning. Aan de achterzijde bevindt zich een wangenscharnier, maar de scharniernaald ont-
breekt. Het type is Feugère 24a, een ronde schijffibula met een versiering van concentrische cir-
kels die echter doorgaans voorzien is van zes zijwaartse uitsteeksels. Volgens Feugère zijn geen 
exemplaren bekend van voor de regeringsperiode van keizer Claudius en dateren de meeste 
voorbeelden uit de Claudische en Neroonse tijd, rond het midden van de 1e eeuw. Fibulae van dit 
type zouden soms nog voorkomen in Flavische contexten maar zijn zeldzaam in complexen uit 
de 2e eeuw. De belangrijkste gebruiksperiode is volgens Feugère 30/40 – 60/70 nC.343 Zeker pre-
Claudisch zijn echter vijf exemplaren uit het Tiberische fort Velsen I.344 Riha noemt enkele exem-
plaren van haar type 7.2 zonder uitstekende knopjes, uit Augst (CH), Wederath (D) en Straubing 
(D). De vier gedateerde spelden uit Augst stammen uit de Tiberische-vroeg-Claudische periode 
(één speld) en het midden van de 1e eeuw (drie spelden). Het verspreidingsgebied omvat vooral 
het Rijnland, Gallië en Brittannië.345 Mede gezien het voorkomen in het Noord-Hollandse castellum 
Velsen I kan de datering van dit type schijffibulae gesteld worden op circa 15/25-60/70 nC.

343   
Feugère 1985, 344.

344   
Van der Kuijl 1994, cat. 154-156 en 158-159.

345   
Riha 1979, 180. Einfache runde Scheibenfibel mit Mittelzier.
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Figuur 7.5. Kopervondsten uit de Romeinse tijd in de grindafzettingen onder zone Ha/Sectie D en E. V 441 sier-
schijf van vroeg-Romeinse riemverdeler, V 358 vroeg-Romeinse schijffibula (tekeningen Mikko Kriek).

 

7.2.2.3 Paardentuig

Eveneens uit de Romeinse tijd is een ronde sierschijf of phalera van koper V 441, die onderdeel 
was van een riemverdeler van paardentuig (figuur 7.5). Deze riemverdelers werden gebruikt als 
verbindingsschakel tussen verschillende leren riemen op de voor- en achterhand van het paard. 
Riemverdelers van Nicolay’s type B bestaan uit een sierschijf met een bolle buitenrand en een hol 
centrum. Doorgaans is de achterzijde voorzien drie of vier rechthoekige beugels; bij V 441 zijn 
alleen vier nietstiften bewaard die aan een vierkante ring geklonken waren. Dergelijke phaleraver-
delers zijn volgens Nicolay kenmerkend voor de Claudisch-Neroonse periode (ca. 40-70 nC.).346

7.2.2.4 Militaria
V 447 is een bolronde loden kogel met een diameter van 15 mm. Op basis van het kaliber kan 
gesteld worden dat dit projectiel bedoeld was om af te schieten met een roer, ook wel arquebus 
genoemd (een licht soort musketgeweer). Loden roer- of arquebuskogels waren in gebruik van ca. 

346   
Nicolay 2005, 53-54.
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1570 tot rond het midden van de 19e eeuw.347 De kogel is aangetroffen in S 1110, direct onder de 
binnengracht van fort Knodsenburg. Het is mogelijk dat sommige objecten door de grachtbodem 
de onderliggende natuurlijke laag zijn ingetrapt. Uit dezelfde laag onder de gracht komt ook een 
roodbakkend geglazuurde scherf uit de 18e of 19e eeuw.348 Een alternatieve verklaring kan zijn dat 
de kogel door zijn hoge soortelijke gewicht door de grachtbodem is gezakt.

7.2.2.5 Constructie-onderdelen

Vier ijzeren spijkers en een ijzeren kram zijn niet nader te dateren dan de periode late ijzertijd-
nieuwe tijd. Gezien hun vondstcontext, in het natuurlijke fijne zand en grindzand onder de nieuw-
tijdse fortgracht, is de kans groot dat deze uit de Romeinse tijd stammen, maar in het licht van de 
hierboven genoemde roerkogel is dit niet geheel zeker.

7.2.2.6 Conclusie objecten van metaal

De zandige en grindrijke afzettingen in zone Ha /secties D en E hebben acht metaalvondsten 
opgeleverd. Twee hiervan kunnen met zekerheid in de vroeg-Romeinse tijd gedateerd worden. 
Het gaat om een vertinde schijffibula uit de periode 15/25-60/70 nC. en om een ronde sierschijf 
van een riemverdeler van paardentuig uit de tijd tussen circa 40 en 70 nC. Vijf ijzeren constructie-
elementen van ijzer kunnen gezien de vondstcontext heel goed eveneens Romeins zijn. Een loden 
roerkogel is echter waarschijnlijk vanuit de grachtbodem van Fort Knodsenburg in de onderlig-
gende natuurlijke laag getrapt.

De vondsten uit de Romeinse tijd zijn verspoeld. Ze zijn dus door het rivierwater van een verder 
stroomopwaarts gelegen locatie naar de vindplaats gebracht. Waarschijnlijk lag deze locatie in de 
buurt van de zuidoostelijk gelegen heuvelvoet in Nijmegen. Hoewel de metaalvondsten geen dui-
delijke informatie opleveren over een oorspronkelijk civiele of militaire context kunnen ze afkom-
stig zijn uit een verspoeld deel van Oppidum Batavorum.349

 
7.2.3 Objecten van hout
Kirsti Hänninen

 

7.2.3.1 Inleiding

Onder de archeologische vondsten uit de grindafzetting in de secties D en E (zone Ha) bevinden 
zich vier stukken hout (zie tabel 7.6). Drie daarvan (M 16, M 17 en M 18) zijn aangetroffen bij het 
nalopen van vlak 4, de dagzomen van grindlagen ontsloten in secties D, E1 en E2 (figuur 4.3 en 
figuur 7.8). Het hout is onderzocht met als doel informatie te verkrijgen over de gebruikte houtsoor-
ten, de bewerking en de mogelijkheden voor daterend onderzoek. De resultaten van het houton-
derzoek zijn eveneens opgenomen in bijlage 8 (specialistenrapporten).

347   
Arts 1992, 187.

348   
Ha-V 418.

349   
Recent archeologisch onderzoek op het St. Joseph-hof in Oppidum Batavorum leverde twee met V 358 vergelijkbare fibulae op: Zee 2010, figuur 
137: 231-232.
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Vondst Zone/Sectie Spoor Context
M11 zone Ha 1110 beddingzand onder gracht, bewerkte plank

M16 D/E1/E2 1132 humeuze kleifacies in grind, vlak 4, constructiehout AD 40

M17 D/E1/E2 1134 grofzandlaag, vlak 4, eikenhouten plank

M18 D/E1/E2 1137 grindrijk zand, vlak 4, radiaal gekliefde plank

Tabel 7.6. Overzicht van het hout.

 
Het hout is beschreven, waarbij informatie is genoteerd over de afmetingen, de grondvorm (stam-
code (stc), zie uitleg in dendrochronologierapport), het aantal jaarringen en de bewerkingsspo-
ren. Voor zover de houtsoort niet op het oog kon worden bepaald, zijn stukjes meegenomen naar 
het laboratorium van BIAX Consult, waar ze zijn gedetermineerd met behulp van een doorval-
lend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 400x. Hierbij worden doorsneden gemaakt in drie rich-
tingen (dwars, radiaal en tangentiaal). Determinatie vindt plaats aan de hand van het werk van 
Schweingruber.350

Ook zijn de mogelijkheden voor datering onderzocht. Hout kan op twee manieren gedateerd 
worden, door middel van koolstofdatering (14C) of met behulp van jaarringanalyse (dendrochro-
nologie). Voor de 14C-methode dienen de laatst gegroeide jaarringen van (gebruiks)hout geselec-
teerd te worden. Voor dendrochronologisch dateren is hout met minimaal zestig jaarringen nodig. 
Geschikte houtsoorten zijn bijvoorbeeld eik of naaldhoutsoorten. De precisie van de datering is 
afhankelijk van de aanwezigheid van de laatst gegroeide jaarring (de wankant), of als deze ont-
breekt, het spinthout. Als beide ontbreken is alleen een terminus post quem-datering mogelijk.

7.2.3.2 Resultaten

De conservering van de onderzochte stukken is redelijk. Monsternummer M 11 betreft een bewerkt 
stuk hout uit het beddingzand onder de binnengracht van Knodsenburg (S 1110). Op de vlakteke-
ning heeft het stuk de vorm van een parallellogram met afmetingen van maximaal 98 x 15 cm. Het 
is tijdens het houtonderzoek niet aangetroffen, waardoor aanvullende gegevens ontbreken.

Vondstnummer M 16 (figuur 7.6) is aangetroffen in S1134-1, een humeuze en kleiige hoogwa-
terafzetting ingebed in het grindpakket van sectie D/E1 (figuur 4.3, figuur 7.6). Het betreft een 
stuk bouwhout/constructiehout. Het is gemaakt van een radiaal (stamcode 14a) stuk eikenhout 
(Quercus).351 Het stuk is >112 x 14 x 6 cm groot (L x B x D) en heeft een groef van 2 cm breed 
en 2 cm diep. Deze is waarschijnlijk gemaakt met behulp van een bijl. De rechthoekige uitspa-
ring is circa >30 x 8 cm groot. Bewerkingssporen zijn niet op het stuk aangetroffen. Kennelijk 
was het stuk nauwkeurig afgewerkt en zijn de sporen hiervan niet bewaard gebleven. Als parallel 
kan gedacht worden aan een stuk van een bovendorpel/bovenlijst van een (forse) deur waarin de 
paneelplanken werden geplaatst.352

350   
Schweingruber 1982. 

351   
Voor de stamcodes zie uitleg bij bijlage 8 (Van Daalen 2014).

352   
Deze parallel is na afronding van het houtonderzoek getrokken en wordt bijvoorbeeld getoond in Van Rijn 2000, 175 en fig. 88.
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Figuur 7.6. Vondstnummer M16 uit S 1134-1. Tekening Germ Berkenbosch, foto’s Restaura..  
Monsternummer M 17 eveneens S 1134 betreft een fragment van een radiale eikenhouten plank. 
De afmetingen bedragen >13 x 10 x 3,5 cm (L x B x D). Eén van de lange zijden heeft schuin 
lopende zijkanten. Het stuk had niet genoeg jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek.
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Monsternummer M 18 uit de diepst ontsloten grindlaag S 1137 betreft een radiaal gekliefde plank 
(stamcode 7) uit knoestig eikenhout met afmetingen van >158 x 20 x 6 cm (L x B x D).353 Op het stuk 
is ijzeraanslag waargenomen, mogelijk heeft er een ijzeren plaat van circa 20 x 10 cm op gezeten. 
Het stuk had te weinig jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek. Mogelijk gaat het om hout 
met regionale herkomst gezien het knoestige karakter ervan.

7.2.3.3 Jaarringanalyse

Voor het fragment constructiehout M16 uit S 1134-1 in sectie D/E kon alleen een ondergrens van 
het kapinterval worden vastgesteld na AD40. Zie verder § 4.4 en tabel 4.1. Het stuk constructie hout 
dateert in de vroeg-Romeinse tijd.354

7.2.3.4 Conclusies

In de grindrijke afzettingen van de vroegere Waalbedding zijn enkele stukken hout aangetroffen, 
waarvan er drie zijn onderzocht. Het gaat om redelijk geconserveerde eikenhouten planken, waar-
van er één een rechthoekige uitsparing en een groef aan een zijkant heeft (M 16). Eikenhout is 
sterk en duurzaam en daarmee zeer geschikt voor het gebruik als constructiehout.355

Het aantal houtvondsten is te klein is om representatieve uitspraken over houtgebruik te maken. 
Bouwhout werd vanaf de Romeinse tijd vaak geïmporteerd om verzekerd te zijn van een goede 
kwaliteit. Een van de aangetroffen stukken is knoestig (M 18), wat kan wijzen op een herkomst uit 
de regio.

7.3 Overige materiaalanalyses: dierlijk bot en grindsamenstelling
 
7.3.1 Dierlijk bot
Judith Jans

 

7.3.1.1 Inleiding

In de grindafzettingen onder de binnengracht van Fort Knodsenburg (zone Ha) zijn in de secties D 
en E1 tot en met E4 ook 21 fragmenten dierlijk bot gevonden. In tabel 7.7 wordt hiervan een over-
zicht gegeven.

Spoor Vondst Interpretatie spoor Datering
Aantal
botfragmenten

S1120-1135 460, 461, 1003 riviergrindbank ROMV 10

S1122-1135 142 riviergrindbank ROMV 11

Tabel 7.7. Aantal botfragmenten per spoor en spoortype. De datering is gebaseerd op de datering van twee 
vroeg-Romeinse metaalvondsten.

353   
Tijdens de analyse waren het drie fragmenten.

354   
Van Daalen 2014.

355   
Taylor 1981.
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Voor zover mogelijk zijn van elk bot(fragment) gegevens genoteerd met betrekking tot soort, ske-
letelement, deel van het skeletelement, fragmentatiegraad, zijde van het skelet, leeftijd, aantal, 
gewicht en gebruiks- en bewerkingssporen en eventuele pathologiën. Daar waar determinatie tot 
op de soort niet mogelijk bleek, maar het botelement nog wel te herkennen was, is het botmateri-
aal onderverdeeld in grootte-klassen: groot zoogdier (GZ; bijvoorbeeld rund, paard), middelgroot 
zoogdier (MZ; bijvoorbeeld schaap/geit en varken) en klein zoogdier (KZ; bijvoorbeeld hond, kat, 
konijn). Resten die niet tot op soort en botelement konden worden gedetermineerd, zijn in de cate-
gorie “indet” (niet determineerbaarl) ondergebracht. Bij de determinatie is gebruik gemaakt van de 
eigen vergelijkingscollectie.356

7.3.1.2 Resultaten

De resultaten van de analyse van het dierlijk botmateriaal zijn opgenomen in tabel 7.8 en in bijlage 5. 
Het botmateriaal is erg gefragmenteerd. Op drie gebitselementen na (een paardenkies en twee run-
derkiezen) is van de overige skeletelementen maximaal 25% en meestal minder dan 10% bewaard 
gebleven. Om die reden kon van slechts vier (inclusief de drie kiezen) van de 21 vondsten de dier-
soort bepaald worden. De overige botfragmenten zijn toegekend aan grootte-klassen ‘middelgroot 
zoogdier’ tot ‘groot zoogdier’ (n=16) of tot de categorie ‘niet-determineerbaar’ (indet, n=1).

Opvallend is de mate van slijtage en afronding van het botmateriaal. Het transport door water en 
de afzetting in grindrijke lagen heeft er voor gezorgd dat het botmateriaal zeer glad en afgerond 
is. Determinatiekenmerken zijn vaak verdwenen. Op het materiaal zijn geen snij- of haksporen of 
andere gebruikssporen waargenomen. De fragmenten zijn echter te klein en vertonen zoveel slij-
tage dat het op basis van het ontbreken van dergelijk sporen niet mogelijk is om te concluderen of 
het botmateriaal slacht-/of consumptieafval betreft of niet.

Vondst Vlak Spoor N G Soort Skeletelement

142

4

1122-1135

1 76,3 paard molaar maxilla

8 11,7 zoogdier (middel/groot) indet

1 9,4 groot zoogdier indet

1 0,0 indet indet

460

1120-1135

1 10,2 groot zoogdier linkerbeen

1 16,3 rund molaar mandibula

461

1 27,6 rund molaar maxilla

2 2,4 zoogdier (middel/groot) indet

1 40,7 groot zoogdier scapula

1003

2 16,6 groot zoogdier linkerbeen

1 20,9 groot zoogdier costa

1 15,5 rund ulna

totaal 21 247,6

Tabel 7.8. De resultaten van de analyse van het dierlijk botmateriaal.

356   
RAAP Noord-Nederland.



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

195

7.3.1.3 Conclusies

Het botmateriaal is erg gefragmenteerd en er konden geen maten worden genomen. Alleen drie 
kiezen zijn nagenoeg compleet aangetroffen. Door water, zand, klei en grind is het bot aanzien-
lijk gesleten en afgerond. De mate van slijtage en afronding laat zien dat het bot lange tijd onder 
invloed van water is geweest en mogelijk over lange afstand is getransporteerd.

De aangetroffen diersoorten paard en rund zouden, gezien de datering van de afzettingen waarin 
ze zijn aangetroffen, heel goed in een Romeinse nederzettingscontext kunnen voorkomen, maar 
ook veel ouder kunnen zijn. Het botmateriaal was te gefragmenteerd om hier een betrouwbare uit-
spraak over te doen.

 
7.3.2 Grindanalyse
Hans van Essen

 

7.3.2.1 Selectie

Tijdens het veldwerk zijn uit de secties K en D (P1001) vijf monsters verzameld voor een zoge-
naamde grindtelling waarbij wordt gekeken naar de samenstelling en herkomstgebieden van sedi-
menten in de fracties tussen de 2 mm en 63 mm (tabel 7.9). M43 is verzameld uit een afzetting matig 
grof tot grof grind (S10.140) die de geulbasis (‘lag-deposit’) vormt in sectie K (Profiel P213). S10.140 
is beschreven als een orthoconglomoraat, een afzetting waarin onderlinge grinddeeltjes contact 
maken. M20 en M22 zijn beide afkomstig uit grindlagen uit profiel P1001 in sectie D (figuur 7.12).

Monster Spoor RD-X RD-Y NAP Zand-
fractie

Grind-
fractie Lithologie

/sectie  m m m+ gewichts% gewichts%  

M20/D S 1120 187764 429737 7,40 27,8% 72,2% Gz2, matig grof grind

M21/D S 1123 187764 429736 7,12 26,1% 73,9% Gz1, fijn grind, matig goede sortering, fe2

M22/D S 1127 187764 429736 6,69 37,6% 62,4% Gz2, matig grof grind

M23/D S 1134-2 187764 429738 6,00 89,4% 10,6% Zs1 (MG+UGZ), fijn grind

M43/K S 10.140 188067 429891 1,74 10,6% 89,4% Gz1, grindpakket onder channellag

Tabel 7.9. Verzamelde grindmonsters. In blauw de geanalyseerde monsters (zie ook figuur 7.12).

7.3.2.2 Methode

De monsters M43, M20 en M22 bestonden uit grindsteentjes van uiteenlopende grootte (ca. 60 - 2 
mm). Omdat naar verwachting rond driekwart hiervan uit stukjes gangkwarts zou bestaan en omdat 
deze groep de meeste grotere exemplaren levert, zijn deze als eerste van de rest gescheiden en 
per monster vrijwel in één keer geteld. Daarna zijn ook de binnen de restgroepen sterk overheer-
sende zandstenen uitgeselecteerd en zoveel mogelijk in één keer geteld.

De korrelgrootte na de tweede selectie lag tussen ca. 15 en 2 mm, meestal rond 5 mm. Deze res-
terende fractie is op een fijne zeef (nogmaals) afgespoeld om nog aanwezig stoffijn materiaal af 
te voeren. Om determinaties te vereenvoudigen of zelfs mogelijk te maken, zijn de afzonderlijke 
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grindsteentjes waar nodig onder een 10 x vergrotende loep bekeken. Als dit niet voldoende was - 
bijv. vanwege nogal eens voorkomende neerslag van ijzeroxide - zijn ze gebroken om een vers en 
interpreteerbaar breukvlak te verkrijgen. Een ander controlemiddel was zoutzuur (HCl), dat in een 
gering aantal gevallen is gebruikt om de aanwezigheid van kalk aan te tonen of uit te sluiten. De 
resultaten van de grindtelling staan in tabel 7.10 en bijlage 7.

Categorie M43 M20 M22
Totaal aantal determinaties 2480 2626 2773

Totaal aantal niet-gangkwarts determinaties 432 536 918

aardewerk 0,04% 
(1x) 0 0

(sub-)fossielen 0,04% 
(1x) 0 0

    

Gangkwarts (% van totaal aantal) 82,86 79,59 66,90

Stollingsgesteenten    

dieptegesteenten 4,49 0,93 1,20

uitvloeiingsgesteenten en tuffen (vulkanieten) 4,73 7,65 6,43

Metamorfe gesteenten    

Revinienkwartsiet 0,24 0,00 0,00

overige kwartsieten 7,33 11,01 8,50

(glimmer-)schisten 2,36 3,92 3,05

leistenen 0,00 0,00 0,11

gneizen 0,00 0,00 0,11

indet. 0,24 0,00 0,00

Afzettingsgesteenten    

Zandstenen 0,58 0,59 0,67

radiolarieten 7,57 7,84 4,58

Lydieten 0,24 0,00 0,00

andere verkiezelde silt- / kleistenen 0,00 0,93 0,22

Kalkstenen 0,00 0,19 0,87

verkiezelde kalkstenen 1,18 0,19 0,54

Vuurstenen 3,55 1,49 0,98

Ftanieten 0,24 0,19 0,44

kiezeloölieten 0,00 0,37 0,22

(kwartsen met) chalcedoon 0,95 0,19 0,76

rode ijzerkiezels 0,71 0,00 0,11

cementkwartsieten 0,95 0,19 0,00

verkiezelingen met onduidelijk uitgangspunt 3,07 1,49 1,85

klei-ijzerstenen (limonietconcreties) 1,18 1,12 0,76

Indet. 2,84 3,36 1,85

som afzettingsgesteenten exclusief zandstenen 41,8% 41,0% 32,6%

Tabel 7.10. Resultaat grindtellingen. Zie verder bijlage 7.
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7.3.2.3 Samenstelling

Voor alle drie de monsters geldt dat ze getalsmatig voor ca. 90% of nog iets meer bestaan uit de 
combinatie gangkwarts en zandsteen, beide verschijningsvormen van anorganisch SiO2. Aan-
gezien de wat grotere stenen ook tot deze groepen behoren, is het zeer waarschijnlijk dat de 
hoogste gewichtspercentages ook die van gangkwarts en zandsteen zullen zijn. Dit is echter niet 
gecontroleerd.

Alle resterende gesteenten bij elkaar (≤ ca. 10%) zijn per monster dus slechts vertegenwoordigd 
door ca. 170 tot 300 stuks, wat mede kan verklaren dat grind uit een aantal gesteentevoorkomens 
in de herkomstgebieden niet of nauwelijks in de monsters is terug te vinden.

Een selectiemechanisme kan hebben bestaan in de grotere verweerbaarheid van bepaalde steen-
soorten en in een dichtheidsdifferentiatie tussen de diverse gesteenten, waardoor bijvoorbeeld de 
iets zwaardere basalten op andere plaatsen zouden kunnen zijn afgezet dan de wat lichtere, vooral 
uit SiO2 opgebouwde soorten.

De percentages gangkwarts en zandsteen van M43 en M20 liggen zeer dicht bij elkaar, terwijl die 
van monster M22 ten opzichte van M43 naar beneden afwijkt en die van M22 ten opzichte van M20 
naar boven afwijkt. Aangezien zowel gangkwarts als zandsteen geheel uit kwarts bestaan, kan een 
dichtheidsverschil als selectiemechanisme geen rol hebben gespeeld.

7.3.2.4 Herkomstgebieden

In slechts zeer weinig gevallen zijn de herkomstgebieden van het grind aantoonbaar op grond van 
in de monsters aanwezige gidsgesteenten. De twee tot de zogenaamde rapakivigroep behorende 
granofieren aangetroffen in M43 zijn afkomstig van het Baltische schild (dieptegesteenten uit Zuid 
Zweden). Het is echter waarschijnlijk dat hun afzetting bij Lent secundair is. Oorspronkelijk zullen 
ze onderdeel hebben gevormd van gletscherpuin (morene) uit het Saalien dat zich op Duits grond-
gebied in een strook langs onder andere de Rijn uitstrekt.

Van de meeste andere gesteenten is aannemelijk dat ze hetzij door de Rijn, hetzij door de Maas 
zijn aangevoerd. Omdat beide rivieren door oude plooiingsgebergten stromen, valt vaak niet uit te 
maken waar de oorsprong van een gesteente ligt. Dit geldt vooral voor de zowel in Duitsland als 
in Noord-Frankrijk/België massaal voorkomende kwartsieten en andere metamorfe gesteenten als 
leien en schisten.

Typische ‘Maasgesteenten’ als Burnot-conglomeraat, porfiroïde van Mairus en dergelijke zijn niet 
aangetroffen, mogelijk ook omdat ze bij afmetingen beneden 1 cm nauwelijks meer herkenbaar 
zouden zijn. Een gerolde vuursteen, een zogenaamd ‘Maaseitje’, is waarschijnlijk wel door de 
Maas aangevoerd. De weinige aangetroffen kiezeloölieten, die doorgaans ook als Maasgesteenten 
worden beschouwd, kunnen evenwel ook via de Moezel in de Rijn terechtgekomen zijn. De rode 
ijzerkiezels zijn waarschijnlijk afkomstig uit het Lahn-Dill-gebied, maar ze komen ook elders voor, 
o.a. in de genoemde Burnot-conglomeraat en dus in het stroomgebied van de Maas.
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Uitvloeiingsgesteenten en tuffen

De aangetroffen vulkanieten zijn nogal variabel. De uitvloeiingsgesteenten in deze groep zijn 
meestal kwartshoudend. Het is overigens mogelijk dat een klein, niet-kwartshoudend stukje door 
toeval geen kwartsfenokristen bevat omdat de normale afstand hiertussen gemiddeld groter is dan 
de diameter van de rolsteentjes.

Eén van de aangetroffen exemplaren vertegenwoordigt hoogstwaarschijnlijk de rhyoliet (porfier) uit 
het Nahe-gebied en is dan door de Rijn aangevoerd. Ditzelfde geldt voor enkele stukjes metarhyo-
liet (keratofier) met een donkerpaarse kleur en zeer kleine veldspaatfenokristen, een type dat door 
de Lahn in de Rijn gedeponeerd is. Van de Lenne-metarhyoliet zijn te weinig gedetailleerde gege-
vens bekend, zodat herkenning van zwerfstenen nog niet mogelijk is.

Paleobasalt en de hierbij behorende losse amandelvullingen van chalcedoon kunnen door de Rijn 
zijn aangevoerd uit het Saar-Nahe-gebied (veruit het meest waarschijnlijke scenario), maar ook uit 
de al genoemde Saalien-eindmorene langs de Rijn.

Enkele verkiezelde paleozoïsche tuffen/ignimbrieten zijn hier tot de vulkanieten gerekend omdat 
ze in feite dezelfde samenstelling hebben als de uitvloeiingsgesteenten, al zijn ze volgens enke-
len afzettingsgesteenten. Ze zijn herkenbaar aan enkele details aan hun oppervlak, die ook aan 
veel grotere uit Rijngrind afkomstige exemplaren te zien zijn. De precieze herkomst van dergelijke 
tuffen staat (nog) niet vast, maar het is waarschijnlijk dat ze uit het stroomgebied van de Lenne 
afkomstig zijn. De verwante, zogenaamde pisolietische tuffen (met sferoïden) uit dit gebied zijn 
echter niet in de monsters aangetroffen.

Of er enig oostelijk grind in de monsters aanwezig is laat zich niet bewijzen. Hieronder zouden 
onder andere rhyolieten uit het Thüringerwald alsmede de zogenaamde malmkwartsieten en con-
cretiekwartsieten vallen (die geen van beide kwartsieten zijn). De rhyolieten zijn doorgaans echter 
te klein om er nog een determinatie aan te kunnen verbinden. De afmetingen van stukken van de 
andere twee typen zijn doorgaans aanmerkelijk veel groter dan het formaat van het grind in de 
monsters, zodat hun aanwezigheid hierin a priori al niet voor de hand lag. 
Noordelijke vulkanieten (uit Scandinavië en met name de Zweedse provincie Dalarna) bestaan in 
rijke verscheidenheid en hun aanwezigheid bij Lent zou zeker mogelijk zijn. Ook in dit geval laat 
het uiterst geringe formaat van de steentjes echter geen eenduidige identificatie toe.

7.3.2.5 Samenvattend

De monsters vertonen in de onderlinge verhoudingen tussen de diverse gesteentegroepen onge-
veer het beeld dat men kan verwachten in een streek waarin Rijn- en Maasgrind vermengd voorko-
men en waarin gedurende de Saale-ijstijd tevens Scandinavisch morenemateriaal is gedeponeerd.

Afgezien van een stukje aardewerk in M43 zijn afwijkingen in de samenstelling die op enigerlei 
wijze zouden kunnen duiden op menselijke invloeden niet aangetroffen.
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Figuur 7.7. De vullingslagen van de binnengracht (zone Ha-S 1) van Fort Knodsenburg ingegraven in de afzet-
tingenreeks S 1030 tot S 1110. S1120 is de top van het grindpakket. Profiel P1004, foto vanuit het zuidwesten 
(opnamedatum 16 juni 2014).

7.4 Romeinse grindrivier

7.4.1 Kronkelwaard en oeverbankfacies: secties D en E1-4, zone Hb-west en 
sectie E5
7.4.1.1 Algemeen

In zone Ha is op een diepte variërend tussen ca. 6,75 en 7,40 m + NAP een pakket grindrijke rivier-
afzettingen aangetroffen (S1120 t/m S 1135, figuur 7.7 en figuur 7.8). Dit grindpakket werd afge-
dekt door een 1,5 tot 2,0 m dik gelaagd pakket zandige en siltige kleilagen (laag 110). De top van 
laag 110 bevond zich binnen zone Ha op een diepte van circa 7,5 – 8,2 m + NAP en werd afgedekt 
door een meer kleiig sediment (Ks4, Kz3). Hierin zijn de lagen 60, 50, 40 en 30 onderscheiden. 
Aan de bovenzijde van dit oeverpakket werd het oorspronkelijke loopniveau uit de tijd van Fort 
Knodsenburg teruggevonden (laag 20, zie de stratigrafietabel 7.12). Gracht S1 in figuur 7.7 is de 
binnengracht van Knodsenburg, waarvan de aanleg dateert uit de eerste fase van het fort (1585-
1609). Tijdens de latere gebruiksfase van het fort zijn de buitengrachten uitgebaggerd waarbij het 
slib vermoedelijk over het nabijgelegen terrein verspreid is. Nadat het fort in onbruik was geraakt 
heeft men het geslecht en is het materiaal van onder andere de verdedigingswallen eveneens als 
een egalisatielaag over het terrein verspreid.
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Figuur 7.8. a) foto van profiel P1002 in zone Ha tijdens de verdere ontgraving van het gebied in juni 2016. De 
foto is genomen vanuit het oosten. Deze ontgraving ontsloot het grindpakket in de hellingrichting (zuid-noord) 
en is gedocumenteerd als de geologische sectie D. b) foto van profiel 1001 (sectie E1) vanuit het zuiden, direct 
haaks op P1002 en in de strekkingrichting van de afzettingen. Zichtbaar is de ingeschakelde kleilaag S 1136 en 
de zandlaag S 1130-2 met de stromingsribbels. De stippellijnen zijn de horizontaal.

7.4.1.2 Sedimentologie secties D en E1 tot en met E4

Ter hoogte van profiel 1002 werd het grindpakket tijdens het uitgraven van de nevengeul (feitelijk 
na afsluiting van het veldonderzoek naar de gracht) in een grotere zuid-noord ontsluiting blootge-
legd (figuur 7.8). Sectie D is gedocumenteerd in de hellingrichting (Z-N) van de grindafzettingen 
(figuur 7.8a) en de haaks hierop gelegen sectie E1 in de strekkingrichting (figuur 7.8b). De top van 
het grindpakket is S 1120 genoemd en in de ontgraving kon deze grindtop in een noordelijke rich-
ting worden vervolgd (figuur 7.9). Uit hoogtemetingen van de top van S1120 en uit de laaghel
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Figuur 7.9. Zuid-noord overzicht van 
sectie D. In de foto is de hoogtelijn op 7,4 
m + NAP met een witte stippellijn aange-
geven. Dit niveau is de top van het grind-
oppervlak in figuur 7.8a. In de foto is het 
verval van de grindtop in een noordelijke 
richting te zien (foto 4 september 2014).
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Figuur 7.10. Detail van sectie D ter hoogte van OSL monster 31. GB: gravel bar; Fl: overbank/waning flood 
deposits (bijlage 4). De pijlen geven de vergrovingstrend van de grindfacies weer. Zie figuur 7.8a voor de 
locatie.
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lingen in secties D en E1 is gebleken dat het grindniveau in noordwestelijke richting met een verval 
van circa 5,2 m/km wegzakte (figuren 7.8 en 7.7). Ter hoogte van de secties E1 (figuur 7.8b) en T 
(figuur 7.14) werden deze lagen in de strekkingsrichting (O-W) ontsloten.

Het grindpakket bestaat uit matig grof en matig fijn grind met een bijmenging van grof en matig 
fijn zand. Het gewichtspercentage van de grindfracties bedroeg 62-75% (zie grindanalyse M20 en 
M22 in tabel 7.9). Op verschillende niveaus werden in sectie D en E1 dunne zandige kleilagen en 
kleidraperingen aangetroffen en grindrijke sets met ingedrongen kleiig zand (facies Fl in figuren 
7.8b en 7.10). In een wat dikkere zandige kleilaag op c. 5,8 m – 6,0 m + NAP (S 1132 en S 1134) 
werden hierin verspreid liggende houten constructiedelen, aardewerkfragmenten en detritus aan-
getroffen wat er op wijst dat deze delen van de grindafzettingen tijdens hoogwater overspoeld 
raakten (figuur 4.3). Het meeste keramiek was sterk afgerond en had zich blijkbaar al langere tijd 
als ‘sediment’ gedragen (§ 7.2.1). Deze vondstlagen en kleidraperingen zijn neergelegd op in NW 
richting scheef gelaagd grindzand (figuur 7.8b) en zijn geïnterpreteerd als zogenaamde ‘waning 

flood deposits’ in ondiepe oost-west georiënteerde ‘chute channels/scourchannels’ op het opper-
vlak van een grindrijke oeverbank.357

In het grindpakket werden enkele opeenvolgende grindbanken herkend (GB in figuur 7.10) die 
werden afgesloten door dergelijke kleiige laagjes. Ook was in het grind op een enkele plek duide-
lijk sprake van imbricatie waarbij grinddeeltjes dakpansgewijs op elkaar terecht waren gekomen. 
De grindrijke sets en de waargenomen imbricatie zijn te verklaren door het model van ‘scouring’.358 
Hierbij wordt eerder gevormd grindzand en het overgrote deel van de zandige facies door opvol-
gende hoogwaters uitgespoeld met als ‘eindresultaat’ een grindafzetting (zie ook figuur V.2). In het 
gehele pakket was verder sprake van een duidelijke vergroving van de grinddeeltjes naar de top 
van de sectie (‘coarsening upward’).

Opvallend waren verder vooral de vlakke plaatvormige sets waarin de grindlagen zijn afgezet in 
de secties D en E1 t/m 5 (figuur 5.8a). Ook in de secties T en B op een afstand van 160 meter in 
WNW richting zijn vooral vlakke sets met grindafzettingen waargenomen (§7.4.2); er is weinig tot 
geen sprake van versnijdingen in de grindpakketten (figuur 7.13). Wel werden richting het noor-
den en dieper in het pakket het aantal ingesloten zandige faciestypen (Sr en St) met een W tot 
NW afzettingsrichting beduidend groter (figuur 7.11: sectie E5, zie vooral ook § 7.4.3). Hier heeft 
deze vorm van ‘scouring’ een minder grote rol gespeeld en is de preservatie van de zandige facies 
groter geweest.

