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Samenvatting
Een paar maanden na de grote wateroverlast in juli 2021 werd door de Stichting Mergor in
Mosam een onderwater verkenning in de Maas bij Maastricht uitgevoerd. Het hoofddoel was
om de effecten van de wateroverlast op de conservering van de archeologische resten van de
pijlers van de Romeinse bruggen vast te stellen.
Naast de onderwater verkenning werden door Rijkswaterstaat ook nog MultiBeam metingen
op en rond het gebied uitgevoerd.
Analyse van de metingen en de waarnemingen lieten zien dat er in het gebied waar de
archeologische objecten liggen geen gemiddelde daling of stijging van de bodem
plaatsgevonden heeft. Veranderingen beperken zich tot + 15 cm tot - 18 cm. De zuidelijke
grens van Gebied F kent zelfs een bodemstijging van tussen + 15 cm tot + 48 cm.
Verkenning van het gebied zuidelijk van deze grens die door een steil rand gemarkeerd
wordt, leverde de waarneming van tot nu toe onbekende objecten op. Deze objecten bestaan
uit een noord-zuid georiënteerde palenrij en blokken bewerkte natuursteen. Deze objecten
lijken geen deel uit te maken van de pijlerconstructie in Gebied F.
1. Inleiding
De structuren van de Romeinse brugpijlers zijn na het verval van de jongste brug, nog tot
begin twintigste eeuw bij laagwater zichtbaar geweest, als een ondiepte die over de volle
breedte van de rivier liep, “de dam” genaamd. In de loop van de twintigste eeuw wordt de
Maas steeds beter gekanaliseerd en genormaliseerd, waarvoor de Maas uitgebaggerd
moet worden. Hierbij stuit men in de twintiger en zestiger jaren op zware eikenhouten
palen en bewerkte natuursteen blokken. Deze resten bieden zoveel weerstand dat men
een deel laat liggen. Na wat kleinschaliger verkenningen en onderzoeken, worden de
gebieden met zichtbare resten pas eind jaren negentig systematisch onderzocht door Vos.
Dan blijkt er sprake te zijn van minimaal drie bouwperiodes van de eerste tot de vierde
eeuw.
Ruim tien jaar later wekken multibeam metingen van de rivierbodem de belangstelling
van de stichting Mergor in Mosam. Drie van vijf opvallende ondieptes, die in een
regelmatig patroon liggen, hebben nog geen archeologische sporen opgeleverd. Wetende
dat de Maas haar eroderende werk doet, leek het de moeite waard om die ondieptes te
verkennen. Tussen 2012 en 2017 worden vier verkenningen uitgevoerd, die resten van
nog onbekende pijlergebieden opleveren. Bij de laatste verkenning blijkt dat het gebied
met dag zomende resten steeds groter wordt. Bovendien bleek de conditie van het
houtwerk slecht te zijn. Om in de toekomst het monument beter te kunnen beschermen
kreeg het gehele gebied in 2017 de Rijksmonument status.
De stichting Mergor in Mosam blijft jaarlijks verkenningen organiseren om inzicht in de
conservering en de samenhang van de archeologische resten te achterhalen.
2. Bureauonderzoek van verschillende contexten
2.1 De geografische context
Afbeelding 2 laat de geografische context van het onderzoeksgebied zien.
De site ligt volledig in de Maasbedding zuidelijk van de Sint Servaes brug, globaal
tussen de boeien ML-43 en ML-41. Alle structuren, zowel de veldtekeningen van Vos
als de nieuwe door de stichting Mergor in Mosam ontdekte structuren zijn met behulp
van de Gemeentelijke kadasterkaart geogerefereerd ingetekend in CorelDraw.
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Afbeelding 2 De geografische context van het onderzoeksgebied.
2.2 De geologische context
De site rust op de Maasterrassen, waar zand- en grind-afzettingen een dikke mergel
laag afdekken. In de Romeinse tijd (50- 400 AD) was de loop van de Maas circa 50 m
westelijker. De rand van het diepe gedeelte van de huidige vaargeul valt ruwweg
samen met de Romeinse oostelijke Maasoever. Resten van een bruggenhoofd op de
westelijke Maasoever zijn teruggevonden ter hoogte van de rand van de tweede lijn
van de huidige bebouwing1.
2.3 De historische context
De laatste stenen (?) brug van mogelijk Romeinse oorsprong wordt vanaf de vroege
Middeleeuwen genoemd en zou nog tot in de volle Middeleeuwen als brug
gefunctioneerd hebben, tot deze tijdens een processie in 1275 instortte. Tot dusver is
nog geen archeologisch bewijs gevonden voor reparaties aan de brug na de Romeinse
tijd. Dat zou betekenen dat de brug ruim 800 jaar gefunctioneerd zou moeten hebben
zonder reparaties, wat zeer onwaarschijnlijk is. Deze ongerijmdheid wacht nog op een
verklaring. Het is ook maar de vraag of de Middeleeuwse brug wel op dezelfde positie
als de Romeinse bruggen lag.
De Romeinse brugresten zijn overigens, tot de waternormalisatie van de Maas, nooit
helemaal uit het zicht verdwenen geweest. De resten maakten deel uit van de “dam”,
een ondiepte die kennelijk regelmatig droogviel tijdens laagwater. Het is niet duidelijk of
deze dam ook benut werd als oeververbinding in het laagwater seizoen en hiervoor
onderhouden werd.

