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1. Inleiding

1.1. Opzet van het onderzoek
Sinds de 19e eeuw vindt onderzoek op het gebied van de archeologie van de Middeleeuwen en
Nieuwe tijd in Limburg plaats.1 Sinds 1995 is dit in stroomversnelling gekomen als gevolg van een
beleid waarbij archeologisch onderzoek in het kader van bodemingrepen regel werd. Het onderzoek is
daardoor van karakter veranderd. In het verleden lag het accent op het verrichten van opgravingen, al
dan niet na het trekken van enige proefsleuven. Vanaf het midden van de jaren ’80 werden in het
kader van grote projecten, zoals de aanleg van de A73-Noord, en in het kader herinrichtingen, zoals
Mergelland-Oost, inventarisaties van grote gebieden uitgevoerd teneinde de daar aanwezige
vindplaatsen te waarderen en te selecteren voor eventueel vervolg onderzoek.
Na 1995 is het accent nog meer komen te liggen op inventariserend onderzoek en is het aantal
opgravingen percentueel in de minderheid gekomen.
In kwantitatief opzicht is het aantal onderzoeken geanalyseerd.2

Doel van dit onderzoek is om het uitgevoerde onderzoek uit de periode 1995 - 2007, althans voor wat
de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangaat (grofweg de periode 400 – 1850), inhoudelijk te analyseren
en te bepalen wat het inhoudelijke rendement, de ‘kenniswinst’, er van is.
Onder ‘kennis’ wordt hier idealiter verstaan het inzicht dat we gekregen hebben in de
bewoningsgeschiedenis van Limburg. Althans voor die aspecten waarover de archeologie ons kan
informeren. Op een dergelijk synthetisch niveau bewegen de meeste rapporten zich echter niet. In
kennistheoretische termen: de meeste rapporten verschaffen uitsluitend ‘data’ en ‘informatie’.3

Met behulp van de door de rapporten geboden informatie is getracht tot een zekere mate van synthese
te komen. Deze synthese is per regio gemaakt (in de regiohoofdstukken) en per thema en complex (in
het slothoofdstuk). In deze synthese is naar vermogen getracht aan te sluiten bij de stand van kennis
anno 1995 en daardoor een actueel overzicht te bieden. De stand van kennis anno 1995 is vooral
ontleend aan de vakliteratuur en aan het documentatiesysteem Archis.

In elk regiohoofdstuk is eerst een samenvatting gegeven van de resultaten van het onderzoek voor
1995 en daarna van de resultaten van het recente onderzoek. Door vergelijking hiervan kan
geëvalueerd worden welke kenniswinst, c.q. informatiewinst, er per regio geboekt is. In het
slothoofdstuk wordt dit per thema en complextype geëvalueerd.

Analyseren van kenniswinst leidt ook tot het benoemen van kennislacunes en tot het formuleren van
onderzoeksvragen. Hierbij is aangesloten bij de bevindingen van dit onderzoek en bij hoofdstuk 22 van
de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie.4

Kenniswinst en de wens om kennislacunes op te vullen kunnen niet los gezien worden van het
potentieel van het bodemarchief. Per regio wordt voor zover mogelijk aangegeven welke gebieden
data kunnen genereren en daarom voor selectie ten behoeve van behoud en onderzoek in aanmerking
komen. In het slothoofdstuk wordt dat samengevat.

Elk regiohoofdstuk geeft een overzicht van de geraadpleegde rapporten uit de periode 1995-2006
(incidenteel tot februari 2007). Aan het einde van dit rapport worden deze nog eens alfabetisch
gerangschikt. Tot slot is een overzicht bijgevoegd van de overige geraadpleegde literatuur. Deze heeft
betrekking op onderzoek van voor 1995 en bevat tevens ‘flankerende’ studies over recent onderzoek,
zoals tijdschriftartikelen.

1.2. Selectie van de rapporten
Ten behoeve van dit onderzoek zijn 222 rapporten bestudeerd uit de periode 1995 – februari 2007,
welke informatie bevatten over de archeologie van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd in Limburg.
Alle rapporten hebben betrekking op in Limburg verricht onderzoek, uitgevoerd in het kader van een

1 Arts e.a. 2007; Jamar 1986; Stoepker 1988.
2 De Baere & Mientjes 2006.
3 Data zijn feitelijke gegevens; informatie is de betekenis die aan de gegevens toegekend wordt; kennis is inzicht
en het vermogen om de verkregen informatie zinvol toe te passen. Weggeman 1997.
4 Arts e.a. 2007; Stoepker 2006 (Archeologie in Limburg).
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voorgenomen bodemverstoring of in het kader van een op behoud en onderzoek van archeologische
waarden gericht overheidsbeleid (archeologische monumentenzorg).

Van de geselecteerde rapporten hebben 84 betrekking op definitief onderzoek (43 opgravingen; 31
archeologische begeleidingen5). Daarnaast zijn 88 rapportages van proefsleufonderzoek en 60
rapportages van bureaustudies en / of karterend onderzoek bestudeerd. Sommige rapporten zijn
specialistisch van aard en behandelen een deelaspect van het onderzoek. Het aantal in het onderzoek
betrokken onderzoeken ligt dus iets lager dan het aantal bestudeerde rapporten.
Helaas konden circa 17 rapportages niet geraadpleegd worden, omdat zij nog in een (pre)concept
stadium verkeerden. Het gaat hierbij vooral om onderzoek uit Maastricht, Venray, Venlo, Horst en
Holtum. De verwachting is dat van deze rapporten het merendeel nog in 2007 het licht zal zien.6

De geselecteerde rapporten omvatten ruim 20 % van de ongeveer 1000 rapporten, welke in de
periode 1995 – 2006 zijn vervaardigd.
De selectie is gemaakt door raadpleging van een door de afdeling Cultureel Erfgoed van de provincie
Limburg bijgehouden database, van de Limburgse Archeologiebalans7, van de catalogus van de
archeologische bibliotheek van de RACM8, van de in Archis geregistreerde onderzoeksmeldingen, van
de bibliografie in de Archeobrief (bijlage 2004 en 2005) en door informatie van betrokken
onderzoekers en de gemeentelijke archeologen van Sittard, Venlo en Maastricht.

De nadruk heeft bij de selectie gelegen op rapporten van definitief onderzoek (opgravingen en
archeologische begeleidingen), omdat deze de meest omvangrijke en gedetailleerde informatie
verschaffen. Er mag van uit worden gegaan alle relevante rapporten van definitief onderzoek
bestudeerd zijn.

Daarnaast zijn – naar verwachting – de meeste van de proefsleufonderzoeken met archeologische
resten uit de Middeleeuwen bestudeerd en een aantal rapporten over niet-gravend inventariserend
onderzoek.
Hoewel de hieruit ontleende informatie in de regel beperkter is dan die uit rapportages van definitief
onderzoek, was het betrekken van deze categorie rapporten om drie redenen zinvol.

De eerste is dat op sommige locaties het proces van inventarisatie – waardering – opgraving nog niet
voltooid is. Zoals boven aangegeven is het wachten op enkele rapportages van definitief onderzoek.
De rapportages van het proefsleufonderzoek zijn soms wel beschikbaar en daarom voor deze locaties
de voorlopig beste informatiebron.

De tweede reden is dat op een aantal locaties het inventariserend onderzoek geen vervolg gekregen
heeft. Indien het ontbreken van vervolgonderzoek voortvloeit uit de afwezigheid van data, geldt dat
een negatief resultaat ook een resultaat is. Afwezigheid van data is zinvolle informatie, als deze
verklaard kan worden uiteen feitelijke afwezigheid van menselijk handelen ter plaatse of van
activiteiten die geen of nauwelijks sporen achterlaten (jacht, bosweide). Het ruimtelijk en chronologisch
bepalen van deze ‘non’activiteiten geeft informatie over menselijk gedrag in het verleden.
In veel gevallen kan de afwezigheid van sporen of vondsten echter niet verklaard worden. Door
antropogene verstoring of door ‘natuurlijke’ processen als bodemvorming of erosie, door
ontoereikende onderzoeksmethoden of door onvoldoende onderzoeksmogelijkheden kan de
onderzoeker in het ongewisse blijven. Voor de lezer van het rapport is het belangrijk dat de auteur zich
rekenschap geeft van het probleem en een verklaring voor de afwezigheid probeert te geven.

