EEN ROMEINSE BRUG BIJ VENLO?			
Peter Seinen en Joost van den Besselaar
Inleiding
De ontdekking van resten van een Romeinse weg langs de
Maasoever tussen Venlo en Blerick (Dolmans, 2009), deed
vermoeden dat er een oeververbinding geweest zou moeten
zijn. Bij de aanleg van de grote spoorbrug halverwege de negentiende eeuw,
werden diverse zware eikenhouten funderingspalen met ijzeren paalschoenen gevonden. Niets van deze vondsten werd onderzocht of bewaard, zodat
deze resten geïnterpreteerd konden worden als resten van de Romeinse brug
(Walboomers, 2009). Een duikonderzoek zou mogelijk resten van deze brug
opleveren.
Onderzoek en resultaten
De speurtocht onderwater begon met het uitvoeren van een sonaronderzoek,
waarmee het profiel van de Maasbodem op en rond het vermoedelijke tracé
werd gemeten (Afb. 1). Deze meting leverde de positie van een groot aantal
structuren op die uit brugresten zouden kunnen bestaan.

Afb. 2 - Bewerkt natuurstenen
blok met dookgat en klamp

Afb. 1 - Het sonar bodemprofiel met
ingetekend het vermoedelijke brugtracé

Met behulp van duikers werden alle interessante structuren opgezocht en
onderzocht. Naast het talrijke afval, variërend van winkelwagentjes tot complete auto’s, werden twee vondsten van belang gedaan: een groot blok natuursteen, voorzien van dookgaten met ijzeren klampen en een zware eikenhouten
funderingspaal met sporen van een paalschoen, die beide aan een brug gerelateerd zouden kunnen zijn.
De bewerkingssporen op de steen deden echter modern aan. Helaas bleek het
om een onderdeel van de negentiende eeuwse spoorbrug te gaan, die in de
laatste wereldoorlog zwaar beschadigd raakte. Ook de funderingspaal was
geen onderdeel van een Romeinse brug: de datering kwam, met behulp van
dendrochronologie, uit op 1574 - 1590 na Christus. In deze tijdsspanne past het
beleg van Venlo (1585 na Christus) door de Hertog van Parma. Bij dit beleg,
vastgelegd door Frisius (Afb. 4), is een bootbrug te zien, aangelegd door de
Spanjaarden.
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Afb. 3 - De aangepunte zware eikenhouten funderingspaal

Conclusies
De vondst en determinatie van een zware eikenhouten funderingspaal uit
de zestiende eeuw vormt niet alleen een verbinding met de rijke Venlose
geschiedenis, maar laat ook twijfels rijzen over de interpretatie van eerdere
slecht gedocumenteerde vergelijkbare objecten, die al snel het etiket
Romeins kregen. Als er al ooit een Romeinse brug tussen Venlo en Blerick
gelegen heeft, dan heeft deze geen resten achtergelaten die nog boven
de bodem uitsteken, maar wie weet wat de bodem nog voor ons verbergt
(Seinen e.a., 2011)?

Afb. 4 - Bootbrug over de Maas tijdens
het beleg van Venlo (1585)

Afb. 5 - Bootbrug over de Maas tijdens
het beleg van Venlo (1585), detail
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