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Even LWAOW bijpraten….     september 2015 

 

De Vierdaagse en onderwaterarcheologie 

Een bijdrage van Peter Seinen en Joost van den Besselaar (Stichting Mergor in Mosam) 

Op de laatste dag van de jaarlijkse Vierdaagse van Nijmegen voert de route over de Maas bij 

Cuijk. Voor deze gelegenheid wordt door de genie een pontonbrug over de rivier aangelegd. 

Deze brug legt het scheepvaartverkeer voor de hele dag lam en biedt aan de stichting 

Mergor in Mosam een uitgelezen mogelijkheid om diverse archeologische locaties te 

verkennen. Deze locaties betreffen restanten van een laat-Romeinse brugpijler en een dito 

loskade (beiden Rijksmonumenten…) met grote nog herkenbare structuren. 

Ook afgelopen jaar op vrijdag 24 juli had de stichting weer een nuttig en interessant 

programma georganiseerd dat bestond uit onderwaterverkenningen die gericht zijn op het 

vaststellen van mogelijke veranderingen van de Rijksmonumenten. Beide monumenten 

staan voortdurend bloot aan de eroderende werking van de rivier en zware schepen die 

ondanks een wettelijk verbod nog steeds afmeren. 

 

 

Het basiskamp van Mergor in Mosam aan de Maasoever (foto: Geert van der Velde). 

Zo heeft de genoemde brugpijler reeds vele zware blokken natuursteen verloren die nu in de 

vaargeul liggen [1]. Jaarlijks wordt de positie van het erosiefront opgemeten en ook dit jaar 

was dat weer verder opgeschoven. Dit jaar hebben we, op ludieke wijze met kleine boeitjes, 
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ook de posities van de blokken natuursteen in de vaargeul gemeten. Het zijn er inmiddels 

meer dan vijftien…. 

 

Ook AWN en LWAOW aan de Maasoever (foto: Albert Zandstra). 

Ook de genoemde loskade, een combinatie van zware eikenhouten palen met daartussen 

uniek Romeins nederzettingsafval spoelt in gestaag tempo vrij. Nu mag het unieke 

verspoelde vondstmateriaal nog verzameld en gedocumenteerd worden [2], maar de nieuwe 

wetgeving gaat dat volgend jaar ook verbieden en dan spoelt alles ongezien weg. Een 

zwarte bladzijde in de geschiedenis van de professionele / commerciële archeologie…. 

Gelukkig liet de zon ons ook dit jaar niet in de steek en werd het, ondanks de archeologische 

zorgen, een gezellige en ontspannen dag met na afloop van de duiken een koel biertje en 

een heerlijk hapje. We kijken al weer uit naar volgend jaar… 

Referenties 

[1] W.B. Waldus, Een Romeinse brugpijler bij Cuijk), ADC Rapport 1836, 2009. 

[2] P.A. Seinen, J.A. van den Besselaar, A Late Roman Quay in the River Meuse near  

     Cuijk, Netherlands, The International Journal of Nautical Archaeology, Volume-43- 

     Number-2-September-2014, Wiley. 

 

 

 