1

Panhuysen, 1996.
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2.4 De archeologische context
Archeologische beschrijvingen en onderzoeken aan de brugresten (de “dam” in de
volksmond) zijn van 1923 tot 1999 met grote tussenpozen uitgevoerd. Een overzicht:
• In 1923 werd voor de eerste keer melding gemaakt van de vondst van zware
houten palen en stenen tijdens de uitvoering van baggerwerkzaamheden acht jaar
daarvoor. Hierbij wordt voor het eerst een verband tussen de resten en een laatRomeinse brug gesuggereerd.
• In 1963 werden weer baggerwerkzaamheden uitgevoerd waarbij wederom houten
palen en stenen werden geborgen. Deze werkzaamheden werden archeologisch
begeleid door de ROB2 in samenwerking met de SOWO3
• In 1963- 64 werd het eerste archeologische onderzoek uitgevoerd door duikbedrijf
Van der Hidde, in opdracht van de ROB. Hierbij wordt melding gemaakt van het
houten raamwerk, alsmede losse balken, palen en stenen, waarvan een deel nog
in verband. Intrigerend waren meldingen van delen van natuurstenen boogresten.
• In 1964- 65 werd door van der Hidde aanvullend onderzoek gedaan, dat niet meer
gerapporteerd is. Later laat Panhuysen4 het in de zestiger jaren verzamelde hout
dateren. Dit geeft de eerste indicatie voor resten van twee bruggen, gebouwd in de
eerste en derde eeuw.
• In 1992- 93 werd door de AAO5 in samenwerking met de WOOR6, een snelle
verkenning uitgevoerd waarbij een zorgwekkende conditie werd geconstateerd.
• In 1998 werd door de WOOR, ondersteund door de LWAOW7 een verkenning
uitgevoerd die de conclusies van de verkenning van vijf jaar eerder bevestigde.
• In 1999 en 2000 werden door RWS en de ROB-NISA8 (Vos) twee
opgravingprojecten uitgevoerd met als doel het gedetailleerd in kaart brengen van
alle zichtbare archeologische resten. Deze projecten hebben uiteindelijk een deels
geogerefereerd overzicht opgeleverd, waarin zes verschillende gebieden worden
onderscheiden met dateringen die wijzen op tenminste drie periodes, de eerste,
tweede en vierde eeuw (het eindrapport (2013) van de verkenning van 2012 geeft
een korte beschrijving van de sites, almede een overzicht van de
dendrochronologische eikenhoutdateringen9). Materiaal uit de derde eeuw werd
toen niet meer aangetroffen. Naast de resten van natuursteen en hout werden nog
ongeveer 70 deels Romeinse artefacten10 geborgen.
De resultaten, inclusief een complete bibliografie, zijn samengevat door Vos.
Detailinformatie is terug te vinden in het projectarchief11.
•
In 2012 werd door de stichting Mergor in Mosam, in samenwerking met de lokale
vereniging van sportduikers Maastrichtse Onderwatersport Club, voor het eerst
sinds ruim tien jaar een verkenning uitgevoerd boven verschillende gebieden: de
2

Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Jules Bogaers.
Stichting Onder Water Onderzoek, E.A. Rietzschel.
4
Titus Panhuysen, voormalig stadsarcheoloog van Maastricht.
5
Afdeling Archeologie Onderwater, onderdeel van de ROB, later
Nederlands Instituut voor Scheepvaart Archeologie.
6
Werkgroep Onderwaterarcheologie Oostelijk Rivierengebied.
7
Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water
(Werkgroep van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland).
8
Nederlands Instituut voor Scheepvaart Archeologie.
9
Seinen, 2013.
10
Vos 2004, pagina 93.
11
Projectarchief ROB-project 1999-2000 digitaal te verkrijgen bij P.A. Seinen,
seinen@onsbrabantnet.nl.
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oude Jeker-monding, het brugpijlergebied, en diverse gebieden waar, volgens
sonar multibeam metingen (RWS-2011), grote veranderingen (verdiepen van de
rivierbodem) opgetreden waren.
Ondanks het zeer slechte zicht werden belangrijke waarnemingen van bewerkte
natuursteen blokken gedaan op plaatsen waar nog niet eerder dergelijk materiaal
aangetroffen was.
In 2015 werd door de stichting Mergor in Mosam een tweede verkenning
uitgevoerd boven verschillende gebieden: de oude Jeker-monding en de 2
ondieptes die op de sonar multibeam metingen (RWS-2011) te zien waren. Het
doel van de verkenning was het terugvinden en nauwkeuriger inmeten van de in
2012 waargenomen objecten (natuursteen blokken en houten palen).
Voor de oude Jeker-monding werden de natuursteen blokken ingemeten. De
houten paal werd niet meer waargenomen.
Op de meest noordelijke ondiepte werd een houten balkenframe aangetroffen,
dat sterk lijkt op de pijler resten meer noordoostelijk. Van het frame werden
afmetingen en positie (globaal vanaf een enkele positie aan de oever) bepaald.
In 2016 werd door stichting Mergor in Mosam een derde verkenning uitgevoerd
boven verschillende gebieden: Gebied-E, waar in 2015 een nieuw houten
balkenframe werd ontdekt en Gebied-F, net ten zuiden van Gebied-E.
Het balkenframe was verder vrijgespoeld en werd nauwkeuriger ingemeten
(trilateratie). In Gebied-F werden grote natuursteen blokken waargenomen.
In 2017 werd door de stichting Mergor in Mosam een vierde verkenning
uitgevoerd, waarbij ten zuiden van Gebied-E, tussen Gebied-E en Gebied-F in,
een nog onontdekte structuur van bewerkt hout en natuursteen werd ontdekt. Door
het zeer slechte zicht kon een mogelijk verband met de structuur in Gebied-E, niet
worden vastgesteld.
In 2020 werd het eerste veldwerk in het kader van het Dertien Provinciën project
uitgevoerd. Hierbij werd bevestigd dat de zuidelijke houtstructuur in Gebied-E deel
uitmaakt van het balkenframe. Ook werden voor het eerst meerdere houten
structuren in Gebied-F waargenomen.

3. Doelstelling onderzoek en onderzoeksvragen
De doelstellingen van het onderzoek:
• Het vastleggen en beoordelen van de eventuele schade die het Rijksmonument heeft
opgelopen als gevolg van erosie door de overstroming van de Maas in juli 2021.
• Het verkennen van de Gebieden E en F ten aanzien van nog onbekende of nog niet
nauwkeurig ingemeten objecten.
• Het nader onderzoeken van het roeibootje dat zichtbaar werd op de Hoge Resolutie
MultiBeam metingen van Periplus12.

