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Henk Stoepker 
 
 
Het Maaswerkengebied in de Middeleeuwen en de Nieuw e Tijd 
 
Inleiding 
Wie wil weten hoe het landschap langs de Maas er 200 jaar geleden uitzag, heeft nog geen foto’s tot 
zijn beschikking. Er zijn wel tekeningen, zoals het gezicht op Kessel van Jan de Beijer uit 1739. Deze 
toont de kerk en het kasteel hoog op de oever van de Maas, daaronder een ruiter en een paard, 
mogelijk een jaagpaard, en op de rivier enkele bootjes (fig. 1). 
 

 
 
Figuur 1. Jan de Beijer, 1739, het kasteel te Kessel vanuit het zuidwesten, tekening: pen en penseel in 
kleur, particuliere collectie, uit: Bruijnzeels e.a., 1989, 45. 
 
Daarnaast zijn er kaarten die ons een inzicht in het landschap geven en dan moet vooral de 
Tranchotkaart genoemd worden, die tussen 1803 en 1820 gemaakt is. Hier als voorbeeld het gebied 
ten zuiden van Roosteren en Maaseik (fig. 2). De kaart is topografisch nauwkeurig en geeft het reliëf 
en de bedding van de Maas aan met daarnaast het lage gebied met patronen van oude geulen, 
bebouwing, wegen, akkers en weilanden.  
  
We kunnen ons een behoorlijk goed beeld vormen van het landschap van 200 à 300 jaar geleden, 
maar wat weten we nu van het landschap van de Middeleeuwen? Het was een van de doelen van het 
archeologisch onderzoek om daar meer inzicht in te krijgen.  
 
Aan het einde van de inventariserende fase, waarin het er vooral om ging om de relatie tussen 
landschap en archeologie te leren kennen, kunnen we concluderen dat het Maaswerkengebied ook in 
de Middeleeuwen een dynamisch landschap was. Dat heeft te maken met de Maas, die haar bedding 
regelmatig verplaatste en vooral met de overstromingen die het Maasdal regelmatig teisterden en die 
van grote invloed waren op de mogelijkheden voor de mens om het Maasdal te bewonen en te 
gebruiken. 
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In de vroege Middeleeuwen waren er nog niet veel overstromingen, maar in de late Middeleeuwen 
was er steeds meer wateroverlast. Uit historische bron is bekend dat tussen 1200 en 1575 in het 
Nederlandse Maas-Rijngebied circa 17 zeer grote overstromingen voorkwamen (dat is gemiddeld om 
de 22 jaar) en tientallen kleinere. Alleen voor de Maas worden in die periode van 375 jaar 114 
hoogwaters genoemd. 
 
De mensen waren zich er van bewust, dat ze zelf mede schuldig waren aan deze overstromingen. Dat  
blijkt bijvoorbeeld uit dit citaat van een Dominicaner monnik in de Elzas: “Er waren ooit in de Elzas 
vele wouden. Stortbeken en rivieren waren toen niet zo groot als nu, omdat de wortels van de bomen 
het vocht van sneeuw en regen langer in de bergen vasthielden.” 
De grootschalige ontbossing was een gevolg van de toenemende houtbehoefte, die weer samenhing 
met de periode van economische bloei die in de 11e eeuw begonnen was en tot in de 14e eeuw zou 
duren. De bevolking groeide, grote gebieden werden ontgonnen, steden werden gesticht. Alle huizen 
waren van hout en voor een houten huis van gemiddelde afmetingen waren al gauw twaalf eiken 
nodig. 
 
Met deze historische kennis in het achterhoofd gaan we kijken wat de gegevens van het nu 
uitgevoerde archeologische onderzoek zeggen over de bewoonbaarheid, de bewoning en het overige 
landgebruik van de Maaswerkengebieden in de Middeleeuwen. Dat met de kanttekening dat we ons 
baseren op inventariserend onderzoek. Pas na definitieve opgravingen kunnen we meer zeggen.  