357   
Zie bijvoorbeeld Arche 1983.

358   
Zie Kleinhans 2005.
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Figuur 7.11. 
Overzicht van sectie 
E5 tussen de secties 
E3/E4 en de secties 

J /F (foto 2 juli 2014).
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Vondst Zone/
Sectie Spoor Verzamel-

wijze Type Datering

V331

Ha
1120

vlakvondst

ijzeren spijker
indet

V349 ijzeren spijker

V358 koperen schijffibula Riha 7.2/
Feugère 24a AD 15-70

V434 ijzeren spijker
indet

V442 ijzeren kram

V441 1110-3 koperen riemverdeler Nicolay 
type B AD 40-70

V457

D

1122

P1001

- indet ROM

V463 1125 gladwandige kruik ROMV-ROMLA

M19 1132
14C-analyse van detritus (GrA-

64711) 203-37 vC.

M16 1134-1 jaarringdatering constructiehout AD 40

M31 1134-2 OSL-datering van zandlens (NCL-
3115024) 95 ± 130 vC.

V460

E1/E2

1120

vlakvondst

divers ROMMB-ROMLB

V461 -
indet ROM

V456 1128 -

V453 1129 gladwandige kruik ROMV-ROMLA

V454 1130 ruwwandig ROMV-ROMM

V455 1132 -
indet ROM

V452
1134

-

V458 gladwandige kruik ROMV-ROMLA

V451 1137 Stuart 210 ROMVA-ROMMB

V459 J1

1120

- indet ROM

V1001
T3

terra sigillata DR18 AD 25-75

V1004 gladwandige kruik ROMV-ROMLA

V1002 L terra nigra kom AD 90-180

V1003 T - indet ROM

V462 K geulbasis P213 Stuart 214b AD 90-110/120

Tabel 7.11. Aardewerk-, metaal- en natuurwetenschappelijke dateringen uit zone Ha en sectie D/E en uit de 
zones T3/L en de secties J1, T en K. Zie voor het verspreidingskaartje figuur 7.13.

7.4.1.3 Vormingsperiode

Tijdens de opgraving en tijdens de daaropvolgende geologische begeleiding zijn in het grindpak-
ket van sectie D en E Romeinse vondsten aangetroffen (§ 7.2.1 en § 7.2.2). Ook bij inspecties bij 
de voortgaande ontgraving daarna zijn in de ontsloten grindpakketten Romeinse vondsten ver-
zameld (zie figuur 7.13 voor het verspreidingskaartje). Onder meer zijn fragmenten van dakpan, 
een fragment van een wrijfschaal, terra sigillata, terra nigra, een vertinde schijffibula uit de peri-
ode 15/25-60/70 nC. (Ha V 358) en ronde sierschijf van een riemverdeler van paardentuig uit de 
tijd tussen circa 40 en 70 nC. (Ha V 441) aangetroffen. In de veel jongere grachtvulling in zone Ha 
zijn eveneens metaalvondsten gedaan die als opspit uit de kronkelwaardafzettingen worden geïn-
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terpreteerd. Hieronder is een fragment van een levensgroot bronzen beeld en wel het deel met de 
horizontale enkelwindingen van een schoen, een calceus patricius of een calceus senatorius (Ha 
V234).359 Een ander fragment van een levensgroot bronzen beeld uit de Romeinse tijd is aangetrof-
fen in zone S, in de uiterwaard (hoofdstuk 9).360

Het aardewerk en de metaalvondsten uit het grindpakket rond zone Ha (sectie D/E1-2) is te date-
ren rond het midden van de 1e eeuw nC. (tabel 7.11).361 Met name de twee diagnostische metaal-
vondsten Ha V 358 en Ha V 441 kunnen met zekerheid in de vroeg-Romeinse tijd gedateerd wor-
den.362 Uit een in de basis van het grindpakket ingeschakelde dunne zandige kleilaag (S1134-1, 
figuur 7.12) is tijdens de geologische begeleiding Romeins constructiehout geborgen (M 16) waar-
van een jaarringdatering een kapinterval na 40 nC. opleverde (figuur 7.6).363 Een OSL-datering uit 
een zandlens direct onder dit niveau (S1134-2) leverde een begravingsouderdom op rond 95 vC. 
± 130 jaar (NCL- 3115024, figuur 7.10). Koolstofonderzoek aan organische detritus (waaronder 
zaden) uit de kleiige laag S1132 direct boven de laag met het Romeinse constructiehout dateerde 
de ouderdom van de zaden tussen 203 en 37 vC. (GrA-64711).

De (verspoelde) Romeinse vondsten en de natuurwetenschappelijke dateringen maken duidelijk 
dat tenminste de toplaag (bovenste 1,5 m) van het grindrijke pakket onder de binnengracht van 
Fort Knodsenburg in de vroeg-Romeinse tijd moet zijn afgezet (tabel 7.11). Chronostratigrafisch 
behoort de grindafzetting daarmee tot een (iets) oudere sedimentatiefase dan de Flavische ‘lag 

deposit’ laag N die op 5,8 m + NAP is aangetroffen in de proefput langs de Nieuwe Ubbergseweg 
(§ 6.5). Vondstmateriaal uit de grindrijke kronkelwaardafzettingen die chronologisch beter aanslui-
ten bij deze vindplaats is aangetroffen ten noorden van de buitengracht zoals de vondstnummers 
V1002 in zone L (fragment van een terra nigra kom uit ca. 90-180 nC.) en V462 uit sectie K (Stuart 
214b uit AD 90-110/120). Mogelijk dateert dit materiaal de verdere uitbouw van de kronkelwaard in 
het laatste decennium van de 1e eeuw of de eerste decennia van de 2e eeuw nC.

De grindpakketten uit de 1e en vroege 2e eeuw nC. zijn in het stratigrafische model voor het 
gebied rondom Fort Knodsenburg net als de vroege crevasse-afzettingen ter hoogte van zone E tot 
de stratigrafische eenheid a gerekend (tabel 7.12 in § 7.5.4).

359   
Verhelst 2019c.

360   
Verhelst 2017a, nr. 9 (NYLS-V 148).

361   
Hermsen (§ 7.2.1).

362   
Verhelst. (§ 7.2.2).

363   
Van Daalen 2014, in: Willemse 2018 (§ 7.6: M16).
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Figuur 7.13 Verspreidingskaartje van de vondsten monsters genoemd in tabel 7.11.

Figuur 7.12. Zuid-noord profiel 
P1002 in zone Ha met de laagnum-
mering, monsterlocaties en pro-
fielvondsten. Afzetting S 1110-3 
rust erosief op de grindlaag S 1120 
(matig grof grind met een deel 
ingedrongen zandige klei). M20 
en M22 zijn grindmonsters (zie § 
7.3.2). S 2 betreft grachtvulling-
slagen en S 1010-0 betreft de ver-
moedelijke egalisatielaag die is 
ontstaan door het slechten van de 
fortwallen.
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Figuur 7.14. Westelijk deel van sectie T. Duidelijk 
zichtbaar zijn de vlakke sets met grind, grindzand 
en zandige sedimentaire facies (Gm/Gp, Sp/St). In 
de top zijn roestkleurige grindafzettingen zichtbaar 
en een deels ingedrongen kleidek. Kader: figuur 
7.15 (foto april 2015).
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7.4.2 Kronkelwaard en oeverbankfacies: secties T, A en B en zone T3
Secties T en de secties A en B ontstonden eind 2014 en in het voorjaar van 2015 in een werkstraat 
voor de bestening van de nieuwe Waaldijk (figuur 7.1). Ook in deze secties werd de top van het 
grindpakket aangesneden maar anders dan in sectie D (figuur 7.9) werden de grindfacies en grind-
zandfacies hier in de stromingsrichting (oost-west) ontsloten. De secties lagen direct aan de rivier-
zijde van de op dat moment reeds afgegraven Oosterhoutsedijk in de zuidoosthoek van de Lentse 
Lotwaard. Hieruit blijkt tevens dat in het gedeelte van de uiterwaard dat het dichtst bij de middel-
eeuwse bandijk ligt, nog onverspoelde beddingafzettingen uit de Romeinse tijd bewaard zijn geble-
ven. In zone T3 direct ten noordwesten zone Hb-west (figuur 1.2) heeft in de zomer van 2013 een 
opgraving plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn drie lange profielwanden gedocumenteerd 
tot gemiddeld een halve meter onder het diepste archeologische vlak. Het onderzoek in zone T3 is 
gerapporteerd in Hesseling 2017a.

Figuur 7.24 (§ 7.4.3) en figuur 7.29 (§ 7.4.4) geven de profielkolomopnamen en de dateringsgege-
vens weer voor de zand- en grindafzettingen in de secties rondom Fort Knodsenburg.

7.4.2.1 Sectie T

Sectie T ontsloot over een lengte van bijna 50 meter het grindpakket tussen c. 3,3 m en 6,4 m + 
NAP. Het meest opvallende aan de hele sectie T was de vlaksgewijze afzetting van de opeenvol-
gende grindsets (figuur 7.14). Verder bestond het pakket vooral uit dunne sets afgetopte grind-
zandfacies met scheve gelaagdheid (faciestypen St en Sp, Sr) en uitgespoelde/afgetopte grindrijke 
facies met horizontale (Gm) of zwakhellende (Gl of Gp) gelaagdheid (figuur 7.15). Laaghellingen 
wijzen op een dominante NW tot W stromingsrichting. Net als in het pakket in sectie D werden 
enkele van de sets afgedekt door fijnzandige en soms wat kleiige lagen (faciestype Fl). In de 
top vielen vooral enkele roestkleurige grindlaagjes op (Fe+). De bovenkant van sectie T (en B) 
bestond uit een ingedrongen kleidek. Op het pakket was een humeuze zandige kleilaag afgezet 
(Fc) die is geïnterpreteerd als de basis van een strang die hier vlak voor de oude Oosterhoutsedijk 
zal hebben gelegen (figuur 9.9).
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Figuur 7.15. Detail van het in oost-westelijke richting ontsloten grindpakket in sectie T met de dominante sedi-
mentaire faciestypen (bijlage 4) en de afzettingsrichtingen (pijlen). Onderzijde jalon is 3,37 m + NAP. Zie figuur 
7.14 voor de locatie van de foto.
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Figuur 7.16. Overzicht van de secties B (onderzijde en linkerzijde in de foto) en sectie A (rechterzijde van de 
foto). Direct ter linkerzijde van de brugpijler ligt sectie W waar de afzettingen van de Romeinse grindrivier 
worden afgesneden door de laatmiddeleeuwse Waalbedding (hoofdstuk 8). CHS zijn smalle ‘sheetchannels’ in 
het grindpakket. De pijlen geven de richting van de geultjes aan. Foto richting het westen (december 2014).

7.4.2.2 Zone T3

In zone T3 werden in werkput 7 (P701) grindafzettingen op een diepte vanaf ca. 8,2 m + NAP aan-
getroffen. Dit is bijzonder hoog gezien de nabijheid van sectie T. Het lokale reliëf van de grindtop 
varieerde als gevolg van insnijding en verspoeling (zie figuur 7.45 in § 7.5). In de top kwamen in 
het grind dunne kleibandjes voor en het pakket werd aangesneden door grofzandige beddingaf-
zettingen van verschillende crevassegeulen (§ 7.5). Uit het grindpakket in T3 zelf zijn geen vond-
sten verzameld en het is gezien de hoogteligging van het grind onduidelijk of dit de ‘Romeinse 
grindafzettingen’ betreft. In de basis van een crevassegeul in werkput 7 werd wel een fragment 
van (mogelijk) laat-Romeins koperen vaatwerk gevonden (T3 V382). Uit de grindrijke top van een 
crevassegeul in werkput 3 werden twee sedimentmonsters voor OSL-onderzoek verzameld. Deze 
monsters werden gedateerd rond 85 nC. ± 140 jaar (NCL-3115018) en rond 85 vChr ± 110 jaar 
(NCL-3115019). Deze dateringen zijn consistent met het vondstmateriaal uit de grindafzetting in 
sectie D3. De mogelijkheid bestaat dat de basis van de crevassegeulen lokaal opgenomen en 
opnieuw afgezet sediment betreft.

7.4.2.3 Secties A en B

Secties A en B lagen in het verlengde van sectie T en ontstonden tijdens het ontgraven van het 
gebied rondom de noordelijke pijler van de spoorbrug in november/december 2014 (figuur 7.16). 
Sectie B is de voortzetting van het grindpakket in zone T met eveneens vooral veel grind- en grind-
zandfacies. Sectie A ontsloot eveneens het grindpakket maar in de basis werden ondiepe (< 0,5 
m) en tot 10 meter brede zogenaamde ‘sheet channels’ (figuur 7.17 CHS) schuin aangesneden. 
De verhouding tussen de breedte en de dikte van de opvulling (B/D) was om en nabij de 20 en de 
geulbasis was lensvormig (convex). Opvallend aan deze geultjes waren verder de grijze kleiige 
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Figuur 7.17. Aanzicht van sectie A met de ‘sheet channels’ (CHS). De pijlen geven de richting van de geultjes 
aan. De basis van de jalon is 4,97 m + NAP. De top van de sectie bestaat uit grindfacies zoals getoond in figuur 
7.15 (westzijde sectie T) (foto december 2014).

zandlagen en de dunne gesorteerde grindzandfacies waarmee ze waren opgevuld. In de bovenvul-
lingen kwam vrij grof grind voor (figuur 7.17). Opvallend was dat deze ‘sheet channels’ naar voren 
toe uitwigden, in ZO richting, waarna de klei/zandlagen deel gingen uitmaken van de kleizandlagen 
(faciestype Fl) in de grindpakketten. In de basis van de geultjes zijn weinig diagnostische aarde-
werkfragmentjes gezien. Deze zijn niet verzameld.

Gegeven de setting, de opvulling en het verloop van de geulvullingen kunnen deze sheet chan-

nels worden geïnterpreteerd als ‘riffle channels’ die bij afnemend hoogwater op het stroomaf-
waartse oppervlak van een grindoeverbank (‘scroll-bar’) zijn ontstaan. Een mogelijke analogie 
voor vergelijkbare geultjes is beschreven door Campbell & Hendry die dergelijke fenomenen voor 
de grindrijke kronkelwaarden van de Saskatchewan rivier identificeren als ‘slough channels’.364 In 
hun model van een grindkronkelwaard betreft het de stroomafwaartse restanten/opvullingen van 
‘chute channels’ (figuur 7.18). Door Rice et al. worden ze voor de Lower Fraser River beschreven 
als bar-top channels: smalle (10 m brede) en ondiepe (0,1-1 m) secundaire geultjes op en langs 
de grindoeverbanken (zie ook figuur 10.5).365 Dichter bij huis wordt een vergelijkbare morfologie in 
een grindrivier gevonden langs de Allier in Midden Frankrijk, ten zuiden van Moulins.366 Deze geul-
tjes worden hier tot de ‘riffle channels’ gerekend (zie figuur 7.28).367

364   
Campbell & hendry 1987.

365   
Rice et al. 2009, bijv. fig 12.

366   
De Kramer et al. 2000; De Bakker 2005.

367   
‘riffle channels’ liggen op de overgang van twee meanderbochten en verbinden opeenvolgende oeverbanken met elkaar. Het ondiepe deel van de 
riffle wordt bij lage afvoeren versneden in een reeks kleine banken met daartussen relatief diepe en smalle geulen met snelstromend water.
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Figuur 7.18. Reconstructie van een grindrijke meanderbocht van de Saskatchewan rivier (Canada). 1: bin-
nenste accretiebanken op de glijoever, 2: erosierand (‘cutbank’) in glijoever, 3: 3D zandduinen op het opper-
vlak van de glijoever, 4: 3D zandduinen op de grindbank of in de ‘chute channel’, 5: binnenzijde grindbank, 6: 
stroomafwaarts restant van een ‘chute channel’ opgevuld met grind of klei/zand (‘slough channel’), 7: beneden-
stroomse deel van de kronkelwaard (‘bar tail’) met zandduinen, 8: grindrijke ‘bar head’, 9: microdelta gevormd 
door afnemend hoog water, 10: hoog deel van de kronkelwaard met oeveropbouw, 11: laagwaterbedding van 
de rivier (naar: Campbell & Hendry 1987).

7.4.3 Geulfacies: secties J, F, I, H, G en Nld2
Secties J, F, G en H ontstonden in juli 2014 tijdens het uitgraven van de werkstraat voor de beste-
ning van de nieuwe Waaldijk (figuur 7.19). De achterwand van deze werkstraat is in verschillende 
deelsecties gedocumenteerd (figuur 7.1). De meest westelijke sectie J lag ongeveer 60 meter 
noordelijk van de ontsluiting in sectie E5, zie figuur 7.11). In figuur 7.20 (onder) wordt een deel van 
het profiel getoond. De basis van het getoonde profiel lag op 3,25 m + NAP en de top op 5,5 m + 
NAP, dat wil zeggen nog ruim een halve meter onder de basis van de ontsluiting in secties D/E.

Net als in sectie E5 domineren in sectie J vlakke sets met grindzandfacies. In de meer zandige 
sets is scheve gelaagdheid zichtbaar met een W afzettingsrichting (faciestypen Sp/Sl). Stratificatie 
in de meer grindrijke facies is slechter ‘leesbaar’ maar er is wel sprake van enige imbricatie. Vrij-
wel alle scheve gelaagdheid van de zandfacies is afgetopt door opvolgende reeksen duintjes maar 
de preservatie van de oorspronkelijke sedimentaire sets is duidelijk beter dan in sectie D en E (zie 
figuur V.2 in hoofdstuk 3). In de twee haaks aangesneden profielen (J1 en J2) was goed te zien dat 
de grindzandafzettingen uit zowel laterale accreties als uit accreties in de richting van de stroming 
bestonden. Er zijn uit deze sectie geen vondsten geborgen.
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Figuur 7.19. De werkstraat tijden de aanleg in westelijke richting, De jalon geeft de oostzijde weer van sectie F. 
De basis van de werkstaat ligt op dat moment op ca. 3,3 m + NAP (foto 2 juli 2014).

Het meest opvallende verschijnsel in de werkstraat tussen secties J en G was de langzame toe-
name in oostelijke richting van ingeschakelde lensvormige ‘scour channels’ (faciestype St) in het 
sedimentpakket (richting secties F, I en H). Deze waren met matig fijn rivierzand opgevuld wat het 
gehele pakket de indruk gaf van een afwisselend zand-grind pakket. Ook kwamen er langzaam 
zwak ontwikkelde convexe stratificaties in de grindfacies voor (faciestype Gt). De plaatgewijze 
accretievlakken met grindzandfacies en grindfacies maken in een oostelijke richting dus langzaam 
plaats voor aggraderende 3D beddingvormen. Dergelijke sedimentaire facies vormen zich meestal 
lager op de oever, dat wil zeggen dieper in de geul (‘channelfacies’) en bij wisselende maar rela-
tief hoge stromingscondities (zie figuren 3.9 en 3.11). Mogelijk zien we in oostelijke richting dus de 
overgang naar de laagwaterbedding van de rivier. In de top van het grindniveau direct ten noorden 
van de werkstraat is in een lang boorprofiel ook deze geulaanzet gezien (figuur 7.21).
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Figuur 7.20. Sectie F (boven) en sectie J (onder) in juli 2014. De basis ligt rond 3,3 m + NAP. In de top van 
sectie F is een pakket zandige crevasse-afzettingen (CS) te zien (§ 7.5).
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Figuur 7.21. WZW-ONO georiënteerd boorprofiel ter hoogte van het nieuwe dijklichaam (BAMN Nld2, Heunks & 
Van Hemmen 2016, 66).

In figuur 7.19 is een opname van de achterwand van de werkstraat in westelijk richting gemaakt. In 
figuur 7.20 (boven) wordt het profiel getoond van sectie F en in figuur 7.22 de profielen van secties 
H (boven) en I (onder). De zandige beddingvormen in de grindafzettingen hadden vaak een dunne 
grindrijke basis en versneden de onderliggende grindfacies. Waar geen convexe insnijdingen voor-
kwamen domineerde schuine gelaagdheid (faciestypen Sl en Sp). Uit een wat grotere ‘scour chan-

nel’ in sectie F is op een diepte van 4,9 m + NAP een sedimentmonster verzameld voor OSL-date-
ringsonderzoek. Dit heeft een begravingsouderdom voor het sediment gegeven vlak voor het begin 
van de jaartelling rond 35 vC.± 120 jaar (NCL-3115022). Uit eenzelfde soort facies op deze afzet-
tingshoogte is in sectie H eveneens een sedimentmonster gedateerd. Deze kwam uit rond 15 vC.± 
160 jaar (NCL-3115021).

In sectie F werden de geulafzettingen vanaf ongeveer 6 m + NAP afgedekt door crevasse-afzet-
tingen (CS in figuur 7.20 boven). Zie daarvoor paragraaf 7.5. In secties I en H waren onder deze 
crevasse-afzettingen nog delen van de zandige facies (faciestypen Sr, Sp en Sl) bewaard geble-
ven (figuur 7.22). In sectie AB werden de bovenste zandfacies van de Romeinse kronkelwaard 
ontsloten (figuur 7.23, zie ook figuur 7.33). Net als in sectie L1a bestonden deze facies uit dunne 
sets met kleine 2D en 3D duintjes in matig fijn tot matig grof zand (faciestypen St, Sr, Sl). Een 
sedimentmonster M59 uit de top van deze sectie op 6,75 m + NAP dateerde de begravingsouder-
dom rond 215 nC. ± 100 jaar (NCL-3315313). Uit sectie H, 190 meter oostelijk, dateerde een zand-
monster uit de (vermoedelijke) kronkelwaardtop op 6,29 m + NAP rond 175 nC. ± 100 jaar (NCL-
3115020, figuur 7.22 boven).
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Figuur 7.22. Profielfoto’s van de secties H (boven) en I (onder) tussen ca. 4,0 m en 7,3 m + NAP met grindrijke 
geulfacies uit de eerste decennia rond de jaartelling. De geulafzettingen worden in sectie I vanaf ongeveer 6,0 m 
+ NAP onthoofd door zandafzettingen uit de midden-Romeinse tijd die bij een uitgestrekte crevassewaaier horen. 
Zie onder sectie AB en § 7.5. In sectie H is dit minder duidelijk. Hier komen in de top goed gesorteerde en bijna 
zandafzettingen voor met dunne donkergrijze bandjes die bijna aandoen als windafzettingen (facie Sle).
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Figuur 7.23. Oostzijde van sectie AB met het insnijpunt van een crevassegeul (zie figuur 7.32) en de top van de 
kronkelwaardfacies direct ten westen van de verlengde Waalbrug en onder zone O2-1 (foto 31 augustus 2015).
 
7.4.4 Geulfacies en geulbasis: sectie K
Sectie K direct ten westen van de verlengde Waalbrug ontstond in augustus en september 2014 
langs het ondertalud van de nieuwe dijk (zie figuur 3.2). Net als in de secties L1 t/m 3, Z en AA ten 
oosten van de brug werd hier de bovengrond tot een diepte van ongeveer 1,7 m + NAP ontgra-
ven en drooggepompt voor de werkstraat. Deze sectie werd uiteindelijk 100 meter lang en ontsloot 
geulafzettingen tussen circa 1,8 en 5,5 m + NAP. De westelijke rand is in figuur 3.2 weergegeven. 
Deze lag ongeveer 50 meter oostelijk van sectie H (figuur 7.22 boven). Figuur 7.25 geeft een over-
zicht van de sectie na beëindiging van de werkzaamheden aan het ondertalud.

De oostelijke zijde van sectie Z (P213) lag 60 meter westelijk van sectie AB (figuren 7.23 en 7.33) 
en is uitgewerkt in kaartbijlage 2. Figuur 7.26 (boven) toont de profielwand van deze oostelijke 
zijde en figuur 26 (onder) de afzettingen enkele meters ten westen daarvan. De onderkant van de 
afzettingen, tussen 1,75 en 2,50 m + NAP, bestaat in zijn geheel vooral uit in westelijke stromings-
richting uitbouwende grindrijke facies (faciestype Gm en Gp).368 Deze gaan naar boven over in 
zandfacies waarin enkele duidelijke en grotere (ruim 0,5 meter hoge) 2D beddingvormen bewaard 
zijn gebleven (faciestype Sp, ‘planar crossbeds’ en enkele St). Deze beddingvormen worden vanaf 
ca. 2,7 m + NAP erosief aangesneden door grindzandfacies met in de gehele sectie 3D bedding-
vormen (faciestypen St, Gt) met zowel NO als N en NW afzettingsrichtingen. Dit wijst mogelijk op 
een rotatie van de hoofdstroomrichting. De genoemde beddingvormen passen bij hoge stromings-
snelheden in het diep(st)e deel van de geul.

368   
Zie M43 in § 7.3.2 voor de grindanalyse.
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Figuur 7.24. Profielkolommen en dateringsgegevens voor de kronkelwaardafzettingen in de secties rondom 
Fort Knodsenburg westelijk van sectie K. Deze figuur sluit aan op figuur 7.29 (§ 7.4.4) Zie figuur 7.1 voor de 
ligging van de secties en bijlage 4 voor de faciescodes.
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Figuur 7.25. Overzicht van de werkstraat voor de nieuwe dijk ten westen van de verlengde Waalbrug WZW 
richting. Het pakket bestaat uit twee afzettingenreeksen. Onderin het pakket domineren geulafzettingen (CH) 
met dateringen uit de 1e eeuw nC. (secties F en H, sectie K). Bovenin het profiel komen zandige kleilagen, 
zandlagen en geulversnijdingen van een meerfasige crevassewaaier voor (sectie O, §7.5). De lange sedimen-
tatieperiode waarin deze waaier ontstond duurde van de 3e eeuw tot en met de vroege 8e eeuw nC. (§7.5). 
Foto genomen in september 2014. Zie tevens figuur 5.55 van eind augustus 2015.

Wat daar vooral ook op wijst was de duidelijke ‘channel-lag deposit’ die in sectie K-oost aan de 
basis van dit pakket tussen ca 1,8 en 2,1 m + NAP werd aangetroffen. Deze bestond uit vrijwel 
ongelaagd en ietwat los gepakt grof grind (faciestype Gl) welke erosief was afgezet op een mas-
sief pakket nog grovere stenen (figuur 5.56. onder). In deze geulbasis kwamen ook enkele gro-
tere rode en grijze kwartsitische zandstenen voor met lange assen van 40 tot wel 80 cm (zie ook 
figuur 5.41). Verder werden in deze afzetting enkele tientallen zogenaamde ‘armored mud-balls’ 
gevonden (figuur 7.27a).369 Deze ‘gepantserde kleiballen’ bestaan uit brokken klei of leem die van 
de stootoever zijn afgebroken en samen met zand en grind over de diepste delen van de rivierbo-
dem mee zijn gaan rollen waarna er allerlei grover materiaal aan bleef plakken. Dergelijke kleibal-
len komen vooral in afzettingen voor waar sprake is van hoge stromingscondities. Een belangrijke 
daterende vondst in deze zelfde ‘channel-lag deposit’ was de bovenkant van een Romeinse kan 
van het type Stuart 214b (V462, figuur 7.3) welke onder aan de wand werd aangetroffen tussen de 
kleiballen. Deze kan werd onder andere in Romeins Nijmegen geproduceerd tussen circa 70 en 
120 nC. (§ 7.2.1.4).

369   
Bell 1940, Miall 2010, 432.
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Figuur 7.26. Uitsnede uit het gedo-
cumenteerde profiel P213 in sectie 
K-oost met een aanduiding van de 
belangrijkste faciestypen en uit-
bouwrichtingen van de beddingvor-
men. De bovenste fotocollage toont 
de profielwand van de meest ooste-
lijke zijde, de onderste fotocollage 
toont de afzettingen enkele meters 
ten westen daarvan. Op de meest 
oostelijke locatie werd in de ‘chan-
nel-lag’ de Romeinse kan V 462 ( ca. 
90-110/120 nC.) aangetroffen tussen 
‘armored mud-balls’ en enkele tot 60 
cm grote kwartsitische zandstenen. 
Zie verder ook kaartbijlage 2. Foto’s 
naar het zuiden (4 september 2014).



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

222

Figuur 7.27. a) ‘armored mud-balls’ uit de grindrijke geulbasis (facies type Gl) van sectie K-oost ( M 44). 
Tussen deze kleiballen werd ook kan V462 uit 90-110/120 nC. aangetroffen; b) vergelijkbare kleiballen uit 
rivierafzettingen in Monroe County, Indiana (foto J.M. Day & B.T. Hill, 2008).

 
Vanaf circa 3,5 tot 4,3 m + NAP bestonden de geulafzettingen uit meer zandige facies met daarin 
kleinere 2D en 3D duinvormen (faciestypen, Sr, St, Sl). Deze zijn ontstaan in de ondiepere delen 
op de glijoever van een zich verplaatsende riviergeul (zie ook figuur 7.28). Ook hierin kunnen 
zowel NO als N en NW afzettingsrichtingen worden herkend. De facies in dit bovenste deel van de 
sectie vertonen verder vlakke sets met een N tot NNW oriëntatie.

In het westelijke deel van sectie K (K-west, figuur 3.6 in hoofdstuk 3) werd een vergelijkbare 
faciesopeenvolging gevonden als in sectie K-oost. Een sedimentmonster uit een zandduin (M41) 
op 2,10 m + NAP vlak boven de geulbasis leverde een begravingsouderdom op tussen 435 en 755 
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vC. (NCL-3115026), wat enkele honderden jaren ouder is dan V 462 uit de geulbasis. In het troe-
bele rivierwater worden de zandkorrels slechts beperkt blootgesteld aan zonlicht, zodat het signaal 
bij afzetting mogelijk niet helemaal op nul gezet (gebleekt) is. Hierdoor kan een overschatting van 
de ouderdom ontstaan.370 Een sedimentmonster (M42) uit een zandfacies op 3,65 m + NAP leverde 
een begravingsouderdom op tussen 235 en 455 nC. (NCL-3115025) wat weer relatief (te) jong lijkt. 
Dergelijke sedimentouderdommen zijn in het gebied rondom Fort Knodsenburg eigenlijk alleen 
bekend van de (ondieper gelegen) crevasse-afzettingen (zie figuur 7.34 in § 7.5). Een duidelijke 
geulaansnijding zoals herkend in de sectie O iets oostelijker van dit punt, of de sectie AB is in dit 
deel van de sectie K echter niet herkend.

De totale vormingsperiode van het ontsloten pakket afzettingen in sectie Z (geulbasis) en secties 
AB en sectie H (top kronkelwaard) kan daarmee worden gedateerd tussen grofweg 70 nC. (V 462) 
en 200 nC. (NCL-3115020 en NCL-3315313).

Figuur 7.28. Schematische faciesmodellen voor meanderende rivieren in grind-, grindzand of zandgedomi-
neerde fluviatiele milieus (naar: Miall 1977, Miall 2010).

7.4.5 Paleogeografische interpretatie
Sectie D kan worden geïnterpreteerd als een (ontsluiting van een) zogenaamde ‘lateral bar top’, 
de bovenzijde van een riviergrindbank langszij de hoofdgeul die tijdens afnemend hoogwater lang-
zaam boven water komt en tijdelijk droog komt te liggen.371 Ook de lijn met houten artefacten die 
in zandige kleilagen in het vlak van sectie E zijn aangetroffen (figuur 4.3) wijzen hierop. Deze kan 
namelijk worden geïdentificeerd als een ‘vloedlijnafzetting’, de waterrand van de rivier waar drij-
vende objecten bij afnemend peil op de oever blijven liggen. De afzettingshoogte van deze vloed-
lijn rond 6 m + NAP (figuur 7.12) verraad het peil op de Romeinse Waal in de vroege 1e eeuw en is 

370   
Hobo 2015.

371   
In geomorfologisch/sedimentologisch jargon: ‘gravelly scroll-bar platform’.
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Figuur 7.29. Profielkolommen en dateringsgegevens voor de afzettingen in de secties H (oost) en sectie M 
(west) in de zone rondom Fort Knodsenburg. Zie figuur 7.1 voor de ligging van de secties en bijlage 4 voor de 
faciescodes.
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vergelijkbaar met de tegenwoordige ‘normale’ waterstand op de Waal. Deze fluctueert tussen 5,07 
en 10,7 m + NAP.372

Het feit dat de vloedlijn vervolgens begraven is geraakt wijst op aggradatie van de oeverbank tij-
dens opeenvolgende hoogwaters. Hierbij hebben elkaar opvolgende en 0,3 tot 0,5 m hoge grind-
banken uiteindelijk een 1,5 meter dik pakket grindafzettingen gevormd. De sedimentaire structuren 
en de sedimenttextuur in de secties D en E wijst uit dat de riviergrindbank in N-NNW richting is uit-
gebouwd. De vergroving van het grind in de top van sectie D wijst daarbij op het geleidelijk dichter-
bij komen van de grovere voorzijde (‘bar-head’) van deze oeverbank wat heeft bijgedragen aan de 
aanwas van sediment.373 In sectie A is de zogenaamde ‘bar-tail’ van zo’n oeverbank aangesneden. 
Ook deze is echter later afgedekt geraakt door verder uitbouwende grindbanken. De ingesloten 
artefacten in het sediment wijzen uit dat de vormingsfase op deze locatie ergens rond het midden 
van de 1e eeuw moet worden geplaatst. Vondsten uit de meer noordoostelijk en noordwestelijk 
gelegen secties K en zone L dateren uit het laatste decennium van de 1e eeuw of de eerste decen-
nia van de 2e eeuw nC.

De onder een schuine hoek weghellende grindlagen en de vlakke en vrij gelijkmatige sedimen-
taire sets die in de secties D, E, J, T en B zijn aangetroffen vormen samen met de datering van 
het vondstmateriaal een aanwijzing dat het hele pakket uit accretievlakken bestaat.374 Deze sec-
ties ontsluiten dus de bovenkant van een in NNW richting uitbouwende kronkelwaard van een door 
grind gedomineerde rivier (‘grindrivier’) uit de gevorderde 1e eeuw vC. tot en met de 2e eeuw nC. 
Zie figuur 7.30 voor een actueel beeld. Deze rivier uit de vroege fasen van de Romeinse tijd con-
trasteert sterk met de door zand gedomineerde rivierafzettingen die direct oostelijk van de Waal-
brug zijn gevonden. Blijkbaar is er tussen de late ijzertijd (sectie L1, zone F, sectie AA) en de 1e en 
2e nC. sprake van een plotselinge en vrij abrupte verandering in het sedimentaanbod. De artefac-
ten die in het sediment aan de Lentse zijde van de Waal voorkomen zijn door het rivierwater van 
een verder stroomopwaarts gelegen locatie naar de vindplaats gebracht. Volgens de materiaalspe-
cialisten lag deze locatie mogelijk in de buurt van de noordoostelijke heuvelvoet in Nijmegen, ter 
hoogte van het Valkhof. Hoewel de metaalvondsten geen duidelijke informatie opleveren over een 
oorspronkelijk civiele of militaire context kunnen ze heel goed afkomstig zijn uit een verspoeld deel 
van Oppidum Batavorum.375 In figuur 7.31 wordt een paleogeografische schets gegeven van Nij-
megen in de vroeg-Romeinse tijd met de ligging van de secties (zie ook figuur 10.1). De Romeinse 
kronkelwaardafzettingen ten zuiden en zuidwesten van Lent kunnen net als de afzettingen in de 
Circul van de Ooij tot de Ooijfase van het Rijnsysteem worden gerekend (figuur 2.7, nummer 127).