Een derde reden om het onderzoek niet te beperken tot de rapporten van opgravingen en
begeleidingen is dat het gegeven dat op een locatie geen vervolgonderzoek is uitgevoerd inzicht geeft
in de staat van het bodemarchief. Inzicht in het verlies aan kennisbronnen, en de oorzaak daarvan, is
van belang voor de archeologische monumentenzorg. Zonder overzicht van winst én verlies is een

5 Archeologische begeleidingen zijn archeologische onderzoekshandelingen die binnen het proces van de
verstoring (bouw, sloop, ontgronding, wegaanleg etcetera) uitgevoerd worden. Onder een opgraving wordt  hier
verstaan een preventief, definitief onderzoek. Dat wil zeggen een opgraving waarbij alle relevante archeologische
resten worden onderzocht voordat de verstoring begint, waarna het terrein wordt vrij gegeven.
6 Bron van zorg is de opgraving Holtum-Noord, waarvan het veldwerk al in 2004 voltooid is.
7 De Baere & Mientjes 2006.
8 RACM ( Rijksdienst voor Cultuurlandschap, Archeologie en Monumenten), voorheen de ROB (Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek) en de RDMZ (Rijksdienst voor de Monumentenzorg).
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balans niet compleet en de waarde van datgene wat nog resteert, wordt duidelijker als we weten
hoeveel we kwijt zijn.

1.3. Analyse van de rapporten
Bij de analyse van de rapporten is de kernvraag geweest of de geboden informatie van dien aard was
dat zij bijdroeg aan kennisvorming van het verleden.

Primaire factoren zijn daarbij de aard en kwaliteit van het gevondene. Die kan niet afgedwongen
worden. Sommige opgravingen of sommige locaties leveren nu eenmaal meer op dan andere.
Kwaliteit is daarbij in zoverre een subjectief gegeven dat de waarde van archeologische resten niet
alleen bepaald wordt aan de hand van meer objectief te meten parameters als gaafheid en
conservering, maar ook aan inhoudelijke parameters als zeldzaamheid en informatiewaarde.
De informatiewaarde van een archeologisch verschijnsel wordt bepaald door de mate waarin aan
onderzoeksvragen voldaan kan worden. Het rapport dient de onderzoeksvragen, bij voorkeur letterlijk
te memoreren. In de conclusie moeten de onderzoeksvragen systematisch worden beantwoord.
Aangezien negatief resultaat ook resultaat is, moet beargumenteerd aangegeven worden welke
vragen niet beantwoord kunnen worden.

Een andere factor is de kwaliteit van de rapporten. Dit onderzoek had niet als doel om de kwaliteit van
de rapportages systematisch te meten, zoals gedaan is in het in opdracht van de staatssecretaris van
Cultuur door de ROB in 2004 en 2005 uitgevoerde onderzoek.9

Dat wil niet zeggen dat de rapportages niet kritisch gelezen zijn. Dat leidde soms tot bewondering en
soms tot zorg. Bewondering om het feit dat doorwrochte producten in korte tijd afgeleverd werden.
Zorg omdat ook wel eens betwijfeld kon worden of de juiste personen op de juiste plaats bezig waren
geweest. Wanneer bij een middeleeuws archeologisch onderzoek noch degene die het programma
van eisen geschreven heeft, noch degene die het namens het bevoegd gezag getoetst heeft, noch de
projectleider van het onderzoek, noch degene die het rapport autoriseert in de middeleeuwse
archeologie gespecialiseerd is, moet toch de vraag gesteld worden of de archeologische gedragscode
om geen werkzaamheden te verrichten waarvoor men volledig bekwaam is, voldoende wordt
nageleefd.
Voor alle duidelijkheid: dit werd niet bij de definitieve onderzoeken geconstateerd en ook bij
proefsleufonderzoeken werd toch meestal wel – althans in de onderzochte rapporten – een specialist
ingeschakeld voor de materiaaldeterminatie.

Omdat de meeste kennis gegenereerd wordt door definitief onderzoek is het van groot belang dat na
waarderend onderzoek de juiste beslissing genomen wordt. Indien de waarde van een bij
proefonderzoek onderzochte vindplaats onderschat wordt of indien het behoudsperspectief overschat
wordt,10 wordt ten onrechte geen definitief onderzoek verricht en gaat onvervangbare kennis verloren.
Het was geen doel van het onderzoek om na te gaan hoe het proces van waardering en selectie is
verlopen. Dat wil niet zeggen, dat niet – al lezende – af en toe vraagtekens zijn gezet bij sommige
adviezen over de waarde van vindplaatsen of sommige conclusies over de ingeschatte behoudsopties.

Ook rees soms de vraag hoe het verder was gegaan met als waardevol beoordeelde terreinen. Bij
geslaagd monumentenbeleid zou het ontbreken van vervolgonderzoek moeten betekenen, dat het
mogelijk is geweest behoud in situ te realiseren. Het zou zinvol zijn om dit nader te onderzoeken.
Helaas ontstond af en toe  het vermoeden – zonder dat dit in het kader van dit onderzoek geverifieerd
kan worden – dat ten onrechte geen vervolgonderzoek is uitgevoerd.

Zorgwekkend is dat ook wanneer wel vervolgonderzoek uitgevoerd wordt, wordt in sommige rapporten
opgemerkt dat het onderzoek eigenlijk wegens gebrek aan tijd en geld niet adequaat is.

1.4. Literatuur en documentatie

De synthese en evaluatie zijn niet alleen gebaseerd op de rapporten van de bedrijven, welke het
object zijn van dit onderzoek, maar ook op literatuur en documentatie.

9 Bazelmans e.a. 2005.
10 Hoe vaak is bij de uitspraak ‘de geplande werkzaamheden tasten de archeologische resten niet aan’ de wens
de vader van de gedachte?
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De literatuur valt uiteen in verschillende categorieën, waartussen de grenzen overigens niet scherp
getrokken kunnen worden.
De documentatie bestaat uit digitale en analoge gegevensdragers en uit objecten.

1.4.1. Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, hoofdstuk 22: Zuid-Nederland in de
Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd.
Vanaf 2003 wordt onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek de
Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) opgesteld. Het hoofdstuk met betrekking tot
Limburg en Noord-Brabant in de periode (globaal) 400 – 1850 AD is in 2005 en 2006 geschreven en
verschijnt medio 2007 op Internet.11 Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de geschiedenis van het tot
dusver uitgevoerde onderzoek, vat bestaande kennis samen en formuleert onderzoeksdoelen en
prioriteiten op nationaal niveau. De onderzoeksdoelen zijn onderscheiden in thema’s met een meer
theoretisch en interpretatief karakter en in thema’s op het niveau van archeologische
‘verschijningsvormen’. In de eerstgenoemde categorie thema’s staat de relatie mens – omgeving
centraal. Dit geldt zowel voor de interactie met de fysieke omgeving als voor de sociaal-culturele
context van materiële cultuur, groepsidentiteiten, nederzettingsdynamiek, stad-plattelandrelaties en
religieuze beleving.
Onder de categorie van de archeologische verschijningsvormen vallen onder andere de ontwikkeling
van het cultuurlandschap, nederzettingsvormen, productie, gebruik en verspreiding van mobilia,
voedsel- en grondstofeconomie, chronologie, post-depositionele processen en de staat van het
bodemarchief.
In een beschouwing over de Limburgse aspecten van de NOaA, zowel van hoofdstuk 22, als van de
hoofdstukken 11, 17 en 18 over de andere perioden, is gesteld dat de NOaA voor Limburg goed
toepasbaar is, maar een regionale verfijning van node heeft voor een meer gedetailleerd onderzoeks-
en selectiebeleid.12

