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Twee interessante rapporten van Mergor in Mosam  
 
Peter Seinen heeft de lockdown tijd gebruikt om twee interessante rapporten over de 
activiteiten van Mergor in Mosam samen te stellen. 
Het eerste rapport omvat de berging en de rapportage over  
‘Een visfuik in de Uitvliet van Alphen’.  
Het project “Expeditie Over de Maas” heeft tot doel het redden van zoveel mogelijk 
archeologie dat door zandwinning in Moordhuizen verloren dreigt te gaan. Een van de 
objecten was een visfuik in het laatste restant van de Uitvliet van Alphen. Stichting Mergor in 
Mosam kreeg de berging gegund en heeft ook het onderzoek en de rapportage op zich 
genomen.  
De visfuik was archeologisch compleet, waardoor een redelijk betrouwbare reconstructie kon 
worden gemaakt. Opvallende uit het onderzoek is vondst is de overeenkomst met 
prehistorische en latere visfuiken met betrekking tot de gebruikte materialen, de vorm en de 
constructie details.  
Een volgende stap waar aan gewerkt gaat worden is het vervaardigen van een echte 
reconstuctie van de visfuik.  
Het tweede rapport heeft betrekking op de activiteiten in de Maas tijdens Vierdaagse. 
“Rapport Verkenningen Vierdaagse 2017 – 2018 en 2019”. 
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Tijdens de jaarlijkse Nijmeegse Vierdaagse wordt de Maas ter hoogte van Cuijk door een 
pontonbrug afgesloten. De hierdoor veroorzaakte stremming voor alle scheepvaartverkeer 
biedt de duikende amateurarcheologen van de stichting Mergor in Mosam en gastduikers de 
mogelijkheid om ongehinderd verkenningen uit te voeren rond het vroegere traject van de 
Romeinse Brug tussen Cuijk en Mook.  
De doelstellingen van de verkenningen zijn het monitoren van de degradatie van de 
Rijksmonumenten in Gebied-2000 en -6000 en het verkennen van de gebieden op en rond 
de Loswal en het Romeinse brugtraject, voor het ontdekken van onbekende en eventueel 
nieuw vrij gespoelde structuren met archeologische waarde.  
Dit rapport geeft een goede beschrijving van de planning en de resultaten van die dagen.  
Beide rapporten kunnen gedownload worden via: www.mergorinmosam.nl 

 

 