372   
https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-o-v-nap/

373   
Bijvoorbeeld Rice et al. 2009.

374   
Cf. Gustavson 1978; Campbell & Hendry 1987. 

375   
Ivo Hermsen, pers. comm., Erik Verhelst § 7.2.2.



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

226

Figuur 7.30. Kronkelwaard en meanderbocht van een grindrivier in het midden van Frankrijk (Allier). Deze 
meander is met zijn bochtstraal van grofweg 260 meter kleiner dan de riviermeanders ter hoogte van vroeg-
Romeins Nijmegen die bochtstralen tussen grofweg 400 en 500 meter hadden. In de foto zijn duidelijk de 
oeverbanken (Sc: scroll-bar), stootoever (CB: cutbank) en de actieve kronkelwaardgeulen (r: riffles) te zien. In 
de bovenste foto rechts een oudere afgesneden meanderbocht met restgeul (CHn). In de onderste foto is in het 
oppervlak een zogenaamde ‘chute channel’ (CHc) zichtbaar en langs de rand van de nietbegroeide oever een 
vloedlijn met houtresten (h) (luchtfoto 27 september 2018, bron: GoogleEarth).
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Figuur 7.31. Nijmegen in de vroeg-Romeinse tijd (naar: Van der Heijden, 2016). In rode letters de secties.

Figuur 7.32. Overzicht in ZZW richting van de diepe ontsluiting (sectie AB) ter hoogte van een erosiegeul (dis-
cordante zwartbruine kleilaag) onder de Griftvullingen met de locaties van de dateringsmonsters M58 en M59 
(31 augustus 2015).
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7.5 Crevassewaaier

Van belang voor de sedimentatiefasen na de vroege- en midden-Romeinse kronkelwaardvorming 
zijn de waarneming aan de ontsluitingen in sectie AB (figuur 7.32), sectie O (figuren 7.38 en 7.39), 
zone J/Griftdijk Zuid en profiel Nld16.5 (zone H, figuur 7.37).376 In deze secties werden de vullin-
gen van een vrij grote en meerfasige erosiegeul aangesneden ter hoogte van de oostelijke buiten-
gracht van Fort Knodsenburg. Verder werd in put Nld8.13 van zone H, in het meest oostelijke deel 
van Fort Knodsenburg, een ca. 15 meter brede geulvulling aangetroffen en onderzocht.377

7.5.1 Sectie AB
Uit de sedimentologische opname van sectie AB (figuur 7.32) is gebleken dat onder de latere Grift 
en onder de deelgebieden Griftdijk Zuid/J een erosiegeul vanuit ZZW richting is ingesneden in de 
omliggende zandige beddingafzettingen. De convexe insnijding vormde een groot discordant vlak in 
de onderliggende afzettingen met zandige en grindrijke laagjes en direct daarboven een humeuze 
zandige kleilaag met plantendetritus (figuur 7.34). Deze humeuze kleilaag wijst op (een) fase(n) van 
stagnerende waterafvoer waarbij humeus materiaal (waarschijnlijk verspoeld bodemmateriaal) kon 
bezinken.378 De maximale insnijding werd in sectie AB ingemeten op circa 4,6 m + NAP. Uit deze klei-
ige geulbasis is een monster verzameld met daarin onder andere takjes van de els (M58). Deze zijn 
ingestuurd voor een 14C-analyse waaruit een ouderdom bleek tussen 130 en 320 nC. (1-sigma: 135-
240 nC., Beta-436908). Een 14C-datering uit een accretielaag met plantendetritus in de basis van 
dezelfde geul in werkput 34 van zone J dateerde tussen 240 en 335 nC. (GrA-68439). Deze top van 
de kleilaag in de geulbasis van sectie AB is na afzetting echter geërodeerd (figuur 7.34), waarna er 
op verschillende momenten nieuwe geneste zandpakketten in de geul zijn gevormd. Dit wijst op her-
haalde reactivatie van deze geul tijdens opeenvolgende hoogwaterfasen of ‘flood pulses’. Eberth & 
Miall (1991) en Gibling (2006) delen dergelijke 1 tot 5 meter diepe en tot 50 meter brede gereacti-
veerde geulen in bij de meerfasige en stabiele crevassegeulen (CRM). In zone J, oostelijk van de 
insteek van de Grift, werd in werkput 34 de oostelijke rand van deze crevassegeul ontsloten (sectie 
J: P3403 P2801) en aan de andere zijde van de Grift (Griftdijk Zuid) werd in werkput 11 de westelijke 
insteek gevonden (sectie R: Griftdijk Zuid P1101) (figuur 7.40).

376   
Heunks & Van Hemmen 2016, 107 e.v., fig. 6.2.

377   
Heunks & Van Hemmen 2016, 109, ongepubliceerde gegevens.

378   
Cf. Gębica & Sobołowski 2001, 55. Het pakket humeuze zandige klei bevat grove en fijne detritus met onder andere elzentakjes.
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Figuur 7.33 Overzichtskaart van de onderzoekszones ten westen van de Waalbrug.
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Figuur 7.34. Detail van het discordante vlak in sectie AB met links de top van de kronkelwaardafzettingen uit 
215 nC. ± 100 jaar (NCL-3315313) en rechts de kleiige vulling met detritus uit 2e of vroege 3e eeuw nC. (Beta-
436908). De troffel is circa 20 cm lang.

7.5.2 Sectie O en Nld16.5/Zone H
7.5.2.1 Nld15.6

Tijdens het onderzoek in zone H werden ten noorden van de buitengracht van Fort Knodsenburg 
de vullingen van een vrij grote en meerfasige erosiegeul aangesneden (figuur 7.35). Deze is gedo-
cumenteerd als profiel Nld16.5).379 De vulling van het profiel Nld16.5 bestond voorbij de westelijke 
insteek vooral uit naar het oosten hellende zand- en (zwakhumeuze) kleilagen (figuur 7.36) maar 
de oostelijke insteek van deze geul werd niet bereikt.

De top van de geulafzettingen in deze sectie werd vanaf ca. 8,7 m + NAP afgesloten door ca. 0,25 
m dikke zandlaagjes, van waaruit smallere en ondiepere geultjes waren gevormd. Deze werden 
door BAMN geïnterpreteerd als afvlakkingen in de top van een ‘hoofdgeulvulling’.380 De geul wordt 
verder opgevuld door een kleidek. Heunks & Van Hemmen (2016) opperden dat de grote geul in 
put Nld16.5 onderdeel vormde van een stelsel van grotere en kleinere geultjes in de laagte van 
een grote NNW georiënteerde restgeul uit de (late) ijzertijd.381 Uit de restgeulvulling zijn vier sedi-
mentmonsters verzameld voor een OSL-ouderdomsbepaling. Deze zijn aangeven in figuur 7.36. 
De dateringsuitkomsten lagen ver uiteen en dateerden de sedimenten tussen 1347 en 532 vC. 
(X6601, X6602 en X6604). Een zandlaag in de top van de geulvulling dateerde tussen 997 en 187 
vC. Als mogelijke verklaring voor de te oude OSL-dateringen is door Heunks & Van Hemmen 

379   
Heunks & Van Hemmen 2016, 107 e.v., fig. 6.2.

380   
Ibid., 111, zie ook p. 109.

381   
Ibid., 107 e.v. en figuur 5.14.
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Figuur 7.35. Aanzicht van het oostelijke deel van de geulvulling in zone H (Nld16.5 noordprofiel).

gesuggereerd dat de stralingsdosis van de sedimenten beïnvloed kan zijn geweest door de kleiige 
omgeving waardoor omgevingsstraling sterk heterogeen is.382 Een mogelijke andere verklaring is 
het gebrekkige opbleken van het sediment tijdens (kortdurend) transport. Daarbij worden de zand-
korrels niet of nauwelijks aan zonlicht blootgesteld waardoor ze hun ‘oudere’ OSL-signaal hebben 
behouden. Twee in de geulvulling ingebedde stukken hout leverden eveneens wisselende daterin-
gen op. Een stuk hout werd gedateerd tussen 5706 en 5512 vC.

(Poz-67979) en was dus van laat-mesolithische ouderdom. Een in de nabijheid verzameld ander 
stuk hout dateerde tussen 3 en 139 nC. (Poz-67980) en was dus Romeins. In kleimonsters uit de 
geulvulling werden ook stuifmeelresten van walnoot en vooral veel haagbeuk gevonden wat samen 
met Poz-69780 wijst op een Romeinse datering of jonger.383

382   
Ibid., 112.

383   
Ibid., 113; Van Haaster 2016c.
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Figuur 7.37. Overzicht van sectie O richting het ZZW. 
Ter hoogte van de putrand werd enkele weken later de 
werkstraat van sectie K gegraven (zie figuur 7.25). LAB: 
pakket met zandige accretievlakken in de top van een 
kronkelwaardafzetting; CRM: brede en diepe meerfa-
sige crevassegeul; CRS: kleine crevassegeultjes in de 
top van de afzetting; CS/CHS: kleiige en zandige cre-
vassewaaier (foto 25 augustus 2014).
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Figuur 7.38. Boven: Sectie O. Westelijke insteek van een grote erosiegeul waarvan de afzettingen over een 
lengte van tenminste 50 meter in oostelijk richting konden worden gevolgd. De basis van de ontsluiting ligt op 
ca. 5,80 m + NAP. Deze ontsluiting lag ca. 50 meter ten noorden van profiel Nld16.5. Door het ontbreken van 
een duidelijke steilrand en omdat een groot deel was afgedekt door stort konden delen niet worden bestudeerd. 
Het detail in figuur 7.37 is met een kader aangegeven. Onder: top van de geulafzettingen ca. 25 meter ooste-
lijk. Zichtbaar zijn de door zandlagen gescheiden zwakhumeuze kleilagen die als een overstromingsdek van 
een meerfasige crevassewaaier zijn geïnterpreteerd. Sedimentaire gelaagdheid in de zandlagen wijzen op een 
afzetting vanuit het zuiden. De geul zelf is vanuit het westen dichtgeslibd. Bovenkant van de bovenste kleilaag 
op ca. 8,5 m + NAP. Codes sedimentologische interpretatie CRM: meerfasige crevassegeul; CRS: kleine cre-
vassegeul; LAB: accretielagen in de top van de midden-Romeinse kronkelwaard; k: kleilagen. Zie verder figuur 
7.36 voor een detail van dit deel van de ontsluiting. Het oosten is links (25 augustus 2014).

7.5.2.2 Sectie O

De in profiel Nld16.5 bestudeerde geulafzettingen kwamen gedurende de verdere ontgraving 50 
meter verder naar het noorden opnieuw vrij te liggen (figuur 7.37). Deze ontsluiting tussen ca. 5,8 
en 10,3 m + NAP lag eveneens ter hoogte van de enkele weken later dieper uitgegraven werk-
straat die als sectie K is gedocumenteerd (figuur 7.25). De in figuur 7.37 getoonde afzettingen 
documenteren de westelijke insteek van de geul en zijn sectie O genoemd (figuur 7.38). Door het 
ontbreken van een duidelijke steilrand en omdat een groot deel bedekt was door stort konden 
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delen niet worden bestudeerd. De belangrijkste onderdelen van de geulvulling zoals het zand-
pakket waar de geul in was ingesneden, de meest westelijke insteek van de geul en delen van de 
bovenvulling van de geul, konden wel worden bestudeerd en bemonsterd (figuren 7.38 en 7.39). 
In sectie K werd in de geulbasis rond 5,0 m + NAP nog een grote stam elzenhout gezien. Net als 
in profiel Nld16.5 bestond de vulling van de westelijke insteek vooral uit vrij steil naar het oosten 
hellende zand- en (zwakhumeuze) kleilagen (figuur 7.39). De geul was daarbij vanuit ZZW richting 
ingesneden in het naar het noorden toe hellende pakket met accretielagen van de kronkelwaard-
top. Uit de basis van het profiel werd uit een onderste humeuze kleilaag met plantendetritus een 
monster voor 14C –analyse verzameld (M40, figuur 7.39). Net als crevassegeul S 276 in zone E kon 
de onderkant van deze brede geul in de laat-Romeinse tijd worden gedateerd, tussen 346 en 422 
nC. (GrA-64558).

Figuur 7.39. Detail uit figuur 37 (boven) met het discordante vlak van de geulinsnijding en de humeuze kleilaag 
aan de basis van de geul. Deze is humeuze kleilaag is gedateerd tussen 346-422 nC. (GrA-64558).

De top van de geulafzettingen in sectie O werd vanaf circa 8,50 m + NAP over een groot gebied 
afgesloten door tenminste drie opeenvolgende 25 cm dikke zwak humeuze kleilagen van waaruit 
smallere en ondiepere geultjes waren gevormd (figuur 7.37: CRS; figuur 7.38 onder). Deze werden in 
het profiel Nld16.5 ook gezien maar hier geïnterpreteerd als afvlakkingen in de top van de hoofdgeul-
vulling.384 Ook uit het onderzoek in de werkputten 28 en 34 van zone J is gebleken dat de geulvullin-

384   
Heunks & Van Hemmen 2016, 111, zie ook p. 109. Deze geul werd mogelijk ook aan aangetroffen tijdens het booronderzoek door BAMN, maar 
zeker is dit niet (Meijer, Sam & Heirbaut 2012, 48, fig. 8.7). Vergelijking van het boorprofiel in fig. 8.7 met het gegeorefereerde kadastraal minuut-
plan leert echter dat hier waarschijnlijk de buitengracht van Knodsenburg is geraakt.
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gen worden afgesloten door zandige kleilagen die hier als een deken over de geulafzettingen heen 
liggen.385 Na uitdroging vormde dit niveau opvallend roestbruin gekleurde banden in de afzettingen 
(figuren 7.20 boven, 7.37). Uit de waarnemingen in de secties O/K, F, H en I en in zones E, J/Griftdijk 
Zuid, zone T3 en sectie L6b (zie aldaar) kan worden afgeleid dat ze de top van een grote crevasse-
waaier vormen. Deze crevassewaaier en de geulen vormen een discordant vlak op de onderliggende 
Romeinse kronkelwaard die op de meeste plaatsen afgetopt is geraakt (figuur 7.47).

7.5.3 Zone N/N4, O2, J/Griftdijk Zuid en Nld16
Ook tijdens de onderzoeken in deelgebieden N4/N, O2-1, Griftdijk Zuid en J en O2-2 (figuur 1.2) 
zijn in een brede strook ten westen van de Waalbrug geulafzettingen waargenomen. Al uit het 
onderzoek van BAMN bleek dat in het oostelijke deel van zone O2 een geul aanwezig zou zijn 
waarvan toentertijd echter werd vermoed dat het diepste deel van deze geul zich onder de Griftdijk 
Zuid zou bevinden.386

7.5.3.1 Zone N4

De diepst gedocumenteerde natuurlijke lagen ten oosten van de gracht van kasteel Lent (zone N) 
bestonden in deelgebied N4 uit matig grofzandige geulafzettingen (lagen 76 en 70) waarvan met 
name de top van laag 70 tekenen van verstoringen (vertrappeling?) vertoonde. Deze laag 70 werd 
vanaf circa 8,4 m + NAP afgedekt door een 40 cm dik siltig en zandig kleipakket (lagen 68/67 en 
60). In de ruim 50 cm hierboven bevonden zich zwak tot matig zandige kleilagen (lagen 57, 37, 36 
en 35) met veel bioturbatiesporen/wortelgangen, fosfaatvlekken en houtskool. Laag 57 in werkput 
1 werd op stratigrafische gronden als een waarschijnlijk vroegmiddeleeuws bodemniveau geïnter-
preteerd. Deze laag werd afgesneden door laag 37. Ook in de meer oostelijk gelegen werkput 4 
van zone N4 werd een afgesneden bodemlaag herkend die op zijn beurt werd afgedekt door een 
vondstlaag 36 met houtskool. Aanwijzingen voor een grotere crevassegeul ten noorden van sectie 
AB ontbraken in zone N4 en evenmin ter hoogte van het voormalige kasteel Lent in zone N.387

De oudste echte vondstlaag in zone N4 werd aangesneden tussen 9,2 en 9,5 m + NAP en is als 
laag 30-1 gedocumenteerd.388 Deze vondstlaag dekte een sporenniveau af met hierin onder andere 
kuil S 66 met scherven Pingsdorfaardewerk uit de periode 900 tot 1225 nC. Deze vondstlaag werd 
op zijn beurt doorsneden door de insteek van een volmiddeleeuwse waterput (S 41) en de oudste 
vullingen van de kasteelgracht (S 24). In de oostelijke helft van profielen 301 en 401 werd de 
insnijding van de latere Grift nog gevonden.

7.5.3.2 Zone O2-1

Ook over de diepere ondergrond van zone O2-1 is maar beperkte informatie. Het overgrote deel 
van de opgraving bestond uit een brede sloot of gracht (S 4 /S 9) die mogelijk verband houdt met 
het ten westen van O2-1 gelegen kasteel Lent (zone N). Omdat een groot gedeelte van deze 
watergang werd vergraven door een nieuwtijdse sloot (S 3), kon over het oorspronkelijke spoor S 

385   
J: S 28037 en S 28036.

386   
Aarts & Koot 2013, 19.

387   
Heunks & Van Hemmen 2016, 109.

388   
Norde 2019.
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4/S 9 weinig informatie worden verzameld. Een groot fragment geglazuurd steengoed uit Siegburg 
uit de onderste vulling van de nieuwetijdse sloot kan waarschijnlijk aan de eerste aanleg van de 
sloot in de late middeleeuwen worden gekoppeld.389 De laag die sloot of gracht (S 4 /S 9) afdekte 
betrof een doorgespitte/geploegde akkerlaag met scherven uit de late middeleeuwen390 en een bij-
menging met grind, waarschijnlijk een vroege doorbraakafzetting.

Het enige relevante dieper aangelegde profiel was een profiel in werkput 1(P102). De top van een 
zandpakket bevond zich op deze locatie op een hoogte van 8,30-8,20 m + NAP en werd afgedekt 
door een kleiig oeverpakket met in de top een vondstlaag uit, waarschijnlijk, de Karolingische en 
Ottoonse tijd. Vanuit deze laag waren namelijk de greppelkuilen ingegraven met in greppel S 34 
scherven uit de periode 750-900 nC.391 Vanwege de uiterst beperkte waarnemingen is het lastig 
gebleken om te bepalen of het om de top van de Romeinse kronkelwaardafzettingen gaat of om de 
top van een crevasse-afzetting. Het bovenste zandniveau komt wel overeen met de beter bestu-
deerde kronkelwaardtop in zone J (P2801). De enige relevante verdere informatie over de diepere 
ondergrond zijn de veel diepere niveaus uit de werkstraat tussen 1,75 en 5,75 m + NAP die hier 
onder zone O2-1 ontstond (sectie K: § 7.4.4).

7.5.3.3 Zone Griftdijk Zuid en J (secties M, S en R)

Het diepste profiel dat is opgenomen in de lange strook met opgravingsputten ter weerszijden 
van de voormalige Grift (zones Griftdijk Zuid en J) reikte tot ca. 7,3 m + NAP in het zuidprofiel 
van werkput 34 in zone J (figuur 7.40).392 Beide deelgebieden J en Griftdijk Zuid zijn gesitueerd in 
het gebied met in de ondergrond de kronkelwaard uit de vroeg-Romeinse en midden-Romeinse 
periode. Deze kronkelwaardtop werd in werkput 28 (P2801) op ca. 8,5 m + NAP herkend als een 
smalle kronkelwaardrug waarop later, in de Ottoonse tijd een nederzettingslint kon ontstaan.

389   
V28: 900-1225 nC.

390   
V113.

391   
O2-1 V168.

392   
Kaartbijlage 1 in Norde 2019.
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Figuur 7.40. Koppeling van de profielen uit sectie AB, 

R (Griftdijk Zuid) en J met boorgegevens uit het voor-

onderzoek. In de figuur staan ook de dateringsgege-

vens vermeld (overgenomen uit kaartbijlage 1 van 

Norde 2019).
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In P1101 van zone Griftdijk Zuid is de westelijke insteek van de crevassegeul uit sectie AB aan-
gesneden met in de bovenvulling de insteek van de dempingslagen van de Grift (figuur 7.40). In 
zone J, oostelijk van de insteek van de Grift, werd in werkput 34 de oostelijke rand van deze cre-
vassegeul ontsloten (P3403). De onderkant van deze crevassegeul bestond hier net als in sectie 
AB uit een vrij humeuze kleilaag met detritus welke middels 14C-analyse aan zaden kon worden 
gedateerd tussen 240 en 355 nC. (1-sigma, GrA-68439), in overeenstemming met de datering aan 
de basis van sectie AB (130-320 nC.). Uit de opvullingsgelaagdheid is gebleken dat de geul ten-
minste éénmaal is dichtgeslibt met een dun pakket zwaksiltige klei, maar daarna nog herhaalde-
lijk door overstromingswater werd gereactiveerd. Interessant in dit verband is de reconstructie van 
Toonen et al. (2013) waar in de restgeul van het Visveld (1 km ten noorden van Lent) afzettingen 
van enkele extreme rivierhoogwaters tussen 240 en 370 nC. zijn geregistreerd (figuur 10.9). Van 
deze reactivatiefasen is één zandlens in P1101 van zone Griftdijk Zuid gedateerd rond 416 nC. 
± 100 jaar (NCL-3116068). De geulvullingen in zone J en Griftdijk Zuid worden afgesloten door 
zandige kleilagen (S 28037 en S 28036) die eveneens als een deken over de kronkelwaardafzet-
tingen heen liggen. Ingebed in de top van deze afdekkende sedimentlagen werd in werkput 28 
van zone J een kleine concentratie Merovingisch aardewerk aangetroffen (S 1563).393 Dit scher-
venmateriaal dateert, grofweg, uit de 5e tot 8e eeuw nC. en vormt daarmee de ante quem date-
ring voor de crevassevorming in dit deel van het maatregelgebied. Dit niveau kan chronostrati-
grafisch eveneens gekoppeld worden aan de ouderdom van de top van de crevassewaaier in de 
westelijke zone T3 (§ 7.5.5) en de oostelijke zone E (§ 5.10.3.7)394 en wordt tot de stratigrafische 
eenheid c2 gerekend (zie tabel 7.12). Het crevassedek dat in zone T3 de ovenkuil S 40 uit 647-
766 nC. (Poz-72775) afdekt wordt op zijn beurt afgesloten door een akkerlaag die op basis van 
het vondstmateriaal gedateerd kan worden vanaf de eerste helft van de 9e eeuw (Karolingische 
tijd). Het chronologisch accent van de akkerlaag in zone E die de afgespoelde houtskoolkuil S1 uit 
620-681 nC. (Ua-53549) afdekt ligt eveneens in de Karolingische (en Ottoonse en vroege volmid-
deleeuwse) periode. In figuur 7.41 wordt een samenvattend geologisch profiel getoond op basis 
van de beschikbare O-W profielen ten westen van de Waalbrug met daarin een fasering van de 
geulvorming.

393   
Zone J: V3450.

394   
kuil S1 uit 620-681 nC./Ua-53549 afgedekt door een akkerlaag waarvan de vorming begonnen is in de Karolingische periode
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Figuur 7.41. Samenvattend 
geologisch profiel op basis 
van W-O profielen en boringen 
door zone O2 met daterings-
gegevens en lithostratigrafi-
sche eenheden. Verticale as 
overdrijving is ca. 5 keer. Zie 
figuur 7.33 voor de ligging van 
de gebruikte profielopnamen 
en boringen (naar: kaartbijlage 
1 in Norde 2018).
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7.5.3.4 Zone O2/2 en waterput S 87

Binnen de grenzen van het verder zuidelijk gelegen onderzoeksgebied O2-2 (figuur 7.1) was de 
grond bij de start van het veldwerk reeds ontgraven tot 10 m + NAP. De bovenste cultuurpak-
ketten die hieronder resteerden bestonden uit zandige en matig grindige overslagronden (lagen 
20/21), die op basis van het vondstmateriaal zijn gevormd na de late middeleeuwen. In de top van 
het pakket met oeverafzettingen daaronder werd een vondstlaag (laag 30) en spoorniveau aange-
sneden die opgedeeld kon worden in drie stratigrafische sublagen. Het bovenste deel van laag 30 
(vulling 0) bestond uit een vondstlaag met als jongste vondst aardewerk uit 1175-1350 nC.395, ter-
wijl het onderliggende pakket (vulling 1) eerder in de volle middeleeuwen moet worden gedateerd. 
De oudste vuile vondstlaag (vulling 2) vormde echter het ingravingsniveau van een serie sporen 
waaronder een huisplattegrond van een boerderij die hier in het laatste kwart van de 10e eeuw 
werd gebouwd (Ottoonse tijd) en een bij het erf behorende waterput S 87 (figuur 7.42).396 Onder dit 
sporenniveau kwam een afwisselend pakket minder (laag 35) en meer (laag 36, 50) gelaagde zan-
dige en siltige klei voor. Op dit niveau is een deels verspoelde kuil met houtskool aangetroffen die 
gezien de vergelijkbare stratigrafische ligging als de kuilen in zone J en Hb-oost uit de Merovin-
gische periode moet stammen. De afzettingen hieronder (dieper dan ca. 8,5 m + NAP) zijn alleen 
gedocumenteerd in een coupe over de waterput S 87 (figuur 7.42, zie figuur 7.36). In deze coupe 
werd een dik pakket sterk gelaagde en vooral kleiige geulafzettingen aangetroffen met een strek-
kingsrichting naar het oosten. Qua afzettingshoogte en –type kan het gaan om de voortzetting van 
de vulling die zichtbaar is in de oostelijke helft van profiel Nld16.5 (figuur 7.36). Er zijn van deze 
geulvulling geen dateringsgegevens voorhanden anders dan dat boven de geulvullingen een erf 
ligt uit het laatste kwart van de 10e eeuw.

7.5.4 Zone Hb-oost
Tijdens het veldwerk in zone Hb-oost zijn uit de kleiige bovenkant van een ongeveer 30 meter 
brede en 2 meter diepe geulvulling (laag 50) twee houtkoolmonsters voor koolstofonderzoek ver-
zameld (M 4 en M 5) waarvan M 4 in P4301 is gedateerd door middel van 14C-analyse (figuur 7.42). 
Dit heeft een ouderdom opgeleverd voor de geultop tussen 650 en 770 nC.397 Deze zijn tot cre-
vasse-eenheid b gerekend (tabel 7.12). In put 44 is in de top van deze gelaagde kleiafzetting nog 
een vrij dunne vegetatiehorizont gevormd (in werkput 44 laag 40 genoemd) die in werkput 42 het 
ingravingsniveau vormde van enkele houtskoolrijke kuilen.398 In twee daarvan, S 44 en S 45, is een 
hoeveelheid natuursteen en bouwkeramiek gevonden. De brokken natuursteen uit beide sporen 
hebben een zelfde door verhitting beroet uiterlijk met roodbruine vlekken en één gegladde zijde; 
hoogstwaarschijnlijk betreft het de fragmenten van één door hitte-inwerking uit elkaar gesprongen 
grote slijpsteen.399

Drie kuilen, S 44, s45 en S 46 zijn bemonsterd voor koolstof-onderzoek wat koolstofdateringen 
heeft opgeleverd tussen 550-650 nC. (S44, ICA-17C/0645), 600-670 nC. (S45, ICA-17C/0646) 

395   
O2-2 V240.

396   
Norde 2019.

397   
ICA-17C/0648.

398   
kuilen S 44, S 45 en S 46 in vlak 3 van werkput 42.

399   
Verhelst 2019c: Hb-oost, V 5467, V 5468, V 5475, V 5562, V 5563.
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Figuur 7.42. Boven: blootleggen van waterput S 87 in zone O2-2 (boven). De waterput was voorzien van een 
houten bekisting, vervaardigd uit een gekliefde en uitgeholde eiken stam maar ondanks het feit dat er nog 99 
jaarringen bewaard waren, bleek het niet mogelijk om een kapdatum te bepalen. De waterput hoort bij een 
boerderij die hier in het laatste kwart van de 10e eeuw werd gebouwd (Norde 2019). Onder: oostwest profiel 
van de coupe over de waterput die blijkt te zijn ingegraven in een sterk gelaagd pakket kleiige geulafzettingen. 
Foto is naar het ZZO (foto’s 11 en 15 december 2014).
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Figuur 7.43. Profielgegevens voor de werkputten 43 (P4301) en 
50 (P5001) in zone Hb-oost. Zie figuur 7.32 voor de ligging van de 
profielen.

en 610-680 nC. (S46, ICA-17C/0647). Gezien de over-
eenkomstige vullingen en dateringsresultaten kan men de 
sporen als gelijktijdig beschouwen, met een datering in de 
7e eeuw of zelfs in de eerste helft van de 7e eeuw.400 Deze 
datering wijst uit dat de sedimentatiefase van deze cre-
vasse tot in de (laat-) Merovingisch periode is doorgegaan, 
wat overeenkomt met de resultaten uit zone O2, J/Grift-
dijk Zuid en zone E (en zone T3). In werkput 43 en 44 (Hb-
oost) werden de afzettingen van deze crevasse-eenheid 
b onthoofd door opnieuw een zeer dik pakket crevasse-
afzettingen (lagen 29, 27, 26 in figuur 7.43). Dit pakket met 
crevasse-afzettingen moet gezien de datering aan M 4 zijn 
ontstaan als gevolg van crevassevorming na de late 7e 
eeuw. Ook in zone T3 is deze zelfde tweedeling waargeno-
men. Hier zijn crevasse-afzettingen waargenomen daterend 
uit de 5e tot 7e eeuw (met in de top kuil S 40 met houtskool 
uit 647-766 nC./Poz-72775) en een crevassewaaier die dit 
niveau afsnijd en waarschijnlijk in de 8e of mogelijk in de 
vroegste 9e eeuw is gevormd. Deze fase met hernieuwde 
crevassevorming in Hb-oost is net als in zone T3 en J tot 
eenheid c gerekend (tabel 7.12).

400   
Verhelst 2019c.
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 Eenheid
Hb west Hb oost

Genese Ouderdom/vormingsperiode
Laag Laag

Af
ze

tti
ng

en
 v

an
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e 
be

di
jk

te
 W

aa
l e

n 
op

ho
og

la
ge

n

x 999 999 recente sporen (‘verstoringen’) recent

g

0 0 bouwvoor 1890-2013

5  ophoging/bouwvoor
 

f

10 10 egalisatielaag Knodsenburg 1813-1890401

 15-19 overslag
 

e

20 20 leeflaag Knodsenburg 1585-1813

binnengracht S1 van Fort Knodsenburg in zone Ha  

29 22 overslag
 

 
     
d3 30-0 25-0 akkerlaag volle-late middeleeuwen Ottoonse tijd-late middeleeuwen

St
ro

om
go

rd
el

 v
an

 d
e 

W
aa

l (
vo

or
 d

e 
be

di
jk

in
g)

d2  25-1 schone oeverafzetting  

d1 30-1 25-2 akkerlaag Karolingische-Ottoonse tijd 8e-11e eeuw

c2
 26 crevassewaaier kz2

zone T3: wrschl. 8e eeuw 27 crevassegeul/-waaier kz1

c1  29 crevassegeul/-waaier kz2, erosieve basis

b2

 30 kleiige crevasseafzetting  
40 (cult.

laag) 40 (geul) kleiige bovenvulling crevassegeul ks2 + veg.niv.  

(houtskoolconcentraties in ovenkuilen S 44, S 45, S 46) ICA-17C/0645, -0646, -0647          
vroege 7e eeuw

 50 kleiige bovenvulling crevassegeul ks2 + hk2 ICA-17C/0648: 650-770 nC. (2σ)

60  crevassegeul kz3 (in plaats van 40-80)

zone T3: 5e eeuw -7c/8a
80  crevassegeul ks3 met hk

100  crevassegeul kz3

b1 110 110 crevassebedding zs1 fijn zand

O
oi

j

a 120 120 grindrijke oeverbank Ha/ secties D en E: ROMV-ROMMa 

Tabel 7.12. Stratigrafisch model voor zones Hb-oost, Ha en Hb-west.

In de top van deze afzettingen zijn de cultuurlagen 30 (Hb-west) en 25 (Hb-oost) gevormd. In 
deze cultuurlaag zijn in Hb-oost twee gescheiden vondstlagen herkend. Vulling 2 van laag 25 
betreft een akkerlaag met vondstmateriaal uit de Karolingische en Ottoonse periode waaronder in 
werkput 49 een Karolingische kruisfibula uit de eerste helft van de 9e eeuw (V 6154). Deze akker

401   
Verhelst 2019c, § 7.4.8.
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Figuur 7.44. Profiel P602 in zone T3 met in de basis 80 cm de verschillende elkaar versnijdende zand- en klei-
pakketten (foto juli 2013).

 
laag wordt door dun laagje oeverklei zonder vondsten afgedekt (vulling 1) waarna in deze nieuwe 
afzetting opnieuw een akkerlaag is gevormd (vulling 0) die op basis van het vondstmateriaal in de 
periode Ottoonse tijd tot en met late middeleeuwen kan worden gedateerd.

7.5.5 Zones T3, Ha en zone L (dijkcoupure west)
7.5.5.1 Zone T3

De grindrijke basis van zone T3 (§ 7.4.2.2) wordt afgedekt door een 1 tot 1,5 m dik gelaagd pakket 
zandige en siltige kleilagen (lagen 75 en 50). Dit pakket vlakt de hoogteverschillen in het onderlig-
gende grindpakket uit en wordt op zijn beurt oversneden door enkele geulen (figuur 7.44). Deze 
lagen 75 en 50 konden het beste bestudeerd worden in de noordwestelijke werkputten 6 en 7 
(P701, P601 en P602) waaruit is gebleken dat deze discordant (erosief) zijn afgezet op de grindaf-
zettingen (figuur 7.45). De top van dit pakket bedraagt maximaal 8,2 m + NAP. Het niveau van de 
lagen 75 en 50 niveau komt stratigrafisch overeen met laag 110 uit de aangrenzende zone Ha (zie 
hierna). In deze laag zijn enkele fragmenten Romeins aardewerk aangetroffen, die als verspoelde 
vondsten zijn beschouwd. Accretielagen of een duidelijk aflopend (oever)profiel zijn in de lagen 
75 en 50 niet waargenomen. De vele zandlenzen, het grillige hoogteverloop van de basis van dit 
pakket en het afgespoelde karakter van de onderliggende grindafzettingen doen vermoeden dat 
het afzettingen betreft van een crevassewaaier.

