PREHISTORIE EN ROMEINEN BELICHT IN KASTEEL WIJCHEN
De jaarlijkse excursie van het Erfgoedplatform bracht ons naar het Kasteel en Museum Wijchen. Op
26 september om 14 uur werd de groep van 16 personen ontvangen door Jan Verhoogt (vrijwilliger)
en Ben Teubner (conservator). Op verzoek van het Erfgoedplatform stonden 3 thema’s centraal: de
prehistorische bewoning van het vennengebied, de Romeinse aanwezigheid in de regio en de
geschiedenis van het Kasteel Wijchen.
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Ben Teubner geeft uitleg bij de tentoonstelling

Prehistorie vennengebied
Dat het vennengebied van Overasselt en Wijchen in de prehistorie al gebruikt werd door de mens
was al langer bekend. De grafheuvels zijn hiervan de bewijzen. Onze kennis over het gebied kreeg in
de jaren 2013 en 2014 onbedoeld een impuls toen Staatsbosbeheer in delen van het gebied bomen
ging kappen en de bovenlaag van de bodem weghaalde. Talloze archeologisch vondsten kwamen
toen naar boven. Door de inspanningen van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland
afdeling Nijmegen e.o. zijn de vondsten verzameld. Het archeologisch bedrijf dat door de gemeenten
Heumen en Wijchen werd ingeschakeld heeft zijn eindrapport nog niet gepubliceerd, maar we
kunnen al wel concluderen dat het gebied niet alleen gebruikt werd voor het begraven in grafheuvels
en urnenvelden. Er zijn ook sporen van nederzettingen gevonden. Duizenden jaren terug woonden er
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dus ook mensen. Onder de titel “Veelzijdige Vennen” was hierover in 2015 een tentoonstelling in het
museum te zien.

Denkbeeldige prehistorische nederzetting

Romeinse tijd
Dat de Romeinen in Nijmegen woonden en er legerkampen hadden is bij iedereen wel bekend.
Minder bekend is dat een groot gebied rondom Nijmegen door de Romeinen werd gebruikt, onder
meer voor de landbouw. De duizenden soldaten in Nijmegen moesten immers ook eten. Wijchen
heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Hier verschenen boerderijen en Romeinse villa’s. De
tentoonstelling “Wachters van het Noorden” Laat zien hoe het Romeinse leven in Wijchen er toen uit
zag. Overigens heeft ook in Overasselt aan de Scheiwal een Romeinse villa met tumulus (grafheuvel)
gestaan.

Maquette Romeinse villa aan de Tienakker, Wijchen

Romeinse grafheuvel bij villa

Toilet

Buste keizer Augustus

2

Kasteel Wijchen
Het Kasteel zoals we dat vandaag kennen stamt uit de beginjaren van de 17de eeuw. Op oudere
fundamenten werd het renaissance kasteel gebouwd door Emilia van Nassau, dochter van Willem
van Oranje en gehuwd met Don Emanuel van Portugal. Het allereerste kasteel op deze plek is veel
ouder. De eerste vermelding stamt van 1392.
Het kasteel is op palen gebouwd in een natte venige ondergrond. Het huidige kasteel is eigenlijk te
zwaar voor deze fundering. Ter versteviging zijn ooit grote betonmassa’s aangebracht maar dit blijkt
nu geen goede oplossing te zijn. De toren is aan het scheefzakken en staat al enkele graden uit het
lood. In de komende jaren wordt dit probleem opgelost.

Jan Verhoogt gidst in de kelders

Helling voor aanvoer van kolen e.d.

Achter slot en grendel

Pekelbakken

Keldergewelf

Trap met 1 ½ treden dienstpersoneel

Slot
We beleefden een gezellige en interessante excursie in Wijchen.
Het museum bezit een prachtige vaste collectie en toont elk jaar meerdere wisseltentoonstellingen.
Een bezoek waard!
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