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Het Dertien Provinciën Project. Mergor in Mosam duikt in de Maas bij Maastricht  
 
De Romeinse brugpijlers in de Maas (bijdrage van Peter Seinen)  
 
Tijdens hun aanwezigheid in Maastricht bouwden de Romeinen niet minder dan drie 
bruggen, die allen hun resten in de Maas hebben achtergelaten. De ondiepte waar de 
funderingen onder lagen heette al eeuwen in de volksmond “de dam”. In de twintiger jaren 
van de vorige eeuw kwamen tijdens baggerwerkzaamheden houten en natuurstenen 
bouwmaterialen aan het licht, waardoor voor het eerst een relatie met de Romeinse bruggen 
gelegd werd. Na diverse onderzoeken en baggerwerkzaamheden, werd eind vorige eeuw 
door Arent Vos (NISA) de voorlopige balans opgemaakt. De in kaart gebrachte resten 
bestonden uit constructies van houtwerk zoals balken en funderingspalen en stapels 
natuursteen blokken. Deze bleken drie periodes van de eerste tot de vierde eeuw te 
vertegenwoordigden.  
In de daaropvolgende tien jaar gaven de veranderingen in de jaarlijkse diepteprofielen van 
de rivierbodem een verontrustende erosie weer. De stichting Mergor in Mosam organiseerde 
samen met stadsarcheoloog Gilbert Soeters een aantal verkenningen, waarbij de resten van 
een tot dan toe nog onbekende pijler werden ontdekt.  
Het Dertien Provinciën stimuleringsproject van de Rijksdienst, gaf een mooie gelegenheid 
om het gebied nog wat grondiger te gaan onderzoeken. 
 

   
 
Klaarmaken voor de verkenning, onder goedkeurend oog van stadsarcheoloog Gilbert 
Soeters (rechts). Foto’s van Geert van der Velde (links) en Luc Corthouts (rechts). 
 
De resultaten bleven niet uit. Van het eerder genoemde gebied zijn nog meer delen 
vrijgespoeld en moesten de ideeën over de afmetingen van de brug worden herzien. 
Bovendien werden op een plaats waar nog een andere pijler werd vermoed, ook resten van 
balken en funderingspalen ontdekt. Onderstaande afbeelding geeft een impressie van de 
houten structuur onderwater. De naad tussen twee haaks verbonden balken is haarscherp te 
zien.  
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Foto van Wilco van Lanen. 
  

 