Laag 40 (een bodemniveau) vormt in de putten 6 en 7 de bovenvulling van meerdere parallelle cre-
vassegeulen die de lagen 50 en 75 versnijden (figuren 7.44 en 7.45). Deze tot maximaal 20 meter 
brede en 1 tot 1,5 meter diepe geultjes hadden in het vlak een NW-ZO oriëntatie en waren opge-
vuld met verschillende kleiige (laag 41) en zandige (laag 42) opvullingslagen. De basis van de geul 
in werkput 7 (P701) was duidelijk erosief ingesneden in lagen 50 en 70. De geulbasis bestond uit 
zandlenzen (grof zand met grind) en een duidelijke geulbasis (‘channel-lag’) in de vorm van een 
grindsnoertje. In deze crevassegeul is in werkput 7 in laag 42-1 een weinig diagnostisch fragment 
koperen vaatwerk uit de (laat) Romeinse tijd (of eventueel de Merovingische periode) aangetrof-
fen (V382). In het profiel van werkput 6 (P601) was in de top van een geulvulling een pakket sterk 
gelaagd fijn zand aanwezig die op een dieper niveau overging in matig grof zand (laag 42). Globaal 
halverwege de geulvulling was een tweede zandlichaam gevormd (laag 41), een heractiveringsfase 
van de crevasse met in de top een duidelijke zandlens (figuur 7.44: CRs). Ter hoogte van de geulin-
snijdingen was het bodemniveau (laag 40) redelijk dik (tot 30 cm) en goed zichtbaar als vegetatieni-
veau ontwikkelt dat wijst op een eindfase van de sedimentatie. Op sommige locaties buiten de geu-
linsnijdingen was laag 40 niet zichtbaar en waarschijnlijk opgenomen in de cultuurlaag 30
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Figuur 7.45. Generalisatie 
van de profieltekeningen 
in werkput 7 en werkput 
6 met lithostratigrafische 
eenheden. Verticale as 
overdrijving is circa 4,5 
keer.
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In vlak 2, onder laag 40, werd een in laag 50 ingegraven maar mogelijk door crevasselaag 41 afge-
topte rechthoekige kuil S 40 herkend met verbrande leem en houtskool (figuur 7.45). De kuil is 
geïnterpreteerd als haard- of ovenkuil met aangegloeide klei. Twee houtskoollagen laten zien dat 
de haard minstens twee maal gestookt is.402 Van deze vulling is een monster (M 4) genomen en uit 
14C-analyse blijkt dat het spoor tussen 647 en 766 nC. (Poz-72775) gedateerd kan worden. Kool-
stofonderzoek aan houtskoolfragmenten uit deze kuil leverde een ouderdom op tussen 647 en 
766 nC. (Poz-72775), dat wil zeggen de laat-Merovingische of eventueel de vroeg-Karolingische 
periode en mogelijk iets jonger dan de kuilen in zone Hb-oost.403 Gezien de waarschijnlijk laat-
Romeinse ouderdom van de top van het grindpakket (gebaseerd op V 382 als terminus post quem 
datering) en de ouderdom van kuil S 40 (7e eeuw), ligt een vorming van de lagen 75 en 50 ergens 
in de 5e tot vroege 7e eeuw voor de hand. Het crevassedek dat kuil S 40 afdekt wordt afgesloten 
door de cultuurlaag 30 met vondstmateriaal uit de lange tijdspanne Karolingische tijd tot en met de 
late middeleeuwen (725 tot 1500 nC.). De vormingsfase van de ingeklemde crevassegeulen (lagen 
42, 41) komt daarmee uit in de 8e of mogelijk de vroege 9e eeuw nC., dat wil zeggen chronostrati-
grafisch tussen ovenkuil S 40 en de vroegste datering voor cultuurlaag 30 (eerste helft 9e eeuw).404 
Rond 784 nC. vond op de Waal een catastrofaal hoogwater plaats.405

7.5.5.2 Zone Ha

De grindrijke afzettingen die als sectie D in § 7.4.1 zijn beschreven worden in zone Ha vrij abrupt 
afgedekt door een dunne laag zandige klei (laag 110-3, figuur 7.12). Dit kleipakket vlakt de hoog-
teverschillen in het onderliggende grindpakket uit en wordt op zijn beurt afgedekt door een maxi-
maal circa 1 m dik pakket gelaagde (110-6 en 110-1) en ongelaagde klei- en zandpakketten met 
enkele duidelijke klei-inschakelingen (110-2 en 60-0). Deze afzettingen zijn, buiten het bereik van 
de grachtvullingen, ter plaatse van profiel 1001 aangetroffen tot een hoogte van 8,60 m + NAP. De 
kleiige basis van de crevasse kleiafzetting (S1110-3) is in profiel P1002 bemonsterd voor OSL-
datering maar dit heeft geen betrouwbare datering opgeleverd (NCL-3115023: 1195 vC. ± 300 
jaar). In de basis van deze afzetting (110-3) zijn, net als in zone T3, Romeinse vondsten aangetrof-
fen. Uit zowel het grillige (afgetopte) hoogteverloop van de top van het grindpakket ter plaatse van 
de profielen en de ingeschakelde zandlagen kan laag 110 in zone Ha eveneens als een crevasse-
afzetting worden geïnterpreteerd. Stratigrafisch is deze afzetting direct te correleren met de cre-
vasse-afzettingen 75/76 en 41/42 (stratigrafische eenheden b en c) in de 140 meter noordweste-
lijk gelegen zone T3 (P701).406 Ook hier wordt een afgespoeld grindpakket (top max. 8,3 m + NAP) 
afgedekt door een 1 tot 1,25 m dik gelaagd pakket crevasse-afzettingen (top ca. 8,75 m + NAP) 
gevormd in de 5e tot 7e eeuw (eenheid b) en in de 8e (mogelijk vroeg 9e) eeuw (eenheid c). De top 
van dit crevassepakket bevindt zich binnen zone Hb west op een diepte van circa 8,0 m + NAP.

402   
Hesseling 2017a.

403   
Ovenkuilen HB-S 44, 45 en 46, waarvan de dateringen overlappen in de eerste helft van de 7e eeuw

404   
V412 (kruisfibula uit 775-850), V416 (munt uit 822-840), V406 (kruisfibula uit 835-900) en V359 (munt uit 840-855). Op basis van deze vondsten 
is de vroegste zekere datering van laag 30 in zone T3 de eerste helft van de 9e eeuw. Dit komt overeen met de vroegste datering van de middel-
eeuwse akkerlaag in Hb-oost.

405   
Toonen et al. 2013,141 e.v.

406   
Hesseling 2017a.
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Veldschets van de stratigrafische 
inbedding van de crevassegeulen in 
het middengebied.
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Figuur 7.46. Fasering van de dijklagen en 
ondergrond in dijkcoupure L
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7.5.5.3 Zone L (dijkcoupure Oosterhoutsedijk).

Ook onder de Oosterhoutsedijk zijn tijdens het onderzoek naar de dijkcoupure grindafzettingen van 
de Romeinse ‘Waal’ aangetroffen.407 Deze sluiten aan op de afzettingen in de aangrenzende zone 
T3. Deze grindafzetting bleek echter vanuit de zijde van de huidige Waal in de periode tussen de 
3e en de 7e eeuw te zijn aangesneden waarna er in de laagte diverse lagen zand en klei konden 
worden afgezet (figuur 7.46, lagen 97 t/m 133). Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat deze 
klei- en zandlagen onder de kern van de dijk worden afgesloten door de twee middeleeuwse cul-
tuurlagen S 99 en S 87 (figuur 7.46). In de aangrenzende zone T3 is in S 99408 de ingesloten haard/
ovenkuil S 40 uit 647 tot 766 nC. (Poz-72775) gevonden. Vondstlaag S 87 dekt een greppel S 
119 met botresten af die middels koolstofonderzoek zijn gedateerd tussen 994 en 1152 nC. (Ua-
53541). Aan de rivierzijde van greppel S 119 werden eveneens zand- en kleilagen aangetroffen 
die waarschijnlijk gelijktijdig zijn ontstaan (s 97, s 125 T/M s 128 etc.). Ze worden net als de afzet-
tingen aan de landzijde van greppel S 119 afgesloten door betredings-/vondstlagen S 95/S 96 met 
vondstmateriaal uit de middeleeuwen. Deze worden doorsneden door twee elkaar opvolgende 
greppels S 101 en S 102 met aardewerk uit de periode 1100-1300 nC. (S 102: V107). Mede op 
basis van de resultaten van de aangrenzende zone T3 is het dus aannemelijk dat de erosie van het 
grindpakket in de laat-Romeinse tijd of Merovingische periode is ontstaan door crevassevorming 
(figuur 7.47).

Figuur 7.47. Stratigrafisch model voor de crevassewaaier tussen zone E (zuid) en zone T3 in het maatregelge-
bied Ruimte voor de Waal. Het oosten is links.

407   
Rondags 2017.

408   
Later als laag 40 gerapporteerd.
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8.1 Profielopnamen algemeen

In de herfst van 2016 zijn in het kader van de ontwikkeling Hof van Holland tussen 
de spoorbrug over de Waal (ZO) en de Italiëstraat (NW) 30 proefsleuven gegra-
ven (figuur 8.1).409 Dit onderzoek valt buiten de kaders van het archeologieonder-
zoek in het maatregelgebied Ruimte voor de Waal. Doel van het onderzoek was 
echter onder andere om het toen net ontwikkelde paleografische model van de 
zogenaamde ijzertijd-Waal van Heunks & Van Hemmen (2016) te toetsen. Over de 
randen van de vermeende restgeul zijn langere sleuven gegraven (werkputten 8 en 
13) waarvan de volledige lengteprofielen zijn gedocumenteerd (figuur 8.2). Dit is 
ook gebeurd in werkput 12. Ter hoogte van sporenconcentraties in werkputten 4 tot 
en met 7 zijn de sleuven uitgebreid. Voor de reconstructie van de kronkelwaard- en 
geulpatronen is tijdens het gravend onderzoek de methode van Willis (1989, 1993) 
en Bridge & Tye (2000) toegepast. Deze methode bestaat uit de systematische 
registratie van de helling- en strekkingrichting van accretielagen onder het oever-
pakket in zowel de profielwanden als in het vlak. Uit deze gegevens en uit de rich-
ting van de scheve gelaagdheid van de zandfacies is af te leiden in welke richting 
de meanderbocht uitdijde, op welke wijze geulvullingen zijn ingeschakeld en welke 
kant het rivierwater op stroomde. Om deze methode toe te passen zijn 50 tot 100 
cm diepere vlakken aangelegd in de top van het beddingzand dan te doen gebruike-
lijk tijdens archeologisch gravend onderzoek (figuur 8.2). De waargenomen richtin-
gen waarin de accretievlakken weghellen zijn verwerkt in figuur 8.10 (kleine pijltjes).

Tijdens het veldwerk zijn uit zowel natuurlijke afzettingen als uit sporen en cultuur-
lagen vele honderden vondsten verzameld. In dit hoofdstuk worden ze met name 
gebruikt voor contextdateringen van de sedimentlagen/cultuurlagen (tabel 9.1). 
Verder zijn in totaal 15 sedimentmonsters met plantenresten of ingesloten houts-
koolfragmenten gebruikt voor een 14C-analyse van de vormingsperiode (bijlage 2).

Het onderzoek is gepubliceerd door Vosselman, Willemse & Verhelst (2018). De 
bevindingen worden hieronder alleen op hoofdlijnen weergegeven en voorzover van 
belang voor de geologie van de ondiepe ondergrond.

409   
BAMN projectcode Hvh1. 

8  Binnendijks rondom Fort 
Beneden Lent: Hof van Holland
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Figuur 8.1. Overzicht van de werkputten in plangebied ‘Hof 
van Holland-watergang’.

Figuur 8.2. Werkput 8 tijdens de aanleg van het verdiepte 
profiel (zie ook figuur 8.4). Foto september 2016.
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Put SpoorVulling Vondstnr Type Object/baksel Begindat Einddat

1
5040-1 Hvh1.00017 ker handgevormd ijzm rom

5050-1 Hvh1.00019 ker bouwmateriaal rom nt

2
5040-1 Hvh1.00120 ker geverfd AD 90 AD 175

5042-1 Hvh1.00115 ker handgevormd ijzm rom

3 5040-1 Hvh1.00138 ker gladwandig rom rom

4 5030-1
Hvh1.00167 ker Pingsdorf/proto-steengoed/Rijnlands AD 900 AD 1300

Hvh1.00162 met D-vormige gesp ijzer mela nt

5 5040-1 Hvh1.00575 ker bouwmateriaal baksteen AD 1650 AD 1950

6 1 Hvh1.00177 met Tüllenflachhacke  ijzl rom

7 5050-0
Hvh1.00224 ker elmpt amfoor? AD 1175 AD 1325

Hvh1.00272 met hoefnagel  melb ntv

8

1 Hvh1.00063 glas armband Haevernick 7b ijzl ijzl

5030-1 Hvh1.00068 ker Pingsdorf AD 900 AD 1200

5070-1 Hvh1.00071 ker handgevormd ijzm rom

13 5040-1 Hvh1.00507 ker Pingsdorf AD 1120 AD 1205

15 5040-6 Hvh1.00497 ker bouwmateriaal rom nt

16 5040-1 Hvh1.00482 ker Walberberg pot AD 825 AD 882

20 5055-1 Hvh1.00449 ker Pingsdorf AD 900 AD 1200

27 5030 Hvh1.00385 met indet (mesfragment? beslagstrip?)
   

29
5010 Hvh1.00334 met riemtong  melb melb

5030 Hvh1.00340 met munt  mela mela

30
5030-1

Hvh1.00320 ker roodbakkend AD 1250 AD 1500

Hvh1.00311 met mes verlengde angel   

Hvh1.00318 met loodbuskogel melb melb

5040-1 Hvh1.00322 ker gladwandig rom rom

33 5020 Hvh1.00624 met sleutel  mela melb

Tabel 8.1. Contextdateringen van natuurlijke afzettingen op basis van jongste vondsten (overgenomen uit 
Vosselman, Willemse & Verhelst 2018).
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Figuur 8.3. Vlak 2 van werkputten 6 (voorgrond) en 7 (achtergrond) met de vrijgelegde top van de naar het ZZO 
weghellende accretievlakken. Spoor S 7 is een nieuwetijdse sloot.
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Figuur 8.4. Oblique panoramafoto van een deel van de kronkelwaardafzet-
tingen in werkput 8 (westprofiel). De accretievlakken hellen hier naar het 
NNO. LAB: accretielagen/ kronkelwaardafzettingen; CH (uc): accretielagen 
op de concave oever van de bovenstroomse geul; Ff: oeverafzettingen; 
Ad1: greppel; Ad2 grondverbeteringsgreppels. De getoonde ontsluiting is 
32 meter lang. Kleurverdeling jalons per halve meter. Zie tevens figuur 8.5 
onder (foto 9 september 2016).
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8.2 Resultaten

8.2.1 Kronkelwaarden
Tijdens het onderzoek zijn vrijwel over de gehele lengte van het watersingeltracé – uitgezonderd 
in werkputten 1 tot en met 4, 9 en 10, en 22 en 23 – schuin weghellende accreties van afwisselend 
zand- en kleilagen aangetroffen (figuren 8.3 en 8.4). In de sedimentologische literatuur worden 
deze vrij karakteristieke co-sets van accretielagen aangeduid als ‘largescale accretion beds’ (LAB) 
of ‘large-scale accretion of inclined heterolithic strata’ (LA-IHS).410 De top van dit pakket (de ‘zand-
diepte’) werd in werkputten 11 tot en met 20 in het centrale deel van het projectgebied aangetrof-
fen tussen 8,00 en 8,25 m + NAP. In de noordelijke helft van werkput 8 en in de putten noordelijker 
(werkput 7 t/m werkput 5) werd een opvallend hoger afgezet pakket accretielagen aangetroffen. In 
werkput 6 bijvoorbeeld lag de top van het zandpakket op bijna 9 m + NAP, bijna 1 meter hoger dan 
in de werkputten 11 tot en met 21. Deze hogere kronkelwaard is tevens de zone waar op de accre-
tielagen een beakkerd pakket oeverafzettingen uit de ijzertijd en Romeinse tijd intact bewaard is 
gebleven (lagen 50 en 40). Hierin zijn in werkput 3 vondsten uit de vroege en midden-Romeinse 
tijd gevonden.411 Een fragment geverfde waar kon in de periode AD 90-175 worden geplaatst.412 De 
vondsten en bewerkte oeverafzettingen wijzen erop dat de kronkelwaard ter plaatse van werkput-
ten 5, 6, 7 en 8 in de late ijzertijd en Romeinse tijd benut werd als akkerland. Deze zone grenst 
aan een terrein met bewoningssporen uit deze periode, circa 100 meter ten noorden van werkput 
1. Deze staat als vindplaats N-07 op de archeologische beleidskaart van de gemeente Nijmegen. 
Nog iets verder, op 170 meter afstand, zijn crematiegraven uit de vroege ijzertijd bekend (figuur 
8.10). Ook uit het zanddiepteverloop op de ‘zanddieptekaart voor de Waalsprong’ is duidelijk dit 
hogere kronkelwaardreliëf te herleiden (zie later, figuur 8.11 links).

De grens van deze hogere kronkelwaard bestond in de zuidelijke helft van werkput 8 uit een steil 
aflopende oeverzone met in de lagere delen voornamelijk horizontaal afgezette kleilagen (figuur 
8.5 onder). Uit de wijze van aansnijden en uit het verschil tussen de zandhoogten in werkputten 
11 tot en met 20 (ca. 8,25 m + NAP) en die in de werkputten 8,7,6 en 5 (ca. 9 m + NAP) valt op te 
maken dat we hier waarschijnlijk te maken hebben met de stootoever van een riviergeul die op 
deze locatie een oudere (en hoger gelegen) kronkelwaard aansnijdt. Op de overgang bevond zich 
op een vrij hoog stratigrafisch niveau tevens een circa 10 meter breed en 1,5 tot 2 meter diep geul-
tje dat mogelijk de buitenrand van deze laagte heeft gevolgd. Het is daarom niet (meer) te zeggen 
of hier een afkalvende oever heeft gelegen. Wel zijn er zandlagen van de hoge rand in het kleine 
geultje gespoeld.

410   
Thomas et al. 1987; Willis 1989, 1993; Bridge 2003; Miall 2010. Zie een voorbeeld in Durkin et al. 2015. Zie ook McMahon & Davies 2019, 124 
e.v.

411   
V138 in werkput 3, laag 40. 

412   
Hvh1. 00120.
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Figuur 8.5. Profielopnamen van de werkputten 3 (boven) en 8 
(onder). Deze zijn ook opgenomen in kaartbijlage 2.
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Naast de stratigrafische waarnemingen en het zanddiepteverloop zijn het vooral de archeologi-
sche waarnemingen die een interpretatie van een jongere en oudere kronkelwaard staven. Net als 
ter hoogte van werkputten 2 tot en met 7 komen in werkputten 13 tot en met 21 intacte akkerlagen 
voor die eveneens als lagen 50 en 40 zijn gedocumenteerd. In deze akkerlagen zijn echter alleen 
vondsten uit de Karolingische periode en jonger aangetroffen (tabel 8.1). Zo werd in werkput 16 
Karolingisch aardewerk gevonden aangetroffen413 en in werkput 13 werden 40 scherven Pingsdorf- 
en Paffrath aardewerk verzameld.414 In werkputten 11 en 12 werd onder akkerlaag 40 een sporen-
niveau aangetroffen met onder andere in werkput 11 in de top van een crevassegeul de resten van 
een grote ovenkuil S 2. Koolstofonderzoek aan het ingesloten houtskool dateerde de kuil tussen 
560 en 655 nC. (Ua-55016), dat wil zeggen in de periode waaruit de haard/ovenkuilen in zone Hb-
west, zone T3 en zone E dateren. Veel verder naar het zuiden, in werkput 27 werd op hetzelfde 
stratigrafische niveau een laagje met verspoelde houtskool aangetroffen, spoor S 3 genoemd, met 
houtskoolfragmenten uit 330-440 nC. (Ua-55718). Omdat beide vondsten werden aangetroffen in 
het pakket met oeverafzettingen fungeren deze laat-Romeinse kuilen de ante quem datering voor 
de onderliggende kronkelwaard (figuur 8.6). Uit de vondstlaag S 5030 die over de Merovingische 
ovenkuil S 2 heen was gevormd werd overigens eveneens houtskool verzameld en gedateerd wat 
een volmiddeleeuwse ouderdom opleverde tussen 1040 en 1220 nC. (Ua-55708).

Figuur 8.6. Veldaantekeningen over de stratigrafische situatie in werkput 8.

8.2.2 Kronkelwaardlaagten en -geulen
In een kronkelwaard ontstaan op de bochtige glijoever tijdens opeenvolgende hoogwaters verschil-
lende oeverbanken van elkaar gescheiden door ‘laagten’ of ‘riffles’.415 Deze laagten gaan bij ver-
dere uitbouw van de bocht onderdeel vormen van de kronkelwaard en worden om deze reden 
‘kronkelwaardgeulen’ genoemd. Deze kronkelwaardgeulen vormen samen met de oeverbanken het 
zo typerende concentrische reliëf van een kronkelwaard (figuur III.2 in § 2.2.3). En alhoewel 

413   
Tabel 8. 1, Hvh1. 00482.

414   
Ibid., Hvh1. 00507 en Hvh1. 00509. 

415   
Zie De Kramer et al. 2000. 
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Figuur 8.7. Humeuze restgeulvulling in 
werkput 22 met de locaties van pollenbak 
Hvh1.00464 en 14C monster Ua-55719. De 
basis van dit deel van het getoonde profiel 
ligt ca. 4,3 m onder maaiveld en bestaat 
(van onder naar boven) uit grof humeus en 
grindhoudend beddingzand, venige zan-
dige klei (Kv1), kleiig bosveen(Vk1), venige 
klei(Ks3 h2) en klei. Alle drie de monsters 
uit de pollenbak bevatten een (redelijk) hoge 
concentratie aan uitstekend geconserveerd 
palynologisch materiaal. Alleen het monster 
uit de top van de pollenbak bevatte duide-
lijke stuifmeelkorrels van granen.

kronkelwaardgeulen in strikte zin geen geulen zijn, lopen ze bij hoogwater geregeld onder water 
en wordt er klei in afgezet. Dergelijke ondiepe geulvormige depressies zijn in het kronkelwaard-
profiel te herkennen doordat ze als geulvullingen vrij regelmatig afwisselen met de oeverbanken 
(figuur 8.5 boven). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld crevassegeulen of ‘chute channels’ die ero-
sief van aard zijn.416 In de lange werkput 13 werd een duidelijke opeenvolging van oeverbanken 
en kronkelwaardgeulen blootgelegd (figuur 8.5 boven). In de humeuze basis van de geulvulling 
werden in een kleimonster enkele zaden van els, braam en melde aangetroffen wat wijst op het 
periodiek droogvallen van deze laagte. Een 14C-datering van deze resten leverde een ouderdom 
voor dit plantenmateriaal op tussen 240 en 390 nC. (Ua-55721). Blad- en houtfragmenten uit twee 
vergelijkbare geulvullingen417 in werkputten 14 en 15 dateerden tussen echter tussen 110 vC. en 
60 nC. (Ua-55720 en Ua-55707). Deze gedateerde fragmenten zijn echter ouder dan op stratigra-
fische gronden mag worden aangenomen; de afzetting in zijn geheel ligt stratigrafisch namelijk op 

416   
Of het in een profiel om een kronkelwaardgeul of om een erosiegeul gaat is vaak alleen te zeggen in een lange profielwand waarin de laagover-
gangen, de geulinsteek en de insteekhoogte bestudeerd kunnen worden. 

417   
De genese van deze afzettingen kon niet goed bepaald kon worden. Gezien de vormingsdiepte rond 7,15 m +NAP (vergelijkbaar met de basis 
van de kronkelwaardgeulen in werkput 13) gaat het waarschijnlijk om één of meerdere kronkelwaardgeultjes. 
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het midden-Romeinse grindpakket (§ 8.2.5). Waarschijnlijk betreft het dus van elders meegespoeld 
materiaal.418

8.2.3 Rivierrestgeulen
8.2.3.1 Een onthoofde rivierbocht

Een als rivierrestgeulvulling aangemerkt pakket is herkend in werkput 22. In deze put bestond het 
profiel tot zeker 5 m + NAP van beneden naar boven uit grof rivierzand, humeus beddingzand, 
venige klei en kleiig (moerasbos)veen en humeuze klei (figuur 8.7). De basis van deze humeuze 
vulling kwam voor in het diepste deel van de geul (‘thalweg’, figuur 8.8) wat een aanwijzing vormt 
voor het plotseling verlaten raken van de riviergeul. Dergelijke afzettingen worden in de vlakte van 
meanderende rivieren vooral gevormd in afgesneden en verlaten rivierarmen (‘oxbow lakes’, figuur 
5.27: OL).419 In de omliggende werkputten 20, 23 en 24 was van een vergelijkbare (duidelijke) rest-
geulvulling geen sprake. In de putten 23 tot en met 25 kwam wel een dikkere kleiopvulling voor 
met tweekleppige schelpresten, doorgaans ook aangetroffen in geulvullingen. Uit het verloop van 
de zanddiepten tussen de werkputten 19 en 25 blijkt een sterk asymmetrische kleivulling (figuur 
8.8) wat naast het pakket in werkput 22 een positieve aanwijzing vormt voor de aanname dat het 
om het bovenstroomse deel van een meanderbocht gaat.420 Uit de basis van het kleiige veenpak-
ket in werkput 22 is een monster voor 14C-analyse verzameld (figuur 8.7) met daarin zaden en wil-
genvruchtjes die na meting tussen 400 en 540 nC. dateerden (Ua-55719), dat wil zeggen in de 
laat-Romeinse tijd of vroeg-Merovingische periode. Deze eindfasedatering voor de rivierbocht sluit 
goed aan op de sluitdatering van de eerder genoemde ovenkuil S 2 in werkput 11 (560-655 nC.). 
Overigens dateert deze veenlaag de gevorderde fase van verlanding, dat wil zeggen het moment 
waarop de restgeul door het ontstaan van ‘plug bars’ (figuur 5.27: UP/LP) vrijwel volledig afgeslo-
ten was geraakt voor sedimentatie vanuit de hoofdgeul en er stilstaand water met een veenvor-
mende vegetatie kon ontstaan.

Uit de combinatie met gegevens over de top van de accretie-afzettingen (8,0-8,25 m + NAP) is af 
te leiden dat de geulvullende breedte van deze rivierbocht tussen werkputten 21/22 en 25 onge-
veer 190 meter bedroeg.421 Deze breedte wordt ook wel de ‘bankfull width’ genoemd, een belang-
rijke parameter bij het bepalen van het debiet van een rivier. Ter vergelijking, de geulvullende 
breedte van de huidige Waal ter hoogte van Nijmegen is ongeveer 280 meter.

Ook in werkputten 9 en 10 werd het vaste zand pas vanaf +7 m NAP of dieper aangetroffen. Deze 
werkputten lagen in het verlengde van werkput 8 waar de stootoever werd aangetroffen. Uit de 
boringen in deze zone bleek het om een vrij uniforme 150 tot 200 meter brede laagte te gaan die 
goeddeels met zandige kleien was opgevuld. In een enkele boring werd onderin dit pakket een 
dunne laag met plantendetritus aangetroffen. Zaden van fonteinkruiden aangetroffen op 6,9 m + 

418   
Dit maakt ook meteen een van de problemen duidelijk van paleoecologisch en chronostratigrafisch onderzoek aan dergelijke afzettingen. Zie 
verder bijvoorbeeld Steenbeek (1990, o. a. 21 e. v. ). 

419   
Toonen et al. 2012.

420   
Bridge & Tye 2000; Lagasse et al. 2004,6; Miall 2014. 

421   
Na correctie voor hoek waaronder de geul is aangesneden. 
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NAP in deze kleivulling in werkput 10422 wijzen in ieder geval op de aanwezigheid van open water 
en de aanwezigheid van ruderale taxa wijzen op enigszins verstoorde bodems wat kan duiden op 
periodieke overstroming en droogvallen van de geulen. Uit de geulvulling zijn zaden en andere 
plantenresten geselecteerd die tussen 240 en 400 nC. dateerden (Ua-55714), gelijktijdig dus met 
de plantenresten in de basis van de kronkelwaardgeul in werkput 13.

Ook onderaan de stootoever in werkput 8 is op twee diepten (7,25 en 7,0 m + NAP) organisch 
materiaal uit humeuze kleilagen gedateerd.423 De plantenresten bleken vrijwel even oud als de 
plantenresten in de geulvulling van werkput 10, respectievelijk 240-400 nC. (Ua-55713) en 240-
390 nC. (Ua-55715). Gezien de afzettingsdiepte en de gelijktijdigheid van de gedateerde monsters 
is dit niveau dichtgeslibd in de 4e eeuw nC., dat wil zeggen in de laat-Romeinse tijd. De laagte 
sluit naadloos aan op het gereconstrueerde kronkelwaardreliëf (figuur 8.10) en is ongeveer even 
breed als de geul tussen werkputten 21/22 en werkput 25. Gezien het afzettingsmilieu met door 
kleirijk sediment gevoed open water en de ouderdom van de afzettingen is in de werkputten 8, 
9 en 10 de vroege vulling van het benedenstroomse deel van dezelfde meanderbocht gevonden 
als in de werkputten 21/22 en werkput 25. De ingesloten organische resten dateren in werkput 8 
en werkput 10 echter circa anderhalve eeuw eerder dan de basis van de veenlaag in werkput 22 
omdat het hier niet gaat om de latere stilstandsfase van de restgeul.

Figuur 8.8. Diepte van de top van het beddingzand )dikke blauwe lijn’ tussen werkput 19 (profielkolom 2) en 
werkput 25 (profielkolom 2). De bovenzijde is op gevuld met kleilagen en veen- en humeuze kleilagen. Het 
bruine vlak geeft de positie van het voorkomen van verlandingsveen in de geulvulling weer (figuur 8.7) met de 
dateringslocatie van Ua-55719 (verder bewerkt naar: Vosselman, Willemse & Verhelst 2018).

422   
Monster Hvh1. 00093. 

423   
respectievelijk Hvh1. 00074 en Hvh1. 00094. 
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Figuur 8.9. Profiel 101 in werkput 20. Accretielagen 5065 worden weggesneden door crevassegeul 8000. 
Zwarte balkjes geven de helling en strekking van de scheve gelaagdheid weer. In de bovenvulling van deze 
geul werd in laag 5055 een grote scherf (mogelijk) Badorfaardewerk aangetroffen uit de Karolingische periode.

8.2.3.2 Geulen langs de noordelijke kronkelwaard

Ook in de meest noordelijke werkputten 1 tot en met 4 werden geulvullingen aangetroffen. Een 
scherpe datering voor deze geul(en) is echter niet verkregen, goeddeels omdat de geullaagte 
doorsneden werd door enkele (crevasse?) geulen. Uit de bovenvullingen van de geulen in werkput 
1 en werkput 4 werden twee monsters voor 14C-analyse verzameld.424 Uit de ouderdommen van het 
ingesloten materiaal blijkt dat de bovenvullingen in werkput 1 in ieder geval niet ouder kunnen zijn 
dan tussen 380 en 540 nC. (Ua-55705) en dat de plantenresten in de basislagen van de jongste 
geul in werkput 4 dateren uit 580-660 nC. (Ua-55716). Een dieper gelegen oudere geul in dezelfde 
werkput 4 bevatte detritus uit de periode rond het begin van de jaartelling, tussen 50 vC. en 70 
nC. ( (Ua-55717), maar ook de genese van dit pakket is niet helemaal duidelijk geworden. Ver-
spoeld houtskool op een dieper niveau in de geul in werkput 1 dateerde zelfs in het laat neolithi-
cum, tussen 2350 en 2130 vC. ( Ua-55710). Mogelijk is dit materiaal afkomstig van een nederzet-
tingsterrein op de iets noordwestelijker gelegen vindplaats 8.425

424   
Resp. Hvh1. 00020 en Hvh1. 00236. 

425   
Van den Broeke 2002. 
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Mogelijk, gezien het steile zanddiepteverloop in de werkputten 3 en 4 én gezien de helling- en 
strekkinggegevens van de accretielagen in de werkputten 5, 6 en 7 (figuur 8.10) gaat het ook hier 
om de stootoever van een meanderbocht die deze hoge kronkelwaard heeft aangesneden. Uit het 
zanddiepteverloop (figuur 8.11) blijkt dat er direct ten noordoosten van het plangebied een gro-
tere meanderbocht van hetzelfde systeem in de ondergrond bewaard is gebleven. Op basis van 
de archeologische vondsten in dit gebied (de oudste dateren uit de late bronstijd) kan veronder-
steld worden dat deze generatie meanderbochten in de midden of late bronstijd moet zijn gevormd 
(figuur 8.12).

8.2.4 Crevassegeulen
In enkele profielen zijn aanwijzingen gevonden voor crevassevorming. De voorbeelden uit de 
werkput 8, werkput 4 (TPQ: 580-660 nC.) en werkput 1 (TPQ: 380-540 nC.) zijn reeds genoemd en 
de dateringen sluiten aan op de fase van crevassevorming in het gebied rondom Fort Knodsenburg 
(§ 7.5). Een ander voorbeeld van een crevassegeul is in werkput 30 gevonden (figuur 8.9). Hier 
werd de top van de kronkelwaard (laag 65) aangesneden door een jonger pakket beddingafzettin-
gen in een ondiepe smalle geul (laag 8000). In de bovenvulling (laag 5055) werd een Karolingische 
Badorfscherf gevonden. 426 Verder is ook in de noordelijke putrand van werkput12 een geul aange-
sneden die op basis van de insnijdingshoogte en de kleiige vullingen als een bredere crevassegeul 
is geïnterpreteerd. In profielkolom 3 van de aangrenzende werkput 11 werd namelijk de overzijde 
van deze geulinsnijding aangetroffen. In de top van deze geulvulling werd de grote ovenkuil S 2 
met het houtskool uit 560-655 nC. (Ua-55016). Uit de verschillende dateringen aan discordante 
geulen in het plangebied blijkt een vrij brede vormingsfase, grofweg tussen de laat-Romeinse en 
laat-Merovingische periode. Deze vormingsfase voor crevassegeulen is eveneens vastgesteld in 
het gebied tussen zone E en zone T3 (figuur 1.2) waar ze vrijwel allemaal in de midden- tot laat-
Romeinse en Merovingische periode dateren.427

8.2.5 Grindpakket
In de werkputten 32 tot en met 25 werd het Romeinse grindpakket uit de secties A en B en T (§ 
7.4.2) opnieuw blootgelegd of ondiep aangeboord. In de aangesneden top van het grindpak-
ket werden in de putten 31 en 32 fragmenten van Romeinse ruwwandig aardewerk (waaronder 
van een amfoor) en een fragment gladwandig aardewerk verzameld. Eén van de fragmenten kan 
worden gedetermineerd als een Stuart 107 en een amfoorscherf als een Haltern 70.428 Deze beide 
vormen worden gedateerd in de 1e eeuw nC. Ook uit het grind dat van grotere diepte verzameld 
is in de proefsleuven werkputten 26 tot en met 30 kon Romeins bouwkeramiek worden verzameld. 
Het grindpakket werd in werkput 27 afgesloten door de houtskoolconcentratie S 3 (zie eerder) met 
een datering tussen 330 en 440 nC. (Ua-55718).

Uit het verval van de grinddiepten tussen de werkputten 28 tot en met 26 (resp. 6.2, 5.8 en 5.2 m + 
NAP) en uit het feit dat op het grindpakket in werkputten 21/22 tot en met 25 rivierrestgeulafzetting 

426   
Hvh1. 00499. 

427   
Hesseling 2017a en b, Norde & Hesseling 2016, Norde 2019, Verhelst in prep (2019c). De crevasse-afzettingen worden gerekend tot de lithostra-
tigrafische eenheden b en c (Hesseling 2017a en b). 