4. Beschrijving van onderzoeksmethoden en technieken
De gebruikte technieken ten aanzien van het aansturen van de duikers, het opmeten van
posities, afmetingen & oriëntaties, het vastleggen van metingen en
veiligheidsvoorzieningen worden uiteengezet in Bijlage 1.

12

Brenk, 2018.
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5. Resultaten van het onderzoek
Ondanks het matige zicht, dat de activiteiten zoals opmeten, fotograferen en filmen
ernstig belemmerde, werden toch belangrijke waarnemingen gedaan.
Resultaten MultiBeam onderzoek Rijkswaterstaat
De data van de Multibeam metingen van Rijkswaterstaat werden aangeleverd13 in de
vorm van een tekst-file. De tekst-file werd met Surfer © omgezet in een grid-file, waarmee
in Voxler © een projectie van het bodemprofiel gemaakt werd (Afbeelding 3).
Naast het bodemprofiel van deze meting uit oktober 2021 werd ook met Surfer © een
verschilmeting met de meting uit 2020 berekend (Afbeelding 4). De details van de
dataverwerking, alsmede de parameter-instellingen staan in Bijlage 2.
Voor de verschilmeting beduiden de positieve getallen een bodemverhoging en negatieve
getallen een bodemverlaging aan.

Afbeelding 3 Bodemprofiel van de MultiBeam meting uit oktober 2021.
13

Met dank aan Math Lemmens, 2021.
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Afbeelding 4 Profiel van de verschilmeting van de MultiBeam metingen uit 2021 en 2020.
Het gemeten gebied is kleiner dan dat van voorafgaande jaren. Gemiddeld genomen lijkt
er weinig verschil te zijn tussen de situatie voor en na de sterke waterafvoer in juli 2021.
Verhoging en verlaging van de rivierbodem, weergegeven op de zogenaamde erosiekaart
in Afbeelding 4 lijken elkaar in evenwicht te houden. Slechts in enkele gebieden
overschrijdt deze de 48 cm. Op verreweg het grootste deel van het bodemoppervlak
(groen) blijven de veranderingen tussen + 15 cm en -18 cm.

9

In het gebied met aangetoonde (waargenomen) archeologie lijkt ook weinig te zijn
veranderd. Afbeelding 5 geeft het geogerefereerde overzicht van alle bekende
archeologische objecten geprojecteerd op de erosiekaart.

Afbeelding 5 Archeologische structuren geprojecteerd op de erosiekaart.
Afbeelding 6 geeft een detail van Afbeelding 5 weer met alle bekende archeologische
objecten. Slechts hier en daar overschrijdt de bodemverlaging de -18 cm (lichtblauw).
Op enkele locaties is zelfs sprake van verhoging van de bodem tussen +15 cm en + 48 cm
(geel).
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Afbeelding 6 Detail van Afbeelding 5 met alle bekende archeologie
Afbeelding 7 geeft de details weer van Afbeelding 6 weer, met alle bekende
archeologische objecten die door de Stichting Mergor in Mosam de afgelopen jaren zijn
ontdekt en vastgelegd aangeduid met Gebieden E en F. Ook op deze locatie bedraagt de
bodemverlaging maximaal -18 cm.
Opvallend zijn de vijf zandduintjes (geel), die precies op de plaats liggen waar een steil
rand van het pijlergebied F ligt, die samenvallen met waargenomen palen en balken.
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Afbeelding 7 Detail van de Gebieden E en F van de Stichting Mergor in Mosam.
Aanvullend op de MultiBeam metingen, heeft Rijkswaterstaat ook belangrijke GPS
metingen van enkele belangrijke referentiepunten uitgevoerd. Het gaat hierbij om de
noordelijke ponton van Rederij Stiphout, de Afmeerpalen en het bodemanker van de
groene boei. Dit zijn belangrijke referentiepunten, zoals verderop nog zal blijken. De
metingen staan weergegeven in Bijlage 3 en Afbeelding 8.

12

Afbeelding 8 Overzicht van alle archeologische objecten met referentiepunten.
Afbeelding 9 geeft een meer gedetailleerd beeld van Afbeelding 8 met het gebied met de
archeologische objecten.
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Afbeelding 9 Detail van Afbeelding 8
Afbeelding 10 geeft een gedetailleerd beeld van Afbeelding 9 met de archeologische
objecten in Gebieden E en F die ontdekt en beschreven zijn door de Stichting Mergor in
Mosam.

14

Afbeelding 10 Gedetailleerde weergave van de Gebieden E en F in Afbeelding 9.
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Resultaten verkenningen Gebieden E en F.
Gebied E en omgeving
Verkenningsduik vanaf het Rondeel.
Door de sterke stroming in juli 2021 zijn de gidslijn en bodemanker met label P0 (meest
noordelijke label in Afbeelding 10) losgeraakt. Het heeft geruime tijd geduurd om deze
weer te herstellen.
De positie van de gidslijn staat weergegeven in Bijlage 4 Volgnummer 5 Afbeelding C,
met een groot steenblok en een houten paal als voorlopige referentiepunten.
Een korte verkenning naar het Gebied G, eerder onderzocht door Vos14 leerde dat een
groot deel van het zwerfafval dat in de loop der tijd door het raster van touwen ingevangen
was, verdwenen is. Het balkenframe is nu goed te zien. Het touwenraster zelf is
ongeschonden.
Gebied F en omgeving
Verkenningsduiken vanaf Ponton-noord (Stiphout).
Er werden drie locaties bezocht:
•
Gebied F, waar langs de zuidelijke steil rand tijdens de vorige verkenningen steeds
meer palen en horizontale balken waargenomen en gemeten werden (Afbeelding 10).
Deze min of meer oostwest lopende steil rand zou pijler F kunnen zijn. Van de palen
en balken werd alleen de horizontale balk met label P149 waargenomen.
Waarschijnlijk gaan de overige palen en balken verscholen onder het sediment. De
MultiBeam resultaten (Afbeelding 7) bevestigen het ophogen van de bodem ter
plaatse.
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•