1.4.2. Gebiedsprogramma’s Maaswerken en Via Limburg en evaluatie van het onderzoek in de
Maaswerken
In 2002 en 2003 zijn ten behoeve van de projecten Maaswerken en Via Limburg gebiedsprogramma’s
opgesteld, waarin de bestaande kennis is samengevat en waarin onderzoeksdoelen werden
geformuleerd.
De programma’s concentreerden zich op de regio’s Borgharen en Itteren (Grensmaasproject) in Zuid-
Limburg, Well-Aijen (Zandmaasproject) en Roermond-Maasbracht (wegvakken G en H in het Via
Limburgproject). Het overzicht dat deze programma’s geven, bestrijkt echter nagenoeg het gehele
Maasdal.
De voornaamste bronnen voor de gebiedsprogramma’s zijn de anno 2002/2003 in het
documentatiesysteem van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek13 ‘Archis’
geregistreerde vondstmeldingen, de historisch-geografische overzichtswerken van Renes uit 1988 en
199914 en de bij de auteurs bekende vakliteratuur. In 2005 zijn de gebiedsprogramma’s gebundeld en
als publicatie van Rijkswaterstaat verspreid.15 In 2006 zijn ze opgenomen op de CD-ROM die als
bijlage gevoegd is bij de evaluatie van het Maaswerkenonderzoek (zie onder). Tevens zijn ze
sindsdien via Internet te raadplegen in het Elektronisch Depot van de Nederlandse Archeologie.
In 2005 is op een symposium in Maastricht het tot op dat moment in het kader van de Maaswerken
uitgevoerde onderzoek geëvalueerd. Deze onderzoeken bestonden vooral uit inventariserend
onderzoek (bureaustudies, oppervlaktekarteringen, boringen, proefsleuven, specialistisch onderzoek),
tezamen met de verslagen van enkele archeologische begeleidingen en met een aantal artikelen
resulterend in circa 80 publicaties. De op het symposium gehouden lezingen hebben een
synthetiserend karakter en zijn in 2006 gepubliceerd. 16

1.4.3. De overzichtswerken van Renes
Onder de overzichten moeten de twee werken van Renes over Zuid-Limburg (1988) en Noord- en
Midden-Limburg (1999) apart genoemd worden. Onderwerp van beide publicaties is de geschiedenis
van het cultuurlandschap van de prehistorie tot heden. Qua methodiek zijn het historisch-geografische

11 www.noaa.nl; zie ook www.racm.nl.; Arts e.a. 2006.
12 Stoepker 2006.
13 Thans RACM ( Rijksdienst voor Cultuurlandschap, Archeologie en Monumenten).
14 Renes 1988, 1999.
15 Stoepker & Peeters 2005.
16 Stoepker e.a. 2006.
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studies die beschrijven hoe het huidige cultuurlandschap tot stand is gekomen. Zijn bronnen zijn
historische en archeologische gegevens, historische kaarten en uiteraard de cultuurlandschappelijke
en cultuurhistorische relicten in het huidige landschap. Daarbij horen ook de fysisch-geografische
aspecten van het landschap (bodem, geomorfologie).

1.4.4. Archeologische kronieken, jaarverslagen, interne rapporten en archeologisch nieuws
Vanaf 1969 tot en met 1993 is in de ‘Publications’ van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap de jaarlijkse archeologische kroniek van Limburg verschenen, verzorgd door de
provinciaal archeoloog. Vanaf 1988 verzorgde de gemeentelijk archeoloog van Maastricht de eigen
bijdrage over Maastricht. Het in Limburg uitgevoerde onderzoek werd hierin gerapporteerd. Ook
werden de belangrijkste vondstmeldingen (meestal van amateur-archeologen) gepubliceerd.
Een jaarlijks overzicht van onderzoek en vondsten verscheen ook (tot en met 1996) in het jaarverslag
van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Tot in het midden van de jaren tachtig
werd een selectie hieruit ook gepubliceerd in de rubriek ‘archeologisch nieuws’ van het Nieuwsbulletin
KNOB.
In een schemergebied bevinden zich de interne rapporten van de ROB. Deze waren meestal te groot
voor opname in jaarverslag of kroniek, terwijl het om verschillende redenen niet kwam van een aparte
publicatie, bijvoorbeeld omdat de uitwerking van het onderzoek nog niet ver genoeg gevorderd was.
Het merendeel is verschenen in de jaren ’90. Via de bibliotheek of via de documentatieafdeling van de
RACM zijn ze te raadplegen.
Rond 1995 is een breuklijn. Het door de ROB uitgevoerde onderzoek verschijnt voortaan in de reeks
Rapportages Archeologische Monumentenzorg. RAM 1 is gewijd aan opgravingen in een aantal
speciewinlocaties in verband met de aanleg van Maaskades.17

Door het Instituut voor Pre- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam wordt de reeks Zuid-
Nederlandse Archeologische Rapporten opgezet, waarvan het eerste deel, eveneens verschenen in
1995, gaat over de opgravingen bij Kampershoek en Molenakker in de gemeente Weert.
Bureau RAAP, waarvan de eerste rapporten over Limburg in 1989 verschenen, verricht sinds 1996
een groot aantal inventarisaties. Eerst ten behoeve van de Rijksweg 73-Zuid en de Maaswerken; later
provinciebreed. Vanaf 1998 verschijnen ook de rapporten van ADC en andere bedrijven. Het tijdperk
van de archeologische kronieken is ten einde gekomen.

1.4.5. Bureaustudies
De bij het onderzoek geraadpleegde rapporten bevatten alle een hoofdstuk of paragraaf
‘bureaustudie’. Hoewel ook deze bureaustudies onderdeel uitmaken van het onderzoek, kunnen zij
ook genoemd worden bij een overzicht van de literatuur.
 In de bureaustudie wordt de bestaande kennis van het onderzoeksgebied samengevat ten aanzien
van de aspecten landschap en/of bodem en archeologie. Geraadpleegd worden kaarten, Archis en
vakliteratuur. In sommige gevallen worden ook nog niet gepubliceerde gegevens verzameld door
locale deskundigen en amateur-archeologen te raadplegen. In een enkel geval vindt studie plaats in
een streek- of gemeentearchief.
In de inventarisaties van grotere gebieden, zoals de AAI’s van de Maaswerken en Via Limburg, van
herinrichting- en ruilverkavelinggebieden 18, en van grote bedrijventerreinen, zoals die van het
Plangebied Trade Port-Noord, fase 119, krijgen deze bureaustudies het karakter van een grondig en
goed bruikbaar overzicht van een bepaalde regio, ongeacht de uitkomst van het later uitgevoerde
veldwerk.
Sommige rapporten bestaan uitsluitend uit een bureaustudie. Dat geldt in het bijzonder voor de
archeologische beleidskaarten, zoals die voor Stein en Sittard, die voor dit onderzoek geraadpleegd
zijn. 20

1.4.6. Overige literatuur
Zowel in monografieën als in de (inter)nationale, regionale en locale literatuur zijn studies gewijd aan
Limburgse middeleeuwse archeologie of waarin de middeleeuwse archeologie mede aan bod komt.
Naast regionaal georiënteerde studies, zoals de al genoemde werken van Renes of de publicaties van

17 Oude Rengerink 1996.
18 O.a. Van der Graaf 1989a, 1989b; Brounen 1989;  Derks 1989, 1991; Derks & Van der Gaauw 1991; Polman
2002, Raemakers & Heunks 2000.
19 Van Dijk en Roymans 2004, RAAP-rapport 1050.
20 Van Waveren 2004, Van Wijk & Van Hoof 2005.
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Panhuysen21, Dijkman22 en Theuws23 over Maastricht, van Proos over het Maasdal24 , of van Heidinga
en Offenberg over Gennepen de vijfde eeuw 25 zijn er specialistische studies, gewijd aan bepaalde
fenomenen, zoals kastelen of fysische antropologie.26

Weer andere studies, vooral in de locale tijdschriften, hebben meer het karakter van vondstmeldingen
en opgravingsverslagen. Een scherp onderscheid is niet altijd te trekken. De verslagen van het
onderzoek van Bruijn bijvoorbeeld over de opgravingen in Schinveld en Brunssum, gepubliceerd in de
Berichten ROB, zijn tot de internationale top van de studies over aardewerk gaan horen. Het is niet
verwonderlijk dat bij de literatuur met een meer synthetiserend karakter vooral publicaties over
Maastricht de toon zetten.
Een continue factor is het tijdschrift Archeologie in Limburg (sinds 1979), waarin amateurs en
professionals over onderzoek berichten. Op locaal niveau spelen met name de Jaarboeken van de
Heemkundeverenigingen Roerstreek en Maas- en Swalmdal een belangrijke rol.
Binnen deze categorie heeft de komst van de rapportages door commerciële bedrijven geen breuk
teweeg gebracht. Integendeel, meermalen is er sprake van een spin-off effect. Onderzoek met
rapportage door een bedrijf wordt vaak begeleid door een artikel in Archeologie in Limburg of een
locaal tijdschrift.