428   
Zie de bijdrage van Kristin Bosma in hoofdstuk 7 van Vosselman, Willemse & Verhelst 2018.
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Figuur 8.10. 
Reconstructie van 
de aangesneden 
centrale kronkel-
waard in het plan-
gebied ‘Hof van 
Holland-watergang’ 
op basis van de 
helling- en strek-
kingsgevens van 
kronkelwaardaf-
zettingen, de aan-
gesneden rivier-
restgeulen en hun 
oevers, en het 
zanddieptever-
loop (overgenomen 
uit: Vosselman, 
Willemse & 
Verhelst 2018).

zijn is aangetroffen blijkt dat de grindrijke kronkelwaard uit de (vroege) midden-Romeinse tijd dis-
cordant wordt aangesneden. Het wegduikende pakket grind maakt in dit projectgebied plaats voor 
een centrale meanderbocht die in chronostratigrafische zin ná 150 nC. (jongste vondsten grindpak-
ket) en vóór grofweg 600 nC. (ovenkuil S 2) werd gevormd.
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8.3 Centrale meanderbocht

Uit de verschillende terreinvormen en uit de helling- en strekkinggegevens van de kronkelwaardaf-
zettingen (bijlage 6) is (driekwart van) een in NNO-NO richting uitdijende meanderbocht te recon-
strueren tussen werkput 8 in het noorden en werkput 25 in het zuiden (figuur 8.10). Deze rivierlus 
had een bochtstraal van ongeveer 440 meter, een geometrie die goed aansluit bij zowel de aan-
getroffen geulbreedte van 190 meter429, als bij de andere uit het gebied bekende laatprehistorische 
en Romeinse meanderbochten (§ 2.2.1, figuur 2.5). Verder kunnen we uit een actualisatie van de 
bestaande ‘zanddieptekaart voor de Waalspong’430 en op basis van de thans bekende andere gege-
vens een nieuw paleogeografisch/geologisch model reconstrueren (figuur 8.12, zie ook de kaartbij-
lage 2).

Figuur 8.11. Stratigrafisch model voor de centrale kronkelwaard in het plangebied Hof van Holland (Vosselman, 
Willemse & Verhelst 2018).

429   
Zie bijvoorbeeld Leopold & Wolman 1960 en Leopold 2006. 

430   
De gegevens zijn afkomstig uit de Waalsprongonderzoeken die door RAAP zijn gearchiveerd aangevuld met de nieuwe velddata zoals aan-
vullende boringen en profielwaarnemingen. Voor het weergeven van de ‘zanddiepten’ is gebruik gemaakt van verschillende weegfactoren en 
zoekafstanden om de robuustheid van het resultaat te onderzoeken. Uiteindelijk is voor de verbeelding gekozen voor een 10x10 meter interpo-
latiegrid met een ruime zoekstraal van 500 meter en met een maximum van 25 indexpunten. Dat betekent dat voor het bepalen van de centrale 
gridwaarde alleen de dichtstbijzijnde 25 indexpunten binnen deze zoekstraal zijn gebruikt voor de waardeschatting en waarbij de waarde van elk 
indexpunt kwadratisch afnam met de afstand tot het interpolatiepunt (ISDW ‘inverse squared distance weighting’). Aan het beeld is reliëfschaduw 
toegevoegd. 
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Uit de nu bekende dateringen komt naar voren dat deze meander zich heeft gevormd na grofweg 
150/200 nC. op basis van de jongste datering in het onderliggende grindpakket en de OSL-date-
ringen in de secties AB, F en H. De meander zal afgesneden zijn geraakt vóór 320/400 nC. gezien 
het gemiddelde van de dateringen van de kronkelwaardgeulen en de kleivullingen in de beneden-
stroomse restgeul. Dat levert een vormingsperiode op van 170 tot 250 jaar en ergens tussen de 
gevorderde midden-Romeinse tijd en de vroege fase van de laat-Romeinse tijd. Deze vormings-
fase van de meander levert een migratiesnelheid van de bocht op in de ordegrootte van 1,8 tot 2,6 
m per jaar wat goed overeenkomt met andere meanderende rivieren met dit soort van waterafvoe-
ren.431 De directe voorlopers van de Waal bestonden ten oosten van Oosterhout in de late prehisto-
rie en Romeinse tijd blijkbaar uit energiek meanderende rivieren met een vrij specifieke geometrie 
en een bijbehorende morfodynamiek.

Figuur 8.12. Nieuw geologisch en paleogeografisch model voor het gebied tussen de spoorbrug en de 
Italiëstraat/Griftdijk-Noord (Lent-West). In het linkerpaneel staan de diepten t.o.v. NAP van de top van het vaste 
zand (ISDW-interpolatie met schaduwwerking). De gegevens zijn afkomstig uit de Waalsprongonderzoeken 
aangevuld met de nieuwe velddata (grijze punten). In het rechterpaneel wordt een nieuw geologisch model 
getoond van het binnendijkse rivierenlandschap ter hoogte van het onderzoeksgebied.

431   
Hickin 1977; Hickin & Nanson 1984. 
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Zone S betrof het gebied met een vermoedelijke middeleeuwse geul in de onder-
grond in de noordelijke uiterwaarden van de Waal ten westen van Fort Knodsen-
burg en ten zuiden van Fort Beneden-Lent. Het Rijnsysteem heeft hier diverse ver-
takkingen gekend waarvan slechts delen in kaart zijn gebracht en zijn gedateerd. 
De verschillende bestaande studies geven echter geen consistent beeld van de 
rivierafzettingen in het buitendijkse (uiterwaarden)gebied. De Waal heeft in deze 
‘Lentse Lotwaard’ na de bedijking in historische tijd grote delen van de oudere 
stroomgordels opgeruimd maar reeds bij aanvang van het onderzoek was duidelijk 
dat dit niet hoefde te betekenen dat archeologische waarden in het geheel zouden 
zijn verdwenen.432 Er konden nog altijd vondsten worden aangetroffen – zij het niet 
meer in de oorspronkelijke context. De situering in de binnenbocht van de rivier 
maakte het verder mogelijk dat ook oudere afzettingen gespaard gebleven konden 
zijn van de riviererosie.433 Het kon daarbij zowel gaan om dieper gelegen bedding-
afzettingen als om restgeulafzettingen. 

Figuur 9.1. Overzicht van de locatie van boorprofielen en secties (B, gebouwencomplex op de 

kaart van Jacob van Deventer uit 1557) en locaties met daterende vondsten en afzettingen (zie 

verder de tekst).

432   
Heunks & Odé 1998.

433   
Cohen et al. 2014.

9  Buitendijks westelijk van de 
spoorbrug
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9.1 Kader

9.1.1 Inleiding
Zone S is een duidelijk afgebakend langgerekt gebied in de uiterwaard ten westen van Lent (figuur 
9.1). In deze zone is een passieve archeologische begeleiding uitgevoerd tijdens de realisatie van 
de Spiegelwaal, ter plaatse van een uit vooronderzoek gereconstrueerde geul in de ondergrond.434 
In de beginfase van de baggerwerkzaamheden bleek echter al dat het ook gebied buiten zone S 
niet gespaard bleef en ook uit deze (eerder vrijgegeven) gebieden kwam archeologisch vondst-
materiaal aan het licht. Daarop is in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag besloten 
alle deze ‘toevalsvondsten’ apart te documenteren.

9.1.2 De sleutellocaties
In totaal zijn tien 14C-monsters, vier dendrochronologische monsters en twee OSL-monsters uit 
deze zone geanalyseerd voor absolute ouderdomsbepalingen. Deze ouderdomsbepalingen dien-
den ter ondersteuning van de aardewerkdateringen en de stratigrafische inkadering van de ver-
schillende afzettingen. In de overzichtsfiguur 9.1 worden de voor de (chrono)stratigrafie van de 
Lentse Lotwaard belangrijkste locaties met nummers weergegeven, samen met de ligging van de 
diverse boorprofielen die tijdens het onderzoek zijn gedocumenteerd:

9.1.2.1 Sleutellocaties

1. Toevalvondst 19435: een (deel van een) ontmanteld scheepswrak uit de periode 1375-1450. 
Deze is aangetroffen in de gelaagde geulafzettingen die de ondervulling van geul S 60 lijken 
te vertegenwoordigen (zie later). De enkele 17e-eeuwse loodvondsten die tussen de resten 
gevonden werden, zijn daar mogelijk vanuit een bovenliggende laag terechtgekomen als 
gevolg van hun hoge soortelijk gewicht;436

2. Losse vondsten uit beddingzand (vondstcluster 1,2,5,6,7 ), onder meer een pijpenkop uit 
1625-1675;437

3. Toevalsvondst 12: een ijzeren scheepsanker in de 19e eeuwse strang S 22;438

4. Vondst 22: pijpenkoppen uit 1625-1650 en 1690-1720 in beddingzand;439

5. Sectie X. 14C-monster humeuze klei met rietresten in de basis van geulvulling S 60/72 en 
diverse vondsten uit de 16e /17e eeuw. Tevens vondsten uit het beddingzand S 72 onder de 
geul. Dateerbaar zijn een kanonskogel V 45 (na 1460), een fragment van een grape of pot 
uit Langerwehe (AD 1300-1350) en een scherf van een grijsbakkende pot (AD 1450-1550);440

6. Locatie OSL duplomonsters M1 en M2 uit beddingzand (sectie U). Profiel F is de ingemeten 
waarneming van beddingzand die op deze locatie het Romeinse grindpakket erodeert. De 
OSL-ouderdommen dateren deze fase grofweg in de 12e of vroege 13e eeuw;

434   
Vossen & Bouter 2010, 119.

435   
Bijlage 4.1 in: Porreij-Lyklema & Verhelst 2018 

436   
Ibid., § 11.4.

437   
Ibid. §. 9.2.4.

438   
Ibid, § 11.3.3.

439   
Ibid., § 9.2.4.

440   
Ibid., § 9.2.2 en tabel 11.5.
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7. Vondsten uit beddingzand op ca. 4 m + NAP: een complete ligger van een maalsteen van 
tefriet uit de vroege middeleeuwen maar mogelijk later (V 84, toevalsvondst 29)441, een 
ongedateerd scheepsspant (V 85), een complete kogelpot uit Pingsdorf (V 87) uit de late 
10e - vroege 12e eeuw (samen met toevalsvondst 30) en een cluster van houten stammen 
en lange palen waarvan er twee een dendrodatering hebben: ná 72 vC. en ná 1054 nC. (to-
evalsvondst 35);442

8. Vondsten, vooral metaal, uit de top van beddingzand S70, uit de late 16e en (vroege) 17e 
eeuw;443

9.  Een rivierkrib van basaltblokken (vondst 11), aangetroffen tijdens zandzuigwerkzaamheden. 
Er is geen vondstmateriaal verzameld. De krib dateert vermoedelijk in de eerste helft van de 
20e eeuw;

10.  Aangepunte houten paal door de aannemer los aangetroffen in het beddingzand op een die-
pte van +6,33 m + NAP (V 60). Een koolstofdatering leverde een kalenderouderom op tus-
sen 1219 en 1282 nC. (Poz-61481);

11.  Een steengoed kruik van rond 1700, aangetroffen op 6,5 m + NAP (toevalsvondst 23)’;
12.  Globale locatie kribben 2, 3 en 4-oost uit de late 15e tot vroege 17e eeuw.

9.1.2.2 Profiellocaties

A, C en E Boorprofiel vooronderzoek;444

B.  Gebouwencomplex op de kaart van Jacob van Deventer uit 1557 met de profielen P1 t/m 
P4;445

D.  Profielopnamen geul (dit onderzoek);
A/B, D/E en J. Waarneming ontsluiting Romeins grindniveau tijdens ontgraving (secties A,B, D, 

E en J) (hoofdstuk 7);
L. Dijkcoupure zone L met afzettingen binnen- en buitendijks uit (het einde van) de vroege mid-

deleeuwen t/m late middeleeuwen (hoofdstuk 7);446

T3. Zone T3 (hoofdstuk 7);447

W. Inmeting van het aangesneden grindpakket onder de spoorbrug;
V. Inmeting van een strangvulling.

441   
Ibid., § 10.3.

442   
Ibid., § 15.1.

443   
Ibid., §11.4.

444   
Vossen & Bouter 2010

445   
Porreij-Lyklema & Verhelst 2018, § 7.4.1.2

446   
Rondags 2017.

447   
Hesseling 2017.
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Figuur 9.2. Aanzicht in ZZW richting van sectie U tussen 5,16 en 7,25 m + NAP met de locatie van de OSL-
monsters en de sedimentaire facies. Stroomrichting op basis van laaghellingen (2D stroomribbels en 3D scour-
fill structuren in westelijke richting (schuin naar rechts de profielwand in) (foto 27 april 2014).

9.2 Sectie W en sectie U
Tijdens de inspectie en documentatie van de secties A en B in de werkstraat direct ten oosten van 
de spoorbrug (§ 7.4.2.3) viel op dat het ontsloten grindpakket uit de midden-Romeinse tijd onder 
de brug en dicht tegen de Oosterhoutse Dijk aan in westelijke richting werd aangesneden door een 
in NW richting stromende grote geul met alleen zandige geulfacies (zie figuur 7.15 in § 7.4.2.3 ). 
Deze overgang is sectie W genoemd. Na inmeting met een dGPS bleek dat de top van het grind in 
sectie W van het uiterste westen van sectie B (grindtop ca. 7,4 m + NAP) binnen 30 meter daalde 
naar waarden beneden 5 m + NAP. Onderin de op 40 meter verder gelegen sectie U (figuur 9.1) 
werd aan de basis van de werkstraat op ongeveer 2,0 m + NAP de overgang van de zandige geul-
facies naar een vrij massief pakket grof grind waargenomen.

Sectie U, een ontsluiting tussen 5,2 en 7,5 m + NAP waar de sterk uitgedroogde profielwand nog 
het meeste van de sedimentaire gelaagdheid prijsgaf, is ongeveer 125 meter ten NNO van de 
spoorbrug gedocumenteerd (figuur 9.2). Sedimentaire facies in deze ontsluiting bestonden met 
name uit dunne (5-20 cm) zandige sets met overwegend kleinere 3D ‘scour-fill’ structuren (facie-
stype St) en 2D stroomribbels (faciestypen Sl, Sr). Onderin het profiel waren grotere 3D vormen 
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waarneembaar. In de top werden fijnere zandfacies ontsloten (faciestypen Sl, Sh en Fl), vergelijk-
baar met sectie L1a ten oosten van de Waalbrug (§ 5.13.2.3, figuur 5.47). De ontsloten sectie wijst 
op een ondieper gedeelte van de geul. De laaghellingen wijzen op NNW tot W stromingsrichtingen.

Figuur 9.3. Verspeidingsdiagrammen 
(radial plots) van de twee OSL-metingen 
per submonster (naar: Voskuilen, 
Versendaal & Reimann 2017).
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Uit een van de diepere 3D-stroomribbels werd rond 6 m + NAP in duplo een OSL-monster verza-
meld (figuur 9.2). Uit de dateringsresultaten blijkt dat de beddingzanden hier tussen 1215 nC. ± 
100 jaar (NCL-3315091) en 1015 nC. ± 200 jaar (NCL-3315092) in de rivierbedding begraven zijn 
geraakt. De meetresultaten zijn echter dusdanig dat het dateringslaboratorium in Wageningen 
heeft aangegeven dat NCL-3315092 ( M2) een betrouwbaardere bepaling van de begravingsou-
derdom van de sedimentlaag geeft dan NCL-3315091 (M1). Zie onder ‘QC’ in bijlage 3. Monster 
NCL-3315091 (M 1) vertoont een grotere spreiding in de OSL-verdelingen (figuur 9.3). Deels kan 
dit het gevolg zijn van slechte of onvolledige blootstelling aan licht waarvoor het Minimum Age 
Model ontwikkeld is. De ouderdommen van de zandmonsters uit deze laag overlappen in de peri-
ode 1115-1215 nC. Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden dat de begravingsouderom van 
het beddingzand op deze diepte en locatie tussen de 11e en vroege 13e eeuw ligt. Hieruit blijkt dat 
de Waal op de overgang van 11e en 12e eeuw dicht tegen of onder de Oosterhoutse dijk stroomde. 
Ongeveer 300 meter NNW van de dateringslocatie werd op dezelfde afzettingshoogte rond 6,3 m 
+ NAP door de aannemer een aangepunte houten paal aangetroffen in het beddingzand (V 60). 
Een koolstofdatering van de stam leverde een kalenderouderom op tussen 1219 en 1282 nC. 
(Poz-61481).

9.3 Aandachtszone S en sectie X: Lentse Lotwaard
9.3.1 Veldgegevens
Tijdens de archeologische begeleiding van de ontgravingen in zone S (Lentse Lotwaard) zijn in 
enkele profielen cultuurlagen, ingravingsniveaus, natuurlijke afzettingen en fossiele bodems aan-
getroffen. Deze zijn bestudeerd op genese en het voorkomen van vondsten en zijn waar moge-
lijk gefotografeerd, ingemeten en gedocumenteerd. Dit was echter vanwege het ontbreken van 
geschikte profielwanden en/of in verband met veiligheidswaarborging in veel gevallen niet moge-
lijk. Er heeft in zone S geen gericht aardwetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden, anders dan 
het plaatsen van enkele boringen en het documenteren van enkele profielwanden. Het model is 
daarom zeer algemeen van aard en richt zich met name op het afbakenen van de ligging van de 
laagwaterbedding van de Waal na de bedijking en het verder aanpassen van het ondergrondmo-
del zoals dat in 2010 naar aanleiding van veldverkenningen in het gebied werd gepresenteerd. 
De resultaten zijn gepubliceerd in Porreij-Lyklema & Verhelst (2018). In dit rapport worden zowel 
het archeologisch onderzoek in zone S als de aangetroffen toevalsvondsten rondom deze zone 
beschreven.

9.3.2 De Waal vóór de late middeleeuwen
De ondiepe ondergrond in de westelijke uiterwaard van Lent bestaat uit zandige en grindrijke bed-
dingafzettingen met daarin restanten van met klei opgevulde geulen. Deze sedimenten worden 
afgedekt door een 1 tot 2 meter dik pakket uiterwaardafzettingen van gelaagd kleiig zand en zan-
dige klei. Dateringsresultaten in sectie U laten samen met de vondsten op locatie 7 (aangetroffen 
op ca. 4 m + NAP) en locatie 10 (6,33 m + NAP) zien dat in de ondergrond onder de spoorbrug en 
westelijker beddingafzettingen uit de 11e of 12e eeuw voorkomen.448 De losse vondsten op loca-

448   
Zie ook §11.4 in Porreij-Lyklema & Verhelst 2018.
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tie 7 betreft een complete ligger van een maalsteen van tefriet uit de vroege middeleeuwen (V84), 
een complete kogelpot uit Pingsdorf uit de late 10e tot vroege 12e eeuw (V 87) en een cluster van 
houten stammen en lange palen waarvan er twee een dendrochronologische datering hebben: ná 
72 vC.449 en ná 1054 nC.450 Op locatie 10 is diep in het beddingzand op 6,3 m + NAP een aange-
punte houten paal gevonden die dateerde tussen 1219 en 1282 nC. (Poz-61481), maar iets verder 
zuidelijk van deze vondstlocatie leverde hetzelfde beddingzand op een diepte van 6,5 m + NAP 
een steengoedkan op uit de tijd rond 1700 (locatie 11, toevalsvondst 23). Uit het dateringsonder-
zoek ter hoogte van de dijkcoupure in zone L (§ 7.5.5.3) blijkt dat dicht tegen de dijk in de uiter-
waard middeleeuwse kleiafzettingen en Romeinse grindafzettingen aangetroffen kunnen worden. 
De top van het beddingzand op locatie 8 is echter veel jonger en neergelegd in de late 16e en 
(vroege) 17e eeuw. Mogelijk dat het hier aangetroffen zandlichaam verband houdt met de waar-
genomen aanval van de Waal op de dijk in zone L. In de profielwand van de dijkcoupure werd hier 
een grote dijkbres aangesneden (figuur 7.46).451 Hoe breed de erosierest met middeleeuwse en 
oudere rivierafzettingen in de Lotwaard is, is dus enigszins ongewis.

Wat wel duidelijk is geworden is dat tegen de dijk en soms verder van de dijk sprake is van wat 
geologen ‘multistory’ noemen; op locatie 7 komt een nieuwetijds kronkelwaarddek voor op middel-
eeuwse beddingafzettingen. Verder zijn er tussen de baggervondsten enkele metalen objecten uit 
de Romeinse tijd die waarschijnlijk uit diepere beddingafzettingen S 74 zijn opgezogen. Hieronder 
is ook Romeins wapentuig, waaronder een spiegelschijf/balteusschijf uit de tweede helft van de 1e 
eeuw nC. (v 147)452 en een door een amateurarcheoloog aangetroffen ijzeren speerpunt (V 140) uit 
80-230 nC. (UA-54853).453 Deze metaalvondsten moeten gezien de beperkingen van het onderzoek 
tijdens de baggerwerkzaamheden als een flauwe afspiegeling van het in het beddingzand aanwe-
zige wapenarsenaal beschouwd worden.454 Eveneens uit de beddingafzettingen afkomstig is een 
1,5 tot 3 mm dik fragment gemodelleerd brons dat deel heeft uitgemaakt van een groot bronzen 
beeld, van waarschijnlijk levensgroot formaat (V 148). Het fragment van 92 bij 48 mm verbeeldt 
een stuk naakte huid, mogelijk van een arm of been. Het is niet duidelijk wie er vereeuwigd is in 
brons; levensgrote beelden van zowel goden als keizers waren in de Romeinse provincies veelvul-
dig opgesteld in steden, tempels en forten.455 Vermeldingswaardig is ook het losse schedelfragment 
van een mens uit de diepere beddingafzettingen S74 (toevalsvondst 31/V 141). De ouderdom is op 
basis van een 14C datering van een gedeelte van dit fragment vastgesteld tussen 1233 en 1053 vC. 
(Ua-53540), dat wil zeggen in de gevorderde midden tot late bronstijd.456 Mogelijk heeft de middel-

449   
Porreij-Lyklema & Verhelst 2018, 180 (toevalsvondst 35/M63).

450   
Porreij-Lyklema & Verhelst 2018, 180 (toevalsvondst 35/M60).

451   
Rondags 2017.

452   
Porreij-Lyklema & Verhelst 2018, 138.

453   
Ibid., 140-141.

454   
In 2012 is een bronzen viziermasker van een ruiterhelm uit de eerste helft van de 1e eeuw na Chr. aangetroffen in een grinddepot van K3/Delta. 
Dit bedrijf voerde de baggerwerkzaamheden aan de nevengeul in Lent uit. De herkomst van het masker is ofwel Rees bij Xanten, ofwel de wes-
telijke uiterwaard van Lent, zone S en directe omgeving dus. De vondst is door de vinders in bruikleen gegeven aan museum Het Valkhof in 
Nijmegen.

455   
Zie de bijdrage van Verhelst, § 7.2.2.

456   
Zie bijdrage Steffen Baetsen in Porreij-Lyklema & Verhelst 2018.
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eeuwse Waal stroomopwaarts een deel van de kronkelwaard uit de vroege fase van de late brons-
tijd (ca. 1200-1000 vC.) aangesneden ter hoogte van zone E/Q-oost (§ 5.10.3.6).

 Metaalvondsten die relatief hoog in het beddingzand S 70 zijn aangetroffen vormen voor een deel 
een chronologisch homogene groep uit de late 16e en (vroege) 17e eeuw, althans in het oosten 
van zone S. Elders in de uiterwaard dateren vondsten die relatief hoog in het rivierbeddingzand 
zijn gevonden uit zowel de late middeleeuwen als het begin van de nieuwe tijd; blijkbaar bevatten 
de 17e eeuwse afzettingen hier meer verspoeld ouder materiaal.

9.3.3 De Waal sinds de late middeleeuwen
Uit historische gegevens valt af te leiden dat een belangrijk deel van de Lentse Lotwaard gevormd 
is door een zich geleidelijk in zuidwestelijke richting verplaatsende Waalbedding.457 Op de kaart 
van Jacob van Deventer (1557) zien we een tamelijk brede Waal die op de plaats van de Lotwaard 
een veel oostelijker loop had dan tegenwoordig (figuur 9.4). De sporen/structuren die aan deze 
Waalverplaatsing zijn gerelateerd, bestaan voornamelijk uit (resten van) palenrijen die zijn geïn-
terpreteerd als krib (locatie 12). Van een aantal van deze kribben is hout gedateerd (tabel 9.1). 
Op basis hiervan kunnen we concluderen dat de gedateerde kribben 2, 3 en 4-oost uit de late 15e 
tot vroege 17e eeuw dateren. Rond 1700 begon de rivier zich direct stroomafwaarts van de fles-
senhals in de Waal verder naar het zuiden te verleggen (figuur 9.5, zie ook figuur VII-1), waarbij 
kort na 1714 de zuidelijke redan van Fort Knodsenburg wegspoelde.458 In de loop van de 18e eeuw 
schreed de erosie van de oostoever voort zodat deze in 1783 ter hoogte van Fort Knodsenburg 
even dicht bij de dijk lag. Deze situatie handhaafde zich in de eerste helft van de 19e eeuw, tot de 
Waal door de aanleg van kribben rond 1865 in een westelijker gelegen bedding werd gedwongen.

Figuur 9.4. Uitsnede uit de stadsplattegrond van Nijmegen door Jacob van Deventer, 1557.

457   
Keunen, Van der veen & Tuinstra 2018, §2.6.3, §2.7.

458   
Porreij-Lyklema & Verhelst 2018, fig. 11.18.
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Figuur 9.5. De Kaart van Turenne (boven, ca. 1672/1730) en de Hottingerkaart (onder, ca. 1783). Het zuiden is 
boven.

Uit de aangetroffen archeologische resten valt eenzelfde beeld te reconstrueren van een goed-
deels in de 17 en 18e eeuw gevormde uiterwaard met in de top voornamelijk de gelaagde uiter-
waardafzettingen van de nieuwtijdse Waal.459 Op locatie 1 werd een (deel van een) ontmanteld 
scheepswrak uit de periode 1375-1450 aangetroffen onderin gelaagde en kleiige afzettingen 
S60 (toevalsvondst 19). Wanneer de ontmanteling heeft plaatsgevonden is niet met zekerheid 
te zeggen. De enkele 17e-eeuwse loodvondsten die tussen de resten gevonden werden zijn 
daar mogelijk vanuit een bovenliggende laag terechtgekomen als gevolg van hun hoge soortelijk 
gewicht. Op locatie 2 kwam in de top van het beddingzand onder andere een pijpenkop uit 1625-
1675 voor. Ook ter hoogte van locatie 4 werden pijpenkoppen uit de perioden 1625-1650 en 1690-

459   
Zie ook Heunks & Van Hemmen 2016, 164.
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1720 aangetroffen, hoog in het beddingzand. Aan de basis van de strang op locatie 5 werden 
eveneens 16e/17e eeuwse vondsten gedaan evenals op locatie 8 in de top van beddingzand S70 
(vooral metaalvondsten) uit de late 16e en (vroege) 17e eeuw. Een rivierkrib van basaltblokken op 
locatie 9 dateert (vermoedelijk) in de eerste helft van de 20e eeuw. Locatie B blijkt te correspon-
deren met de 16e en 17e eeuwse resten van het gebouwencomplex op de kaart van Jacob van 
Deventer, waar later een redoute is verrezen.

 14C-ouderdom (gekalibreerd) Datering
Krib 1 niet bemonsterd

Krib 2 AD1473-1638 MELB-NTV

Krib 3 AD1488-1603 (78%) AD1609-1645 (22%) MELB-NTV

Krib 4-west niet bemonsterd

Krib 4-oost AD1489-1603 (77%) AD1610-1646 (23%) MELB-NTV

Krib 5 niet bemonsterd

Schanskorf AD1446-1523 (67%) AD1559-1564 (11%) AD1570-1631 (32%) MELB-NTV

Tabel 9.1. Overzicht van aangetroffen kribben en bijbehorende dateringen.
 

Figuur 9.6. Boorprofielen uit het vooronderzoek. Zie voor de locatie figuur 9.1 (overgenomen uit: Vossen & 
Bouter 2010, 36).
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9.3.4 Sectie X - Vroegnieuwetijdse strang
Bij een verkennend booronderzoek in 2009 werd in de Lentse Lotwaard onder de uiterwaardafzet-
tingen een oude – mogelijk middeleeuwse - restgeul aangetroffen.460 Deze geul was circa 100 m 
breed en de kleiige vulling kon in boringen over de volle lengte van de uiterwaard worden getra-
ceerd (figuur 9.6). De vulling van de geul bestond uit zandige klei en humeuze sterk tot matig 
siltige klei en de begrenzing van deze geulvulling is als aandachtszone S in het onderzoekspro-
gramma terecht gekomen (figuur 9.1). De top met humeuze kleien werd waargenomen vanaf circa 
8,94 m + NAP, de basis op 6,64 m + NAP.

Tijdens de ontgraving kwamen in december 2013 ter hoogte van dit gereconstrueerde geulver-
loop inderdaad restgeulvullingen bloot te liggen. Deze ontsluiting in de top van de geul tussen 
7,2 en 8,7 m + NAP werd als sectie X gedocumenteerd ( figuur 9.7). De geulafzettingen bleken 
echter niet te zijn ontstaan in een verlaten middeleeuwse rivierloop, zoals Vossen & Bouter (2010) 
hadden gesuggereerd, maar in een vroegnieuwetijdse strang of hank. In sectie X bestonden deze 
afzettingen uit een ca. 2 m dikke kleiige vulling met aan de basis (vanaf ca. 8,02 tot 7,27 m NAP) 
gelaagde humeuze verlandingskleien (sterk humeuze, bijna venige zwak siltige kleien met veel 
rietresten) afgedekt door uiterwaardafzettingen (figuur 9.8). In de top van de humeuze verlan-
dingskleien werd rond 8,1 m + NAP een dunne bodem herkend. In de verlandingskleien werden 
verspreid vondsten aangetroffen, onder meer musketkogels op de geulbodem en diverse andere 
vondsten uit de 16e /17e eeuw. Verder bleek tijdens het onderzoek aan de profielen rondom het 
gebouwencluster dat op de kaart van Jacob van Deventer is ingetekend (zone OW1, locatie B in 
figuur 9.1)461 dat de gebouwen (waarschijnlijk een redoute) langs de rand van deze zelfde geul 
moet hebben gelegen en niet, zoals eerder werd verondersteld, eroverheen was gebouwd. Uit 
de vondsten in de geulvulling bij het gebouwencomplex blijkt dat deze niet middeleeuws kan zijn 
– zoals eerder werd verondersteld - maar ten vroegste 16e eeuws. De jongste vondsten uit het 
onderliggende beddingzand zijn een fragment van een grape of pot uit Langerwehe (te dateren na 
1450), een kanonskogel (V 45 na 1460) en een scherf van een grijsbakkende pot (AD 1450-1550) 
wat kan betekenen dat de strang al aan het einde van de 15e eeuw bestond.462 Noch op de kaart 
van Jacob van Deventer (1557) noch op die van Turenne (1730) werd echter een geul opgete-
kend, evenmin als op de Hottingerkaart (1783). De eerste indruk is dat deze ‘geul’ na 1557 moet 
zijn ontstaan en reeds in de loop van de 17e eeuw volledig is dichtgeslibd. Geheel zeker is dit 
natuurlijk niet omdat onduidelijk is of Jacob van Deventer dit soort details in zijn kaarten opnam.463

Waarschijnlijk betreft het dus een strang (of: hank) die bij hoogwater als meestromend rivierbed 
fungeerde. De aangetroffen humeuze kleien maken namelijk deel uit van een kleine serie paral-
lelle (en vrij ondiepe) strangen die in dit deel van de uiterwaard in het maaiveldreliëf zichtbaar 
waren (figuur 9.9). 

460   Vossen & Bouter 2010.
461   

Porreij-Lyklema & Verhelst 2018, § 7.4.1.2.
462   

Ibid., tabel 11.5.
463   

E. Verhelst, pers. comm.
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Figuur 9.7. Foto van het vrijgelegde profiel ter hoogte van de restgeul, met bovenin het bruine en siltige klei-
pakket en onderin de sterk gelaagde en humeuze zandige kleien. De schaalstok is 1 m (foto 16 december 
2013).
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Figuur 9.8. Lithologisch/lithoge-
netisch profiel van de vrijliggende 
strang (Sectie X, ZW-zijde).

Figuur 9.9. Beeld van het terrein op maaiveldhoogte ter hoogte van de Lentse Lotwaard met de locatie van 
het onderzochte gebouwencomplex B, sectie X en een serie strangen (s).
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Ter hoogte van deze strang bij het gebouwencomplex werden twee kleimonsters M4 en M5 verza-
meld voor een beginfasedatering van de geulopvulling. Zowel monster M4 als M5 leverde echter 
géén geschikte macrobotanische resten op. Wel werden er houtskoolfragmenten aangetroffen. 
Uit de 14C-meting bleek het gedateerde houtskool een ouderdom te hebben tussen 1217 en 1278 
nC. (Ua-53543). Deze ouderdomsbepaling aan ingesloten houtskool valt echter ouder uit dan het 
archeologisch vondstmateriaal uit het onderliggende beddingzand.
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10.1 Aanleiding

In mei 2014 werden in het riviergrind onder de binnengrachten van het Fort Knod-
senburg aardewerkscherven, metalen objecten en constructiehout uit het midden 
van de 1e eeuw nC. gevonden. Het ging om verspoeld materiaal dat naar alle 
waarschijnlijkheid afkomstig is van een geërodeerd gedeelte van Oppidum Bata-

vorum. Uit de aangetroffen vondsten en uit de sedimentaire context waarin ze 
werden aangetroffen blijkt dat het centrale deel van het maatregelgebied Ruimte 
voor de Waal in de vroeg-Romeinse tijd werd doorsneden door een honderden 
meters brede rivier. Het nieuwe gegeven van een rivierloop pal ten zuidwesten 
van de dorpskern van Lent verklaarde meteen ook het ontbreken van Romeinse 
en oudere sporen in dit gebied die - gezien de archeologische vindplaatsen in 
de directe omgeving - wel verwacht werden. Vondsten van laatprehistorisch en 
Romeins aardewerk ten oosten van de Waalbrug maakten al vroeg duidelijk dat 
vooral dáár resten van bewoning gevonden konden worden.

Een vroeg- en midden-Romeinse rivierloop in het hart van het maatregelge-
bied betekent een wezenlijke toevoeging aan onze kennis van de topografie van 
Romeins en vroegmiddeleeuws Nijmegen. Vóór deze ontdekking is altijd aange-
nomen dat de Romeinse Waal min of meer dezelfde loop volgde als de huidige 
Waal. Een belangrijk deel van het ingeplande archeologische veldwerk was in het 
voorjaar van 2014 echter al uitgevoerd (tabel 3.1) en de ontgraving van de Spie-
gelwaal was in volle gang. Het is daarom aan de welwillendheid van opdrachtge-
ver en bevoegd gezag te danken dat ook na afronding van het archeologisch veld-
werk de voortgaande ontgravingen in het gehele maatregelgebied in de vorm van 
een geologische begeleiding gedocumenteerd konden worden.

10  Synthese en conclusie
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Figuur 10.1. Impressie van de riviervlakte ter hoogte van de flessenhals in de Waal bij Lent rond 100 nC. De 
kijkrichting is naar de kust. Voor de gedachtevorming over dit landschap zijn de locaties van een aantal neder-
zettingen aangegeven. Rechts onderin is op een laaggelegen rivierterras een nederzetting zoals vindplaats 
P9/57 en opvolgers ingetekend. Centraal links aan de rivier een ontluikende Romeinse riviernederzetting (hier 
als ‘Ulpia Noviomagus Batavorum’ aangeduid). Midden rechts een nederzetting langs een afgesneden(rivier)
bocht, hier als ‘ Oosterhout’ aangeduid. Geïnspireerd op kaart 8 in figuur 10.7.