Figuur 2: Tranchotkaart van 
het gebied tussen Roosteren 
en Maaseik, omstreeks 1810 
(uitgave 
Landesvermessungsamt 
Nordrhein-Westfalen 1967). 
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Onderzoeksthema’s 
Bij het begin van het onderzoek in de Maaswerken waren er in de plangebieden maar drie 
archeologische vindplaatsen uit de Middeleeuwen bekend (figuur 3): 

• een watermolen in de Zandmaaslocatie Lomm  
• bouwresten bij de Grensmaaslocatie Aan de Maas, die aan het kasteel van Elsloo werden 

toegeschreven 
• een Merovingisch grafveld langs de Pasestraat in de Grensmaaslocatie Borgharen. 

 

 
 
Na afloop van de verkennende fase (“AAI”) van het inventariserend onderzoek was dit beeld 
ingrijpend veranderd. In totaal waren er toen 96 vindplaatsen bekend, waarvan 12 uit de Vroege 
Middeleeuwen en 27 uit de Late Middeleeuwen. Van 54 vindplaatsen was niet nader te bepalen uit 
elke middeleeuwse periode ze stamden; 3 vindplaatsen dateerden uit de Nieuwe Tijd. 
 
Na de evaluatie van het verkennend onderzoek werden als thema’s voor het middeleeuwse 
onderzoek genoemd: 

• Bewoning, infrastructuur en landgebruik 
• Gedrag van de Maas en haar zijrivieren  
• Materiële weerslag van de Maashandel 
• Overgang Laat-Romeinse tijd naar Vroege Middeleeuwen 

Daarnaast waren er enkele sitetypes die voor onderzoek in aanmerking kwamen: 
• Kastelen 
• Schepen 
• Steenovens 
• IJzerwin- en verwerkingslocaties 
• Vestingwerken 
• Loopgraven 

 

Figuur 3: Het Maaswerkengebied met van 
noord naar zuid de drie bij aanvang van het 
onderzoek bekende locaties: Lomm-
Watermolen, Elsloo-Kasteel, Borgharen-
vroegmiddeleeuws grafveld 
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Het waarderend onderzoek 
In 1999 zijn proefsleuven getrokken bij de al bekende vindplaatsen Lomm-Watermolen en Borgharen-
Pasestraat. Doel hiervan was om van deze locaties de waarde beter vast te stellen en om gegevens 
te verkrijgen die bij het behoud in situ gebruikt konden worden. 
Onderzoek naar de waarde van de nieuwe vindplaatsen, die bij het verkennend onderzoek ontdekt 
waren, heeft in 2003 en 2004 plaats gehad. In zes ontgrondingslocaties zijn proefsleuven getrokken: 
in Lomm en Well-Aijen in de Zandmaas, en in Borgharen, Itteren, Aan de Maas Zuid en Koeweide in 
de Grensmaas. Behoud in situ was hier geen optie meer. Het ging er dus om, indien van voldoende 
waarde sprake was, vast te stellen hoe het vervolgonderzoek het beste uitgevoerd kan worden. 
In deze zes locaties waren tijdens de verkenningen aanwijzingen verkregen voor middeleeuwse 
bewoning of landgebruik. Deze aanwijzingen ontbraken in de overige Maaswerkenlocaties, althans in 
die waar op korte termijn een ontgraving is voorgenomen. In de locaties Nattenhoven en 
Lateraalkanaal-West zijn daarom geen proefsleuven getrokken. Ingrepen zijn hier niet op korte termijn 
gepland. 
In het retentiegebied Lateraalkanaal-West zijn mogelijk wel middeleeuwse locaties te verwachten, 
hoewel er op basis van het verkennend onderzoek geen al te hoge verwachtingen mogen worden 
gekoesterd. Potentieel belangrijk is ook de Grensmaaslocatie Nattenhoven. Op basis van het 
verkennend onderzoek moet hier met middeleeuwse bewoning rekening worden gehouden. 
De bevindingen van het waarderend onderzoek worden in chronologische volgorde besproken en 
geplaatst in de relatie mens en landschap. 
 