1.4.7. Digitale en analoge documentatie
Sinds 1992 is Archis operationeel als digitaal documentatie- en registratiesysteem, waarin
vondstmeldingen (puntlocaties: waarnemingen en complexen) geraadpleegd kunnen worden. In de
nieuwe versie (Archis II, sinds 2004) zijn ook de digitale gegeven over monumenten (terreinen met een
variabele status van waarderingen en bescherming) opgenomen. In Livelink zijn onderliggende
documenten (zoals de veldinspecties in het kader van het AMR-project27) digitaal te raadplegen.
Analoge documentatie bestaat uit geschreven en beelddocumentatie (foto’s, kaarten, tekeningen). De
analoge documentatie bevindt zich (nog) bij de RACM, of bij de onderzoekende instelling.
Tot de documentatie kunnen ook objecten (vondsten en monsters) gerekend worden. Deze bevinden
zich – voorzover overgedragen – in het provinciaal depot voor bodemvondsten, behoudens die
vondsten die aan een museum uitgeleend zijn of die in het bezit van de vinder of een locale collectie
zijn.
Zorgelijk was overigens de constatering dat Archis ten aanzien van het recente onderzoek onvolledig
is. Meldingen van booronderzoek bleken redelijk up to date te zijn. Dat kan niet gezegd worden van
opgravingen en proefsleufonderzoek.

21 Panhuysen & Leupen 1990; Panhuysen & De la Haye 2002; Panhuysen 984, 1986, 1990, 1996.
22 Dijkman 1993, 1999
23 Theuws 2001, 2005.
24 Proos 1988.
25 Hedinga & Offenberg 1992
26 Hupperetz, Olde Meierink & Rommes 2005; Janssen & Hupperetz 1996; Panhuysen, R., 2005.
27 Actualisering Monumentenregister
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1.5. De ontwikkeling van het middeleeuwse archeologische onderzoek in Limburg
In Limburg richtte de vroege archeologiebeoefening zich vooral op de Romeinse periode. Als eerste
opgraving van een middeleeuwse vindplaats kan genoemd worden het onderzoek door Rijksarchivaris
Habets van de vermeende Karolingische palts bij Meerssen in de jaren tachtig van de negentiende
eeuw. De directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, Kalf, deed in de eerste decennia
van de twintigste eeuw opgravingen in de Sint-Servaaskerk in Maastricht. Holwerda, directeur van het
RMO, meende in 1930 bij Asselt een Karolingische curtis ontdekt te hebben. Op initiatief van een
plaatselijke historische vereniging voerden amateurs in de jaren ’30 van de twintigste eeuw de eerste
opgravingen uit bij kasteel Valkenburg. Beckers, huisarts en collectioneur, documenteerde in dezelfde
tijd samen met zijn zoon Merovingische grafvelden bij Obbicht en Stein. In Brunssum, waar in de 19e
eeuw pottenbakkersafval en mogelijk ook ovens gevonden waren, werd op instigatie van
Houppermans, conservator van een museum in Kerkrade in 1942 de eerste pottenbakkersoven door
Renaud, toen nog verbonden aan het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, opgegraven.

Na de Tweede Wereldoorlog lag het zwaartepunt eerst op het onderzoek van door de oorlog
beschadigde gebouwen, in het bijzonder kerken en kastelen langs de Maas. Deze waren in de laatste
oorlogswinter slachtoffer geworden van gevechtshandelingen en doelbewuste vernieling. Onder leiding
van Glazema, de latere directeur van de in 1947 opgerichte ROB, werd een groot aantal kerken
opgegraven, waarbij onder latere gebouwen resten van stenen voorgangers werden ontdekt. In enkele
gevallen waren er sporen van houten kerkgebouwen. De opgravingsdocumentatie is summier en de
vondsten zijn vaak niet meer aanwezig. De datering is globaal. De houtbouw wordt meestal in de
achtste tot tiende eeuw gedateerd. De oudste steenbouwfase doorgaans in de elfde of twaalfde eeuw,
maar het is zeker niet uitgesloten dat sommige van de opgegraven stenen kerken ouder zijn. In latere
decennia werd het kerkarcheologisch onderzoek op kleinere schaal, meestal in het kader van
restauraties, voortgezet.

Een andere categorie gebouwen, kastelen, werd vanuit de ROB door Renaud onderzocht Omdat de
verwoesting vaak niet volledig was, kon het archeologisch onderzoek gecombineerd worden met
bouwhistorisch onderzoek. Renaud betrok hierbij studenten en medewerkers van de Technische
Hogeschool Delft (nu Universiteit Delft), waar hij een leerstoel binnen de faculteit Bouwkunde
bekleedde. Ook deed hij veel opgravingen met de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis
(NJBG). Kastelen werden in het kader van een NJBG-zomerkamp opgegraven. Het was voor sommige
jonge vrijwilligers de opstap naar een professionele carrière in de archeologie of aanverwante
discipline.

Anders dan bij kerken werden bij kastelen veel mobilia gevonden, meestal in de gracht, maar soms
ook in stratigrafisch verband, zoals in de brandlagen van het kasteel Valkenburg. Op naam van
Renaud staan dan ook diverse publicaties over de materiële cultuur, in het bijzonder over aardewerk.
Het belangrijkste aardewerkonderzoek uit de vroege naoorlogse periode in Zuid-Nederland is echter
verricht door een technisch specialist van de ROB, Bruijn, die tussen 1959 en 1964 in Brunssum en
Schinveld –later ook in Nieuwenhagen- pottenbakkersovens en afvalhopen op systematische wijze
onderzocht. Hij classificeerde het daar vervaardigde aardewerk in zeven productiefasen, daterend van
de elfde tot en met de veertiende eeuw.

Een andere technisch specialist van de ROB, Ypey, richtte zich vooral op metaalvondsten, zoals
vroegmiddeleeuwse zwaarden en gordelgarnituren. Deze kwamen niet alleen uit grafvelden te
voorschijn, maar werden ook, vooral in de jaren ‘60 en ’70, uit de Maas opgebaggerd. Ypey werkte
onder andere mee aan de opgraving van het grafveld in de Pandhof van de Sint Servaas in 1953-
1954. Dit eerste grote onderzoek in Maastricht kreeg in 1969-1970 een vervolg in de opgraving van
het vroegmiddeleeuwse grafveld op het Vrijthof, eveneens door de ROB, nu onder leiding van
Bloemers.
Middeleeuws nederzettingsonderzoek vond voor het einde van de jaren ’70 nauwelijks plaats. Beckers
maakt gewag van door hem waargenomen hutkommen bij de aanleg van het Julianakanaal. Van Es
publiceerde in 1973 enkele hutkommen uit Cuijk en Grubbenvorst.

Omstreeks 1980 is er een keerpunt in de geschiedenis van de Zuid-Nederlandse middeleeuwse
archeologie.
Het onderzoek van kerken valt grotendeels weg. Onderzoeksobjecten bieden zich nauwelijks nog aan.
Alleen in Maastricht (Sint Servaas) vindt in de tweede helft van de jaren ’80 nog een groot onderzoek
plaats, uitgevoerd onder leiding van de gemeentelijk archeoloog Panhuysen. Enkele kleinere
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kerkopgravingen of waarnemingen worden door de ROB en door amateuracheologen verricht. Voor
zover mogelijk worden ook de bij de kerk horende begravingen fysisch-antropologisch onderzocht.
Opgravingen van kastelen en grafvelden worden voortgezet, maar ook dit aantal is relatief klein. In
combinatie met bouwhistorisch onderzoek wordt kasteelonderzoek uitgevoerd door de Universiteit
Delft (onder ROB-opgravingsverantwoordelijkheid).
Bij het kastelenonderzoek krijgt de materiele cultuur van de tot dusver onderbelichte vroegmoderne tijd
meer en meer aandacht. In Limburg krijgt de belangstelling voor kastelen een impuls door de
activiteiten van de Limburgse Kastelenstichting en een tentoonstelling met bijbehorende publicatie van
het Limburgs Museum in Venlo.
In het grafveldenonderzoek blijft de studie naar grafvormen en grafinventaris centraal staan.
Daarnaast is er een groeiende aandacht voor sociaal-culturele vraagstellingen en voor het fysisch-
antropologische onderzoek van skeletresten uit de grafvelden. Het merendeel van de onderzochte
begravingen dateert uit de Merovingische periode.