10.2 De vroeghistorische Waal

De discussie over de loop van de vroege Waal ter hoogte van Nijmegen tijdens de ijzertijd, 
Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen wordt al langere tijd gevoed door een mengsel van 
geologische, archeologische en niet in de laatste plaats ook historische argumenten.464 Al rond 50 
vC. wordt de Waal (Vaculus) namelijk door Caesar genoemd in de aan hem toegeschreven ‘Com-
mentaren op de gebeurtenissen in Gallië: ‘…de Maas ontspringt in de Vogezen in het gebied der 

Lingonen, neemt dan een arm van den Rijn op, die Vaculus (Waal) heet, vormt daarmee het eiland 

der Bataven en stroomt dan in de Rijn, niet verder dan 80 mijl van de Oceaan...’.465 Door de latere 
Romeinse geschiedschrijver Cornelius Tacitus, die leefde tussen 56 en 117 nC., weten we dat 
deze Waal – door hem Vahalis genoemd –al dezelfde status had als tegenwoordig, dat wil zeggen 
als de breedste rivier in onze contreien.466 In de klassieke literatuur is er nog een andere bekende 
verwijzing naar dit rivierenstelsel. De Romeinse biograaf Gaius Suetonius Tranquillus (69/70 tot 
140 nC.) en tijdgenoot van Tacitus noemt de bouw van ‘grachten’ langs de takken van de Rijn door 

464   
Willems 1986; Lodiers 2008; Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009; Verhagen et al. 2016; Heunks & Van Hemmen 2016.

465   
Caesar, Commentarii De Bello Gallico IV, 10.

466   
Tacitus: Annales II, 8; Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009.
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het leger onder Drusus in 12 vC.467 Volgens Tacitus was er slechts één zo’n gracht die in het jaar 
15/16 werd gebruikt door het leger van Germanicus om naar het noorden te varen.468 Tacitus ver-
wijst ook naar een dam of dijk (‘agger’) die werd gebouwd door Drusus troepen om de Nederrijn 
beter bevaarbaar te maken met het oog op de troepenverplaatsingen richting Germanië. Deze dam 
werd in 55 door het leger onder Paulinus Pompeius voltooid, maar had toen als doel om de Rijn-
grens te kunnen controleren.469 Tacitus beschrijft deze zelfde dam in een ander werk nog een keer, 
maar dan als ‘moles’ (strekdam/krib),470 de dam op het afsplitsingspunt van Waal en Oude Rijn die 
in 70 werd vernietigd op bevel van de Bataafse aanvoerder Civilis.471 Deze zou daarmee hebben 
willen bewerkstelligen dat ‘al het Rijnwater direct en ongestoord naar Gallië kan afvloeien’.472

Waar deze door Tacitus genoemde ‘Vahalis’ voorbij dit splitsingspunt precies stroomde is echter 
lang onduidelijk geweest.473 Anders dan de Nederrijn en Maas ontbreekt de Waal namelijk op de 
Romeinse reiskaart die bekend staat als de Peutinger kaart.474 Peter van den Broeke, Harry van 
Enckevort en de voormalige stadsarcheoloog van Nijmegen Jan Thijssen eindigden in 2009 hun 
artikel over de Waalloop in de Romeinse tijd daarom met de opmerking dat ‘…de ligging van de 
laagwaterbedding van de Waal in de vroeghistorische perioden alleen met forse marges kan 
worden weergegeven...’.475 Lange tijd is aangenomen dat de Waal in de Romeinse periode min of 
meer dezelfde loop moet hebben gehad als de huidige Waalbedding tussen Nijmegen en Lent.476

10.3 Context
Het maatregelgebied Ruimte voor de Waal ligt in het in geologisch opzicht zeer complexe gebied 
van de Vinex-locatie Waalsprong waar zeer oude en zeer jonge rivierafzettingen op korte afstand 
naast elkaar voorkomen. Archeologisch onderzoek in dit gebied vanaf 1995 heeft een ‘geologisch 
mozaïek’ met een breed scala aan bewoningssporen uit zeer diverse archeologische perioden aan 
het licht gebracht.477 Hoe deze landschappen naast elkaar tot stand zijn gekomen is nog steeds niet 
helemaal duidelijk. De Rijn heeft in deze microregio diverse vertakkingen gekend waarvan slechts 
delen in kaart zijn gebracht en zijn gedateerd. Vóór circa 350-250 vC. was sprake van het Ressen 
en (Zandvoort) Baal systeem. Ter hoogte van Hulhuizen (Gendt) splitste de Bovenrijn zich in twee 
riviertakken: de meandergordel van Baal en de meandergordel van Ressen. Deze laatste tak was 
actief tussen het midden-neolithicum en de late ijzertijd en heeft een groot aantal meandertreinen 

467   
Suetonius: De Vita Caesarium: Claudius I, 2.

468   
Tacitus: Annales II, 8. Verhagen 2016.

469  
Tacitus: Annales XIII, 53. Zie ook Willems 1986 en Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009, 16-17.

470  
Tacitus: Historiae V, 19.

471  
Willems 1986, 52; Verhagen et al. 2016. De ontdekking in 1938 van een grafsteen van de soldaat Marcus Mallius tussen de verspoelde overblijf-
selen van het fort Carvium in de Bijlandse Waard heeft geleid tot een min of meer precieze lokalisatie van de strekdam. De inscriptie op de graf-
steen vermeldt namelijk dat de overledene begraven is bij de strekdam te Carvium (Carvio ad molem sepuhus est). De grafsteen dateert van vóór 
50 na Chr. hoewel andere Romeinse vondsten uit de Bijlandse Waard van na 70 na Chr. dateren.

472  
Willems 1986.

473  
Cohen et al. 2012, meandergordel 175; zie ook Heunks & Van Hemmen 2016, 78.

474  
Zie bijvoorbeeld en.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana.

475  
Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009, 31.

476  
Ibid.; Cohen et al. 2012; Heunks & Van Hemmen 2016.

477   
Haarhuis 1996; Van den Broeke 2002; Lodiers 2008.
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en crevassewaaiers gevormd.478 De kronkelwaarden uit deze tijd zijn in de laatste 3000 jaar dusda-
nig afgedekt geraakt door klei en doorbraakzand dat het typerende concentrische reliëf van ruggen 
en laagtes nauwelijks meer zichtbaar is in het maaiveldreliëf. Alleen ter hoogte van Weurt, Ooster-
hout en in de Ooijpolder is (een deel van) het kronkelwaardreliëf van deze voorloper van de Waal 
uit de midden- en late bronstijd en ijzertijd nog in het maaiveld zichtbaar.

Tot in de midden-bronstijd volgde de Ressense riviertak een ingesleten dalvlakte. Dit wordt de 
Ressen fase A en B genoemd en voorbij de dalrand komen oudere rivierterrassen voor.479 De daar-
opvolgende Ressen fase C ontstond in de vroege bronstijd rond 1800 vC. en wordt als aparte fase 
onderscheiden omdat de rivier toen voor het eerst buiten zijn dalvlakte sediment begon af te zetten 
op het terrasoppervlak (figuur 2.3).480 Dit wordt als de beginfase van deltavorming rondom Nijme-
gen gerekend en het onderzoeksgebied vormt op dat moment het beginpunt, of de apex, van de 
rivierdelta. De beginnende deltavorming in de vroege bronstijd leidde tot een toename van water-
afvoer op de omliggende terrasoppervlakken en grootschalige crevassevorming.481 Ook was er in 
toenemende sprake van verticale aanwas van beddingsediment, aggradatie genoemd.482 Restanten 
van dit proces van aggradatie zijn bijvoorbeeld in secties L1/Z waargenomen waar de geulbasis 
van een late-ijzertijdmeander direct rust op de onthoofde restanten van een kronkelwaard uit de 
midden-bronstijd B.483

Door de ontginningen in het achterland nam de sedimentlast van de rivieren in de loop van de 
bronstijd sterk toe.484 Dit versnelde het proces waarmee het sedimentdek in dikte kon aangroeien 
waardoor de apex van de delta versneld verder doorschoof naar het oosten. Rond 350-250 vC. 
leidde de deltavorming ook tot een verder oostelijk gelegen afsplitsing van de Rijntakken ten koste 
van het Baal-systeem. Het splitsingspunt nabij Hulhuizen werd verlaten en een nieuwe aftak-
king ontstond tussen Elten en Lobith, de stroomgordel van Herwen genoemd (figuur 10.2). Op dat 
moment wordt gesproken van het Waal-Nederrijn-systeem waarvan de grote meanderbocht in de 
Ooijpolder en ter hoogte van Fort Knodsenburg rond het begin van de jaartelling de rivier langs Nij-
megen vormde.

478   
Weerts 1996, 144; Cohen et al. 2009, 59.

479   
Cohen et al. 2012; Koot, Hendriks & Heunks 2016.

480   
Cohen et al. 2012; meandergordel 352. 

481   
Erkens 2009, 85/86.

482   
Ibid., 82/83; Erkens et al. 2011, 223 e.v. Aggradatie is de verticale opbouw van beddingsediment.

483   
Zie ook Erkens et al. 2011, 624 voor hetzelfde proces rondom Rees in de Romeinse tijd.

484   
Erkens 2009.
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Figuur 10.2. Eenvoudige paleogeografie van het afsplitsingspunt tussen (oude) Rijn en Waal (naar: Verhagen 
et al. 2016).

10.4 Meandertreinen

10.4.1 Geologische ontsluitingen
Tijdens het archeologische onderzoek door BAMN en RAAP werden geologische en bodemkundige 
waarnemingen met name gedaan in de bovenste 2 à 3 meter van het kleipakket, dat wil zeggen tot 
grofweg 8,5 m + NAP. Diepere profielen die tijdens het archeologische onderzoek werden gegra-
ven ontstonden in de regel alleen ter hoogte van geulvullingen, gedempte grachten en op de loca-
ties van waterkuilen en waterputten. Deze dieper gegraven profielen reikten dan meestal niet veel 
verder dan 5 m + NAP.

Tijdens de ontgraving van de Spiegelwaal en tijdens het civieltechnische werk aan de dijk, de brug-
gen en de hoogwaterdrempel zijn op verschillende momenten na afronding van het archeologische 
veldwerk diepere bouwputten en werkstraten gegraven. Deze bereikten diepten tot maximaal 1,7 
m + NAP, dat wil zeggen bijna 9 meter onder het oorspronkelijke maaiveld. De meeste van deze 
bouwputten en werkstraten hadden licht weghellende achterwanden die na uitdrogen veel van hun 
sedimentaire gelaagdheid prijsgaven. Dit bood ideale waarnemingsmogelijkheden om stratigra-
fisch en sedimentologisch onderzoek te doen aan de diepere ondergrond van het holocene rivie-
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renpakket, een mogelijkheid die zich in het Nederlandse rivierengebied vrijwel nooit voordoet. Dit 
gegeven is samen met de archeologische vondsten de belangrijkste reden geweest om vanaf juni 
2014 de voortgaande ontgraving van het gebied te monitoren en, wanneer nodig, ontsluitingen te 
documenteren. Deze geologische begeleiding vormde echter geen onderdeel meer van het inge-
plande archeologisch onderzoek. Deels was dit al uitgevoerd en gegeven de korte termijn waarin 
de begeleiding moest worden opgestart (de ontgraving van de Spiegelwaal was in volle gang) 
was er tijd noch waren er middelen voor het uitvoeren van een meer intensief geologisch onder-
zoek. Daarom is gekozen voor de beperkte documentatie van een aantal grotere ontsluitingen in 
de rivierafzettingen waarbij vooral aandacht is besteed aan de gelaagdheid en afzettingsrichtin-
gen van de ontsloten beddingvormen, de dimensies van geulen, de uitbouwrichtingen van accre-
ties en de fluviatiele stratigrafie. Daarbij zijn de werkwijzen uit de fluviatiele sedimentologie van 
Miall (1996 2010), Willis (1989, 1993), Bridge (1996, 2003) en Gibling (2006) toegepast. Deze 
werkwijzen maken per ontsluiting een systematische beschrijving en interpretatie mogelijk van de 
sedimentaire gelaagdheid en de sedimentaire macrovormen waaruit - op ruimtelijke schalen van 
1-100 meter - de rivierafzettingen zijn opgebouwd. Aanvullend op het archeologische onderzoek 
zijn sedimentmonsters genomen en is eventueel aanwezig vondstmateriaal verzameld, beide voor 
daterend onderzoek naar de vormingsfasen.

10.4.2 Het maatregelgebied ten oosten van de verlengde Waalbrug
10.4.2.1 Rivierbeddingafzettingen

Uit het onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van de afzettingen direct ten oosten van de 
verlengde Waalbrug tot zeker 7 m beneden het maaiveld bestaan uit matig grove en matig fijne 
Rijnzanden met een kleine bijmenging van grind (hoofdstuk 5). De basis van deze afzettingen 
wordt doorgaans gekarakteriseerd door een tot 1 meter dik pakket grindzandafzettingen die discor-
dant zijn afgezet op nog dieper gelegen fluviatiele afzettingen. Deze geulbasissen worden hoger in 
het profiel opgevolgd door goeddeels zandige geulafzettingen met sedimentaire vormen die wijzen 
op aggraderende 2D en 3D rivierbanken en stromingsribbels met zowel kenmerken van accretie 
in de richting van de stroming (‘downstream-accretion macroforms’) als laterale verplaatsing van 
oeverbanken (‘scroll-bars’) haaks op de stroming. De sedimentaire opbouw en de sedimentaire 
kenmerken van de diepere zandfacies sluiten aan op de waarnemingen in de archeologische werk-
putten: in de vlakken en in de profielen is in deze zones sprake van kronkelwaarden met accretie-
vlakken en bochtuitbouw (figuur 5.28, zie ook figuur 8.3 en 8.4).

Representatief voor de diepere afzettingen in het gebied ten oosten van de Waalbrug zijn de ont-
sluitingen in de secties L4 (zone E) en secties L2 en L1/zone F. Met name in de laatste sectie L1 
is een complete verticale sedimentaire opeenvolging gedocumenteerd tussen 2 m en 8,25 m + 
NAP van de zandig facies van een meanderende rivier (figuur 5.42 en 5.49). In de aansluitende 
sectie Z is een lange horizontale ontsluiting gedocumenteerd van de diepere geulfacies van deze 
zelfde afzetting tussen 2 m en 6/7 m + NAP (figuur 5.54 en 5.56). In deze beide secties is sprake 
van meerdere elkaar versnijdende en aggraderende rivierafzettingen met aan de basis van elke 
afzettingenreeks grindrijke facies en een duidelijke ‘channel-lag deposit’ (figuur 5.32, 5.44). Door 
middel van optische luminescentie en koolstofonderzoek is vastgesteld dat de goeddeels afgetopte 
diepste afzettingenreeks in de gevorderde midden bronstijd is ontstaan, in de decennia rond 1350 
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vC. Mogelijk valt de vorming van deze rivierafzetting samen met een hoogwaterepisode op de Rijn. 
De afzettingenreeks direct daarboven dateert op basis van optische luminescentiedateringen in 
sectie L1a en zone F uit de late ijzertijd. De bedding- en kronkelwaardafzettingen in de zones E/Q-
oost kunnen op basis van stratigrafie en enkele ‘ante quem’ dateringen aan de rivierlopen uit de 
gevorderde midden-bronstijd/ late bronstijd worden gekoppeld. De rivierafzettingen die zijn aange-
sneden in zone B/C kunnen worden gedateerd in de midden- en vroege late ijzertijd tussen 400 en 
150/100 vC.

10.4.2.2 Fluviatiel terras

De overwegend fijnzandige afzettingen in de onderzoekszones B/C, Q-oost, E en F vormen een 
scherp contrast met de ondergrond waarop de vindplaatsen P9/57, B/C, A en O3 en de vindplaats 
Lent-De Stelt (Ste1/Sl1) zijn gelegen (figuur 10.3). Dit gehele nederzettingsgebied is gelegen op 
een scherp opduikend grindpakket waarvan de top overdekt is geraakt met een dun pakket klei-
ige oeverafzettingen. De grindafzettingen komen in dit gebied voor binnen 8 m + NAP en reiken 
bijna tot aan het maaiveld en lopen door ten noorden van de Steltsestraat tot de Laauwiksestraat. 
Het pakket duikt in oostelijke en zuidoostelijke richting scherp weg van maximaal 9,15 m + NAP in 
zone B/C naar een diepte van 2,3 m + NAP of dieper en maakt hier plaats voor fijnzandige rivier-
kronkelwaarden. Rondom zone E en zone Q-oost ligt de zandtop van deze kronkelwaarden op 
diepten variërend tussen 8,7 en 8,3 m + NAP.485 Rondom zones F/D komt de zandtop voor rond 7,5 
tot 8,1 m + NAP. Deze zandhoogten liggen 50 tot 80 cm lager dan het het gedurende de ijzertijd en 
vroeg-Romeinse tijd bewoonde aangrenzende grindoppervlak.

Voor zover bekend reikt de top van de beddingafzettingen van de Ressense meandergordel (fase 
C) ter hoogte van Lent-Doornik niet hoger dan 8,7 m + NAP.486 Dit is overeenkomstig de top van de 
zandige kronkelwaarden in zones Q-oost, E, F en in sectie L1 De grindrijke top van het laatpleis-
tocene Kreftenheye-5 rivierterras reikt ter hoogte van Lent tot 9,0-9,2 m + NAP487 wat overeenkomt 
met de hoogten van het grindoppervlak ter hoogte van zone B/C en vindplaats P9/57. Stroomaf-
waarts, in Nijmegen-Waalfront ten westen van de Dijkstraat tussen de Waalbandijk en Weurtse-
weg, ligt de top van het Kreftenheye-5 terras ook rond 9,0-9,2 m + NAP.488

De hoge ligging van de grindafzettingen langszij de door zandrivieren gedomineerde riviervlakte 
en het geïsoleerde voorkomen maken een interpretatie als erosierestant van een in oorsprong 
aaneengesloten veel ouder rivierterras aannemelijk.489 Op de overgang van het grindterras naar de 
riviervlakte is in zone B/C de restgeulvulling van een meander met stootoever uit de periode 400 
tot 150/100 vC aangetroffen. Ook aan de oostzijde en zuidzijde van deze riviervlakte is een rivier-
terras bekend in de Ooijpolder, direct ten oosten en noordoosten van Persingen (hoofdstuk 6). 
Langs de terrasrand is ter hoogte van de Sint-Hubertusweg/Leuthsestraat een restgeul getraceerd 
met in de bovenvulling vondsten en sporen uit de late ijzertijd en de 1e eeuw nC. Ten westen van 

485   
Zie ook Vossen & Bouter 2010, bijlage 4.

486   
Cohen et al. 2012, meandergordel 146, fase C.

487   
Verbraeck 1984; het fluviatiel Laagterras van Pons 1954.

488   
Van Enckevort & Brok 2017, fig. 14

489   
Heirbaut & Hendriks 2017 (29) delen deze mening.
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Figuur 10.3. Aangepaste grinddieptekaart met de ligging van de terrasrand en de globale ouderdom van de 
kronkelwaardafzettingen. De onderliggende topografie geeft de oude situatie weer vóór de aanleg van de 
Spiegelwaal (aangepast naar: Heirbaut & Hendriks 2017, fig. 5.4).
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de restgeul komt een uitgekarteerde kronkelwaardrug voor met de zandtop rond 9,0 m + NAP. Op 
het aangrenzende terras zelf komen hier, vergelijkbaar met zone B/C, nederzettingsresten uit de 
1e en 2e eeuw nC. voor en – op een dieper niveau rond 9,6 m + NAP – resten uit het middenneoli-
thicum. Het gaat in beide onderzoeksgebieden om fragmenten van vele honderden meters brede 
meanderbochten uit de midden/late ijzertijd die bewaard zijn gebleven langs de buitenranden van 
een laatholocene riviervlakte.

Al deze gegevens wijzen op het bestaan van rivierterrassen met een tussengelegen lagere rivier-
vlakte met meanderende rivieren in de gevorderde bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd tussen 
Lent-Zuid en Ooij/Persingen en Lent-West en Nijmegen Waalfront (figuur 10.4). Deze laatholocene 
riviervlakte ligt op een afstand van circa 20 kilometer van de (huidige) bovenstroomse apex van de 
delta bij Rees. Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de terrasafzettingen en de top van de 
laatholocene kronkelwaarden is daarom gering.

Het bestaan van deze dalvlakte490 met meandergordelresten uit de late prehistorie en Romeinse 
tijd ter weerzijden van de Waal is een novum. Rivierkronkelwaarden op deze positie in de boven-
stroomse riviervlakte begonnen al in de eerste helft van de bronstijd te aggraderen en geleidelijk 
buiten hun rivierdalen te treden. Dit overgangsproces van rivierinsnijding naar deltavorming was 
rond het begin van de jaartelling opgeschoven naar een positie ter hoogte van Rees.491 Ter hoogte 
van Lent heeft dit proces van deltavorming echter pas na de gevorderde midden-Romeinse tijd 

490   
Hier wordt de term ‘dalvlakte’ gebruikt om aan te geven dat de top van het kronkelwaardzand van rivieren uit de gevorderde midden-bronstijd, 
ijzertijd en Romeinse tijd in deze zone op een lager niveau wordt teruggevonden dan het beddingzand van voorgangers. De hoogteverschillen zijn 
echter gering (tot 1 m); tijdens hoogwater werd ook over de hogere kronkelwaarden een kleidek afgezet.

491   
Erkens et al. 2011.

Figuur 10.4. Blokdiagram met 
een geschetste impressie van de 
riviervlakte tussen Lent en Doornik 
(noord) en Nijmegen en Persingen 
(zuid) en de verschillende onder-
zoekszones. Het noorden is links. 
De hoogte van de terrasranden is 
sterk aangezet. De relatieve ver-
schillen waren klein, in de orde 
van 50 tot 100 cm (werkput 8 Hof 
van Holland, Sint-Hubertusweg/
Leuthsestraat, werkput 4 zone 
B/C). In het tegenwoordige maai-
veld is van de terrassen vrijwel 
niets meer te zien.
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geleid tot nivellering met het niveau van het Kreftenheye-5 rivierterras. Wel was hier toen buiten 
de kronkelwaarden al sinds de vroege ijzertijd enige tijd sprake van kleiafdekking, ook wel ‘deltaic 

0nlap’ genoemd. De kleiafzettingen die in de zones B/C en Q-oost en rondom vindplaats P9/57 op 
het grindoppervlak zijn afgezet vormen de oeveropbouw van deze rivieren (hoofdstuk 5).492 Laag 40, 
waarvan de bovenkant tot circa 9,3 m + NAP reikt, betreft een fossiele A-horizont in de top van dit 
oeverpakket en is herkend als een akkerlaag en betredingslaag en het ingravingsniveau van diverse 
sporen. Blijkens de oudste vondsten en 14C-dateringsuitkomsten aan botresten dateert deze laag in 
de basis uit de vroege ijzertijd en heeft zich doorontwikkeld tot in de vroege 2e eeuw.493

10.4.2.3 Passeren van de delta-apex

Door voortschrijdende aggradatie van de kronkelwaarden in de loop van de eerste helft van de 
bronstijd zal het rivierhoogwater steeds makkelijker zijn weg over de terrasoppervlakken hebben 
gevonden. Dit heeft onder andere geleid tot het grootschalig omwerken en eroderen van rivierdui-
nen op het Kreftenheye-5 rivierterras en het omwerken van terrasgrind.494 Het overgangsproces 
van rivierinsnijding naar deltavorming is op de rivierterrassen zichtbaar in de vorm van bewaard 
gebleven verspoelingsafzettingen, in het grind ingeschakelde hoogwaterkleien en grotere en klei-
nere crevassegeulen op het grindoppervlak (§ 5.4). Op basis van vondsten en natuurwetenschap-
pelijke dateringen uit de crevassen op het terras (14C, OSL) is deze verspoelingsfase gedateerd in 
de vroege bronstijd-late bronstijd. Deze fase komt overeen met het passeren van de zogenaamde 
terrassenkruising in de bronstijd tussen Nijmegen-Arnhem (vanaf ca. 2000 vC.) en Millingen a/d 
Rijn (vanaf ca. 1000 vC.).495 Deze elementen van verspoeling op het terras kunnen, net als de kron-
kelwaarden in de aangrenzende riviervlakte, tot de Ressen fase C worden gerekend. Ook op het 
terrasoppervlak ter hoogte van Persingen-Ooij zijn bij de omvorming van dit gebied tot delta in de 
loop van de bronstijd overloopgeulen/crevassen vanuit de aangrenzende riviervlakte gevormd. Het 
onderscheid tussen deltaïsche afzettingen uit de bronstijd en de oudere afzettingen op dit terras-
oppervlak is hier zonder (vergelijkbaar) sedimentologisch en daterend onderzoek moeilijk vast te 
stellen.

Relevant voor de archeologie is dat een deel van de archeologische resten uit de bronstijd en het 
neolithicum (en ouder) die op de rivierterrassen voorkwamen tijdens de vroege fasen van deltavor-
ming en sedimentafdekking ongetwijfeld verspoeld zijn geraakt.

10.4.2.4 Riviermeanders, vormingsfasen en nederzettingsontwikkeling

Naast de overwegend zandige rivierafzettingen in de riviervlakte ten zuiden van het fluviatiele 
terras, zijn in de onderzoekszones ten oosten van de Waalbrug (en ten westen van de Spoorbrug) 
enkele vele tientallen meters brede en vaak tot 6 meter diepe rivierrestgeulvullingen aangesneden. 
Deze lijken hier allemaal bewaard te zijn gebleven door een proces van meanderhalsafsnijding. Op 
basis van vondstmateriaal, natuurwetenschappelijke dateringen en stratigrafie dateren deze rivier-
restgeulvullingen uit de late bronstijd/vroege ijzertijd (zone E/zone Q-oost), de late ijzertijd (sectie 

492   
Deze zijn gedocumenteerd als de lagen 60, 50 en 40.

493   
Conform vindplaats 9/57: Heirbaut & Koot 2016c, 385 en tabel 14.3.

494   
Cohen et al. 2012. Zie ook Heunks & Van Hemmen 2016, 25.

495   
Törnqvist 1993a; Berendsen & Stouthamer 2002, Cohen et al. 2002; Erkens 2009, appendix E e.v.
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L2, zone F), de 1e en vroege 2e eeuw van de Romeinse tijd (zone B/C) en de gevorderde 3e en 4e 
eeuw (Lent-West/Hof van Holland). Zo is bijvoorbeeld in zone B/C, onder het voormalige dijktracé, 
de buitenrand van een restgeul van een grotere afgesneden meanderbocht uit de midden en late 
ijzertijd aangesneden (hoofdstuk 5). Deze was gesitueerd pal tegen de terrasrand van het aan-
grenzende bewoonde grindterras. Macrobotanisch onderzoek aan de zwaksiltige restgeulkleien en 
een analyse van de bijna 1800 vondsten die in dit pakket zijn aangetroffen heeft uitgewezen dat 
de restgeul in de 1e eeuw en vroege 2e eeuw nC. is dichtgeslibd in een watermilieu met stilstaand 
water en waterdiepten tot tenminste 2,5 m. Hoewel de bewoning in zone B/C vlak na 100 ten einde 
kwam, kan uit een beperkt aantal vondsten in de geulvulling uit de gevorderde 2e eeuw en vol-
gende eeuwen worden afgeleid dat de restgeul nog meerdere eeuwen daarna in de vorm van een 
langgerekte laagte aanwezig is gebleven.

Ook over de vormingsfase van de bijbehorende rivierbocht zijn we het een en ander te weten 
gekomen. De actieve sedimentatiefase is namelijk geregistreerd in de vorm van een ingeschakeld 
pakket zandige oeverafzettingen (crevasse-afzettingen) in de kleiige verlandingsafzettingen van 
de restgeul in zone I (§ 5.4.3).496 Het mettertijd steeds zandiger worden van deze ingeschakelde 
afzetting (‘coarsening upward’) wijst op een toename van sedimentaire activiteit. Deze vergro-
ving naar de top kan ook het gevolg zijn van een toenadering van de sedimentbron als gevolg van 
meanderuitbouw. Het ingeschakelde pakket oeverafzettingen kan op basis van koolstofdateringen 
en diagnostisch vondstmateriaal gedateerd worden tussen 400 en 150/100 vC. Dit tijdsbestek voor 
actieve sedimentatie en bochtuitbouw past binnen het model dat voor de Rijn is ontwikkeld waar-
bij voor de uitbouw van individuele meanderbochten wordt uitgegaan van een vormingsfase van 
globaal 250 jaar.497 Ook de abrupte overgang van de sedimentaire facies direct boven de ingescha-
kelde zandlaag - kleilagen die plotseling getuigen van een zeer geleidelijke en kleiige verlanding – 
past in het beeld van een uitbouwende en daarna afgesneden meanderbocht. Deze meanderhals-
afsnijding zal zeer snel zijn gegaan, in een tijdsbestek van jaren en hebben geleid tot plotselinge 
afname in de sedimentatie van grover sediment.498 Gezien het sterk kleiige sediment dat wordt 
neergelegd in de restgeul zal dit honderden meters oostelijk in de riviervlakte hebben plaatsge-
vonden. Gedurende een deel van de verlanding heeft er in de restgeul relatief diep stilstaand open 
water bestaan, wat past in het beeld van een zogenaamd hoefijzermeer (Engels: ’oxbow lake’) in 
de riviervlakte. Ook langs de onderrand van het pleistoceen rivierterras ter hoogte van de Sint-
Hubertusweg/Leuthsestraat in de Ooijpolder is een afgesneden riviermeander uit de midden ijzer-
tijd bekend met in de bovenvulling van de 200 meter brede restgeul vondsten en sporen uit de late 
ijzertijd en de 1e eeuw nC.(hoofdstuk 6).

De aanwezigheid van een restgeul in zone B/C met open water moet voor de mensen die in deze 
periode op het aangrenzende grindterras woonden van grote betekenis zijn geweest, onder meer 
als natuurlijke grens, voor de watervoorziening, als drenkplaats voor vee, als dumpplaats voor 
afval en mogelijk voor transport. Relevant voor de lokale bewoningsgeschiedenis van vindplaats 

496  
Heirbaut & Koot 2016a, 257. Ook in hun publicatie werd deze sedimentatiefase geïnterpreteerd als een crevasse-afzetting vanuit een nabijgele-
gen (andere) rivier.

497   
Zie referenties in Lageweg et al. 2016, 590; Hobo et al. 2015 en Lagasse et al. 2004. Zie ook Hickin & Nanson 1984.

498   
Toonen et al. 2012, 460-461 en fig. 7.
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P9/57 en zone B/C is verder de notie dat tijdens de uitbouwfase van de meanderbocht tussen de 
late 5e eeuw en de 2e eeuw vC. de overstromingsfrequentie op het terras kan zijn toegenomen. 
De ingeschakelde zandige oeverafzettingen in de restgeul van zone I zijn in ieder geval afgezet tot 
een hoogte van 8,6 m + NAP.499 Opvallend is daarom dat uit de bewoningsfase 1b van vindplaats 
P9/57 (de eerste helft van de midden-ijzertijd) geen gedateerde structuren voorkomen en dat er 
maar een zeer beperkte hoeveelheid aardewerk uit deze periode is gevonden.500 Aan de tweede 
helft van de midden-ijzertijd (periode 1c) kunnen maar zes kuilen op basis van hun vondstinhoud 
worden toegewezen. Aanwijzingen voor bewoning in de midden ijzertijd zijn dus dermate schaars 
dat er geen sprake lijkt te zijn van een nederzettingsterrein, maar eerder van een gebied dat in 
de midden ijzertijd misschien (voornamelijk) voor de landbouw is gebruikt.501 Ook het aantal struc-
turen dat met zekerheid in het begin van de late ijzertijd (250-150 vC.) gedateerd kan worden is 
betrekkelijk klein.502 Pas de gevorderde 2e eeuw luidt een opgang naar een meer intensief gebruik 
van het terrein in.503 Interessant in dat verband is ook de opkomst van bewoningsactiviteiten op de 
locatie van zone B/C in de vroege 1e eeuw nC.504 Deze plek op de terrasrand lag toen in de directe 
nabijheid van het (toenmalig) open water in de restgeul.

Of hier sprake is van een oorzakelijk verband tussen aan de ene kant de veronderstelde rivier-
dynamiek in de midden ijzertijd en het begin van de late ijzertijd langs de terrasrand en aan de 
andere kant de archeologische neerslag van menselijke activiteiten valt moeilijk te bewijzen, maar 
wellicht werpt het landschapsdynamische proces een iets ander licht op de waargenomen neder-
zettingsontwikkelingen gedurende de midden ijzertijd en het begin van de late ijzertijd.505

10.4.3 Ten westen van Lent
Net als ten oosten van de Waalbrug zijn ook ten westen van Lent in het plangebied ‘Hof van Hol-
land-watergang’ tijdens gravend archeologisch onderzoek kronkelwaarden van laatprehistorische 
en Romeinse meanderbochten aangesneden (hoofdstuk 8).506 De meest zuidoostelijk gelegen kron-
kelwaard grenst aan de spoorbrug tussen Lent en Nijmegen en dateert uit de vroege en (vroege) 
midden-Romeinse tijd. Tijdens de graafwerkzaamheden zijn hier in de grindtop net als rondom Fort 
Knodsenburg aardewerkscherven aangetroffen van een Romeinse amfoor en een fragment glad-
wandig aardewerk uit de 1e eeuw na Christus. In het grind zijn ook enkele stukken Romeins bouw-
keramiek gevonden. Het grindpakket werd hier afgesloten door een kleidek met daarin een kleilaag 
met een (verspoelde) houtskoolconcentratie die dateerden in de gevorderde laat-Romeinse tijd 
tussen 330 en 440 nC. Deze grindrijke afzettingen vormen de voortzetting van de kronkelwaard die 
tussen de laatste fase van de late ijzertijd en de vroege 2e eeuw in het gebied rondom Fort Knod-
senburg heeft bestaan (zie hierna).

499   
Heirbaut & Koot 2016a, 258, fig. 7.10.

500   
Heirbaut & Koot 2016b (deel 1), 40-43 en 57-62.

501   
Ibid., 60.

502   
Ibid., 43.

503   
Ibid.

504   
Hermsen 2019.

505   
Ibid., 60-61.

506   
Vosselman, Willemse & Verhelst 2018.
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De grindafzettingen worden in het centrale deel van ‘Hof van Holland’ aangesneden door afzet-
tingen van een jongere riviermeander. Tussen de werkput 25 in het zuiden en werkput 8 in het 
noorden werd een groot gedeelte van een afgesneden en ruim 850 meter brede meanderbocht uit 
grofweg de periode 150/200 tot 320/400 nC. gevonden. Zanddiepten in deze kronkelwaard vari-
eerden tussen 8,0 en 8,25 m + NAP en op twee locaties werd de ruim 190 meter brede afgesneden 
rivierloop van deze riviermeander opgespoord. Uit een serie koolstofdateringen is gebleken dat de 
benedenstroomse zijde in de decennia rond 320 nC. werd opgevuld, vooral met kleiig sediment. 
In het bovenstroomse deel van deze verlaten rivierloop ontstond in de kleiige vulling een veenvor-
mende vegetatie waarvan de basis is gedateerd tussen 400 en 540 nC. In het afdekkende oever-
pakket is in het centrale deel van deze kronkelwaard een ovenkuil uit de laat-Merovingische tijd 
gevonden die kon worden gedateerd tussen 560-655 nC. Dit niveau wordt op zijn beurt afgedekt 
door oeverkleien waarin vanaf de Karolingische periode akkerlagen zijn gevormd.