Grafveld Borgharen 
De oudste middeleeuwse vondsten van het Maaswerkengebied komen uit de gemeente Maastricht. 
Het gaat om graven uit de 5e, 6e en 7e eeuw (fig. 4). De graven uit de 6e en 7e eeuw liggen tussen 
Borgharen en Itteren dicht bij een gebouw uit de Romeinse tijd. De ruïne van het gebouw heeft de 
vroegmiddeleeuwse bewoners wellicht enige tijd huisvesting geboden. Het gaat om een hoger 
gelegen plek die ook nu bij overstromingen droog blijft. Deze plek was al voor aanvang van het 
onderzoek bekend. 
 

 
 
De graven waren voorzien van bijgiften, zoals aardewerk en er werden kledingaccessoires en 
persoonlijke bezittingen terug gevonden, zoals kammen en sleutels. In mannengraven lagen de 
overblijfselen van wapens. Onder de doden bevonden zich zowel mannen als vrouwen, zowel 

Figuur 4: Hoogtekaart van Borgharen 
met de twee locaties van vroeg-
middeleeuwse graven. 
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ouderen tot 80 jaar als jongeren van omstreeks 20 jaar. Van éen van de mannen kennen we de naam: 
BOBO. Dit staat in runen ingekrast in een gesp. Bobo was een aanzienlijk en welvarend man, een 
echte bobo. Behalve zijn wapens en kledingaccessoires had hij ook drie glazen voorwerpen mee 
gekregen, een fles, een drinkbeker en een schaal. Bobo is omstreeks 600 na Christus begraven en hij 
is 50 tot 60 jaar oud geworden (fig. 5, 6).  

 

 
 
Figuur 5. Merovingisch grafveld Borgharen – Pasestraat, inventaris van graf 7, “Bobo”, uit: Hulst, R.A. 
& W. Dijkman, et al., 2000. 

 

 
 
Figuur 6. Gesp met inscriptie “BOBO”, uit: Hulst, R.A. & W. Dijkman, et al., 2000. 
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Meer naar het oosten werd een graf gevonden uit de tweede helft van de 5e eeuw. Tussen beide 
grafvelden –elk op een grindrug - lag een lagere restgeul, waarin zich waarschijnlijk geen begravingen 
bevinden. Het 5e eeuwse graf was van een man. Bij het skelet werd o.a. een baardpincet, een 
vuurslag en een zwaard met schede aangetroffen (fig. 7). 
Mogelijk zijn de doden van beide grafvelden de stichters van het nog bestaande dorp Borgharen. Op 
deze plek heeft de bewoning zich in de Late Middeleeuwen tot op heden geconcentreerd. Zoals het er 
nu uitziet, is na de 7e eeuw op de plaats van het grafveld noch bewoning, noch begraving geweest.  
 

 

Figuur 7. Borgharen, berging van een 5e-eeuws zwaard, uit: Graaf, W-S. van de, & J. de Kramer, et 
al., 2005a. 

 
Merovingisch erf Koeweide 
In de Grensmaaslocatie Koeweide werden enkele kuilen en een waterput gevonden die toe te 
schrijven zijn aan een Merovingische woonplaats uit de 6e of 7e eeuw. Dit was een tot nog toe 
onbekende vindplaats. De waterput was ongeveer 4 meter diep en was van planken gemaakt. Het 
hout is dendrochronologisch gedateerd. De eik voor de put is in 561 (± 6 jaar) AD geveld (fig. 8). 
De vindplaats ligt in een relatief vlak en vruchtbaar gebied dat in de vroege Middeleeuwen geschikt 
was voor landbouw (fig. 9). In de Late Middeleeuwen werd deze locatie onderhevig aan 
overstromingen en was het gebied minder geschikt voor bewoning. De vindplaats is mogelijk 
aangetast door het Julianakanaal. Op de Tranchotkaart is te zien hoe de vindplaats omstreeks 1800 in 
een leeg gebied ligt, waar enkele wellicht oude wegen doorheen lopen (fig. 10).  
De vindplaats ligt aan de westelijke rand van een gebied dat bekend is door bijzondere vondsten uit 
de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen, in het bijzonder de enkele jaren geleden opgegraven 
4e-eeuwse nederzetting bij Gebroek ten noorden van Holtum.  
 

 

Figuur 8. Koeweide, doorsnede van waterput uit tweede helft 6e eeuw, uit: Tichelman, G., et al. 2004. 
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Figuur 9. Hoogtekaart van Koeweide met de ligging van de Merovingische vindplaats aan de rand van 
het Julianakanaal. 

