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Geachte leden van de Raad, 

 

Op 28 mei j.l. heeft de rekenkamer aan uw raad een brief gestuurd betreffende mogelijke twijfel 

aan het bestaan van een Romeins waterwerk op het gebied van de gemeenten Groesbeek en 

Nijmegen.  De rekenkamer concludeert, op basis van een naar eigen zeggen kort oriënterend  

bronnenonderzoek, dat “het bestaan van een Romeins aquaduct met gerede twijfel is omgeven“, 

en raadt de gemeente daarom aan “om in haar beleid en uitingen hierin voorlopig de nodige 

terughoudendheid te betrachten”. 

 

Wij hebben vastgesteld dat de rekenkamer bij haar onderzoek een gevarieerde  verzameling 

bronnen heeft geraadpleegd van uiteenlopend karakter en kwaliteit, maar niet of nauwelijks 

gebruik heeft gemaakt van de binnen de gemeente aanwezige kennis en kunde. Externe 

deskundigen op het gebied van archeologie, zo mogelijk gespecialiseerd in Romeinse 

waterwerken, lijken evenmin geraadpleegd. Dat is jammer; archeologie en geschiedenis zijn 

immers vakgebieden die een specifieke expertise vereisen om bronnenmateriaal op de juiste 

wijze te kunnen interpreteren, en een onvoldoende aanwezigheid of inzet van die expertise leidt 

licht tot overhaaste gevolgtrekkingen. Een groot deel van de brief van de rekenkamer heeft 

niettemin een sterk inhoudelijk karakter, niet in alle gevallen geschraagd door de beschikbare (al 

dan niet door de rekenkamer geraadpleegde) bronnen en feiten.  Wij betreuren het dan ook dat 

de rekenkamer vergaande conclusies verbindt aan een beperkt oriënterend bronnenonderzoek. 
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Tot op heden vinden wij in het gepubliceerde en ongepubliceerde onderzoek van zowel derden 

als de gemeente zelf, alsmede in het oordeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

voldoende gronden om het bestaan van een Romeins aquaduct in Nijmegen en Groesbeek voor 

zeer waarschijnlijk te houden, en zullen wij daarom aan dit belangrijke onderdeel van ons 

Romeinse verleden gepaste aandacht blijven besteden. 

 

Wij nemen de brief van de rekenkamer dan ook voor kennisgeving aan en hopen u hiermee 

voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 

 

De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, 

 

 

 

 

drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg 
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