Een oudere kronkelwaard in ditzelfde gebied is aangetroffen in de meest noordwestelijke werkput-
ten 8 tot en met 5.507 Deze werd in werkput 8 aangesneden door de centrale meander en heeft met 
zanddiepten tot 9 m + NAP ruim hoger gelegen dan de andere twee kronkelwaarden. In de top van 
deze noordelijke kronkelwaard zijn de resten bewaard gebleven van akkerbouw in de ijzertijd en 
Romeinse tijd. Andere bewoningsresten en grafvelden op deze kronkelwaard dateren uit de vroege 
ijzertijd. De vorming van deze oudere meanderbocht zal ergens in de midden of late bronstijd/
vroege ijzertijd hebben plaatsgevonden.

10.4.4 Rondom Knodsenburg
Ook de onder een schuine hoek naar het NNW weghellende grindlagen direct westelijk en onder 
het voormalige Fort Knodsenburg bestaan uit kronkelwaardafzettingen. Het grindpakket dat vanaf 
7,4 m + NAP onder de binnengracht van het fort in zone Ha werd aangetroffen vormde daarin een 
oeverbank (hoofdstuk 7). Het aardewerk in deze grindoeverbank dateert vrijwel uitsluitend uit de 
vroeg- Romeinse periode rond circa 40-70 nC. Twee diagnostische metaalvondsten uit dit grind, 
een vertinde schijffibula en een ronde sierschijf van een riemverdeler van paardentuig, kunnen 
met zekerheid in de vroeg-Romeinse tijd gedateerd worden. In de basis van de grachtvulling van 
het fort is een fragment van een levensgroot bronzen beeld gevonden die waarschijnlijk ook uit het 
grindpakket afkomstig is. Onder het grindrijke sediment van de grindoeverbank werd in het vlak in 
een humeuze zandige kleilaag een lijn met drijfhout en houten artefacten aangetroffen, waaron-
der een deel van vroeg-Romeins constructiehout, mogelijk een stuk van een bovendorpel van een 
forse deur.508 Deze lijn met houten artefacten en drijfhout rond 6 m + NAP (figuur 7.12) is geïden-
tificeerd als een ‘vloedlijnafzetting’, de waterrand van de rivier waar drijvende objecten bij afne-
mend peil op de oever blijven liggen. Dit peil op de Romeinse Waal is vergelijkbaar met de tegen-
woordige ‘normale’ waterstand op de Waal die fluctueert tussen 5,07 en 10,7 m + NAP.509 Het feit 
dat de vloedlijn vervolgens begraven is geraakt door elkaar opvolgende lage grindbanken wijst op 
aggradatie en verplaatsing van de oeverbank tijdens opeenvolgende hoogwaters. Ten noorden van 
het fort konden op een dieper niveau de geulafzettingen van deze rivier worden bestudeerd onder-

507   
BAMN vindplaats Oosterhout-Oosterhoutsedijk.

508   
Zoals bijvoorbeeld getoond in Van Rijn 2000, 175 en fig. 88.

509   
https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-o-v-nap/



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

296

langs de nieuwe Waaldijk (secties F, H,I en K). In de grove geulbasis van sectie K werd hier tussen 
circa 1,8 en 2,1 m + NAP een scherp dateerbaar fragment van een Romeinse kan uit 90-110/120 
nC. aangetroffen.

Grindrivier
Uit de verbreiding van de laterale accretievlakken in noordelijke richting (sectie E5 en J) en noord-
westelijke richting (secties T, A en B) en uit de vondstdateringen en de sedimentaire gelaagdheid 
blijkt dat een groot gebied ten noordwesten van het fort in de vroege fasen van de Romeinse tijd 
bestond uit een in NNW tot NW richting uitbouwende kronkelwaard van een door grindfacies en 
grindzandfacies gedomineerde meanderende rivier (§ 7.4). Uit de geul- en bovenliggende kronkel-
waardfacies is afgeleid dat de ontsloten afzettingen ter hoogte van het nieuwe dijktalud níet het 
verste punt van de rivierbocht vormden. Tot waar de Romeinse grindrivier haar bocht heeft kunnen 
uitbouwen is niet bekend. Wel is uit de kaart met grinddiepten in figuur 10.3 een lange steilrand 
langs het grindoppervlak te herleiden met onderlangs zandige geulfacies. Precies wanneer deze 
steilrand zal zijn ontstaan is niet helemaal duidelijk. Uit dezelfde kaart met grinddiepten en uit de 
Romeinse vondsten in de top van het grindpakket in de oostelijke putten van het plangebied Hof 
van Holland is af te leiden dat de grindrijke kronkelwaard nog zeker 1 kilometer verder naar het 
WNW is uitgebouwd. Gaandeweg dit proces is een langgerekt deel van de kronkelwaard gespaard 
gebleven voor verdere fluviatiele erosie wat mogelijk wijst op rotatie en vervorming van deze bocht 
in de flessenhals (figuur 10.7).

De grindrivier uit de vroege fasen van de Romeinse tijd rondom het latere Fort Knodsenburg con-
trasteert sterk met de door zand gedomineerde rivierafzettingen uit de laatste eeuw van de ijzertijd 
die direct oostelijk van de Waalbrug zijn gevonden. Blijkbaar ontstond er tussen de late ijzertijd en 
de 1e en 2e nC. een plotselinge en vrij abrupte verandering in het sedimentaanbod. De artefacten 
en botresten zijn overduidelijk samen met het grind door de rivierbedding naar deze kronkelwaard 
getransporteerd vanuit een verder stroomopwaarts gelegen locatie. Volgens de materiaalspecia-
listen moet de locatie van dit materiaal in de buurt van de zuidoostelijk gelegen heuvelvoet in Nij-
megen worden gezocht. Hoewel de metaalvondsten en de aardewerkfragmenten uit de periode 50 
tot 150 nC. geen duidelijke informatie opleveren over een oorspronkelijk civiele of militaire con-
text kunnen ze heel goed afkomstig zijn uit een verspoeld deel van Oppidum Batavorum.510 De ver-
onderstelde rivierkundige situatie bovenstrooms in de gevorderde 1e eeuw is een riviermeander 
die in het Circul van de Ooij (bij de Belvedère) onder een scherpe hoek de stuwwalrand raakt om 
vervolgens dicht langs de helling naar het noorden te stromen (hoofdstuk 6). Het is vrijwel zeker 
dat door oevererosie langs de stootrand veel stuwwalgrind en nederzettingsmateriaal in de rivier 
terecht zal zijn gekomen. Aan de basis van het riviersediment in een diepe proefput op deze loca-
tie langs de Nieuwe Ubbergseweg werden in 2015 naast Romeinse dakpanfragmenten ook een 
enkele scherf terra sigillata uit de 1e eeuw nC. en een gestempeld baksteenfragment (‘later’) uit 
AD 89-96 gevonden en geen jonger vondstmateriaal.511 Na een meanderhalsafsnijding in de laatste 
decennia voor het begin van de jaartelling vreet een grindrijke rivierbocht zich gedurende in ieder 

510   
Verhelst, § 7.2.2 en Ivo Hermsen, pers. comm.

511   
Daniël 2016.
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geval het midden van de 1e eeuw tot in de 2e eeuw nC. vanuit de kant van Romeins Nijmegen dus 
opnieuw in het maatregelgebied in.

Meanderen of ‘wanderen’?
Een vraag die nog gesteld moet worden is of het hier gaat om een meanderende grindrivier met 
een enkele hoofdgeul, zoals voor de Sasktchewan rivier werd beschreven door Campbell & 
Hendry in 1987512, of dat het gaat om een zogenaamde ‘wandering’ grindrivier waarbij de kronke-
lende hoofdgeul wordt onderbroken door grindeilanden en meestromende chute channels (zoals 
de Fraser River beschreven door Rice et al. in 2009, figuur 10.5).513 Dit is niet helemaal duidelijk 
geworden. Opvallend zijn wel de laterale accretievlakken (‘lateral accretion bedding’) richting het 
NW-NNW die in het gehele grindpakket rondom Fort Knodsenburg zijn waargenomen. Dit wijst 
eerder op een vorm van meandering zoals je die bijvoorbeeld in de Allier ten zuiden van Moulins 
vindt.514 Wat verder pleit voor een enkele hoofdgeul is het ingebedde vondstmateriaal waarvan de 
herkomst vooral langs de (noordoostelijke) heuvelvoet in Nijmegen zal moeten worden gezocht (§ 
7.2, zie ook figuur 10.8). Deze potentiële herkomstlocaties liggen op korte afstand direct ten zuid-
oosten van de depositiezone (een grindrijke hoge oeverbank op de zuidoever van een in NNW 
richting uitdijende kronkelwaard). Qua verondersteld bochtverloop en mede ook gezien het vrij 
grove karakter van zowel het grind als de artefacten (die vooral in het snel stromende diepere 
deel van de hoofdgeul zullen zijn getransporteerd) sluit dit een meestromende meer zuidelijk gele-
gen tweede (secundaire) geul (zie ook figuur 2.1e) eigenlijk uit.

Figuur 10.5. Geomorfologie van de Fraser River (British Columbia, Canada), een zogenaamde ‘wandering’ 
grindrivier (naar: Rice et al. 2009, fig. 3).

512   
Of voor de Allier ten zuiden van Moulins door De Kramer et al. 2000 en door De Bakker 2005.

513   
Zie ook bijvoorbeeld Miall 2010, § 8.2.4: gravel-bed wandering river en § 8.2.5: gravel bed meandering river.

514   
De Kramer et al. 2000.
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10.5 Rivierdynamiek

10.5.1 Energiek meanderende rivier
De kronkelwaarden direct zuidwestelijk van vindplaats P9/57 en ter hoogte van Fort Knodsenburg 
en het plangebied Hof van Holland  wijzen samen met de afgesneden rivierrestgeulen op een ener-
giek meanderende rivier in een lager gelegen riviervlakte. Deze is tussen de gevorderde midden 
bronstijd en de 4e eeuw nC. in het gebied Lent-Zuid en Lent-West en in de Ooijpolder actief 
geweest. De rivier heeft een trein van meanderbochten met kronkelwaarden gevormd die vooral 
langs de randen van deze riviervlakte, daar waar de preservatiekans voor rivierafzettingen rela-
tief groot is, bewaard zijn gebleven.515 De terrasrand die deze meanderende rivier door oevererosie 
heeft achtergelaten is vanaf zone A langs zone P9/57 en via een scherpe knik naar het noordwes-
ten in de richting van station Nijmegen-Lent te vervolgen (figuur 10.3). Deze terrasrand verraadt de 
uiterste noordgrens van de meandertreinen uit deze tijd. Aan de zuid(oost)zijde van de riviervlakte 
is een terrasrand uit de midden ijzertijd bekend in de Ooijpolder, direct ten westen van Persingen 
in de richting van Ooij (hoofdstuk 6). Tegen deze terrasrand is een bijna 200 meter brede restgeul-
vulling gevonden met in de bovenvulling resten uit de late ijzertijd. Vergelijkbare individuele mean-
derbochten uit deze lange periode waren in het gebied tot dusverre alleen bekend ter hoogte van 
Weurt, Oosterhout, in het Visveld en in het Circul van de Ooij.

De straal van de teruggevonden en ten dele gereconstrueerde bochten ligt in de ordegrootte van 
350-650 m, wat bochtdoorsneden van 700 tot 1300 m oplevert. De geulvullende breedte van der-
gelijke riviermeanders ligt normaal gesproken in de ordegrootte van 150 à 200 m.516 Dit correspon-
deert met de geulbreedten zoals die onder andere zijn aangetoond in plangebied Hof van Holland 
(hoofdstuk 8) en langs de Sint-Hubertusweg tussen Persingen en Ooij (hoofdstuk 6). Ook over de 
vormingsduur van de meanderbochten zijn we, zoals eerder aangehaald, een en ander te weten 
gekomen. De vormingsfase van de gereconstrueerde bocht in zone B/C is op basis van een in ver-
landingskleien ingeschakeld oeverpakket gedateerd tussen 400 en 150/100 vC. dat wil zeggen een 
tijdsbestek van 250-300 jaar. De vormingsfase voor de afgesneden centrale meanderbocht in plan-
gebied Hof van Holland is gedateerd tussen 150/200 en 320/400 nC., dus grofweg 170-250 jaar.

Op basis van deze reconstructies van de bochtgeometrieën, de geulbreedten en de vormingsfa-
sen van bochtuitbouw kan een eerste beeld worden gegeven van de dynamiek die de rivieren in 
de gevorderde ijzertijd en Romeinse tijd kenmerkten. Uit de geulvullende breedte (‘bankfull width’) 
van de restgeul in plangebied Hof van Holland (190 m breed en maximaal 3,3 m diep) kan de 
oppervlakte van de geuldoorsnede worden berekend.517 Dit zogenaamde doorstromende oppervlak 
bedraagt ongeveer 410 vierkante meter. Dit is echter de berekening voor de deels al opgevulde 
restgeul. Wanneer we voor de actieve geul uitgaan van een meer reële maximale waterdiepte van 
6 meter bedraagt het doorstromende oppervlak ongeveer 770 vierkante meter. Dat betekent dat bij 

515   
Zie kadertekst V in § 3.4.

516   
Leopold 2006, 58. Zie ook Hobo et al. 2015. De geulvullende breedte (Eng.: ‘bankfull width’) is de breedte die het wateroppervlak in de geul 
inneemt tijdens de maximale hoeveelheid water die de rivier kan afvoeren zonder dat het achterland overstroomt. Dit wordt ook wel ‘bankfull 
discharge’ of bankfull afvoer genoemd. 

517   
Zie bijvoorbeeld Allen 1965; Hobo et al. 2015, Leeder 1973. Zie ook Candel et al. 2018 en Kleinhans & Van den Berg 2011.
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een gemiddelde realistische stroomsnelheid van 1 meter per seconde en een ‘bankfull’ afvoer er 
770 kubieke meter water per seconde door de rivier werd afgevoerd. Gelijkelijk verdeeld over de 
beide takken Waal en Oude Rijn/Nederrijn bedroeg de bankfull afvoer van de Rijn in de Romeinse 
tijd dus grofweg 1500-1600 kubieke meter per seconde. De gemiddelde afvoer van de Rijn bij 
Lobith bedraagt tegenwoordig ongeveer 2200 kubieke meter water per seconde waarvan de 
bedijkte Waal (tegenwoordig) 1500 kubieke meter (2/3e deel) voor haar rekening neemt.518

Uit de dateringsgegevens komt naar voren dat de meanders zich hebben gevormd in tijdsbestek-
ken van 250-300 jaar (zone B/C) en grofweg 170-250 jaar (Hof van Holland). De vormingsduur van 
de meander in Hof van Holland levert dan samen met de gemiddelde bochtstraal van 440 meter 
een migratiesnelheid van de bocht (verplaatsing van de geul) op in de ordegrootte van 1,8 tot 2,6 
meter per jaar.519 Dit komt goed overeen met de bochtmigraties van andere meanderende rivieren 
met gelijkende waterafvoeren.520 In het bovenstroomse zandige en grindrijke gedeelte van rivier-
delta’s, waartoe de riviervlakte ter hoogte van Nijmegen-Lent behoort, zijn migratiesnelheden van 
meanderbochten doorgaans hoog. Geulverplaatsingen van 3 tot 3,5 meter per jaar kunnen voorko-
men, soms oplopend naar 4 tot 4,5 meter per jaar.521 De directe voorloper van de huidige Waal was 
ten oosten van Oosterhout in de ijzertijd en Romeinse tijd dus een energiek meanderende rivier. In 
de gemiddeld 250 jaar die Rijnmeanders in het onbedijkte landschap gebruikten om uit te bouwen, 
verplaatsten de geulen zich dus over afstanden van 500 tot misschien wel 1000 meter waarna ze 
werden afgesneden en het proces van meanderbochtuitbouw zich herhaalde. De bevolking rondom 
Lent-Nijmegen kon bij leven een deel van de rivieroever zien opschuiven over een afstand van wel 
140 tot 280 meter.

10.5.2 Evolutiemodel voor meandering
Door de uitwerking en analyse van de aardwetenschappelijke gegevens die tijdens het onderzoek 
in het maatregelgebied Ruimte voor de Waal zijn verzameld zijn er op een ongekend groot aantal 
locaties langs de Waal bij Nijmegen nieuwe inzichten ontstaan over de specifieke morfogenese en 
chronologische ontwikkelingen van de riviervlakte. Maar ondanks de schaal van de ontgraving en 
de vele veldonderzoeken die hebben plaatsgevonden vormen deze talrijke locaties bij elkaar nog 
steeds maar kleine fragmenten in dit uitgestrekte gebied en gunnen ze ons beperkte inkijkjes in de 
ondergrond. Dit is een gevolg van de schaalgrootte van de kronkelwaarden met bochtdoorsneden 
van vele honderden meters en geulbreedten van meer dan 200 meter. Verder leggen individuele 
ontsluitingen - hoe groot soms ook – maar een bijzonder klein deel van de afzettingen bloot. Ook 
de locaties waar deze afzettingen worden ontsloten en de wijze waarop sedimentaire macrovor-
men worden aangesneden, legt beperkingen op. Het opschalen van de gedocumenteerde ontslui-
tingen naar, bijvoorbeeld, een paleogeografisch model van een rivierenlandschap op nederzet

518   
De ‘bankfull afvoer’ zoals hier berekend voor de Romeinse Waal is wat anders dan de gemiddelde afvoer van de huidige (bedijkte) Waal. Deze 
gemiddelde afvoer voor de huidige Waal is hier opgevoerd omdat de rivier thans wordt ingeklemd tussen dijken en het begrip ‘bankfull’ daarmee 
een heel andere betekenis heeft gekregen.

519 
Daarbij vinden de  bochtverplaatsingen zich hoofdzakelijk plaats tijdens ‘bankfull’ afvoeren, dus in de natte maanden (A. Wilbers, pers. comm.).

520   
Hickin 1977; Hickin & Nanson 1984, tabel 2. 

521   
Zie bijvoorbeeld Hobo et al. 2015, hoofdstuk 5. In de benedenstroomse delta zorgt het dikke pakket cohesieve komkleien en erosieresistente 
veenlagen voor lage migratiesnelheden van meanderbochten (Hobo 2015, Hickin & Nanson 1984, fig. 5).



De vroege Waal bij Nijmegen. Stratigrafie, sedimentologie en genese van laatholocene rivierafzettingen tussen Nijmegen en Lent
Gemeente Nijmegen | Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3208)

300

Figuur 10.6. Reliëfopname (LIDAR) van de meandergordel van de Quinault River (Washington, VS).

tingsschaal, is dan ook een lastige exercitie. Dit opschalingsprobleem wordt breed onderkend door 
geologen van naam en faam.522

Noodzakelijkerwijs moet de reconstructie van het vroegere rivierenlandschap buiten de opgra-
vingsputten en buiten de geologische ontsluitingen dus gebaseerd worden op het extrapoleren van 
gegevens. Belangrijke bouwstenen die daarvoor gebruikt kunnen worden zijn de geometrieën en 
het verloop van geulen, geometrieën en uitbouwrichtingen in het kronkelwaardreliëf en de afzet-
tingsrichtingen van beddingvormen in de geulafzettingen, naast een zorgvuldige (chrono)strati-
grafie. Verder is een belangrijke rol weggelegd voor de geomorfologische en geologische context 
van de fluviatiele afzettingen (zoals het passeren van de delta-apex) en de vormingsprocessen 
die daarmee samenhangen. Deze uitgangspunten en dit soort bouwstenen vormen samen met de 
waarnemingslocaties de blauwdruk voor een paleogeografisch model.

Randvoorwaardelijk in het geval van een riviervlakte met meanderende rivieren is dat het model 
het eindresultaat moet zijn van een iteratief proces van riviermeandering (figuur 10.6, zie ook 
figuur V.1 in § 3.5 ). Riviermeandering is echter een zeer complex proces en het voert hier te ver 
om in te gaan op de factoren en processen die dit proces aansturen en wat de mogelijke uitkom-
sten van meanderevolutie kunnen zijn.523

De belangrijkste toepassing van de lokale bouwstenen die zijn verzameld (zoals de riviermeanders 
in Hof van Holland en in het Circul van de Ooij en langs de Sint-Hubertusweg en de waargenomen 
fragmenten van kronkelwaarden en restgeulen) is dus dat ze de einduitkomst weergeven van een 
langdurig vormingsproces. Door inpassing van deze bouwstenen wordt het iteratieve proces van 
meandergordelvorming dus als het ware geconditioneerd. Figuur 10.7 toont de uitkomst van zo’n 
geconditioneerd vormingsmodel. Deze geeft in 12 tijdstappen de ontwikkeling weer van de mean-
dertreinen tussen de midden bronstijd en de laat-Merovingische periode voor de riviervlakte tussen 
Nijmegen en Lent. Het eindpunt van dit model voor de periode tussen 300 en 790 nC. is tevens 
gebruikt voor het samenstellen van kaartbijlage 3 bij dit rapport. Deze kaart toont de complexe 
ondergrond die als gevolg van het diep omwerken door opeenvolgende meandertreinen sinds de 
gevorderde midden-bronstijd in de riviervlakte kan zijn ontstaan, rekening houdend met de ver-
schillende geologische observaties en reconstructies. Zie tevens figuur 5.62 in hoofdstuk 5.

522   
Zie bijvoorbeeld Miall 2010, 2014; Bridge 1996, 2000; Reading 1996

523   
Maar zie Kleinhans & Van den Berg 2011; Schuurman 2015; Van de Lageweg et al. 2016; Strick et al. 2018. 
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In de kaartbijlage 3 is de laag met de Waalmeanders uit de middeleeuwen en later weggelaten. 
De reden is dat we vanaf het midden van de 16e eeuw beschikken over historisch kaartmateriaal 
waarop we de ontwikkeling van de Waalgeul en Waalmeanders kunnen volgen. De andere reden 
is dat we van de middeleeuwse Waal, dat wil zeggen de Waal uit de periode voor de bedijking, vrij-
wel geen fragmenten hebben teruggevonden, anders dan een waarschijnlijk goeddeels onthoofd 
pakket beddingzand in secties W en U.

Condities
Bochtstraal: 350-650 meter 
Uitbouwduur: 170-300 jaar
1. Locatie van een neolithische nederzetting (Oosterhout-Van Boetzelaerstraat, Rietgraaf).
2. Rivierrestgeulafzettingen uit de midden bronstijd ter hoogte van het Visveld.
3. Meanderbocht(en) zichtbaar in de nieuwe zanddieptekaart voor de Waalsprong met vindplaat-

sen vanaf de midden bronstijd.
4. Locatie van de stootoever van de centrale meanderbocht in werkput 8 van het plangebied Hof 

van Holland-watergang.
5. Kronkelwaard in zone E en Q-oost met sporen uit de late bronstijd/vroege ijzertijd. Basisda-

tering voor de channellag van deze afzettingenreeks is jonger dan c. 1340 BC (sectie L1c/Z). 
Houtskool in de top van de restgeulvulling in zone Q-oost dateert tussen 1200 en 1000 vC.

6. Overspoelingspakketten in zone B/C en P9/57 met OSL-dateringen in de vroege en in de late 
bronstijd. Een crevassegeul in de zuidelijke werkput 229 van vindplaats 9/57 leverde twee 14C 
dateringen van bewerkte takken in de basis van de geulvulling op tussen 1128 en 1392 vC. en 
tussen 787 en 895 vC.

7. Onderste geulvullingen in zone I dateren in de (gevorderde) vroege ijzertijd.
8. Rivierrestgeulvulling in zone B/C uit de 1e en vroege 2e eeuw nC. 8b: Langs de Sint-Hubertus-

weg is een rivierkronkelwaard uit de midden ijzertijd bekend met in de bovenvulling van de rest-
geul eveneens nederzettingsresten uit de 1e en 2e eeuw nC.

9. Ingeschakeld crevassepakket in de geulvulling van zone I afgezet tussen c. 400 en 150/100 vC.
10. OSL-ouderdommen in de gevorderde late ijzertijd rond 84 en 101 vC. van de zandige topfacies 

van een kronkelwaard in sectie L1a en zone F.
11. De topfacies van de kronkelwaard in zone F wordt gedateerd rond 101 vC. ± 205 jaar en in 

sectie L1 84 vC. ± 100 jaar. In zone D is een smalle geulvulling gevonden met in de verlan-
dingskleien tussen 8,25 en 7,90 m NAP materiaal uit de ijzertijd/Romeinse tijd. In sectie L2 is 
de afgesneden rivierrestgeul uit deze fase gevonden.

12. Kronkelwaardreliëf van de Ooij-stroomgordel (vanaf ca. 600 vChr) met een restgeuldatering uit 
de gevorderde verlandingsfase tussen 131-260 nC. in de Ooijpolder.

13. Legioensplaats Hunerberg (19-16 vC.) en kleine legerplaats op het Kops plateau (10 vC.). In de 
riviervlakte ontstaat door een proces van meanderhalsafsnijding terugschrijdende erosie in de 
nieuwe geul (‘headward erosion’). Dit leid tot een snelle herordening van de rivierbocht. Moge-
lijk veroorzaakt dit proces van geulverlegging en ‘back cutting’ de sterke oevererosie langs de 
heuvelvoet. Dit resulteert in een grindrijke depositiezone (met nederzettingsmateriaal) direct 
stroomafwaarts ter hoogte van het latere Fort Knodsenburg (zie onder 17) 
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14. Waarneming stootoever langs de Nieuwe Ubbergseweg met een (channel)lag-deposit vanaf 5,8 
m + NAP met als ante quem datering Romeinse keramiek en bouwmaterialen uit de laatste fase 
van de 1e eeuw.

15. Dateringslocatie van de top van de restgeul in de Ooijpolder (131-260 nC.).
16. OSL-ouderdom van de zandige topfacies van de kronkelwaard in sectie L1a in de 1e eeuw vC. 

en de ouderdom van de eerste crevassegeultjes in zone E (vroeg-Romeinse tijd).
17. Hoge grindoeverbank in sectie D/E met ingesloten vondstmateriaal uit de periode 40-70 nC.
18. Geulbasis met in de channellag-deposit van sectie K een fragment van een Romeinse kan uit 

90-110/120 nC. De bovenste zandfacies dateren rond 215 nC. ± 100 jaar (sectie AB) en rond 
175 nC. ± 100 jaar (sectie H).

19. Rotatie en expansie van de meanderbocht in de flessenhals waardoor het grindpakket in NNW 
richting bewaard is gebleven.

20. Geulmigratie in NO richting in het zuidoostelijke deel van het plangebied Hof van Holland-
watergang, waarschijnlijk ontstaan door afsnijding van de geroteerde en vervormde bocht.

21. Reconstructie centrale meanderbocht in plangebied Hof van Holland-watergang uit de periode 
tussen 150/200 en 320/400 nC.

22. Datering van restgeulkleien in de basis van brede crevassegeulen in sectie AB/J tussen 130-
320 nC./240-335 nC. en in sectie O tussen 324 en 552 nC. Nabij het zuidelijke brughoofd van 
de huidige spoorbrug is aan de Nijmeegse kant van de Waal een raamwerk van kruiselings op 
elkaar gelegde houten balken met daarop lagen natuursteen en heipalen met Romeinse paal-
voeten aangetroffen. Op basis van deze vondsten is een mogelijke Romeinse brug gesugge-
reerd op de locatie waar de Waalbedding langs Ulpia Noviomagus zou zijn gesitueerd (Van 
Enckevort, Haalebos & Thijssen 2000, 73; Van den Broeke, van Enckevort & Thijssen 2009, 22 
e.v.). In het in kaart 8 weergegeven model van de riviervlakte zou de brug uit de Flavische fase 
periode of de eerste helft van de tweede eeuw kunnen dateren.

23. Datering crevassewaaier in zone E in de vroeg-Romeinse en vroege midden-Romeinse periode 
(crevassefase a) tot en met de late 7e of 8e eeuw (crevassefase c).

24. Ouderdom van Merovingische ovenkuilen in de top van de crevassewaaiers zoals de kuilen in 
zone Hb met een 14C-datering in de 7e eeuw of zelfs in de eerste helft van de 7e eeuw, zone T3 
in de late 7e of vroege 8e eeuw, Hof van Holland in de late 6e of vroege 7e eeuw of zone E in 
de 7e eeuw.

25. Ouderdom crevassegeulen in plangebied Hof van Holland-watergang met vullingslagen met 
ingebed organisch materiaal uit 380-540 nC. en 580-660 nC. In de top van een crevassegeul in 
werkput 12 is een ovenkuil in de late 6e of vroege 7e eeuw gedateerd.
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Figuur 10.7. Model voor de mogelijke evolutie van meanderbochten tussen De Oversteek in het westen (O) en 
Tiengeboden in het oosten (Ti) tussen de midden bronstijd en de laat-Merovingische periode. Zie tevens kaart-
bijlage 3.
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10.5.3 Implicaties voor de archeologie van Romeins Nijmegen
Een rivier uit de beginfasen van de Romeinse tijd die in de Ooijpolder langs de noordoostelijke 
voet de stuwwalhelling raakt zou een wezenlijke element toevoegen aan de discussie over de loca-
tiekeuze die de Romeinen hadden bij het inrichten van hun eerste militaire versterkingen in Neder-
land. Op de Nijmeegse stuwwal en spoelzandwaaier liggen op een relatief korte afstand twee 
legioenskampen (castra), een canabae legionis, een kleine legerplaats (Kops Plateau) en enkele 
kampementen (figuur 10.8). Deze zijn allemaal binnen een relatief korte tijdsbestek (tussen ca. 
19 vóór en 105 nC.) gebouwd.524 Het eerste legioenskamp was 42 hectare groot en werd gebouwd 
op de Hunerberg tussen 19 en 16 vC. en vrijwel boven de locatie waar de rivier in de gevorderde 
1e eeuw de stuwwalhelling raakt. Een opvallend element is dat de versterkingen niet gelijktijdig in 
gebruik zijn geweest maar elkaar opvolgden. Daarbij valt ook op dat ze in het algemeen, wanneer 
ze in chronologische volgorde worden gezet, de tendens hebben zich naar het westen te bewe-
gen. De vraag wordt al langer gesteld waarom dit zo is. Immers, een eenmaal gekozen locatie voor 
een versterking zal, als er geen locatiefactoren veranderen, ook in de navolgende periode goed 
genoeg zijn voor de aanleg van een nieuwe of aangepaste versterking. Dat men opeenvolgende 
nieuwe terreinen uitkiest kan het gevolg zijn van het vervullen van andere functies, maar dat kan 
hoogstens de versterking op het Kops Plateau verklaren. De andere militaire versterkingen hadden 
eigenlijk allemaal de rol van kazernes om troepen te huisvesten. Vanuit dat gegeven is het niet 
logisch steeds nieuwe terreinen uit te kiezen voor een nieuwe kazerne.

De vraag naar het schuiven met troepen over een relatief korte afstand leidde al in 2006 tot de 
hypothese van Paul Franzen en John Mulder dat het menselijk handelen een reactie was op 
een natuurlijk fenomeen, de rivier verplaatste zich. Daaraan gekoppeld was de waarneming dat 
Romeinse castella in West-Nederland, zoals Alphen aan den Rijn en Bodegraven, nadrukkelijk niet 
op de best mogelijke landschappelijke locatie liggen, maar net als alle andere castella, zo dicht 
mogelijk tegen de rivier aan, waarschijnlijk vanwege de logistieke afhankelijkheid. Blijkbaar was de 
ligging aan de rivier een beslissendere locatiefactor om de kampementen te plaatsen dan de best 
mogelijke landschappelijke ligging. Hetzelfde fenomeen speelde bij de verplaatsing van Ascibur-

gium (bij Duisburg) welke rond 83/85 nC. door het verleggen van de Rijnmeander moest worden 
opgeschoven.525 Overigens lag Asciburgium reeds bij de bouw van de legerplaats aan de rand 
van een afgesneden deel van de rivier, maar wel met toegang tot de hoofdarm.526 De bij de leger-
plaats behorende vicus bleef nog zeker een eeuw langer op dezelfde plaats liggen. Mochten de 
Romeinse kwartiermakers rond 19 vC. ter hoogte van de Hunerberg een geschikte aanlegplaats 
hebben gezocht voor hun schepen dan zal dat niet direct langs de snelstromende buitenbocht van 
de hoofdstroom zijn geweest, pal langs de actieve stootoever. Eerder zal men gevallen zijn voor 
een nabijgelegen aantakkend zijgeultje ter hoogte van de terrasrand om af te meren. Een poten-
tiële locatie wordt mogelijk weergegeven op de concept-geologische kaart van het blad 40 West 
Arnhem uit maart 1990.

524   
Zie bijvoorbeeld Franzen 2015 (4-7) en Daniël 2016, 7 waarop dit stuk is gebaseerd.

525   
Bechert 1989.

526   
Ibid.
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Figuur 10.8. Nijmegen in de vroeg-Romeinse tijd en in de midden-Romeinse tijd (naar: Van der Heijden 2016).
 
Ook van Ulpia Noviomagus Batavorum is voldoende opgegraven om te kunnen stellen dat deze 
nederzetting in de midden-Romeinse tijd tussen 70 en 260/270 nC. de hoofdstad vormde van de 
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Bataafse civitas, die in monumentaliteit in weinig onderdeed voor bijvoorbeeld Xanten.527 In het 
artikel dat Peter van den Broeke, Harry van Enckevort en de voormalige stadsarcheoloog van 
Nijmegen Jan Thijssen in 2009 schreven probeerden ze te beredeneren op basis van in-situ 
sporen, structuren en vondstmateriaal langs de oevers tussen welke uitersten de Waal zich in de 
Romeinse tijd had bewogen. Zo komen langs de oevers nog de goed bekende structuren voor van 
de stadsuitleg van Ulpia, in het huidige Waterkwartier, en is er een locatie bekend waar moge-
lijk een brug of een kadebeschoeiing heeft gelegen.528 Deze en andere pogingen om de Waal een 
plaats te geven in het landschap van Romeins Nijmegen en het Insula Batavorum heeft tot dus-
verre echter vooral een nogal statisch beeld opgeleverd van - in het geval van Ulpia - ‘een stad 
aan de rivier’. Er wordt opvallend weinig plaats ingeruimd voor de hoge mate van dynamiek die 
de rivieren uit die tijd kenmerken. Deze dynamiek heeft echter belangrijke consequenties voor de 
wijze waarop je naar de Romeinse nederzettingen en de Romeinse (militaire) infrastructuur kunt 
kijken.529 Zo zal de riviergeul waaraan Ulpia heeft gelegen in de ruim 250 jaar van haar bestaan 
geulverplaatsingen in de orde van zo’n 500 tot misschien zelfs wel 1000 meter hebben doorge-
maakt (!). Dit kan tot verschillende bochtconfiguraties hebben geleid die de meanderende rivier in 
dit tijdsbestek in de flessenhals moet hebben gehad (zie figuur 10.1 voor een landschapsbeeld). 
Het op de thans beschikbare waarnemingen en dateringen gebaseerde model in figuur 10.7 zal 
hier waarschijnlijk maar in beperkte mate recht aan doen.