De grootste verandering sinds de late jaren ’70 en de jaren ’80 is het opkomen van onderzoek van
middeleeuwse nederzettingen. Eerst in de stadskernen, later ook in het landelijk gebied. Het
stadskernonderzoek kreeg een impuls door het aanstellen van gemeentelijke archeologen. In 1978 in
Maastricht, in 1990 in Sittard. Andere plaatsen stelden beleidsambtenaren archeologie aan of
gemeentelijke archeologische commissies. In de gemeente Gennep en later ook in Roermond en
Venlo leidde dit tot systematisch archeologisch onderzoek en uiteindelijk in Venlo tot de aanstelling
van een gemeentelijk archeoloog.
Het nederzettingsonderzoek in het landelijk gebied komt in Limburg sinds de jaren ’80 – eerst nog
beperkt - van de grond. Ten oosten van Sittard wordt in 1990 – na een proefonderzoek in 1984 -  in
Haagsittard een nederzetting opgegraven, waar de bewoning begint in de IJzertijd en Romeinse tijd en
vervolgd wordt van de zevende eeuw tot en met de zestiende eeuw. In Gennep krijgt het laat- en
postmiddeleeuwse stadskernonderzoek in 1989 – 1991 een tegenhanger in de opgraving van een
vijfde-eeuwse nederzetting in het buitengebied. Vanaf 1994 vindt onder esdekken bij Weert,
Nederweert, grootschalig onderzoek plaats door de VU. In Venray leiden de aanleg van de Rijksweg
73-Zuid in 1994 en de bouw van een woonwijk in 1996 tot de opgraving van een
nederzettingscomplex, dat tot de Vroege Middeleeuwen terug gaat en dat tot de twaalfde eeuwse
bewoond is.
Een bijzondere vorm van nederzettingsonderzoek is dat van kloosters. Een klooster is een
nederzetting met een specifieke functie. Binnen de bebouwde kom van het dorp Susteren is een
klooster opgegraven dat uit het begin van de achtste eeuw dateert. Het klooster is opgeheven in 1790,
maar pas in de jaren ’50 van de twintigste eeuw zijn de laatste muurresten gesloopt.
Het onderzoek naar de materiële cultuur verdween na 1980 enigszins in de schaduw van het
nederzettingsonderzoek, maar stond niettemin niet stil. Van het mobiele materiaal vormde keramiek de
grootste categorie.

Een volgend keerpunt komt in 1998. Hoewel al geruime tijd daarvoor opgravingen grotendeels of
geheel extern gefinancierd worden, wordt het doorberekenen van de kosten van het onderzoek aan de
verstoorder vanaf dat jaar regel. Het nederzettingsonderzoek wordt geïntensiveerd. Behalve de al
genoemde grote opgravingen in Weert en Nederweert worden relatief grote opgravingen uitgevoerd in
Swalmen, Sittard, Horst en bij Holtum. De meeste ‘Malta-opgravingen’ zijn echter kleinschalig van aard
en beperken zich tot inventariserend onderzoek.
In Maastricht, Venlo en Blerick wordt het onderzoek intensief voortgezet. Onder de steden waar geen
gemeentelijk archeoloog resideert, springen Roermond en Gennep er uit als plaatsen waar veel
onderzoek in de stadskern plaatsvindt.
Grootschalig archeologisch onderzoek vindt plaats in het kader van de Maaswerken en de Via
Limburg. Het Maaswerken/Via Limburg-project heeft een landschapsarcheologische vraagstelling en
richt zich niet specifiek op de Middeleeuwen; binnen de deelgebieden komen echter diverse
middeleeuwse objecten voor. Het inventariserend onderzoek in de Maaswerken heeft o.a. geleid tot de
vondst van vijfde-eeuwse tot en met zevende-eeuwse begravingen bij Borgharen en tot de ontdekking
van bewoning en perifere activiteiten, zoals vroegmiddeleeuwse ijzerverwerking, in diverse gebieden
langs de Maas en – bij onderwater onderzoek – van vondsten in de Maas. Inventarisaties van zeer
grote gebieden zijn ook voor andere planologische ontwikkelingen uitgevoerd, zoals in het gebied ten
westen en noordwesten van Venlo. Ook hierin is een niet te verwaarlozen middeleeuwse component
aanwezig.
Een recente ontwikkeling is de vervaardiging van beleidsadvieskaarten zoals in Sittard-Geleen en
Stein. Deze geven een grondslag voor de archeologische monumentenzorg en eventueel onderzoek.
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2. Maasdal

2.1. Indeling
De belangrijkste plaatsen in dit gebied zijn:
1. Maasdal Noord: Venloslenk- / Peelhorstmaas
Gemeente Mook en Middelaar: Mook, Middelaar.
Gemeente Bergen: Afferden, Bergen, Aijen, Well.
Gemeente Arcen en Velden: Arcen, Lomm, Velden.
Gemeente Meerlo-Wanssum: Geysteren, Wanssum, Blitterswijck.
Gemeente Horst aan de Maas: Ooijen, Broekhuizenvorst, Broekhuizen, Lottum, Grubbenvorst.
Gemeente Venlo: Blerick, Hout-Blerick, Venlo, Tegelen, Belfeld.
Gemeente Maasbree: Baarlo.
Gemeente Kessel: Kessel.
Gemeente Beesel: Reuver, Beesel.
2. Maasdal Midden: Plassenmaas
Gemeente Roggel en Neer: Neer
Gemeente Haelen: Buggenum, Haelen, Horn.
Gemeente Heel: Beegden, Heel, Panheel, Wessem.
Gemeente Thorn: Thorn.
Gemeente Swalmen: Asselt.
Gemeente Roermond: Roermond, Herten, Merum.
Gemeente Maasbracht: Linne, Maasbracht, Stevensweert.
3. Maasdal Zuid: Grensmaas
Gemeente Echt-Susteren: Roosteren.
Gemeente Sittard-Geleen: Schipperskerk, Grevenbicht, Obbicht.
Gemeente Stein: Berg, Urmond, Maasband, Meers, Stein, Elsloo.
Gemeente Meerssen: Aan de Maas, Geulle, Bunde.
Gemeente Maastricht: Itteren, Borgharen, Maastricht.
Gemeente Eijsden: Gronsveld, Rijckholt, Eijsden, Mesch.

2.2. Landschappelijke beschrijving28

De Maas is een typische regenrivier met sterk wisselende afvoeren. Door het gezamenlijke effect van
opheffing van de Ardennen en Zuid-Limburg en door de afwisseling van enkele tientallen ijstijden en
warmere perioden heeft de Maas zich ingesneden waardoor een terrassensequentie is ontstaan.
Het Maasdal zoals het hier is gedefinieerd, wordt gevormd door de holocene riviervlakte en enkele
terrassen uit het Laat-Glaciaal, te weten het Jonge Dryas terras en het iets hoger gelegen zgn.
meanderbogenterras uit het Allerød-Bølling interstadiaal. Het Jonge Dryas stadiaal is een korte koude
periode aan het einde van de laatste ijstijd. De Maas was een verwilderde rivier met een relatief smalle
(ca. 1 km) en rechte dalbodem, met vele geulen en zand- en grindbanken. Het Allerød-Bølling
interstadiaal is een warme periode aan het einde van de laatste ijstijd toen de Maas met zeer grote
meanderbochten haar weg zocht in het Maasdal.
Het Maasdal kan van zuid naar noord worden verdeeld in:
Grensmaas (tot Roosteren),
Plassenmaas (tot Neer)
Peelhorst/Venloslenkmaas.
In de Centrale Slenk is de holocene riviervlakte vrij breed. Op de Peelhorst en in de Venlo Slenk is de
holocene riviervlakte smal, maar is het meanderbogenterras breed. Het Jonge Dryas terras duikt ter
hoogte van Well-Aijen onder de holocene afzettingen.
De terrasranden naar de iets hoger gelegen terrassen (met veel vindplaatsen) worden ook nog tot het
Maasdal gerekend.

