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' Aanwezigheid' Romeinse brug
in Maas Venlo steeds concreter
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De kans dat er in de tijd van
de Romeinen een brug lag die

I

Venlo met Blerick verbond,
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wordt steeds concreter, Dui-
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dering van de stenen brug die
in Cuijk gevonden zijn. De

ge Kaz4rneterrein en liep in

paal is los op de bodem gevonden. Nader onderzoek de

een rechte

lijn naar de Maas.

komende weken moet uitwij-

Culik

voorwerpen te zien die nader

houtvan een oudschip enveel

onderzoek waard waren. Zeer
duikers van Mergor in Mosam dicht in de buurt van het ver-

bewerkt natuursteen gevon-

uit Cuijk

de

zijn waarschijnlijk aÍkomstig

mogelljke Romeinse overgang

Romeinse weg hebben de dui-

in de Maas in Venlo. Deze overgang liep van de Romeinse

kers een zware eikenhouten
(funderings-)paal' gevonden.

van de voorganger van de huidige spoorbrug. Ook zijn twee
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zaamheden in het gebied. De
weg stond haak op het huidi-

gemaakt werden, waren al

het bestaan van de overgang.
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zen ofhet echt gaat om een pijler van een Romeinse brug.
Naast de houten paal is ook

funderingspaal die kan duiden op
kers vonden een houteq
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Zaterdag

Op sonarbeelden die eerder

23 april hebben

gezocht naar de moedelijke

nederzetting (vicus) aan de
Maasboulevard over de Maas

naar Raaijweide waar

een

Romeinse weg is opgegraven
die Venlo verbindt met Blariacum. Deze werd twee jaar geleden aangetoond bij graafrverk-

tracé van

den. De grote blokken stenen

autowrakken, fi etsen, winkelDe paal is aangepunt, circa rqageqtjes en olievaten gevon40x40 cm, ruw bekapt en met den.
De dui-kers zouden in
nog een deel vanhet spinthout.
(hout rondom de harde kern Februarial hetwat ingaan,maar
vart de boom) eraan. Fliermee dat kon toen vaffMege de sterheeft deze paaf dezelfde ken- ke stroming van de rivier geen
merken als de palen van de fun- doorgang vinden.
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