   

 

Figuur 10. Tranchotkaart van het gebied bij Koeweide en Holtum, omstreeks 1810 (uitgave 
Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen 1967); links de Merovingische vindplaats, rechts de 
laat-4e eeuwse nederzetting bij Gebroek (opgraving in 2003 en 2004 in opdracht van provincie 
Limburg) 
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Elsloo - kasteel (12 e – 16e eeuw) 
Een wel heel sprekend voorbeeld van de invloed van de rivier op menselijke bewoning is het kasteel 
van Elsloo. Bij laagwater komen midden in de Maas bij Elsloo in een gebied van circa 40 x 50 meter 
resten van muren bloot te liggen. Het grootste bouwfragment steekt bijna 4 meter boven de 
rivierbodem uit. De resten worden toegeschreven aan het ‘verdronken kasteel van Elsloo’. Dit is een 
vindplaats die al bij het begin van het Maaswerken-onderzoek bekend was. In 1969 waren de muren 
goed te zien en zijn ze gefotografeerd (fig. 11). In beeld de bekende oudheidkundige, pater Munsters 
uit Stein. 
 

 

Figuur 11. Muurresten van het ‘verdronken kasteel van Elsloo’, bij laag water in 1969, fotoarchief 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 

De resten zijn met geofysisch onderzoek gedocumenteerd, omdat niet zeker is welke effecten de 
Grensmaaswerkzaamheden zullen hebben, ook al is het niet de bedoeling om de muren aan te tasten 
(fig. 12).  
 

 

Figuur 12. Ligging van de muurresten van het Kasteel van Elsloo in de Maas, opname met 
parametrisch echolood, uit: Stassen 2002a. 
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Het kasteel is in verval geraakt, omdat de Maas, die eerst langs Maasmechelen stroomde, haar loop 
had veranderd. De Maas is in de 15e eeuw gaan stromen in het bed van de Geul langs het oude dorp 
Geulle, dat nu Aan de Maas heet. Tussen Kotem en Meers werd de bocht uitgeschuurd en het kasteel 
werd steeds meer bedreigd door het water (fig. 13). 
 
In 1505 werd het “Alde Huyss off vervallen Sloet” door Gelderse soldaten in brand gestoken. In de 17e 
eeuw werd het, mogelijk na nieuwe overstromingen, geheel opgegeven.  
Waarschijnlijk heeft er een rechthoekige woontoren gestaan, zoals die in de 12e eeuw, toen de Heren 
van Elsloo voor het eerst vermeld werden, gangbaar waren (fig. 14). 
 

       
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 13: De ligging van het kasteel van 
Elsloo en veranderingen in de loop van de 
Maas, uit: Renes 1988. 

Figuur 14: 
Reconstructietekening van een 
woontoren (Kessel), uit: 
Renaud 1988-1992. 
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Well-Aijen – ijzerwinning en het huis ‘de Hildert’.  
In het gebied van de hoogwatergeul Well-Aijen zijn een aantal tot dusver onbekende vindplaatsen 
ontdekt die duiden op ambachtelijke activiteiten in de Vroege Middeleeuwen en ontginning en 
bewoning in de Late Middeleeuwen (fig. 15). 
Sinds de IJzertijd en Romeinse tijd waren de bewoningscondities door overstromingen tengevolge van 
grootschalige boskap verslechterd, maar in de Vroege Middeleeuwen had het bos in het stroomgebied 
van de Maas zich kunnen herstellen. Toch vond bewoning in de Vroege Middeleeuwen niet plaats. De 
bevolkingsdruk was in de Vroege Middeleeuwen niet hoog en het terras ten oosten van het 
onderzoeksgebied voorzag kennelijk in voldoende ruimte voor bewoning.  
 

 

Figuur 15. Hoogtekaart van Well-Aijen met de locaties van de proefsleuven en de vindplaatsen, uit: 
Tichelman 2005. 

