Even LWAOW bijpraten….

december 2018

Een extra schip in Dreumel
Bijdrage: Peter Seinen
Het project “Expeditie over de Maas” is en blijft een geweldig project. De grote plas heeft
voor ons duikers, door het zeer slechte zicht, niets opgeleverd. Het opzuigen van zand en
grind veroorzaakt een dikke stofwolk die weken blijft hangen. Verkenningen langs de
oevertaluds zijn hierdoor zinloos gebleken. De locaties rond de plas leveren daarentegen
steeds weer zeer interessante resultaten. Een van de locaties is ODM-15, reeds vermeld in
een vorige Nieuwsbrief. Deze “droge afgraving” (zandwinning met graafmachines) is gevuld
met kraakhelder kwelwater.
De eerste verkenningsduiken op 20 juni van onze Mergor in Mosam leden, versterkt met
Geert van der Velde, Berdie de Ruiter en Rik Joziasse, leverde al meteen positieve
resultaten op. De foto’s van Geert lieten een met houtresten bezaaide bodem zien. Enkele
delen werden geborgen en vertoonden mogelijk bewerkingssporen.

Restant spantje, zijaanzicht
(foto: Peter Seinen)

Spantje, dwarsaanzicht met dookgat
(foto: Peter Seinen)

Een vervolgactie, op 21 oktober 2018, wederom versterkt met gastduikers uit Utrecht
(waaronder ons LWAOW lid Ernst de Vries), leverde zeer veel fragmenten op die wederom
in sommige gevallen duidelijke bewerkingssporen vertoonden. Helaas is voor fragmenten
die de vorm van een plank of balk hebben niet te achterhalen welke functie die gehad
hebben.
Een uitzondering hierop is de topvondst van Joost van den Besselaar: een fragment van
een zwaar eikenhouten kniestuk van een spant. Omdat het onderdeel typologisch niet past
bij de andere scheepsresten die elders gevonden zijn, is het dus geen verspoeld onderdeel
en mag het aangemerkt worden als een nieuwe scheepsvondst: de ODM-15. We gaan
zeker nog op zoek naar de rest van het schip.
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Duikers van Mergor in Mosam luisteren naar de aanwijzingen van Julian Vendelmans van
“Expeditie over de Maas” (foto: Geert van der Velde).

Een klein deel van de verzamelde houtfragmenten (foto: Peter Seinen).

De opvolging van de overgedragen resten is aan het project “Expeditie over de Maas”.
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