Hoe het ook zij, het energieke meanderen van hun rivier moet de Romeinse ingenieurs en bestuur-
ders die zich bezighielden met het bevaarbaar en bereikbaar houden van de rivier, het openhou-
den van de havens en het onderhouden van de rivierovergangen en oversteekplaatsen (zoals 
bruggen) de nodige kopzorgen hebben gegeven. De rivier was van levensbelang voor handel 
en transport van goederen, de militaire infrastructuur en het onderhouden van contacten met de 
gebieden ter weerszijde van de grens. Men zal er dus zoveel mogelijk aan hebben gedaan om de 
meanderende rivier enigszins te kunnen beteugelen.

Er wordt gesteld dat de eerste georganiseerde waterbouwkundige acties langs de rivieren met de 
komst van de Romeinen werden geïntroduceerd, zoals het graven van greppels en kanalen en het 
leggen van duikers en dammen. Dit diende vaak de verbetering van afwatering van landbouwgron-
den, verbetering van transportmogelijkheden maar had soms ook tot doel om een gunstiger verde-
ling van water te bewerkstelligen en om de overstromingslast te verminderen.530 Zo werd al in de 
vroege 1e eeuw door het Romeinse leger een strekdam aangelegd op het splitsingspunt van de 
Nederrijn/Waal bij Tolkamer om, zo wordt gedacht, de afvoer richting de Nederrijn te kunnen regu-
leren ten dienste van verschillende militaire doelen en strategieën.531 Het reguleren van de afvoer-
verdeling van de Rijn zoals die sinds de zogenaamde ‘Spijkse Conventie’ in 1745 wordt gehan-
teerd voor de Waal, Nederrijn/Lek en IJssel is in Nederland dus door de Romeinen geïntroduceerd.

527   
Willems & Van Enckevort 2009.

528   
Van Enckevort, Haalebos & Thijssen 2000; 74; Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009, 22 e.v.

529   
Zie in dit verband ook de publicatie ‘De verzonken stad’ van Overmars uit 2007 (versie 9).

530   
Willems & Van Enckevort 2009; Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009.

531   
Willems 1986; Van den Broeke, Van Enckevort & Thijssen 2009, 16.
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De rivier bleef zich in de periode dat de militaire structuren werden opgebouwd en onderhouden 
en ten tijde van de nederzettingen vrijwel zeker en onophoudelijk verplaatsen. Locaties die bij 
oprichting van de versterkingen en nederzettingen nog relatief gunstig langs de rivier lagen, lagen 
daar na verloop van decennia tot eeuwen in verminderd gunstige posities. Niet ondenkbeeldig 
is daarom dat dergelijke dammen ook werden aangelegd om, min of meer zoals dat tegenwoor-
dig ook wordt gedaan, het meandergedrag van de rivier onderlangs de stuwwalhelling en langs 
de stad te kunnen beïnvloeden en om de havens open te houden. Helaas zal het merendeel van 
de Romeinse infrastructuur langs de oevers van de Nederrijn en Bovenwaal aan erosie ten prooi 
gevallen zijn, een lot dat ongetwijfeld ook enkele Romeinse en middeleeuwse nederzettingen op 
de Waaloevers ten deel gevallen is.532

10.6 De crevassewaaier
10.6.1 Vormingsfasen
Vanaf de 3e eeuw tot in de vroege 8e eeuw worden de rivierkronkelwaarden ten oosten en ten 
westen van de Waalbrug en in Lent-West doorsneden door een waaier aan crevassegeulen en 
afgedekt door crevassesedimenten. Deze zijn aangetroffen in een gebied dat zich uitstrekte tussen 
zone E in het oosten en tenminste zone T3 in het westen. Ook in het gebied Hof van Holland 
zijn verschillende crevassen uit deze vormingsfase gevonden. De crevassewaaier en de geulen 
vormen een discordant vlak op de onderliggende Romeinse kronkelwaard die op de meeste plaat-
sen afgetopt is geraakt (figuur 7.47). Belangrijke ontsluitingen waarin deze sedimentatiefase kon 
worden onderzocht en gedateerd ontstonden in de werkputten 13, 15 en 18 van de opgraving in 
zone E (hoofdstuk 5) en in het gebied rondom het Fort Knodsenburg (hoofdstuk 7) in de secties AB 
en O onderlangs de nieuwe Waalbandijk, in de sectie Nld16.5 van zone H, in zones Hb en T3 en in 
de diepere werkputten ter weerszijden van de Grift in de zones J en Griftdijk Zuid.

De fasering voor het ontstaan van de crevassewaaiers is gebaseerd op een groot aantal (vooral) 
natuurwetenschappelijke dateringen. Zo werd uit de humeuze kleibasis van een ruim 30 meter 
brede en tenminste 3 meter diepe crevassegeul in sectie O een 14C-monster gedateerd in de 
gevorderde laat-Romeinse periode tussen 346 en 422 nC. wat betekent dat de rest van de geul 
werd opgevuld in de late 4e of vroege 5e eeuw. Eenzelfde vormingsfase voor een ruim 30 meter 
brede en ruim 3 meter diepe crevassegeul is gevonden in de zuidwestelijke helft van zone E. Orga-
nisch materiaal uit de kleiige basis van deze geul dateerde tussen 349 en 417 nC. en in de geul-
vulling zelf werd de houtskoolkuil S 22 gevonden die dateerde tussen 553 en 644 nC. Ook werd 
een (mogelijke) crevasse-afzetting in sectie L1b gedateerd tussen 315 en 515 nC.

Deze laat-Romeinse crevassefase (fase b genoemd) is echter niet de vroegste vormingsperiode 
van crevassen in het gebied. 14C-dateringen uit de humeuze kleibasis van dezelfde geul in ontslui-
ting AB en in werkput 34 van zone J dateerden tussen 135-240 nC. en 240-335 nC. Deze crevasse 
zal dus gevormd zijn in de vroege 3e of 4e eeuw (crevassefase a) waarna de geul bij herhaling 
werd gebruikt door opvolgende hoogwaters. In het noordprofiel van werkput 11 in zone Griftdijk 

532   
Cohen et al. 2016, § 2.2.3. zie ook Overmars 2007.
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Zuid werd nog een afgespoeld en 1 meter dik gelaagd pakket met humeuze klei en humeus zand 
aangetroffen wat wijst op relatief rustige sedimentatieomstandigheden en open water. In de top 
van dit verlandingspakket werden enkele (ingeworpen) stenen aangetroffen. Na deze crevasse-
fase a werd de geul bij herhaling opnieuw gebruikt voor het afvoeren van rivierhoogwater waar-
bij de geul verder opvulde met vooral zandige crevasse-afzettingen. Ook hierin zijn sporen van 
menselijke aanwezigheid herkend, onder andere in de vorm van betredingssporen (pootafdruk-
ken), aardewerkfragmenten en houtskoolpartikeltjes. Voor een ouderdomsbepaling van deze jon-
gere zandige crevasse-afzettingen is een sedimentlaag bemonsterd voor OSL-onderzoek wat een 
begravingsouderdom opleverde rond 416 nC. ± 100 jaar. Dit sluit aan op de beginfasedateringen 
van de brede crevassegeulen in sectie O en zone E. In de top van een ongeveer 30 meter brede 
en 2 meter diepe geulvulling in zone Hb-oost werd een houtkoolmonsters gedateerd tussen 650 
en 770 nC. Crevassegeulen zijn ook waargenomen in de onderzoekzones T3 en Hb en in werkput 
20 en werkputten 11/12 van het onderzoeksgebied Hof van Holland. Deze dateren veelal op basis 
van stratigrafie eveneens uit twee fasen: tussen de 5e tot vroege 7e eeuw (crevassefase b) en in 
de 8e of vroege 9e eeuw nC. (crevassefase c). Ook twee zandmonsters van opeenvolgende lagen 
uit een meerfasige crevassegeul in werkput 10 van zone E leverde vergelijkbare ouderdommen 
op met crevassevorming in de 3e tot 5e eeuw nC. (fase b) en in de 7e of vroege 9e eeuw (fase 
c). Deze uitkomsten geven aan dat verschillende crevassefasen waargenomen ten oosten van de 
Waalbrug chronologisch aansluiten op de crevassefasen rondom Fort Knodsenburg.
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Tabel 10.1. Stratigrafietabel voor zone Hb/Fort Knodsenburg (Verhelst 2019c).
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10.6.2 Een Merovingisch Ödland
Uit het onderzoek in zone J maar ook uit het onderzoek rondom Fort Knodsenburg (Hb, T3) en in 
zone E is gebleken dat de opvulling van alle crevassegeulen wordt afgesloten door zandige klei-
lagen met ondiepe smalle geultjes die als een waaier over de geulafzettingen zijn neergelegd. 
Opmerkelijk is dat ingebed in de top van deze afzettingen in het hele gebied tussen zone E in het 
oosten tot in het plangebied Hof van Holland, dat wil zeggen een zone van minstens 1500 meter, 
een dunne strooiing aan houtskoolrijke kuilen, metaalvondsten en aardewerk uit de laat Mero-
vingische periode zijn aangetroffen. Het gebied waar deze waaier(s) ontstond(en) werd dus niet 
bewoond maar wel bezocht.

Ingebed in de top van zo’n kleilaag werd in zone J bijvoorbeeld een kleine concentratie scherven 
Merovingisch aardewerk aangetroffen uit, grofweg, de 5e tot 8e eeuw wat voor deze geul een ante 

quem datering oplevert voor het vrijwel volledig dichtslibben van de geul onder de Grift.533 Ook 
sporen uit de (vroege) 7e eeuw in het noordwesten van zone Hb, in zone E, in zone T3 en in het 
projectgebied Hof van Holland-watergang komen in de top van de kleiige en zandige crevasse-
afzettingen voor. Deze sporen laten zien dat ook dit deel van het gebied begaanbaar was in de 
laat-Merovingische tijd.534 Het betreft onder andere vier ovenkuilen uit het noordwesten van zone 
Hb-oost (tabel 10.1). Van drie hiervan zijn koolstofdateringen bekend in de (vroege) 7e eeuw. In 
twee van de ovenkuilen zijn verbrande brokken van een grote slijpsteen en Romeinse dakpanfrag-
menten aangetroffen. In zone T3 is een door crevasse-afzettingen afgetopte ovenkuil gevonden ( 
S 40) waarvan het houtskool dateerde uit 647-766 nC. Een eveneens afgetopte houtskoolkuil in 
zone E (S 1) dateerde tussen 620 en 681 nC. waarbij de houtskoolanalyse uitwees dat het hout 
afkomstig was van boomsoorten die horen bij een broekbos: els, wilg en berk.

Het voorkomen van een houtskoolkuil uit 553-644 nC. in een crevassegeul in zone E duidt erop 
dat deze geul in de vroege middeleeuwen nog als een depressie aanwezig was en dat men in deze 
periode binnen het terrein activiteiten uitvoerde, waarmee vuur en houtskool gemoeid ging. Ook 
in zone D (ten noorden van zone E) werd op dit stratigrafische niveau een kuil in een geulvulling 
aangetroffen. Hierin was onder andere de complete voorpoot van een edelhert gedeponeerd. Een 
grotere ovenkuil is ook gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek in zone F, maar deze is niet 
gedateerd.535 Een soortgelijke Merovingische kuil in de top van een geulvulling uit 560-655 nC. is 
samen met een andere houtskoolkuil uit 330-440 nC. ook verder naar het noordwesten bekend, in 
het onderzoeksgebied Hof van Holland. In hetzelfde gebied met de ovenkuilen tussen zone E en 
Hof van Holland komt ook ruwwandig aardewerk voor uit de 7e en/of 8e eeuw, al dan niet in con-
centraties, en metaalwaar waarvan de dateringen overlappen in de 7e eeuw. Deze metaalvondsten 
bestaan uit kledingaccessoires, sieraden en beslag van zwaardgarnituur.536

533   
De eerder door Heunks & Van Hemmen (2016, 113) gepubliceerde suggestie dat de geul/geulen tot het jaar 1000 na Chr. een open waterver-
binding vormde tussen de Waal en het kasteel Lent blijkt dus onjuist. Voor zover er delen van de geulvulling zijn aangesneden die wijzen op open 
water (zoals laag 39-6 in zone J P3404 of 38-1 in Griftdijk-Zuid P1101) dan dateren deze uit de laatste fase van de Romeinse tijd of vroege Mero-
vingische periode en worden ze afgedekt door jongere crevasse-afzettingen.

534   
Zie ook Heunks & Van Hemmen 2016, 108-109.

535   
Heirbaut & Koot 2016, 121, figuur 5.3b, Nld1.78.1.

536   
Voor een compleet overzicht van de Merovingische metaalvondsten in het gehele plangebied zie Verhelst 2019b. 
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Figuur 10.9. Geomorfologische opname van de qua schaalgrootte vergelijkbare crevassewaaier die zich 
vormde in de buitenbocht van de Petit Rhône, westelijk van Arles, tijdens het extreem hoogwater van decem-
ber 2003. Legenda: 1) crevassekolk, 2) afgespoeld deel oudere kronkelwaard/feeder channels, 3) ero-
sierand, 4) crevassegeul, 5) grote 3D beddingvormen in crevassegeul, 6) stroomrichting. 7 t/m 11 zijn de 
proximale en distale afzettingen van de crevassewaaier: 7) grof zand, 8) middelgrof zand, 9) fijn en zeer fijn 
zand, 10) matig tot sterk siltig zand, 11) zandige klei, 12) heggen, laanbomen en bos, 13) lage kade (naar: 
Arnaud-Fassetta 2013, fig. 4).

10.6.3 Hoogwaterepisoden?
Uit de verschillende waarnemingen in het gebied blijkt dus dat al vanaf de gevorderde 3e eeuw 
een grote zone werd ingenomen door een crevassewaaier. Uit het geulverloop blijkt dat deze cre-
vassen vanuit een buitenbocht van een direct zuidelijker gelegen hoofdstroom werden gevoed 
en dat de crevassewaaier met tussenpozen gedurende een aantal eeuwen achter elkaar heeft 
bestaan (figuur 7.47). De brede geulen uit secties O en Nld16.5 en uit zone Hb-oost kunnen onder-
deel van het proximale deel van de crevasse rondom Fort Knodsenburg zijn geweest, het brede 
uitmondingsgebied waar de hoofdstoom van de rivier overgaat in de achterliggende crevasse. 
In het Engelse jargon spreken riviergeomorfologen over ‘feeder channels’ die door de grote toe-
stroom van sediment doorgaans snel dichtslibben en die zich vertakken in vele kleinere crevassen
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Figuur 10.10. Ernstige rivieroverstromingen in het Nederlands rivierengebied vanaf het begin van de jaartelling 
onderverdeeld naar herhalingstijd. De reconstructie vóór AD 800 is goeddeels gebaseerd op de afzettingen in 
de restgeul van het Visveld te Lent.  
Gegevensbronnen: Gottschalk 1971/1974, Toonen et al. 2013 en Buisman 1995.
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(figuur 10.9 onder 2 en 4). Dit model verklaart de vele kleinere geulen die in het hele plangebied op 
dit niveau worden gevonden maar ook de verschillende afgespoelde spoorniveaus in het gebied. 
Figuur 10.9 toont een referentiebeeld voor de geomorfologie en de sedimentaire submilieus van een 
qua schaalgrootte gelijkende crevassewaaier langs de Petit Rhône (Zuid Frankrijk) uit 2003.538

Over de oorzaak van deze bijzondere sedimentatiefase en de lange vormingsperiode waarin de 
waaier(s) werd(en) gevormd kunnen we slechts speculeren. Het kan een gevolg zijn van het opge-
stuwde waterniveau door de vernauwing van de riviervlakte op deze plek. Tijdens meer extreme 
overstromingen kan sedimentrijk vloedwater op deze locatie tot diep in het achterland doordrin-
gen.539 Gezien de specifieke tijdspanne(n) waarin de crevassevorming wordt gedateerd is ook de 
reconstructie van extreem rivierhoogwater op (onder andere) de Waal van Toonen et al. (2013, 
2016) relevant. Voor deze reconstructie is gebruik gemaakt van restgeulvullingen met ingescha-
kelde grovere sedimentlaagjes. Onder andere voor de tijdspanne 1400 vC. tot 500 nC. is gebruik 
gemaakt van de restgeulvullingen in het Visveld te Lent. Deze locatie ter hoogte van Basisschool 
de Verwondering ligt circa 1,5 kilometer ten noorden van de huidige Waal. In deze restgeul zijn 
afzettingen van extreme rivierafvoeren gedateerd rond het jaar 237/282 nC., tussen 357-366 nC., 
enkele malen in de 5e eeuw en rond 596 en 784 nC. (tabel 10.2; zie figuren 10.10 en 10.11).540 
Ingeschakeld in de restgeul van het Visveld komt vanaf ca. 7,8 m + NAP ook een crevassepakket 
voor.541 Waarschijnlijk is het ontstaan van de crevassewaaier zowel te verklaren vanuit de locatie 
in de flessenhals als door de hoogwaterepisode met in kortere tijd extremere rivierafvoeren die 

537   
Uit Gotschalk zijn alleen de extremen op basis van de losse bijlagen uit deel II en III (categorie ‘ernstig in Nederland’) of geannoteerd in de bijlage 
in deel I overgenomen. Uit Toonen et al. 2013 is alleen de categorie 100-1000 en 1000+ overgenomen. Uit Buisman 1995 zijn de zwart ingeka-
derde extreme overstromingen in het statistisch overzicht 1200-1800 (deel 6) overgenomen. 

538   
Arnaud-Fassetta 2013.

539   
Toonen et al. 2013.

540   
Toonen et al. 2013, 141, 142; Toonen et al. 2017a en b. Uiteraard zit er een ‘onzekerheidsmarge’ in de dateringen uit de periode voor de latere 
middeleeuwen in de reconstructie van Toonen. Hetzelfde geldt voor de dateringen uit het maatregelgebied Ruimte voor de Waal.

541   
Toonen et al. 2012, fig. 4.
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plaatsvond in de laat-Romeinse en Merovingische periode. Uit het laatste millennium voor Christus 
zijn overigens opvallend weinig ‘zeer grote’ overstromingen geregistreerd (figuur 10.11).542

Of de ernstige rivieroverstromingen tijdens deze hoogwaterepisode naast het vormen van de 
crevassewaaier(s) ook één of meerdere rivierverleggingen veroorzaakt kan hebben (zoals in figuur 
10.7 rechtsonder verbeeld) is onbekend.543 De mogelijkheid bestaat dat het afgesneden raken (en 
daarmee bewaard blijven) van de bocht in het projectgebied Hof van Holland en de Romeinse 
meanderbocht rondom Fort Knodsenburg aan een van deze gebeurtenissen te koppelen is. Ook 
het ontstaan van de Gelderse IJssel tussen 437 en 525 nC. wordt toegeschreven aan extreem 
hoogwater.544 Verder bestaat de mogelijkheid dat de overstromingen in de 3e tot en met de vroege 
7e eeuw de regionale bewoningspatronen in dit gebied blijvend kunnen hebben veranderd. Er zijn 
namelijk verschillende soorten gegevens waaruit blijkt dat dit gehele deel van het rivierengebied 
na de 5e eeuw nog maar dun bevolkt was en dat de natuurlijke vegetatie zich kon herstellen tot 
een niveau dat sinds de bronstijd niet meer bereikt was.545 In de Betuwe bewogen mensen zich in 
deze periode naar hogere delen in het landschap door toenemende overstromingen en rivierver-
leggingen.546 Hoewel de bevolking hier uitdunde, raakten geen grote gebieden verlaten. Wel zal er 
een economische neergang plaats hebben gevonden van nederzettingen direct langs de rivier die 
zich maar met moeite konden herstellen van de overstromingen.547 Pas vanaf de late 6e eeuw ging 
de ontwikkeling weer opwaarts en werd het rivierengebied opnieuw belangrijk en onderging een 
integratieproces in het Merovingische rijk.

Relevant blijft de vraag welke zeer grote overstromingen uit de in figuur 10.10 en figuur 10.11 
gepresenteerde reeks te koppelen zijn aan welke overstromingsafzettingen in het maatregelge-
bied (tabel 10.2), welke rivierverleggingen er gedurende deze periode hebben plaatsgevonden 
(figuur 10.7) en precies wanneer deze een impact kunnen hebben gehad op de bewoning en de 
bewoningsmogelijkheden.548

542   
Overstromingen met herhalingskansen groter dan 1 keer in de 500 jaar.

543   
Zie de discussie in Cohen et al. 2016, 48 e.v. en § 4.2.3 en § 4.2.4

544   
Cohen et al. 2009, 2012, 2016.

545   
Teunissen 1988; Pierik 2017.

546   
Pierik & Van Lanen 2017.

547   
Van Munster 2012.

548   
Zie ook § 2.3.3 in Cohen et al. 2016 over het effect van extreme overstromingen en landschapsveranderingen.
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Figuur 10.11. Frequentie van grotere overstroming van de Rijn in het gebied stroomafwaarts van Rees met 
herhalingstijden van eens in de 250 jaar (zwart), 100 jaar (donkergrijs), 50 jaar (grijs) en 25 jaar (lichtgrijs). 
Geregistreerde overstroming met een kans op herhaling groter dan 1-per-1000 jaar zijn aangegeven met bolle-
tjes aan de bovenzijde van de figuur. Geregistreerde overstroming met een kans op herhaling tussen 1 per 500 
tot 1 per 1000 jaar zijn aangegeven met bolletjes aan de binnenzijde van de figuur. Relatief rustige perioden 
met weinig overstromingen zijn aangegeven met grijze balken (naar: Toonen et al 2013 en Cohen et al. 2016, 
tabel 1).
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Visveld herhalingstijd Crevassegeulen Ruimte voor de Waal
Jaar vC./AD eens in de dateringen crevassebasis of lagen in de crevassewaaier

2076-1898 vC. 

(1987 vC.) 940 jaar A

Zone BC: geulbasis 1885 ± 300 vC. 

P9/57: verspoelingspakket: 1773 ± 295 vChr/ 1758 ± 285 vC.

1495-1187 vC.

(1356/1324 vC.)

750 jaar B Secties L1/Z: riviergeulbasis 1422-1258 vChr/1384 ± 300 vC.

Jaar AD

237/282 500 jaar C

Sectie AB: geulbasis 135-240 nC.  

Zone Griftdijk Zuid [77-1]: geulbasis 240-335 nC. 

Zone E [werkput 10]: accretielaag 215-415 nC.

~357 200 jaar Sectie O: geulbasis 346-422 nC.  

Zone Griftdijk Zuid (37-2): reactivatielaag 316-516 nC. 

Sectie L1b: accretielaag 315-515 nC. 

Zone E [werkput 13]: geulbasis 326-528 nC. en 393-537 nC. 

~366 300 jaar

~410 400 jaar

~460 400 jaar

~500 400 jaar

~596 600 jaar Zone T3: crevassewaaier 5e tot 7e eeuw (sluitingsdatum 647-

766 nC.)

784/5 1500 jaar Zone E [werkput 10]: accretielaag 615-815 nC. 

Zone T3 [laag 42/41]: 8e eeuw (mgl. vroege 9e eeuw)

Einde sedimentatiefase crevassewaaier 8e eeuw (T3, J, O2/2). Begin Karolingische bewoningsfase

1233 400 jaar Dijkdoorbraken en overslagafzettingen

Opgeven van de nederzetting in zone J na ca. 13751374 4000 jaar D

Tabel 10.2. Globale datering en herhalingsfrequentie van extreem hoogwaters zoals geregistreerd in het 
Visveld te Lent (Toonen et al. 2013, 2017a, b; Cohen et al. 2016, tabel 1) vergeleken met gedateerde cre-
vasse-afzettingen in het onderzoeksgebied Ruimte voor de Waal. A Rheinberg 3.9 event; B Visveld 3.3 event; 
C Visveld 1.7 event; D zeer extreme overstroming in januari 1374 (Buisman 1996; Herget & Meurs 2010; van 
Doornik 2013).
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10.7 Nieuw akkerland

10.7.1 Karolingisch en Ottoons akkerland
Pas in de late 8e of vroege 9e eeuw neemt tijdens een relatief droge periode met weinig hoogwa-
ters (figuren 10.10 en 10.11) de rivierinvloed op het gebied af en wordt het terrein als akker geëx-
ploiteerd vanuit Lent, dat in die tijd op dezelfde plaats ligt als de huidige dorpskern.549 Boven het 
niveau van het Merovingische spoor in zone J werden bijvoorbeeld nieuwe kleilagen afgezet die 
in de zones J en O2-2, afhankelijk van de mate van preservatie van spoorniveaus en akker- en/ of 
bewoningslagen, uit de perioden vanaf de Karolingische tijd tot en met late middeleeuwen dateren. 
Deze vormen in zone J het ingravingsniveau van de vele sporen van een nederzettingslint die in de 
Ottoonse tijd langs de laagte van de crevassegeul ten westen van de Waalbrug is ontstaan.550 Klei-
laag 30 ten oosten van de Waalbrug in de zones B/C, Q-oost en binnen vindplaats P9/57 is ver-
moedelijk al vanaf de gevorderde midden-Romeinse tijd of de laat-Romeinse tijd tot in de late fase 
van de vroege middeleeuwen afgezet. Ook dit gebied werd echter pas vanaf de Ottoonse tijd of de 
volle middeleeuwen opnieuw (structureel) als landbouwgrond in gebruik genomen.

10.7.2 Volmiddeleeuws akkerland
Vondsten uit de 10e eeuw laten zien dat het terrein deze functie in de volle middeleeuwen als 
akkerland behield toen het dorp een zuidelijke uitbreiding kreeg in Linteruuic, de op korte afstand 
westelijk van de Waalbrug opgegraven nederzetting in zones O2 en J.551 De middeleeuwse akker-
lagen bestaan uit sterk zandige klei met soms wat houtskool en een dunne strooiing van vondst-
materiaal en variëren in dikte van 25 tot wel 65 cm. Uit de opgravingsgegevens is gebleken dat 
binnen dit pakket soms een wat donkerder gekleurde of grijzere top kan worden onderscheiden 
van een lichtere onderzijde.552 De top bevatte doorgaans, naast ouder materiaal, vondsten uit de 
late middeleeuwen en de 16e eeuw. De onderzijde bevatte in hoofdzaak materiaal uit de volle mid-
deleeuwen en in mindere mate de Karolingische en Ottoonse tijd.553 De middeleeuwse cultuurlagen 
direct ten oosten van de Waalbrug kunnen stratigrafisch gekoppeld worden aan de middeleeuwse 
akkerlagen ten westen van de brug maar waren in dit gebied soms dusdanig verploegd en verrom-
meld (door sporen, afvalmateriaal, bioturbatie, fosfaatvlekken) dat van de oorspronkelijke strati-
grafie weinig te herkennen viel.

10.7.3 Vroege doorbraakafzettingen
Het bovenste deel van het middeleeuwse pakket bestaat uit vroege doorbraakafzettingen, ont-
staan na het gereedkomen van de Betuwse dijkring. In het oud archief Over-Betuwe zijn te Lent 
of in de directe omgeving van Lent tenminste 20 dijkdoorbraken bekend uit de periode 1503 tot en 
met 1834, maar in de bijna 200 jaar daarvoor moeten er ook enkele hebben plaatsgevonden. In 
profiel P1803 van onderzoekzone E is bijvoorbeeld een afgespoeld laag dijkje teruggevonden554 en 

549   
Verhelst 2018; Keunen, Van der Veen & Tuinstra 2018.

550   
Verhelst 2019b.

551   
Ibid.

552   
Ibid.

553   
Ibid.

554   
Hesseling 2017a.
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in zone B/C een laatmiddeleeuws kolkgat.555 De grotere hoogwaters konden nog niet door de lage 
en soms slecht onderhouden dijken worden gekeerd, wat eveneens blijkt uit de overzichtscompila-
ties van historische bronnen van dijkdoorbraken.556 Vrijwel iedere grotere afvoer uit de late middel-
eeuwen en het begin van de Nieuwe tijd heeft op verscheidene plekken via dijkdoorbraken schade 
toebracht.557 De nederzetting die in zone J werd opgegraven ontstond rond 875 en bleef tot het 
einde van het derde kwart van de 14e eeuw bestaan waarna de bewoning plotseling werd opge-
geven.558 Uit de onderzoeksgegevens is echter niet af te leiden wat de reden is geweest om deze 
locatie te verlaten. Relevant is dat in januari 1374 één van de twee allergrootste rivieroverstromin-
gen uit het holoceen (!) plaatsvond in het stroomgebied van de Rijn (figuur 10.10).559 Onderzoek 
heeft uitgewezen dat in 1374 te Keulen maar ook bij Lobith afvoeren hebben plaatsgevonden van 
meer dan 19.000 kubieke meter/seconde.560 Historische bronnen zoals de Stadsrekeningen van 
Arnhem 1373/1374 en 1374/1375, de Tielse Kroniek uit 1450 en de Cameraarsrekeningen van de 
stad Deventer 1374/75 beschrijven de verwoestingen die het gevolg waren van deze watersnood-
ramp uitvoerig.561

In zone J werden de cultuurlagen afgedekt door een duidelijke overslagafzetting die dateerde 
na 1600.562 In het uiterste zuiden van de opgraving in zone Griftdijk Zuid (het dichtste bij een van 
oude kaarten bekend wiel) bereikten de overslagafzettingen een dikte van 1,10 m. Het grootste 
deel van dit pakket bleek in de periode 1500-1800 verploegd te zijn geraakt. Ook onder de lagen 
en sporen uit de fortfase (na 1585) komen in het oosten van zone Hb overslagafzettingen voor en 
in ook in de vulling van de bedekte weg van het fort is doorbraakzand gesedimenteerd. De dijk-
doorbraken dwongen de gebruikers van het land om een groot aantal greppels te graven, ener-
zijds om overstromingswater van het bouwland af te leiden en anderzijds om het scherpe zand 
onder te spitten en vruchtbare klei weer boven. Een kolkgat in de buitengracht van het fort in het 
uiterste zuidwesten van zone Hb is ontstaan na ca. 1750 en getuigt van een van de vier doorbra-
ken in de late 18e eeuw.563

10.8 Uiterwaardenarcheologie: de Lentse Lotwaard
Ook in een deel van de Lotwaard kwamen in de Romeinse tijd brede riviermeanders voor die in de 
gevorderde midden-Romeinse tijd en de vroege fase van de laat-Romeinse tijd een bocht vormde 
in het gebied Hof van Holland. In de middeleeuwen werden de Romeinse afzettingen van zand en 
grind, voor zover gelegen in de uiterwaard, grotendeels geërodeerd door een jongere loop van de 
Waal. De scheiding tussen beide afzettingsfasen is tijdens het veldonderzoek waargenomen in een 

555   
Zie § 5.5.3 in dit rapport.

556   
Gottschalk 1971; Buisman 1995- 2000. Zie ook Keunen, Van der Veen & Tuinstra 2018.

557   
Glaser & Stangl 2003.

558   
Verhelst 2019b.

559   
Cohen et al. 2016, 40.

560   
Van Doornik 2013; Herget & Meurs, 2010, zie ook Wetter et al. 2011 voor de Rijn bij Basel. Ter vergelijking: de grootste afvoer van de laatste 
eeuw (1926) bedroeg 12.600 kubieke meter/seconde en de maximale veilige afvoer voor de Rijndijken bedraagt tegenwoordig 15.000 m3/s.

561   
Gottschalk 1971, 407-428; Buisman 1996, 246-253. Zie ook Cohen et al. 2016.

562   
I. Hermsen, projectdata.

563   
Verhelst 2019c.
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profiel direct westelijk van de nieuwe spoorbrug, in de uiterwaard dicht tegen de Oosterhoutse Dijk 
aan (secties W en U); hier was goed te zien hoe de sterk grindhoudende beddingzanden van de 
Romeinse rivier versneden werd door een met zand gevulde riviergeul uit de 11e of 12e eeuw.564 
Losse vondsten uit deze beddingafzettingen betroffen onder andere een complete ligger van een 
maalsteen van tefriet uit de vroege middeleeuwen, een complete kogelpot uit Pingsdorf uit de late 
10e tot vroege 12e eeuw en een cluster van houten stammen en lange palen waarvan er twee een 
dendrochronologische datering hebben: ná 72 vC.565 en ná 1054 nC.

Duidelijk is geworden is dat tegen de dijk en soms verder van de dijk sprake is van wat geologen 
‘multistory’ noemen, pakketten van verschillende ouderdom die al dan niet erosief boven elkaar 
voorkomen.566 Zo kwam tegen de Oosterhoutsedijk ter hoogte van de spoorbrug een nieuwetijds 
kronkelwaarddek voor op middeleeuwse beddingafzettingen. Sporen bleken in hoofdzaak voor te 
komen in de noordoostelijke helft van de uiterwaard, waar het landschap van na ca. 1500 in onver-
spoelde staat bewaard was gebleven. Verder zijn tussen de baggervondsten enkele metalen objec-
ten uit de Romeinse tijd die waarschijnlijk uit diepere beddingafzettingen zijn opgezogen. Hieron-
der is ook Romeins wapentuig, waaronder een spiegelschijf/Balteusschijf uit de tweede helft van 
de 1e eeuw en een ijzeren speerpunt uit 80-230 nC. Eveneens uit de beddingafzettingen afkom-
stig is een 10 bij 5 cm groot fragment gemodelleerd brons dat deel heeft uitgemaakt van een groot 
bronzen beeld. Dergelijke metaalvondsten moeten gezien de beperkingen van het onderzoek tij-
dens de baggerwerkzaamheden als een flauwe afspiegeling van de in het beddingzand aanwezige 
artefacten beschouwd worden. Metaalvondsten die relatief hoog in het beddingzand zijn aange-
troffen vormen voor een deel een chronologisch homogene groep uit de late 16e en (vroege) 17e 
eeuw, althans in het oosten van de uiterwaard. Elders in dit gebied dateren vondsten die relatief 
hoog in het rivierbeddingzand zijn gevonden uit zowel de late middeleeuwen als het begin van 
de nieuwe tijd. Eenzelfde vorm van multistory is gevonden in zone Q-oost waar een nieuwetijds 
uiterwaardendek discordant rust op een deels onthoofde bronstijdkronkelwaard. Ook de crevasse-
waaier in het gebied tussen zone E en Lent-West rust discordant op de onderliggende Romeinse 
kronkelwaard.

Pas na de bedijking, aan het begin van de late middeleeuwen, ontstond een rivier met een zeer 
brede maar ondiepe bedding die zijn loop relatief snel verlegde. Deze verplaatsing van de Waal-
bedding is sinds het midden van de 16e eeuw te volgen op historische kaarten. Rond 1700 begon 
de rivier zich direct stroomafwaarts van de flessenhals in de Waal verder naar het oosten te verleg-
gen, waarbij kort na 1714 de zuidelijke redan van Fort Knodsenburg wegspoelde.567 In de loop van 
de 18e eeuw schreed de erosie van de oostoever voort zodat deze in 1783 in de gehele Lotwaard 
even dicht bij de dijk lag. Deze situatie handhaafde zich in de eerste helft van de 19e eeuw, tot de 
Waal door de aanleg van kribben rond 1865 in een westelijker gelegen bedding werd gedwongen.

564   
Zie ook §11.4 in Porreij-Lyklema & Verhelst 2018.

565   
Porreij-Lyklema & Verhelst 2018, 180 (toevalsvondst 35/M63).

566   
Heunks & Ode 1998; Cohen et al. 2014.

567   
Porreij-Lyklema & Verhelst 2018, figuur 11.18
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