Op het hoogste deel van het onderzoeksgebied speelden zich in de Merovingische en Karolingische 
tijd alleen ambachtelijke activiteiten af. Bij site 13 werden enkele kuilen aangetroffen, waarin zich 
houtskool bevond dat een 14C datering opleverde van circa 900 AD. Gesuggereerd is dat de kuilen 
van site 13 resten zijn van houtskoolmeilers (fig. 16). Niet ver daarvandaan zijn resten van een haard 
of oven, ijzerslakken en een kuil gevonden. Houtskool uit deze kuil leverde een 14C-datering op van 
circa 600 AD. Uit deze vondsten kan worden afgeleid dat hier moerasijzererts werd verwerkt. Dit soort 
erts komt voor in beek- en rivierdalen. Het in meilers geproduceerde houtskool kan bij het smeden 
gebruikt zijn. 
In de Late Middeleeuwen – waarschijnlijk rond 1400 - werd het gebied ontgonnen. Er werd o.a. een 
afwateringssloot gegraven en er werd een huis of kasteel gebouwd. In een atlas uit 1573 van 
Christiaan Sgroten staat in de omgeving van Well een signatuur van een kasteel met het bijschrift 
‘Hildert’ aangegeven. Een huis ‘in de Hildert’ wordt omstreeks 1550 vermeld. Dit kasteel is mogelijk te 
identificeren met site 15. Hier zijn funderingen van baksteen en mergel, uitbraaksleuven, paalsporen, 
kuilen en aardewerk gevonden (fig. 17). De vondsten dateren uit de 15e tot en met de vroege 17e 
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eeuw. Ook hier werden ijzerslakken aangetroffen. Wellicht ontleende de bewoner van het eventuele 
huis de Hildert zijn welstand en status aan een rol in de ijzerproductie. 

 

 

 

 
 

 
 
 
Middeleeuwse scheepsvondsten bij Swalmen en Neer (1 2e – 15e eeuw).   
Inzicht in de sterke dynamiek van de Maas verschaften vondsten die in voormalige Maasbeddingen in 
de buurt van Neer en Asselt gedaan werden.  In 1997, kort voordat het archeologisch onderzoek in de 
Maaswerken begon, kwam bij baggerwerken ter hoogte van Neer een scheepswrak omhoog. De boot 
lag op een diepte van circa 4 meter onder het tegenwoordige maaiveld in een voormalige 
Maasbedding. Het bootje van Neer had een lengte van 10 tot 12 meter en was 2 tot 2,5 meter breed 
(fig. 18). De lading bestond uit een tiental potten van zogenaamde Andenne-aardewerk uit de 12e 
eeuw (fig. 19). Andenne-aardewerk werd gemaakt in de omgeving van Huy in Belgie en was een 
exportartikel dat tot in Midden-Nederland bij opgravingen is terug gevonden. Het diende voor 

Figuur 16: Well-Aijen, kuil met houtskoolresten, 
mogelijk restant van houtskoolmeiler, uit: 
Tichelman 2005. 

Figuur 17: Well-Aijen, laat-
middeleeuwse fundering van mergel 
en baksteen, mogelijk van huis ‘de 
Hildert, uit: Tichelman 2005. 
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huishoudelijk gebruik: tafel, kelder, keuken. Het is dus goed mogelijk dat het hier om handelswaar 
ging.  
 

 

Figuur 18. Reconstructie van een middeleeuws vaartuig van het type, waartoe waarschijnlijk ook de 
boot van Neer hoorde, uit: Vlierman 2002. 

 

 

Figuur 19. Tuitkan van Andenne-aardewerk (12e eeuw) uit de boot van Neer; foto Limburgs Museum, 
Venlo. 