Een locatie ten zuidwesten van Gebied F
Betrekkelijk dichtbij Ponton-noord en de Afmeerpaal, werden twee verticaal
geplaatste palen op een onderlinge afstand van 130 cm waargenomen. De afmetingen
van de palen bedraagt 23 x 23 cm2 en 34 x 35 cm2. Beide palen werden gelabeld met
de nummers 416 en 417 De positie werd bepaald ten opzichte van de verbindingslijn
tussen de Afmeerpaal (bij Ponton-noord) en het bodemanker van de groene boei
(Afbeelding 10). De meest noordelijke paal staat op een afstand van 670 cm vanaf de
Afmeerpaal met een verschuiving van 400 cm in zuidelijke richting.
Bij een vervolg duik werden langs de noordelijke lijn nog twee palen ontdekt, ook op
een afstand van 130 cm. Afbeelding 11 geeft de palenrij van vier palen weer in de
context van de MultiBeam metingen.
Gezien de afstand tot Gebied F zou deze palenrij bij een nog niet ontdekte pijler
kunnen horen. Of deel uit maken van de oeverbescherming. Vervolgverkenningen
zullen mogelijk meer duidelijkheid geven.

•

Het bodemanker van de groene boei
Een paar meter ten noorden van het bodemanker van de groene boei werden twee
grote bewerkte natuursteen blokken waargenomen. De exacte posities en afmetingen
zijn nog onbekend. Deze locatie ligt een flinke afstand van het Gebied F. Afbeelding 11
geeft de palenrij weer in de context van de MultiBeam metingen.

Vos, 2002
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Afbeelding 11 De nieuw ontdekte palenrij in de context van de MultiBeam metingen.

Zoektocht naar de roeiboot
De locatie van de roeiboot (Afbeelding 1215) is door Periplus met een Hoge Resolutie
meting (5 cm) zeer nauwkeurig vastgelegd:
XRD: 317481 m
YRD: 176764 m
Met behulp van RTK GPS16 werd een zo gunstig mogelijk uitgangspunt bepaald voor een
cirkel-verkenning aan de seinlijn. Naast een leeg olievat en een dubbel verkeersbord met
paal werd de roeiboot niet gevonden. Mogelijk is deze door de zeer sterke stroming in juli
2021 verplaatst.

Afbeelding 12 Hoge Resolutie MultiBeam beeld van de roeiboot (Periplus, 2018).
15
16

Rapport Brenk, 2018.
Seinen, Spectra Precision 80 met 06-GPS signaal-correctie, 2021.
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6. De resultaten aan de hand van de onderzoeksvragen
• Het vastleggen en beoordelen van de eventuele schade die het Rijksmonument heeft
opgelopen als gevolg van bodemerosie door de overstroming in juli 2021.
o De MultiBeam metingen van Rijkswaterstaat laat zien dat er gemiddeld genomen
heeft geen netto bodemdaling of bodemstijging plaatsgevonden. Plaatselijk heeft
er erosie en suppletie plaatsgevonden. Op plaatsen met archeologische objecten
staat naar schatting minder dan 5 % bloot aan bodemdaling.
o Waarnemingen laten zien dat houten objecten nog steeds bloot staan aan erosie.
•

Het verkennen van de Gebieden E en F ten aanzien van nog onbekende of nog niet
nauwkeurig ingemeten objecten.
o Van de palen en balken langs de zuidelijke steil rand van Gebied F werd slechts
één paal teruggevonden. De overige objecten zijn waarschijnlijk bedekt met
sediment.
o Circa 10 m zuidelijk van de steil rand, ter hoogte van het bodemanker van de
groene boei, werden twee bewerkte natuursteen blokken waargenomen.
o Circa 15 m ten zuidwesten van de steil rand van Gebied F werden vier vierkante
palen op regelmatige afstand (130 cm) in een noord-zuid georiënteerde rij
waargenomen.
De nieuw ontdekte steenblokken en palenrij lijken geen deel uit te maken van de pijler
objecten in Gebied F.

•

Het nader onderzoeken van het roeibootje dat zichtbaar werd op de Hoge Resolutie
MultiBeam metingen van Periplus.
Het roeibootje werd niet gevonden. Mogelijk heeft de sterke stroming het verplaatst.

