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Samenvatting 

In het kader van het onderzoek in het gebied Moordhuizen bij Dreumel door de 
Archeologische Werkgroep “Expeditie Over de Maas”, werd tussen 2010 en 2017 een 
groot aantal archeologische resten geborgen. Precies in de vroegere monding van de 
Alphense Uitvliet werden de laatste resten van een visfuik aangetroffen, maar door gebrek 
aan capaciteit niet verder onderzocht. 
  In 2017 werd de Stichting Mergor in Mosam gegund om de resten te bergen, te 
onderzoeken en te documenteren1. De reconstructie van de archeologisch complete 
visfuik2 gaf geen duidelijke aanwijzingen over de datering. Deze constructie is over een 
zeer lange periode gebruikt. Een mogelijke relatie met de vindplaats, de Alphense Uitvliet, 
geeft nog de meest waarschijnlijke datering van na 17573. Nog niet uitgewerkte en 
gerapporteerde waarnemingen van de Archeologische Werkgroep kunnen van invloed zijn 
op deze voorlopige datering. De laag waar de fuik zich in bevond was volledig afgedekt 
door een laag riviersediment van ruim voor 1815. Vondsten uit de laag, alsmede de 
waarnemingen in de proefsleuven rond de visfuik moeten nog uitgewerkt en gerapporteerd 
worden4. 
  In afwachting van de uitwerking en rapportage van deze waarnemingen besloot de 
Stichting alvast een absolute datering te laten uitvoeren. Hiervoor werd dankbaar gebruik 
gemaakt van een subsidie in het kader van het “Making Waves” project van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Met dit project werden activiteiten van vrijwilligers in de 
onderwaterarcheologie ondersteund. 
  Er werd gekozen voor een radioactief koolstof datering uit te voeren door BeteAnalytic. 

  De datering gaf door het bestaan van een “wiggle” twee mogelijkheden: 

• Tussen 1644 en 1694 (waarschijnlijkheid 53.2%) 

• Tussen 1726 en 1811 (waarschijnlijkheid 25.5%) 

Beide mogelijkheden sluiten aan bij de historie van de Alphense Uitvliet, die terug voeren 
is tot 1633. 

 
1. Inleiding 

  In het kader van het onderzoek in het gebied Moordhuizen bij Dreumel door de 
Archeologische Werkgroep “Expeditie Over de Maas”, werd tussen 2010 en 2017 een 
groot aantal archeologische resten geborgen. Precies in de vroegere monding van de 
Alphense Uitvliet werden de laatste resten van een visfuik aangetroffen, maar door gebrek 
aan capaciteit niet verder onderzocht. 
  In 2017 werd de Stichting Mergor in Mosam gegund om de resten te bergen, te 
onderzoeken en te documenteren5. De reconstructie van de archeologisch complete 
visfuik6 gaf geen duidelijke aanwijzingen over de datering. Deze constructie is over een 
zeer lange periode gebruikt.  Een mogelijke relatie met de vindplaats, de Alphense Uitvliet, 
geeft nog de meest waarschijnlijke datering van na 17577. Nog niet uitgewerkte en 
gerapporteerde waarnemingen van de Archeologische Werkgroep kunnen van invloed zijn 
op deze voorlopige datering. De laag waar de fuik zich in bevond was volledig afgedekt 
door een laag riviersediment van ruim voor 1815. Vondsten uit de laag, alsmede de 

 
1 Rapport: P.A. Seinen, Rapport MiM-Rapport-ODM-VF-2018-C. 
2 Er wordt verondersteld dat de visfuik rotatie symmetrisch is. 
3 Rapport: P.A. Seinen, Rapport MiM-Rapport-ODM-VF-2018-C. 
4 Nils Kerkhoven, privé mededeling 2020. 
5 Rapport: P.A. Seinen, Rapport MiM-Rapport-ODM-VF-2018-C. 
6 Er wordt verondersteld dat de visfuik rotatie symmetrisch is. 
7 Rapport: P.A. Seinen, Rapport MiM-Rapport-ODM-VF-2018-C. 
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waarnemingen in de proefsleuven rond de visfuik moeten nog uitgewerkt en gerapporteerd 
worden8. 
  In afwachting van de uitwerking en rapportage van deze waarnemingen besloot de 
Stichting alvast een absolute datering te laten uitvoeren. Hiervoor werd dankbaar gebruik 
gemaakt van een subsidie in het kader van het “Making Waves” project van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Met dit project werden activiteiten van vrijwilligers in de 
onderwaterarcheologie ondersteund. 
  Er werd gekozen voor een radioactief koolstof datering uit te voeren door BeteAnalytic. 
 

