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     AWN-Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 

 Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water 
        opgericht: 24 september 1994; e-mail: secretariaat@lwaow.nl 

                                                                                                                                 

LWAOW’ers zochten in het Wiel bij het Zwaantje naar resten van de Eldersluis! 
 

 
Even LWAOW bijpraten….                                             augustus 2020     

 
In verband met de coronacrisis worden er dit geen Nationale Archeologie Dagen 
gehouden. Voor 2021 zijn ze gepland op 18, 19 en 20 juni 
 

 

1. Verslag Gevorderdencursus Maritieme Archeologie gehonoreerd 

Voor de module Gevorderdencursus Maritieme Archeologie is het verslag van Wander Bordewijk  

van het onderzoek naar mogelijke restanten van de Eldersluis door NAS-instructeurs Johan 

Opdebeeck en Liselore Muis met een ruime voldoende gehonoreerd. Aan het onderzoek werd 

tevens deelgenomen door Berdie de Ruiter en Rik Joziasse, ook leden van de LWAOW. 

Aanleiding voor het onderzoek was het verhaal van de Historische Kring van Elden over een oud 

verbindingskanaal tussen Nijmegen en Arnhem met nog 

mogelijke restanten, zo werd verondersteld, van een sluis 

in het ‘Wiel bij het Zwaantje’ aanwezig zouden zijn. Het 

onderzoek waarvoor in februari 2017 de eerste 

verkennende duiken zijn gemaakt heeft veel historische 

informatie ‘boven water’ gebracht. 

Dit onderzoeksrapport beschrijft de vondst van 

sluisdeuren en kademuren in het ‘Wiel bij het Zwaantje’. 

Deze plas is ontstaan na een dijkdoorbraak in 1711 van de 

Rijnbandijk bij Elden. Het water van de rivier de Rijn 

verwoestte tijdens deze dijkdoorbraak ook de in deze dijk 

gelegen sluis, de Eldersluis’. Deze sluis, gebouwd rond 

1608, vormde een onderdeel van de trekvaart die de 

steden Nijmegen en Arnhem met elkaar verbond. Lange 

tijd was onzeker of er nog iets uit die tijd was over 

gebleven. Het doel van het onderzoek was om na te gaan 

of er nog restanten van de Eldersluis aanwezig waren om 

historisch gezien te kunnen reconstrueren hoe de 

verbinding tussen Rijn en trekvaart (naar de Waal) voor 

de scheepvaart was geregeld.  

Naast het duikonderzoek ter plaatse heeft er ook onderzoek in het Gelders Archief en het archief 

van de Gemeente Arnhem plaats gevonden.  

Het rapport geeft een duidelijk beeld van de beschrijving van de sluis in de historische context en 

de nog aanwezige restanten in het Wiel. Voor het rapport komt Wander Bordewijk in aanmerking 

voor het LWAOW-certificaat en ook voor het internationaal erkende NAS2 certificaat.  

     

2.  13 Provinciën Project. Mergor in Mosam duikt in de Maas bij Maastricht  
 De Romeinse brugpijlers in de Maas (bijdrage van Peter Seinen)  

Tijdens hun aanwezigheid in Maastricht bouwden de Romeinen niet minder dan drie bruggen, die 

allen hun resten in de Maas hebben achtergelaten. De ondiepte waar de funderingen onder lagen 

heette al eeuwen in de volksmond “de dam”. In de twintiger jaren van de vorige eeuw kwamen 

tijdens baggerwerkzaamheden houten en natuurstenen bouwmaterialen aan het licht, waardoor 

voor het eerst een relatie met de Romeinse bruggen gelegd werd. Na diverse onderzoeken en 
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baggerwerkzaamheden, werd eind vorige eeuw door Arent Vos (NISA) de voorlopige balans 

opgemaakt. De in kaart gebrachte resten bestonden uit constructies van houtwerk zoals balken en 

funderingspalen en stapels natuursteen blokken. Deze bleken drie periodes van de eerste tot de 

vierde eeuw te vertegenwoordigden. 