7. Conclusies
• MultiBeam metingen laten zien dat de wateroverlast in juli 2021 gemiddeld geen
verandering in het diepte profiel heeft veroorzaakt, maar wel forse lokale
bodemstijgingen en bodemdalingen tussen + 110 cm en - 85 cm.
• De bodemdaling en bodemstijging van het grootste deel van het bodemoppervlak blijft
beperkt tot + 15 cm en - 18 cm.
• De delen van de bodem waar archeologische objecten waargenomen zijn hebben
zeer beperkt van bodemdaling te lijden gehad tot - 18 cm.
• Houten objecten liggen nog steeds vrij en zijn dus gevoelig voor erosie.
• Ten zuiden van de steil rand, die de zuidelijke grens van de pijler in Gebied F vormt,
werden natuursteen blokken en een noord-zuid georiënteerde palenrij met vier palen
waargenomen, die geen deel uit lijken te maken van de genoemde pijler.
8. Aanbevelingen
• Vervolgverkenningen naar de aard en het verband tussen alle objecten, door de
afmetingen, oriëntatie en positie nauwkeurig vast te leggen.
Dankbetuiging
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Bijlage 1 Beschrijving van onderzoeksmethoden en technieken
• Aansturen van de duikers
Duikers werden aan een seinlijn door de seinmeester aangestuurd vanaf de oever met
behulp van een lijnsignalen of doken in buddy verband met twee- of drietallen
Behalve bij het positioneren van de gidslijn van staaldraad, werden de Gebieden E en F in
buddy verband verkend (zie onder: Duikgegevens).
• Zelfstandig cirkelen
Door het uiteinde van een meetlint in de bodem vast te leggen en met de rol op gepaste
afstanden met een strakgespannen lint over de bodem heen en weer te cirkelen, kan zeer
efficiënt een groot oppervlak verkend worden. Nadeel van de techniek is het voortdurend
blijven steken van het lint achter objecten op de bodem.
• Opmeten van posities, afmetingen & oriëntaties
Metingen onderwater werden uitgevoerd met een oprolbaar meetlint. De oriëntatie werd
bepaald met behulp van een onderwater kompas.
Metingen van de referentiepunten voor bepaling van de locatie van de roeiboot werd zelf
uitgevoerd met RTK-GPS.
• Vastleggen van metingen
Metingen en waarnemingen werden vastgelegd door de duiker zelf op een onderwater
schrijfleitje of door de seinmeester via de draadloze communicatie.
• Veiligheid
De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle deelnemende duikers ligt, zoals tijdens
de briefing duidelijk werd aangegeven, bij de duikers zelf. Van hen wordt gedrag verwacht
dat hun veiligheid niet in gevaar brengt. Uiteraard neemt de stichting ook organisatorische
maatregelen om aan de veiligheid van de deelnemers bij te dragen:
• Voorafgaand aan het evenement werd informatie over de omgevingscondities verzameld
en beoordeeld, met betrekking tot de weersverwachting (buienradar.nl),
stroomsnelheidsverwachting en watertemperatuur (zie onder: RWS-gegevens). Er werd
geen vorst, sterke wind of onweer verwacht. De buitenluchttemperatuur schommelde
rond 200C (watertemperatuur rond 220C), half bewolkt. De windsterkte bedroeg 2 Bft.
Het debiet bleef tussen 100- 200 m3/s. Prima condities voor een veilige duik waarbij
sediment toch wegspoelt.
• Voorafgaand aan het duiken werden tijdens een uitgebreide briefing (check-de-stek) de
kenmerken van het onderzoeksgebied beschreven.
• Duiken werden slechts uitgevoerd in het buddy-systeem of doormiddel van lijnduiken
met een lijnverbinding met een seinmeester op de oever.
• Als hulpmiddel voor de oriëntatie van duikers werd een gidslijn gespannen tussen het
onderzoeksgebied en de oever (het Rondeel).
• De duiken werden volgens de regels der kunst op een duikformulier bijgehouden door de
duikleider van dienst.
• Hoewel buiten (ten westen van) de vaargeul werd gedoken werd op een afstand van 15
m ten oosten het onderzoeksgebied, richting vaargeul, een boei met duikbord
(blauwwitte duikvlag) geplaatst. In overleg met Rijkswaterstaat werd een verdere
signalering niet noodzakelijk geacht. Ook aan de oever werd een bord met duikvlag
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bevestigd. De actie werd aangemeld bij RWS en werd gemeld bij de “Berichten aan de
Scheepvaart”.
• Als medische noodvoorziening waren een EHBDO-koffer en zuurstofkoffer aanwezig.
• De Maasoever vanaf waar gedoken werd heeft een goede toegankelijkheid voor
hulpdiensten. Bovendien waren auto’s permanent beschikbaar voor het vervoer van
mogelijke slachtoffers naar een spoedeisende-hulpafdeling.
• In de map van het duikformulier is een lijst opgenomen waarin de noodnummers van het
Duik-Medisch-Centrum (Den Helder) staan.
Duikgegevens
Duiker

Seinmeester

Duik
Gebied
nummer
code
Andre Frentz
Geert van der Velde
1
Stiphout Ponton-II
Rik Joziasse
Berdie de Ruiter
1
Gebied-E
Berdie de Ruiter
Rik Joziasse
1
Gebied-E
Martien Verrijt
Marc Pennings
1
Geleidetouw
Joost van den Besselaar Marc Pennings
1
Gebied-E-F
Rik Joziasse
Berdie de Ruiter
2
Gebied-E
Berdie de Ruiter
Rik Joziasse
2
Gebied-E
Geert van der Velde
Peter Seinen / Rik Joziasse
1
Gebied-E
Andre Frentzen
Martien Verrijt
2
Stiphout Ponton-II
Totaal
9

Volgnummer
rapport
1
2
3
4
5
6
7
8
-

Duikdiepte
m
6
7
6
5
5
4.4
-

Duiktijd
min
60
50
45
90
70
30
27
35
20
427

Tabel
Rijks Water Staat gegevens
Op de website van RWS werd het verloop van de stroomsnelheid, de watertemperatuur
en de waterstand (+NAP) teruggezocht

Afbeelding A Stroomsnelheid (debiet in m3/s)
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Afbeelding B Waterstand (1000 cm +NAP)

Afbeelding C Watertemperatuur (0C)
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Bijlage 2 Dataverweking met Surfer-2 © en Voxler-4 ©
Dataverwerking met Surfer ©
Start Surfer op
Kies Grid Data
Selecteer Gridding Method: Kriging
Browse naar de map met de te rasteren file (tekstdocument)
Selecteer en open de file: Openen
Data Import Opties bevestigen met OK
Naar volgende stap: Volgende
Scherm Variogram
Naar de volgende stap: Volgende
Scherm Options
Rechter invoerscherm instellen volgens voorbeeld
Op het linker invoerscherm moeten de coördinaat grenzen eventueel aangepast worden,
indien er later met de meetwaarden gerekend moet worden. De meetvlakken moeten dezelfde
afmetingen hebben.