2.3. Onderzoek voor 1995
In het gebied direct langs de Maas is, anders dan op de terrasranden, in het verleden weinig
onderzoek gedaan. De lager gelegen gebieden waren vaak als grasland in gebruik en waren weinig
uitnodigend voor amateurs om oppervlaktekarteringen te doen. Bij het Maaswerkenonderzoek bleek
ook dat het meeste materiaal alleen met booronderzoek op te sporen was, omdat het door afzettingen
aan het zicht onttrokken was.

28 Letterlijke tekst van Piet van der Gaauw
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De onderzoeken worden van noord naar zuid en per Maasoever besproken. In aansluiting op de
bovengenoemde landschappelijke verdeling worden achtereenvolgens het noorden, midden en zuiden
van het Maasdal besproken

2.3.1. Maasdal Noord : Venloslenk- / Peelhorstmaas
Een van de weinige, al voor 1995 bekende, locaties op de oostelijke oever ten noorden van Venlo is
de watermolen bij Lomm. Kaart locatie 1.Deze ligt ten westen van Lomm, dicht bij de plaats waar de
Haagbeek met een grote S-bocht in de Maas uitmondt. De bekende amateur-archeologe Jo Stoel uit
Lomm heeft in 1967 op twee door de lussen van de beek omsloten terreinen een paar kleine
proefputten gegraven. De aanleiding was dat bij het ploegen vaak baksteen gevonden werd. Op 30 cm
onder het maaiveld vond zij resten van een bakstenen muur. Op grond van de landschappelijke
situatie werd aangenomen dat de muurresten van een watermolen waren. Ook was er in het dorp nog
een mondelinge overlevering dat hier een watermolen zou zijn geweest. In 1982 is deze plaats
aangewezen als beschermd monument.
Op de westelijke oever van het noordelijke Maasdal zijn de tijdens de tweede wereldoorlog verwoeste
kerken van Geysteren29 Kaart locatie 2., Broekhuizenvorst en Grubbenvorst, en de kastelen van
Geysteren, Lottum en Grubbenvorst onderzocht.30 In de kerken van Geysteren en Grubbenvorst
werden aanwijzingen gevonden voor houten kerken die aan de van natuursteen gemaakte zaalkerken
vooraf gingen. De oudste fase van het kasteel van Geysteren, mogelijk daterend uit de eerste helft van
de 13e eeuw,  bestond uit een ronde van ijzeroersteen gemaakte toren met een middellijn van circa 9
meter en een muurdikte van bijna 2 meter. Om de toren liep een ronde muur met steunpunten voor
een weergang op bogen. Het geheel had een doorsnee van 23 meter. Het ‘gebroken slot’ van
Grubbenvorst is een rechthoekige aanleg uit het begin van de 14e eeuw.
Oppervlaktekarteringen door amateurs (met name J. Driessens uit Venlo) leverden bij Wanssum
vondsten van vroeg-middeleeuws aardewerk op o.a. het Hoogveld (een archeologisch veelbelovende
veldnaam).31 Kaart locatie 3.
Bij Grubbenvorst zijn op enkele plaatsen sporen van vroeg-middeleeuwse bewoning gevonden. Bij
Knibbershof  is door Driessens in de jaren ’60 vroeg-middeleeuws aardewerk ontdekt. Later meldde J.
Schatorjé hier ook vroeg-middeleeuwse kralen. In het Jaarverslag van de ROB over 1987 werd
opgemerkt dat deze vindplaats, waar vroegmiddeleeuwse bewoning of begraving te verwachten is,
mogelijk nog deels gaaf en nadere aandacht verdient.32(Kaart locatie 4).
Ten zuiden van de kom van Grubbenvorst werden op het Molenveld in 1968 en 1969 vijf hutkommen,
een tweeschepig gebouwtje van 5 x 8 m en een zespalige spieker gevonden, die op grond van
aardewerkvondsten in de 6e en 7e eeuw gedateerd werden.33. Ten noorden daarvan waren door
Bursch in 1940 ook vroegmiddeleeuwse bewoningssporen gevonden, waaronder mogelijk ook vier
hutkommen en een tweeschepig huis.34

Bij het Veerhuis te Lottum werd bij een noodonderzoek in 1987 een oostwest georiënteerde muur
gevonden van keien en ijzeroersteen op een vleilaag, waarin Romeins dakpanpuin was verwerkt.
Direct naast de muur lagen enkele begravingen, waaronder die van een ongeveer vijftigjarige vrouw
met scoliose. Het is mogelijk dat dit de plek is van de voormalige parochiekerk van Lottum. Later is
deze naar het huidige dorp verplaatst.35 (Kaart locatie 5).

Blerick (het Blariacum op de Peutingerkaart gelegen langs de Romeinse weg Maastricht – Cuijk –
Nijmegen) is een plaats waar men continuïteit van bewoning tussen Romeinse tijd en Vroege
Middeleeuwen kan verwachten. (Kaart locatie 6).36 Tot het begin van de jaren negentig waren hier
echter nog geen archeologische aanwijzingen voor. Romeinse vondsten waren tot 1995 slechts
bekend uit de omgeving van Boekend, ten noordwesten van het centrum van Blerick.37 Middeleeuwse
vondsten waren voor 1995 wel gedaan in het centrum van Blerick. In 1948 werd de voorganger van de

29 Glazema 1948, Archis waarneming 27311,
30 Renaud 1975, Flokstra & Renaud 1992, Renaud 1973, Renaud 1998-1992, Dilz  1987, AMK nr 8344, 8345.
31 Archis waarnemingen 27318, 28685, 28686.
32 AMK-nr 11217, Archis waarneming 17503, 29159. Jaarverslag ROB 1987, 178-179.
33 Archis waarneming 24699. Bloemers 1971-1972, Van Es 1973.
34 Archis waarneming 27330.
35 Stoepker , JVS ROB 1987, 174-175. NB. Niet in Archis ingevoerd. Het ‘opgezette’ skelet is nu geëxposeerd in
het Limburgs Museum te Venlo. De plaats ligt enkele tientallen meters ten noorden van waarneming 38363.
36 Coördinaten zijn de centrumcoördinaten Blerick Antoniuslaan
37 Schotten 1995, 13.
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in de oorlog verwoeste Lambertuskerk opgegraven.38 Er werd een zaalkerk met een fundering van
maaskeien, ijzeroer en vuursteen gevonden. Zoals gebruikelijk zijn er voor deze kerk geen daterende
vondsten voorhanden. Traditioneel wordt voor dit soort zaalkerkjes een 11e – 12e eeuwse datering
gegeven. Een oudere datering is echter niet uitgesloten.
Na jaren waarin uit Blerick geen vondsten werden gemeld, werden in de jaren ’90 enige bijzondere
middeleeuwse vondsten gedaan. In 1991 werden aan de Antoniuslaan, niet ver van de kerk, een
schaaltje en een pot gevonden uit de 5e eeuw. De pot is – zeer uitzonderlijk voor deze streken – van
Angelsaksisch aardewerk. De pot was in het schaaltje geplaatst. Waarschijnlijk maakten de potten
deel uit van een grafinventaris.39

Iets zuidelijker dan de vorige vondst is aan de Antoniuslaan een zevende-eeuwse speerpunt
gevonden. Ook deze komt waarschijnlijk uit een graf. Van twee andere (zesde-eeuwse) potten is de
herkomst niet zeker. Schotten neemt aan dat het in alle gevallen om hetzelfde grafveld gaat.40 In 1994
werd aan de Antoniuslaan circa 125 m ten zuiden van het grafveld een hutkom uit de 6e of 7e eeuw
gevonden.41