 
De vondst is ook van belang, omdat hierdoor het verloop van een 12e eeuwse Maasbedding duidelijk 
wordt. Dat is in dit gebied tussen Swalmen en Neer extra interessant, omdat later ook bij de 
Maaswerken vondsten zijn gedaan die inzicht geven in de verplaatsing van de bedding van de Maas. 
De gele lijn is de bedding in de Romeinse tijd (fig. 20). Op de oostoever daarvan lag een Romeinse 
pannenoven, die al eerder in de 20e eeuw ontdekt is. In de Vroege Middeleeuwen (de groene lijn) 
vielen de in de bijdrage over de Romeinse tijd genoemde zuiltrommels van Hansummerweerd in de 
toenmalige Maasbedding. De blauwe lijn is de 12e-eeuwse Maas, waarin het bootje van Neer lag. 
In de 14e of 15e eeuw, toen er veelvuldig hoogwater was, sneed de Maas de lus door tussen Rijkel en 
Swalmen. Dat is de paarse lijn. De noordelijke boog van de voormalige Maasarm vormde sindsdien 
het bed van de Swalm. Uit deze periode stamt scheepshout dat bij Biesweerd langs de oostoever van 
de laat-middeleeuwse Maas werd gevonden in het kader van de begeleiding van Proefproject 2. De 
houtresten waren afkomstig van de bodem van een middeleeuws vaartuig. Een dendrochronologische 
datering gaf een veldatum van 1453 AD, ± 6 jaar. De planken waren secundair gebruikt als 
oeverbeschoeiing (fig. 21). 
Voor de boot van Neer, de zuilen van Hansummerweerd en de beschoeiing bij Biesweerd geldt dat dit 
alle vondsten zijn die tijdens de uitvoering van baggerwerk gevonden zijn. Dit soort vondsten, die diep 
in oude geulen begraven liggen, is niet van te voren op te sporen. 



 141 

 

 

Figuur 20. Paleogeografische reconstructie door Piet van der Gaauw van de verplaatsing van de loop 
van de Maas in de Romeinse tijd (geel), Vroege Middeleeuwen (groen), 12e eeuw (blauw) en Late 
Middeleeuwen (paars); ondergrond Tranchotkaart circa 1810. In de 20e eeuw is de Maas hier recht 
getrokken. 

 

 

Figuur 21. Secundair gebruikt 15e- eeuws scheepshout, gevonden bij de begeleiding van Zandmaas 
Proefproject 2 bij Biesweerd, uit Stassen 2002b. 
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De watermolen van Lomm (14 e – 16e eeuw)  
Ten westen van Lomm mondt de Haagbeek in de Maas uit (fig. 22). Hier, in het noorden van het 80 
hectare grote gebied van de toekomstige hoogwatergeul Lomm, waren al resten bekend van 
baksteenfunderingen. Deze werden toegeschreven aan een watermolen die aan het einde van de 16e 
eeuw tijdens de Tachtigjarige Oorlog verwoest zou zijn. Met een proefsleuf zijn die in 1999 onderzocht 
om de waarde beter vast te stellen. De locatie is onder andere wegens het resultaat van dit onderzoek 
uit het ontgrondingsontwerp van de hoogwatergeul Lomm gehaald en zal in situ behouden blijven. 
 

 
 
Er werden bakstenen muren aangetroffen die op grond van het baksteenformaat en in de nabijheid 
gevonden aardewerk in de 14e of 15e eeuw werden gedateerd (afb. 25). Er ontstond een beeld van 
een rechthoekig gebouw (fig. 23). 
 

 
 
 

Figuur 22: Tranchotkaart van het gebied 
bij Lomm, omstreeks 1810 (uitgave 
Landesvermessungsamt Nordrhein-
Westfalen 1967); in rode cirkel de locatie 
van de laat-middeleeuwse watermolen. 

Figuur 23: Funderingen van de laat-
middeleeuwse watermolen bij Lomm, zoals 
aangetroffen in 1999, aangevuld met 
gegevens van eerder onderzoek uitgevoerd 
door mej. J. Stoel, Lomm, uit Mulder 2002. 
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Deze gebouwresten bevestigen de veronderstelling dat we met een watermolen van doen hebben. 
Het gebouw ligt aan de rand van de beek. De twee zware muren aan de zuidoostzijde lopen tot aan 
de rand van de bedding door. In dit deel bevond zich waarschijnlijk het molenhuis met de molenstenen 
en het aandrijfsysteem. Aan de kopse kant zal het waterrad geweest zijn. 
 

 
 
 
Piet van der Gaauw kwam tot de conclusie dat de Haagbeek geen natuurlijke beek is, maar een 
middeleeuwse sloot die gegraven is om overtollig water uit het achterland af te voeren. Door 
verhoogde waterafvoer is deze sloot gaan meanderen en daarna is in de 14e of 15e eeuw de molen 
gebouwd (fig. 24). 
 

