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Onderwaterarcheologie…….vaak een niet-alledaagse bezigheid
Bijdrage van: Mergor in Mosam
In 2010 ging het zandwinning- en natuurontwikkelingsproject “Over de Maas” in de
uiterwaard van de Maas bij Dreumel van start. Door een inschattingsfout was de
archeologische verwachting van het te ontginnen gebied als zeer laag beoordeeld en
dreigde het bodemarchief zonder onderzoek te verdwijnen.
Door zoekers en detectoramateurs werden toch opmerkelijke vondsten gedaan, waarna
nog in hetzelfde jaar op initiatief van professionele archeologen de Archeologische
Werkgroep “Expeditie Over de Maas” werd opgericht. De projectontwikkelaar van het
gebied, Nederzand, stond sympathiek tegenover dit initiatief en verleende medewerking
met het zo veel en zo goed mogelijk bergen en documenteren van vondsten en structuren.
Om niet onnodig veel aandacht van zoekers te trekken, voltrok het project zich in relatieve
stilte.
In 2017 werd deze stilte opgeheven en werd de wereld duidelijk gemaakt dat deze site een
van de grootste archeologische vindplaatsen van Nederland was, met een unieke
concentratie scheepswrakken.
In de nadagen van het project “Expeditie Over de Maas”, waarbij in acht jaar tijd een klein
deel van een van de rijkste archeologische locaties in Nederland gevonden werd, moesten
nog een paar objecten geborgen worden. Een aantal van die wrakken werd niet direct
bedreigd en zouden tijdens een twee weken durende campagne geborgen worden.
Om zoveel mogelijk menskracht te verzamelen organiseerde de Archeologische Werkgroep
het “Dolle Dwaze Graafweken” evenement, voor studenten, professionals en vrijwilligers.
De Stichting Mergor in Mosam leverde een bijdrage door het lokaliseren van scheepswrak
ODM-12 en het verkennen van een ondiepe plas, aangeduid met ODM-15 en recent
weggebaggerde taluds, aangeduid met Talud-west en -oost. Aanvankelijk zouden de
vrijwilligers van de Stichting Mergor in Mosam ingezet worden bij de berging van de deels
onderwater liggende ODM-7 en de net onder het wateroppervlak liggende ODM-12.
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Onderzoek naar ons maritiem erfgoed in de modder!
Geen probleem voor LWAOW’ers (foto:Joost van den Besselaar).
ODM-7 bleek door bemaling uiteindelijk toch droog opgegraven te kunnen worden. De
stichting concentreerde zich op de berging van ODM-12 en voerde verkenningen uit in een
ondiepe afgraving ODM-15 genaamd en langs relatief vers weggebaggerde taluds. In het
vers weggebaggerde talud moest op een aangepaste manier gewerkt worden. Het
bedrijven van maritieme archeologie door vrijwilligers kenmerkt zich vaak door aangepaste
werkwijzen.
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