Uit de 11e eeuw dateren twee bootvormige huizen –éen met vier en éen met drie gebinten- die in 1991
werden opgegraven, eveneens langs de Antoniuslaan op slechts 50 m van de oude Sint
Lambertuskerk.42 De huizen stonden op hetzelfde erf. Waarschijnlijk gaat het om twee
bewoningsfasen, éen uit circa 1050 (drie gebinten) en éen uit circa 1100 (vier gebinten).  De
gebouwen liggen haaks op de Antoniuslaan en daar aangenomen wordt dat de ingangen bij dit
gebouwtype aan de kopse zijde waren, wijst de ligging er op dat de Antoniuslaan al in de 11e eeuw
een voorganger kende.
Een jaar later werd aan de Laurentiusstraat, circa 175 meter zuidelijker, ook een deel van een 11e -
eeuwse gebouwplattegrond aangetroffen.43

Aan de noordzijde van Hout-Blerick werden in 1994 bij grondverzet voor de Rijksweg 73-Zuid een
zilveren denarius van Karel de Grote gevonden, geslagen voor 800, met Dorestad als plaats van
vervaardiging. (Kaart locatie 7).In de nabijheid werd ook een Friese zilveren munt gevonden, een
sceatta, uit de 8e eeuw. Beide munten kunnen duiden op handel met Midden-Nederland, hetzij over de
oude Romeinse weg, hetzij over de Maas.44

Het tegenover Blerick op de oostelijke Maasoever gelegen Venlo was in de Romeinse tijd een vicus.
(Kaart locatie 8).Mogelijk was er tussen Blerick en Venlo een brug over de Maas. In de negentiende
eeuw zouden daar aanwijzingen voor gevonden zijn.45 Evenals in Blerick is de in de oorlog verwoeste
kerk van Venlo door Glazema onderzocht, waarbij een zaalkerk met rechtgesloten versmald koor werd
aangetroffen.46 Deze was er al in 999 toen Venlo voor het eerst vermeld werd. In de omgeving van de
kerk, in de Lohofstraat, is in 1957 een merovingische pot gevonden, mogelijk uit een grafveld.47

Schotten neemt aan dat in de Merovingische of Karolingische tijd in Venlo een domein gesticht werd
rondom de Martinuskerk.48 Dit prestedelijke centrum bevond zich niet bij de Maas, maar op een hoger
stuk grond meer landinwaarts. Hupperetz houdt echter rekening met de mogelijkheid van twee 6e-
eeuwse prestedelijke bewoningskernen, waarbij de tweede kern bij de Jodenstraat en de Oude Markt
gelegen moet hebben.49 Uit aardewerkvondsten die in de jaren ’50 en ’60 in bouwputten zijn
verzameld, is af te leiden dat lager gelegen delen, dichter bij de Maas, in de merovingische tijd ook
bewoond werden. Uit de Maas zelf is ook een merovingische vondst, een hanger van zilverblik,

38 Glazema 1948, 216 – 220, Archis waarneming 27346.
39 Schotten 1993, Archis waarneming 27188.
40 Schotten 1995, 24.
41 Schotten 1995, 26; Schotten 1995b: Jaarverslag ROB 1994. Archis waarneming 37270, 27165.
42 Schotten 1992, 1995, 32. Archis waarneming 37270.
43 Schotten 1995, 36, Archis waarneming 37260.
44 Schotten 1995, 29.
45 Schotten 1995, 21. Bij archeologische begeleiding van baggerwerkzaamheden in het kader van de
Maaswerken zijn er geen waarnemingen van brugrestanten gedaan; zie hieronder bij het overzicht van
sinds 1995 uitgevoerd onderzoek.
46 Glazema 1948, 275-278, Ariaens 2000, Schotten 2000. Archis waarneming 27352.
47 Hupperetz 1993, 1997.
48 Schotten 1995, 26.
49 Hupperetz 1997. De vondsten werden verzameld vanuit het Goltziusmuseum.
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bekend.50 De meest zuidelijke vondst van Merovingisch aardewerk in de stadskern was die op 400
meter ten zuiden van de Martinuskerk bij een opgraving in 1994 in het Julianapark.51

Karolingisch aardewerk werd bij een onderzoek in 1991 aan de Lohofstraat gevonden op 100 meter
van de Martinuskerk. Het kwam uit een 1 meter diepe gracht of greppel en dateerde uit de late 9e of
vroege 10e eeuw.52

Uit de Volle Middeleeuwen is in de jaren voor 1995 aardewerk verzameld in het lager gelegen deel van
de stad, o.a. bij een onder auspiciën van de ROB in 1981 uitgevoerde opgraving in de Peperstraat.
Hier werd ook een twaalfde eeuwse waterput gevonden.53

Rond 1275 werd aan de Lohofstraat, 150 meter ten zuiden van de Martinuskerk, een residentie van de
graaf, later de hertog van Gelre gesticht. Deze rond 1600 gesloopte ‘Prinsenhof’ werd in 1991
opgegraven. Er konden drie bouwfases worden onderscheiden.54

Uit de Late Middeleeuwen dateert ook de tegenover de kerk gelegen stadstoren, waarvan in 1987 de
funderingen werden vrij gelegd.55

Op de oostelijke Maasoever tussen Venlo en Roermond zijn op de rand van het Maasdal een aantal
vindplaatsen voor 1995 gemeld of onderzocht. Dat is vooral te danken aan de Heemkundevereniging
Maas- en Swalmdal, die sinds het begin van de jaren tachtig zeer actief is, zowel met
veldverkenningen als kleine opgravingen en publicaties
Van de Schelkensberg bij Belfeld is een complete Merovingische urn bekend.56 (Kaart locatie
9).Dergelijke vondsten zijn zelden uit een nederzettingscontext afkomstig en het betreft vermoedelijk
een graf (veld).
Op of bij de terrasrand onderzocht of meldde de heemkundevereniging enkele middeleeuwse locaties:
de nederzettingslocatie bij de Lommerbergen te Reuver57(Kaart locatie 10), de moated site “de oude
Schei’ uit circa 1400 bij Reuver 58, de vroegmiddeleeuwse nederzettingslocatie bij Rijkel (Kaart locatie
11.59

Op de westoever is in Baarlo is voor 1995 geen middeleeuws archeologisch onderzoek uitgevoerd.
In Kessel is de bekendste opgraving van voor 1995 het onderzoek op de burchtheuvel, de
‘Keverberg’.60 (Kaart locatie 12).
Bij de opgraving bleek dat de motte niet de oudste fase was. In het heuvellichaam bevond zich een
zaaltoren van 14 x 16 meter met muren van 2 meter dik. In de muren zat Romeins sloopmateriaal. Het
oorspronkelijke complex bestond waarschijnlijk uit een ringmuur, een wal, een gracht en de zaaltoren.
Het geheel zal uit de tweede helft van de elfde eeuw stammen. In de twaalfde eeuw is dit complex
gedeeltelijk verwoest en is een 9 meter hoge heuvel over de resten opgeworpen. Op de heuvel werd
een ringmuur geplaatst met een kleine woontoren tegen de binnenzijde van de muur. Tot in de 17e

eeuw werd het kasteel nog enkele malen verbouwd. In de tweede wereldoorlog is het kasteel
verwoest, waarna het door Renaud onderzocht is.61 Door Clevis en Thijssen werd het laat- en post-
middeleeuwse aardewerk gepubliceerd.62

Minder bekend is de merovingische pottenbakkersoven uit Kessel-Hout (ten noorden van Kessel) die
in de jaren ’30 van de 20e eeuw door het Rijksmuseum van Oudheden onderzocht is na een melding in
1934 door een correspondent van het museum.63 Kaart locatie 13).De oven had een peervormige
plattegrond, vergelijkbaar met de ovens die in 1991 in Maastricht (zie onder) zijn opgegraven. Het