Scherm Cross Validation
Naar de volgende stap: Volgende
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Scherm Output

Spacing instellen: gelijk aan de spacing van de oorspronkelijke meetfile
Naar de volgende stap: Voltooien
Hierbij wordt een groot venster geopend waarin resultaten getoond worden
Dit duurt even en eindigt met een melding dat de gerasterde GRD file is aangemaakt.
Als het proces voltooid is, opent zich een klein venster
Venster afsluiten: OK
Als het grote venster wordt afgesloten met de x knop, opent zich een klein venster met de
vraag of het GridDataReport opgeslagen moet worden.
Sla het op: Ja
Deze GRD file kan direct geopend worden in Voxler.
Rekenen met verschillende meetfiles in Surfer ©
Kies Grids
Selecteer Math
Voeg GRD meetfiles toe
Definieer de rekenfunctie
Geef de filenaam op
Start de berekening; OK
Er verschijnt een venster met de mededeling dat de file aangemaakt is
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Contourplots maken met Voxler
Start Voxler op
Kies File
Kies import
Selecteer en open file: Openen
Er verschijnt een Optie scherm.
Kies: Import as uniform lattice: OK
Verbind in de Netwerk Manager de GRD file met een Filter
Verbind de filter met de HeightField
Stel naar wens het kleurenspectrum (bijvoorbeeld ChromaDepth) en de schaalverdeling in.
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Bijlage 3 GPS-RD coordinaten van de Afmeerpalen, Boei en ponton-noord.
PROJECT: D:\2021romeinsebrug.pro
------------------------------------------------------------------------Record: 131
Layer: PONTON
Start Sta =
0.000
CP#
East
North
Attributes
1 176726.50500 317614.61000
2 176731.33800 317615.64200
3 176735.40100 317596.05900
4 176730.47400 317595.06400
-------------------------------------------------------------------------

Name:
Color: 12 View: Plan Linetype: SOLID

176726.5
176731.3
176735.4
176730.5

Record: 132
Layer: PONTON
Start Sta =
0.000
CP#
East
North
Attributes
1 176753.92000 317491.94700
2 176758.75900 317492.96700
3 176762.98400 317473.49300
4 176758.14200 317472.44200
------------------------------------------------------------------------

Name:
Color: 12 View: Plan Linetype: SOLID

Record: 133
Layer: AFMEERPAAL
Start Sta =
0.000
CP#
East
1 176763.91371
2 176764.41371
3 176764.41371
4 176763.41371
5 176763.41371
6 176763.91371

Name:
Color: 29 View: Plan Linetype: SOLID

176753.9 317491.9
176758.8 317493
176763 317473.5
176758.1 317472.4

North
Attributes
317468.86609
317468.86609
Radius = 0.500
317467.86609
Radius = 0.500
317467.86609
Radius = 0.500
317468.86609
Radius = 0.500
317468.86609

176763.9
176764.4
176764.4
176763.4
176763.4
176763.9

Centerpoint of circle 176763.91371,317468.36609
Radius 0.5m
------------------------------------------------------------------------Record: 134
Layer: AFMEERPAAL
Start Sta =
0.000
CP#
East
1 176724.18738
2 176724.68738
3 176724.68738
4 176723.68738
5 176723.68738
6 176724.18738

Name:
Color: 29 View: Plan Linetype: SOLID
North
Attributes
317650.13496
317650.13496
Radius = 0.500
317649.13496
Radius = 0.500
317649.13496
Radius = 0.500
317650.13496
Radius = 0.500
317650.13496

176724.2
176724.7
176724.7
176723.7
176723.7
176724.2

317650.1
317650.1
317649.1
317649.1
317650.1
317650.1

176724.2 317649.6

Name:
Color: 34 View: Plan Linetype: SOLID
North
Attributes
317625.03150
317625.03150
Radius = 0.500
317624.03150
Radius = 0.500
317624.03150
Radius = 0.500
317625.03150
Radius = 0.500
317625.03150

176761
176761.5
176761.5
176760.5
176760.5
176761

Centerpoint of circle 176761.03700,317624.53150
Radius 0.5m
-------------------------------------------------------------------------

Record: 197
Layer: AFMEERPAAL
Start Sta =
0.000
CP#
East
1 176730.29708
2 176730.79708
3 176730.79708
4 176729.79708
5 176729.79708
6 176730.29708

317468.9
317468.9
317467.9
317467.9
317468.9
317468.9

176763.9 317468.4

Centerpoint of circle 176724.18738,317649.63496
Radius 0.5m
------------------------------------------------------------------------Record: 196
Layer: BOEI
Start Sta =
0.000
CP#
East
1 176761.03700
2 176761.53700
3 176761.53700
4 176760.53700
5 176760.53700
6 176761.03700

317614.6
317615.6
317596.1
317595.1

317625
317625
317624
317624
317625
317625

176761 317624.5

Name:
Color: 29 View: Plan Linetype: SOLID
North
Attributes
317620.60400
317620.60400
Radius = 0.500
317619.60400
Radius = 0.500
317619.60400
Radius = 0.500
317620.60400
Radius = 0.500
317620.60400

176730.3
176730.8
176730.8
176729.8
176729.8
176730.3

Centerpoint of circle 176730.29708,317620.10400
Radius 0.5m
--------------------------------------------------------------------------------

317620.6
317620.6
317619.6
317619.6
317620.6
317620.6

176730.3 317620.1
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Record: 198
Layer: AFMEERPAAL
Start Sta =
0.000
CP#
East
1 176736.37757
2 176736.87757
3 176736.87757
4 176735.87757
5 176735.87757
6 176736.37757

Name:
Color: 29 View: Plan Linetype: SOLID
North
Attributes
317591.41233
317591.41233
Radius = 0.500
317590.41233
Radius = 0.500
317590.41233
Radius = 0.500
317591.41233
Radius = 0.500
317591.41233

176736.4
176736.9
176736.9
176735.9
176735.9
176736.4

Centerpoint of circle 176736.37757,317590.91233
Radius 0.5m
------------------------------------------------------------------------

