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Onderwaterarcheologie oostelijk rivierengebied. 
J. van den Besselaar 

Een van de doelstellingen van het Romeinse Maasbrugprojekt was het 
opzetten en instrueren van een groep lokale vrijwilligers die als lokaal/ 
regionaal speerpunt voor de archeologie onderwater kunnen 
functioneren. Uit de vrijwilligers van het projekt is een vaste ploeg 
ontstaan die in de regio verder wil gaan met archeologie onderwater. 
De op te richten groep wil zeer nauw gaan samenwerken met de AWN. 
De wil als speerpunt functioneren voor de Afdeling Archeologie 
Onderwater (AAO/ROB). Daarnaast onderzoeken naar eigen 
bevindingen en initiatieven van de A A 0  wil de groep graag gebruik 
maken van de kennis van AWN-leden uit de regio over "zaken" die 
zich op, onder of in het water bevinden. 
Het gebied wat de groep wil bestrijken is het oostelijk rivierengebied. 
Een en ander is nog niet geheel uitgekristalliseerd o.a. de 
organisatievorm. Hierover zal medio 1993 uitsluitsel worden gegeven. 

Een 19e eeuwse pottenbakkerij te Gennep. 
J.R. Mooren 

In augustus 1992 werd in Gennep een onbewoonbaar verklaarde woning 
met aangebouwde schuur gesloopt. Deze woning stond op de hoek 
Haspel-Genneperhuisweg. Uit archiefonderzoek (Sprenkels- 
Liebrand) is geblekefl dat in dit 18e eeuwse pand een pottenbakkerij 
gevestigd was. Tussen 1783 en 1900 oefende de familie Sevens daar het 
pottenbakkersambacht uit. 
De sloop van de fundamenten duurde slechts enkele uren. Er was geen 
gelegenheid voor goed archeologisch onderzoek. In het schuurgedeelte 
bevond zich een plek met rood verbrand zand, waarschijnlijk heeft daar 
de w e n  gestaan. In de losgewoelde grond werd zeer veel aardewerk 
gevonden. Afgaande op deze vondsten maakte de pottenbakkerij 
hoofdzakelijk gebruiksaardewerk. Opvallend is de vondst van twee 
fragmenten van reliefmallen. 

Lit. Genneps aardewerk, een 18e eeuwse pottenbakkerij archeologisch 
onderzocht. A. Mars 1991 Gennep. 



1 i Romeinse Maasbrug MiddelaadCuijk 

( J. van den Besselaar 

In 1992 heeft het onderzoek plaatsgevonden naar de resten van de 
Romeinse brug nabij kilometerraai 162.150 in de rivier de Maas. 
Aan de opgraving onder verantwoording van de afdeling Archeologie 
Onderwater (AAO), een afdeling van de ROB, werd door drie AWN- 
leden (Nijmegen) deelgenomen te weten: Roeland Hilgers, Martin 
Verrijt en Joost van den Besselaar. Verder namen onder leiding van drs. 
B. Goudswaard nog een vijftiental duikers uit de regio deel. 
Het  doel van het onderzoek was o.a. het verkrijgen van inzicht in de 
brugconstructie en het bergenherwijderen van de vondsten in de 
stroombedding van de rivier. De doels tellingen werden ruim gehaald 
ondanks het feit dat bijna tweemaal zoveel gevonden werd als het 
vooronderzoek aangaf. De "vaste" ploeg onderzocht twee pijlergebieden 
onder de Middelaarse oever (2000 en 3000) de vrijwilligers namen 
gebied 4000 voor hun rekening. Na het aanleggen van het 
orientatiesysteem, schoonmaken, inventariseren, meten, meten en nog 
eens meten, reparaties, overnieuw meten, werd op het eind van het 
seizoen in een gezamelijke actie de vondsten in het stroombed 
geborgen. 
gedurende de daarop volgende maanden werden de palen en stenen 
gemeten, getekend en bemonsterd. De eerste absolute dateringen zijn 
binnen, alle uit de vierde eeuw. Gedane vondsten: palen en stenen en 
enkele kleine artefacten; let wel er  is bijna niet in de rivier bodem 
gegraven of gezocht. Bijzondere vondsten: zuilstukken, een drietal 
hakbijltjes, drinkbeker en kookpot. 
Naast bovengenoemde activiteiten werden vele lezingen en 
rondleidingen verzorgd o.a. aan de AWN, genootschappen, bedrijven en 
duikverenigingen. 
Verdere gegevens zullen uitgebreid aan bod komen bij de tentoonstelling 
over deze bijzondere brug. Gepoogd wordt om in 1993 nog 6 maanden 
aan het onderzoek vast te kunnen knopen. 



Situatie castellum en Yaasbrug-resten 
te Cuijk. 