  In de daaropvolgende tien jaar gaven de veranderingen in de jaarlijkse diepteprofielen van de 

rivierbodem een verontrustende erosie weer. De stichting Mergor in Mosam organiseerde samen 

met stadsarcheoloog Gilbert Soeters een aantal verkenningen, waarbij de resten van een tot dan 

toe nog onbekende pijler werden ontdekt.  

 Het Dertien Provinciën stimuleringsproject van de Rijksdienst, gaf een mooie gelegenheid om het 

gebied nog wat grondiger te gaan onderzoeken. 

Klaarmaken voor de verkenning, onder goedkeurend oog van stadsarcheoloog Gilbert Soeters (rechts). 

Foto’s van Geert van der Velde (links) en Luc Corthouts (rechts). 

 
 De resultaten bleven niet uit. Van het eerder genoemde gebied zijn nog meer delen vrijgespoeld 

en moesten de ideeën over de 

afmetingen van de brug worden 

herzien. Bovendien werden op een 

plaats waar nog een andere pijler 

werd vermoed, ook resten van balken 

en funderingspalen ontdekt. 

Onderstaande afbeelding geeft een 

impressie van de houten structuur 

onderwater. De naad tussen twee 

haaks verbonden balken is haarscherp 

te zien. 
Foto van Wilco van Lanen. 

 

 

3. Uniek boek over ‘Kanonnen van Nederland’ 
‘Kanonnen van Nederland,  Nederlands geschut en andere oude kanonnen in Nederland’ , is de  

titel van het boek waarin Nico Brinck zijn verzameling gegevens van Nederlandse 

scheepkanonnen presenteert.  In 1990 was Nico Brinck betrokken bij de vondst van een groot 

houten wrak bij Terschelling waarin enkele ijzeren scheepskanonnen werden aangetroffen.  Deze 

gaven Nico aanleiding tot een steeds  verdergaande belangstelling en bracht hem onder andere in 

contact met een Zwitserse collega die hem de vaardigheid van het kanontekenen leerde. Dit werd 

zijn passie. 

Zijn kennis was voor menig archeoloog en sportduiker aanleiding hem te raadplegen. Ook vanuit 

het buitenland wordt vaak een beroep  op zijn kennis op het gebied van scheepskanonnen gedaan.   
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‘Kanonnen van Nederland’ is in twee duidelijke delen ingedeeld.  Het eerste deel bevat de 

algemene hoofdstukken met een indeling naar materiaal als smeedijzer, gietijzer, brons en 

composiet. Ook worden hierin details van heraldiek en nadere kenmerken op kanonnen  

beschreven. In deel twee wordt ingegaan op de indeling van het bronzen geschut ‘Letters in 

Brons’, een niet gepubliceerde catalogus van producten van Nederlandse bronsgieters, opgesteld 

door wijlen J.T. van Doesburgh, tegenwoordig bij gehouden door Nico Brinck. Ook de in ons land 

aangetroffen ijzeren kanonnen worden chronologisch beschreven en van de duidelijke tekeningen 

voorzien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Kanonnen van Nederland’ geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van het Nederlands 

scheepsgeschut en is voorzien van vele foto’s en tekeningen. Alle tekeningen zijn van bijzondere 

kwaliteit die het boek voor geïnteresseerden de aanschaf waard is. 

Formaat 21 x 30 cm; 335 pag. met veel foto’s en tekeningen, full colour, tekst tweetalig 

(Nederlands en Engels). Voor Nederland is de prijs € 50,00 ( incl. verzendkosten). Het boek kan 

besteld worden via mail:  kanonnenvannederland@gmail.com  en  door overmaking van € 50,00 

op NL21 RABO 0342 4533 27. 

 

Activiteiten van de LWAOW worden ondersteund door: 
 
 
 
 
 

    

  Stichting ter Bevordering van de Onderwater- en Scheepsarcheologie (BOS) 
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