 
 
 
De watermolen van Lomm illustreert hoe de Maaswerkengebieden in de Late Middeleeuwen 
weliswaar door wateroverlast minder geschikt waren voor bewoning, maar wel voor ambachtelijke 
activiteiten werden gebruikt.     

Figuur 25: Bakstenen muur van de watermolen van 
Lomm, uit: Mulder 2002. 

Figuur 24: Hoogtekaart van het terrein 
bij de watermolen te Lomm met ligging 
van de beek en de proefsleuven; in 
blauwe, onderbroken lijn het 
vermoedelijke verloop van een 
gegraven waterloop, welke late is gaan 
meanderen. 
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Aan de Maas Zuid - veldbrandoven (19 e eeuw) 
In de Grensmaaslocatie Aan de Maas Zuid werd bij het verkennend onderzoek in 1999 tijdens een 
oppervlaktekartering een laag baksteenpuin aangetroffen. In 2003 is hier een kruisvormige proefsleuf 
getrokken die na beperkte uitbreiding als definitief onderzoek is voortgezet, zodat het onderzoek hier 
voltooid is. Hierbij kwamen de restanten van een veldbrandoven aan het licht (fig. 26). 
 
De vindplaats ligt in de holocene overstromingsvlakte op circa 350 meter ten oosten van de huidige 
Maas, dicht onder de steilrand van het terras in het oosten. De locatiekeuze is bepaald door de 
aanwezigheid van klei voor de bakstenen. Een relatie met een gebouw waarvoor de bakstenen 
bestemd zouden zijn, kon niet gelegd worden. De oven is aangelegd in een kuil, waarschijnlijk de kuil 
die de te verwerken klei heeft opgeleverd. Op de bodem van de kuil lag onder een puinlaag een laag 
gebakken stenen. Deze laag diende als basis waarop de te bakken stenen werden gestapeld. Tussen 
de te bakken stenen werden gangen vrijgehouden, waarin brandstof werd gestapeld. De sporen van 
deze stookgangen waren in de bodem zwart verkleurd. Als brandstof is steenkool gebruikt.  
 
De oven had een afmeting van circa 11,5 x 13 meter en is waarschijnlijk slechts één keer gebruikt. In 
de oven zijn naar schatting 110.000 stenen gebakken. De bakstenen hadden een afmeting van 24 à 
25 x 11 à 12 x 5,5 à 6 cm. Dit is een formaat dat in Limburg tot in het begin van de 20e eeuw is 
gebruikt. Voor de oven in Aan de Maas Zuid is een datering in de tweede helft van de 19e eeuw 
aangenomen. 
 
Veldbrandovens waren een algemeen verschijnsel in het rivierengebied, maar archeologisch 
onderzoek ervan had tot nog toe betrekkelijk weinig plaats gehad. Bij het Maaswerkenonderzoek zijn 
behalve de oven in Aan de Maas Zuid ook veldbrandovens aangetroffen in Lomm bij de watermolen 
en in Itteren. Met behulp van een paleomagnetische datering is de ouderdom van deze laatste oven in 
de 1e helft van de 19e eeuw bepaald. 
 

 

Figuur 26. 19e-eeuwse veldbrandoven in Aan de Maas, uit: de Winter 2004. 
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Loopgraven in Well-Aijen en Lomm 
Een rivier is vaak de grens tussen twee gebieden. In tijden van oorlog heeft dat zijn weerslag in de 
bodem. Op luchtfoto’s van de RAF uit 1944 zijn loopgraven te zien, die in opdracht van de Duitsers op 
de oostoever van de Maas gegraven zijn (fig. 27). De herinnering aan de laatste oorlogswinter en aan 
het graven van de loopgraven leeft nog bij de oudere bewoners van Lomm en Well. In de bodem van 
de proefsleuven werden de loopgraven terug gevonden en  tekenden ze zich als zigzagbanen af. 
Archeologie kan ook zijn het zichtbaar maken van de recente geschiedenis (fig. 28). 
 