Record: 199
Layer: AFMEERPAAL
Start Sta =
0.000
CP#
East
1 176751.65577
2 176752.15577
3 176752.15577
4 176751.15577
5 176751.15577
6 176751.65577

176736.4 317590.9

Name:
Color: 29 View: Plan Linetype: SOLID
North
Attributes
317527.32468
317527.32468
Radius = 0.500
317526.32468
Radius = 0.500
317526.32468
Radius = 0.500
317527.32468
Radius = 0.500
317527.32468

176751.7
176752.2
176752.2
176751.2
176751.2
176751.7

Centerpoint of circle 176751.65577,317526.82468
Radius 0.5m
-------------------------------------------------------------------------

Record: 200
Layer: AFMEERPAAL
Start Sta =
0.000
CP#
East
1 176757.84707
2 176758.34707
3 176758.34707
4 176757.34707
5 176757.34707
6 176757.84707

317591.4
317591.4
317590.4
317590.4
317591.4
317591.4

317527.3
317527.3
317526.3
317526.3
317527.3
317527.3

176751.7 317526.8

Name:
Color: 29 View: Plan Linetype: SOLID
North
Attributes
317498.13860
317498.13860
Radius = 0.500
317497.13860
Radius = 0.500
317497.13860
Radius = 0.500
317498.13860
Radius = 0.500
317498.13860

176757.8
176758.3
176758.3
176757.3
176757.3
176757.8

Centerpoint of circle 176757.84707,317497.63860
Radius 0.5m
-------------------------------------------------------------------------

317498.1
317498.1
317497.1
317497.1
317498.1
317498.1

176757.8 317497.6
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Bijlage 4 Duikrapporten

Plaatsnaam:
Werkgebied / Toponiem:
Duikleider:
Volgnummer:
Datum:

Maastricht
Romeinse Brugpijler
Willem van der Velde
1
14-08-2021

Verslag duiker
Naam
Andre Frentz

Duikgegevens
Duiktijd:
60
Maximale duikdiepte: -

minuten
meter

Activiteiten
Tekeningen gemaakt:
Metingen gedaan:
Vondsten gedaan:
Vondsten onderwater verplaatst:
Vondsten geborgen:

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

Verslag
Op aangegeven coördinaten: N 500 50’ 48.3’’ E 50 41’ 46.4’’ de bodem onderzocht op de
aanwezigheid van de roeiboot.
Halve meter stroomafwaarts vanaf de loopplank de bodem onderzocht. Net aan de buitenzijde
van de ponton een verkeersbord met twee borden aangetroffen.

Afbeelding A
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Plaatsnaam:
Werkgebied / Toponiem:
Duikleider:
Volgnummer:
Datum:

Maastricht
Romeinse Brugpijler
Berdie de Ruiter
2
14-08-2021

Verslag duiker
Naam
Rik Joziasse

Duikgegevens
Duiktijd:
50
Maximale duikdiepte: 6
Zicht: Matig tot slecht

minuten
meter

Activiteiten
Tekeningen gemaakt:
Metingen gedaan:
Vondsten gedaan:
Vondsten onderwater verplaatst:
Vondsten geborgen:

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

Verslag
De markeringslijnen zijn verdwenen. Een horizontale met label 149 gevonden. Verdere
horizontale palen, die vorig jaar zichtbaar waren, niet gevonden.
We een bekapte steen plus deel van het balkenrooster aangetroffen.
Veel zwaar afval.
Waarschijnlijk is de geul waar de horizontale balken vorig jaar zichtbaar waren, dichtgeslibd.
Modern afval ligt nu onder zware maaskeien.
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Plaatsnaam:
Werkgebied / Toponiem:
Duikleider:
Volgnummer:
Datum:

Verslag duiker
Naam
Berdie de Ruiter

Duikgegevens
Duiktijd:
45
Maximale duikdiepte: 7

minuten
meter

Activiteiten
Tekeningen gemaakt:
Metingen gedaan:
Vondsten gedaan:
Vondsten onderwater verplaatst:
Vondsten geborgen:

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Verslag

Afbeelding B
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Maastricht
Romeinse Brugpijler
Rik Joziasse
3
14-08-2021

Plaatsnaam:
Werkgebied / Toponiem:
Duikleider:
Volgnummer:
Datum:

Maastricht
Romeinse Brugpijler
Marc Pennings
4
14-08-2021

Verslag duiker
Naam
Martien Verrijt

Duikgegevens
Duiktijd:
90
Maximale duikdiepte: 6

minuten
meter

Activiteiten
Tekeningen gemaakt:
Metingen gedaan:
Vondsten gedaan:
Vondsten onderwater verplaatst:
Vondsten geborgen:

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Verslag
De gidslijnen van de vorige duik geïnspecteerd.
Alle lijnen richting houten frame zijn verdwenen of verplaatst.
Geprobeerd on de lijn vrij te maken, maar deze zat op aan andere locatie muurvast.
Geprobeerd om met de seinlijn het gebied met het balkenframe terug te vinden, maar dat is
niet gelukt.
De balken van het frame waren onder het zand gespoeld, maar de grote steenblokken lagen
nog vrij.
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Plaatsnaam:
Werkgebied / Toponiem:
Duikleider:
Volgnummer:
Datum:

Maastricht
Romeinse Brugpijler
Peter Seinen
5
14-08-2021

Verslag duiker
Naam
Joost van den Besselaar

Duikgegevens
Duiktijd:
70
Maximale duikdiepte: -

minuten
meter

Activiteiten
Tekeningen gemaakt:
Metingen gedaan:
Vondsten gedaan:
Vondsten onderwater verplaatst:
Vondsten geborgen:

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

Taak
Verkennen, schoonmaken en herstellen Gebied E na zeer hoog water deze zomer.