2. Dateringsonderzoek 
  De analyse werd uitgevoerd aan enkele fragmenten van de visfuik die hier onomstotelijk 
deel van hebben uitgemaakt. Hiertoe werden een aantal twijgjes van artefact ODM-VF-8 
losgepeuterd (Bijlage 1 Het artefact voor en na de bemonstering). 
  Omdat het gevaar bestond dat de resten kalkhoudende rivierklei een externe 
koolstofbron zouden vormen, werd als extra voorbehandeling van de monsters gekozen 
voor de extra stap van cellulose extractie 
 

3. Resultaten van het onderzoek 
  De resultaten van de analyse zijn opgenomen in Bijlage 2. De grafiek laat zien dat er 
uitgerekend in het interessegebied een behoorlijke “wiggle”9 optreedt. Hierdoor is het 
monster niet eenduidig te dateren. Het resultaat is een drietal 
waarschijnlijkheidsgebieden. Voor dateringen met een waarschijnlijkheid van 95.4% geeft 
dat: 

• Tussen 1644 en 1694 (53.2%) 

• Tussen 1726 en 1811 (25.5%) 

• Na 1917   (16.7%) 

  Als de afdekkende riviersedimenten inderdaad van ruim voor 1815 dateren, valt de 
mogelijkheid van na 1917 af en houden we een datering tussen 1644 en 1811 over, met 
als grootste waarschijnlijkheid tussen 1644 en 1694. 
 

  Deze datering(en) passen goed bij de beschouwingen over de historie van de Uitvaart10. 
Deze gaat mogelijk al terug tot het begin van de 14de eeuw, toen de eerste dijkringen 
werden aangelegd en het binnendijkse water op het laagste punt via sluizen naar de Maas 
moest worden afgevoerd. De eerste concrete verwijzing naar de Uitvliet stamt uit 1633 toen 
deze als uitwatering van de Alffense Sluijs samen met de Drumense Sluijs afgebeeld worden 
op een Molenkaart. Ook op een kaart van het Kwartier van Nijmegen uit 1757, wordt de 
Alphense Sluijs vermeld. Op deze kaart worden dijkdoorbraken weergegeven, waarvan één 
in de buurt van de plaats van de Alphense Sluijs. De omgeving heeft toen mogelijk een grote 
verandering ondergaan. De exacte positie kan sowieso op geen van beide kaarten worden 
vastgesteld. De eerste geografisch betrouwbare weergave van de Uitvliet stamt uit 1815, 
waarbij de loop in de daarop volgende 200 jaar hetzelfde blijft binnen de nauwkeurigheid 
waarmee deze geogerefereerd kon worden. Pas in 2015 wordt de uiterwaarde waar de 
bedding doorheen loopt, door Nederzand afgegraven. 
 
  

 
8 Nils Kerkhoven, privé mededeling 2020. 
9 Een “wiggle” is een afwijking van het lineaire verband tussen de gemeten en werkelijke (gekalibreerde) datering. Dit 

fenomeen wordt veroorzaakt door fluctuatie is de concentratie van radioactief koolstof in de atmosfeer. 
10 P.A. Seinen, Rapport MiM-Rapport-ODM-VF-2018-C. 
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4. Conclusies 

• De meest waarschijnlijke datering van de visfuik ligt tussen 1644 en 1694 of  

tussen 1726 en 1811. 

• De historie van de inrichting van het landschap rond de Alphense Uitvliet past goed bij 

deze dateringen. 

Dankbetuiging 
Onze dank gaat uit naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat in het kader van het 
project “Making Waves”, waarbinnen de activiteiten van vrijwilligers in de 
onderwaterarcheologie werden gesteund, dit onderzoek mogelijk heeft gemaakt. 
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Bijlage 1 Foto’s van het gebruikte artefact voor en na bemonstering. 
 

 
Afbeelding 2 Monster ODM-VF-18 in oorspronkelijke staat. 
 
 

 
Afbeelding 3 Monster ODM-VF-18 na bemonstering voor de analyse. 
 
 

 
Afbeelding 4 Delen van Monster ODM-VF-18 verstuurd naar BetaAnalytic. 
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Bijlage 2 Rapportage van BetaAnalytic. 
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Bijlage 3 Factuur BetaAnalytic. 
 

 
 
 