      

 
  

  
 
 
Conclusies 
Met het voorbehoud dat het Maaswerkengebied natuurlijk niet representatief is voor het gehele 
Maasdal en dat inventariserend onderzoek hoe dan ook voorlopig onderzoek is in afwachting van een 
opgraving, kan geconcludeerd worden, dat de waarde van een aantal Maaswerkengebieden voor de 
Middeleeuwse archeologie duidelijk is geworden. Bovendien is er een beeld ontstaan van de relatie 
tussen het landschap en de manier waarop de mens daar gebruik van maakte, hetzij om te wonen, 
hetzij om te varen, hetzij voor ambachtelijke activiteiten. De mens was niet passief; hij paste het 
landschap ook aan zijn behoeften aan. 
 
Conclusie Vroege Middeleeuwen 
Nadat er in de Romeinse tijd veel bos was gekapt, treedt in de Vroege Middeleeuwen een herstel van 
het bos op. Hoewel er in die tijd weinig overstromingen zijn, is er nauwelijks bewoning in het 
Maaswerkengebied. De bewoning concentreerde zich in hoger gelegen, nog bestaande dorpen, zoals 
Holtum, Asselt, Arcen en vele andere. Alleen in Koeweide waren er duidelijke bewoningssporen. In 
Borgharen is waarschijnlijk gebruik gemaakt van ruïnes uit de Romeinse tijd, maar sporen van 
bewoning zijn niet aangetroffen. Wel bevinden zich naast de Romeinse resten vroegmiddeleeuwse 
graven. In Well-Aijen zijn sporen van ijzerwinning en ijzerverwerking gevonden.  
 
Conclusie Late Middeleeuwen 
Na 1000 komt er veel ontbossing en daardoor meer wateroverlast. Het Maaswerkengebied wordt 
minder geschikt voor bewoning, maar is wel goed bruikbaar voor de bouw van watermolens en 
baksteenovens. Als de behoefte aan land toeneemt, vindt er ontginning en ontwatering plaats. Er 
worden sloten gegraven. Kastelen, zoals de Hildert bij Well-Aijen, spelen waarschijnlijk een rol bij de 
ontginning en bij de controle over de ijzerindustrie. Kastelen, zoals dat in Elsloo, zijn ook belangrijk bij 
de beheersing van de handel en het transport op de Maas. Ook kastelen zijn onderhevig aan de 

Figuur 27: Loopgraven bij Well,  
luchtfoto RAF.  

Figuur 28: Proefsleuven met aftekening 
van loopgraven bij Lomm  
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dynamiek van de rivier. Die dynamiek blijkt evenwel het sterkst uit de vondsten van scheepsresten die 
in verlande beddingen gedaan zijn. 
 
Belangrijkste gebieden 
De belangrijkste deelgebieden zijn Borgharen, Well-Aijen, Koeweide (fig. 29). Deze worden met 
ontgronding bedreigd en een opgraving van de archeologische resten in hun landschappelijke 
samenhang is noodzakelijk. De watermolen van Lomm en de resten van het kasteel van Elsloo 
kunnen behouden blijven. Dat geldt ook voor een deel van Borgharen en voor de oostelijke helft van 
het hier niet besproken deelgebied Nattenhoven, dat een hoge archeologische potentie heeft.  
Een groot risico op het aantreffen van nautische vondsten ligt in het geulensysteem van de 
Grensmaas en te zijner tijd het Lateraalkanaal West.  
 
 

 

Figuur 29. De belangrijkste gebieden voor middeleeuws onderzoek in de Maaswerken 
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Onderzoeksthema’s 
Als thema´s voor verder onderzoek kunnen genoemd worden:  

• Verder onderzoek naar relatie mens en landschap 
• Vroeg-middeleeuwse begraving en bewoning  
• Overgang Romeinse tijd – Vroege Middeleeuwen 
• IJzerwinning en -verwerking  
• Kastelen  
• Nautische vondsten 
• Waterwerken en infrastructuur 

Deze thema´s waren bij het begin van het onderzoek al op de onderzoeksagenda gezet. Het nu 
uitgevoerde onderzoek heeft aangetoond dat het potentieel ervoor aanwezig is. 
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