Bevindingen
•
•

•

•

Na het onverwachte hoog water in juli/aug dit jaar met de hoogst gemeten waterafvoer in
Maastricht ooit, verkenning op Gebied E naar eventuele schade en vervuiling.
Het afdaaleind van de meerpaal voor het Rondeel bleek op het Gebied E losgeslagen te
zijn, lijn geheel vervuild met fietsen, banden, enzovoorts. Deze met veel moeite hersteld en
wederom bevestigd aan de verticale paal (heeft nog geen nummer), op de plaats waarvan
ik denk dat het, het einde van de pijler is (zie verslag 15-08-2020).
Het terug vinden van Gebied E werd bemoeilijkt omdat door de harde stroming het gebied
overdekt is met grind en grote stenen, geen van de balken lagen aan de oppervlakte.
Enkele Romeinse bouwfragmenten die er nog boven uitstaken zijn aan de stroom
opwaartse zijde als het ware gezandstraald door het afgevoerde zand/grind/stenen.
Mosselen en algen aangroei geheel verdwenen. De vraag is hoeveel schade heeft het
balkenframe opgelopen door de erosie. Ook houten palen iets verder op in Gebied G zijn
aangetast door de stroming De meegevoerde stenen/grind door de Maas zijn harde
kiezelstenen, de Romeinse blokken zijn van het relatieve zachte zandsteen.
Opmerking: Alhoewel de erosie van de Romeinse zandstenen en palen na een korte
periode van extreme water afvoer, zal dit door de jaren heen (ook bij normaal hoog water)
veel schade aanrichten op langere termijn (vergelijk de erosie van palen en stenen bij de
Romeinse brug van Cuijk).
Verder een gedeelte van het bekende balkenframe vrijgemaakt, op zoek naar labels, niet
gevonden! Daarnaast algehele schoonmaak van grof vuil wat overal is neergeslagen /
vastgehaakt.
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•
•

Het afdaaleind verzwaard op regelmatige afstand met stenen in de hoop dat het bij een
volgende keer blijft liggen.
Taken volgende keer:
o Afdaaleind opspannen, rek eruit halen.
o Paal labelen, erosie aan houten frame vaststellen
o Schoonmaken, andere afdaaleinden klaren en opruimen
o Lijn spannen in de lengte richting over pijler gebied

Zicht: redelijk, echter slib deeltjes in het water (geel zicht), veel zon, waterafvoer +/- 200 m3.
Bijzonderheden: Bovenwater vastleggen van juiste richting en plaats Gebied E.

Afbeelding C
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Plaatsnaam:
Werkgebied / Toponiem:
Duikleider:
Volgnummer:
Datum:

Maastricht
Romeinse Brugpijler
Berdie de Ruiter

6
14-08-2021

Verslag duiker
Naam
Rik Joziasse

Duikgegevens
Duiktijd:
30
Maximale duikdiepte: 5

minuten
meter

Activiteiten
Tekeningen gemaakt:
Metingen gedaan:
Vondsten gedaan:
Vondsten onderwater verplaatst:
Vondsten geborgen:

Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

Verslag
Twee nieuwe palen gevonden en gemarkeerd.
Beide palen zijn noord-zuid georiënteerd.
Eerste paal van label 416 voorzien. Diepte op de bodem 4.7 m
Tweede paal van label 417 voorzien. Afstand tot de meerpaal 6.7 m in oost-west richting.
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Plaatsnaam:
Werkgebied / Toponiem:
Duikleider:
Volgnummer:
Datum:

Maastricht
Romeinse Brugpijler
Rik Joziasse

7
14-08-2021

Verslag duiker
Naam
Berdie de Ruiter

Duikgegevens
Duiktijd:
27
Maximale duikdiepte: 5

minuten
meter

Activiteiten
Tekeningen gemaakt:
Metingen gedaan:
Vondsten gedaan:
Vondsten onderwater verplaatst:
Vondsten geborgen:

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

Verslag
Naast de eerder gevonden palen (duikverslag 3) nog twee palen gevonden, telkens op 130 cm
afstand in noordelijke richting, rechtop in de bodem.
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Plaatsnaam:
Werkgebied / Toponiem:
Duikleider:
Volgnummer:
Datum:

Maastricht
Romeinse Brugpijler
Willem van der Velde

8
14-08-2021

Verslag duiker
Naam
Geert van der Velde

Duikgegevens
Duiktijd:
35
Maximale duikdiepte: 4.4

minuten
meter

Activiteiten
Tekeningen gemaakt:
Metingen gedaan:
Vondsten gedaan:
Vondsten onderwater verplaatst:
Vondsten geborgen:

Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

Verslag
Lijnduik met Willem als seinmeester.
Eerst alle troep, onder anderen een big bag, drijfafval, onbewerkt hout, takken, plastic en een
fietsslot, verwijderd. Naar de aanlegpaal gezwommen, daar onderwater gegaan en het door
Joost geplaatste touw gevolgd, stroomafwaarts.
Daar het steenblok bekeken en de paal waar het touweinde aan bevestigd was. Daar was ook
nog het touw van de vorige keer aanwezig. Geprobeerd te filmen. Rondgekeken en twee
paalkoppen gezien. Een ankerblok met twee ogen bekeken.

Troep verwijderd en blad gefilmd. Er zitten een RVS ketting en een stang omheen gehaakt.
Ook gezien fietswrakken, autoband, driepootje, plastic , touwen, et cetera.

Afbeelding D
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Plaatsnaam:
Werkgebied / Toponiem:
Duikleider:
Volgnummer:
Datum:

Maastricht
Romeinse Brugpijler
Geert van der Velde

9
14-08-2021

Verslag duiker
Naam
Andre Frentz

Duikgegevens
Duiktijd:
20
Maximale duikdiepte: -

minuten
meter

Activiteiten
Tekeningen gemaakt:
Metingen gedaan:
Vondsten gedaan:
Vondsten onderwater verplaatst:
Vondsten geborgen:

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Verslag
Prop en oude lijn losmaken en de Romeinse plaatsen schoonmaken.

Afbeelding F
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