50 Hupperetz 1999.
51 Schotten 1995, JVS; Schotten 2000, 17. Archis waarneming 28850.
52 Schotten 1995, 28. Schotten 2000, 17.
53 Hupperetz 1997. Venlo had in 1981 – 1982 een stadsarcheoloog. Archis waarneming 27353.  Schotten 2000,
17.
54 Schotten 1995, 38-46; Schotten 1992, JVS, 1992, PSHAL.
55 Archis waarneming 6630. Stoepker 1988, JVS.
56 Luys 1987. AMK nummer 11202; Archis waarnemingen 9829, 9442, 4099, 9612. Archis waarneming
22772: in 1944 is bij het graven van een tankgracht al merovingisch aardewerk gevonden bij de
Schelkensberg.
57 Willems 1986: Reuver. AMK-nr 8677,
58 AMK-nr 11252.
59 AMK-nr 11195, Archis waarneming 19334.
60 Archis waarneming 27638.
61 Hupperetz e.a. 2005, 175., Renaud 1952, 1989.
62 Clevis & Thijssen 1989.
63 Hupperetz 1999. Deze wijst op een aantekening waaruit blijkt dat er drie ovens zijn gezien, terwijl Braat slechts
éen oven publiceert. Braat 1936. Archis waarneming 30300, 30308. De plaatsnaam Reuver in Archis is onjuist.
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aardewerk werd door Braat nog als laat-Romeins beschouwd, maar dateert volgens Hupperetz uit de
7e eeuw.64

2.3.2. Maasdal Midden: Plassenmaas
In Neer, éen van de plaatsen waar de Romeinse heerbaan Maastricht – Blerick – Cuijk langs gaat65, is
voor 1995 geen middeleeuws archeologisch onderzoek uitgevoerd.
In 1972 is een vindplaats van vroegmiddeleeuws aardewerk ten zuiden van Haelen gemeld. Verder
onderzoek heeft hier niet plaats gehad.66

Van het gebied ten zuiden van Haelen op de westelijke Maasoever is uit de periode voor 1995 wat
meer bekend, ook al bestaan de opgravingen alleen maar uit kort na de oorlog uitgevoerd
kerkenonderzoek.
De in de oorlog verwoeste kerk van Buggenum werd in 1948 opgegraven.67 Kaart locatie 14. Behalve
een schip van maaskeien werden paalgaten gevonden die mogelijk bij een houten kerk horen.
Ook in 1948 werd in Beegden de kerk opgegraven.68 Kaart locatie 15.De oudste fase was een
zaalkerk met rechtgesloten, versmald koor met een fundering van maaskeien.
In Wessem werd in 1946 de Sint Medarduskerk opgegraven.69 Kaart locatie 16.Het domein Wessem
kwam in 965 aan de St. Pantaleonabdij te Keulen. De oudste kerk (waarschijnlijk een zaalkerk uit de
10e eeuw) bezat een aan de binnenzijde ronde absis, die aan de buitenzijde rechthoekig was. In de
volgende fase, uit de 11e eeuw, stond hier een kruisvormige basilica met westwerk en
klaverbladvorming koor. Uit deze bouwkundige elementen blijken de betrekkingen met het Rijnland.
Van latere datum is het onderzoek bij de kerk van Thorn. Kaart locatie 17. Hier bevond zich een
belangrijke, rond 965 gestichte abdij, waarvan de kerk – alleen de toren is nog Romaans - resteert. In
1984 werd ten zuiden van de abdijkerk en in 1994 binnen de kerk beperkt onderzoek gedaan. In 1984
werden muurresten van het abdijcomplex gevonden. In 1994 werden binnen het schip funderingen van
de Romaanse kerk aangetroffen. 70

Behalve kerken zijn uit dit gebied ook vroegmiddeleeuwse grafvelden bekend, in die zin dat
detectorvondsten die sinds de jaren tachtig gedaan zijn als indicatoren hiervan zijn te beschouwen. De
grafvelden staan waarschijnlijk in verband met bewoning die langs de Romeinse weg aanwezig is
geweest.
Ten noorden van Buggenum werd in 1979 een vroegmiddeleeuwse lanspunt gemeld.71 In de 19e

eeuw werden bij Buggenum ook ‘Frankische’ vondsten gedaan. Het zou om een vroegmiddeleeuws
grafveld gaan gelegen langs de Romeinse weg Maastricht – Cuijk.72

Bij de afbraak van de parochiekerk van Horn, in welks muurwerk Romeinse (altaar?)stenen verwerkt
waren, zouden in 1838 twee vroeg-middeleeuwse potten ‘tussen de grondvesten’ gevonden zijn.73

In 1942 werd bij Beegden langs de Romeinse weg een Romeins grafveld opgegraven. Er zouden ook
vondsten uit de vroege middeleeuwen zijn aangetroffen.74

In Heel werd in de buurt van het voormalige kasteel (het latere St Annagesticht) omstreeks 1900 een
laart-Romeins en merovingisch grafveld ontdekt. Holwerda schijnt de vondsten nog gezien te hebben.
Na 1925 zijn ze verdwenen.75 Kaart locatie 18
Ook in 1991 zijn in Heel bij een ontgronding, vroeg-middeleeuwse vondsten, waaronder een
Karolingische schijffibula, gedaan.76 Ook deze kunnen duiden op een grafveld. Twee bijzondere
vondsten uit Heel uit de Late Middeleeuwen (14e-15e eeuw) zijn mondharpen.77

Detectorvondsten wijzen ook in de gemeente Thorn op de aanwezigheid van een vroegmiddeleeuws
grafveld in de nabijheid van de voormalige Romeinse weg.78 Kaart locatie 19

64 Hupperetz 1999 wijst op de overeenkomst met oven 1 uit Maastricht, welke tussen 540 en 660 AD gedateerd is.
65 Archis waarneming grindbed 406423
66 Archis waarneming 15363
67 Glazema 1948, Archis waarneming 27784.
68 Glazema 1948, 214 – 216. Archis waarneming 31369.
69 Archis waarneming 31373. Glazema 1947, Kubach & Verbeek 1976, 1239-1240, Van Agt 1952, Linssen 1962-
1963.
70 AMK nr. 10831. Willems 1984, Stoepker 1995. Archis waarneming 24624.
71 Archis waarneming 15372. Willems 1983.
72 Archis waarneming 28170, 28182, 27793.
73 Archis waarneming 30599.
74 Archis waarneming 33701.
75 Archis waarneming 34591, 34600. Hupperetz 2000.
76 Stoepker 1992, 256-257.
77 Willems 1985.
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Een categorie apart zijn de baggervondsten die vooral in de jaren zestig op diverse plaatsen, zijn
gedaan. Bij Heel en Wessem is veel grind gewonnen en daarbij zijn voormalige Maasarmen en
stroomgeulen die eerder dichtgeslibd waren en oeverafzettingen uitgebaggerd. De precieze herkomst
van de baggervondsten is altijd onbekend. Het kan om vondsten gaan die door verlies in de rivier
beland zijn en om vondsten die in of bij de rivier intentioneel zijn gedeponeerd.
Uit het Lateraalkanaal tussen Horn en Beegden ten zuiden van de weg Roermond-Horn werd in 1971
of eerder een 7e-eeuwse scramasax opgebaggerd.79 Bij grindwinning langs de Maas bij Wessem werd
omstreeks 1970 een zwaard (Petersen type L) uit omstreeks 875 opgebaggerd.80 De gevestknop is
versierd met zilveren plaatjes met vlechtwerkversiering met Angelsaksische motieven. Aangenomen
wordt dat het heeft toebehoord aan een Viking hoofdman. Uit historische bron bekend dat het Maasdal
in het laatste kwart van de 9e eeuw te lijden had onder plundertochten van Vikingen. Van iets oudere
datum (7e eeuw) zijn twee in 1974 bij Wessem opgebaggerde, althans in dat jaar gemelde,
francisca’s.81

De meest spectaculaire baggervondst is gedaan in 1968 toen bij het lossen van een lading grind in
Goes minstens 1047 zilveren munten, vrijwel alle uit de 9e eeuw, en minstens 26 sieraden werden
gevonden. De schat moet in de omgeving van Roermond opgebaggerd zijn.82

In 1984 werd een in de jaren zestig opgebaggerde gedamasceerde spatha uit de tweede helft van de
vijfde eeuw of de zesde eeuw gemeld, evenals een sax uit de eerste helft van de achtste eeuw, een
vleugellans uit de 9e of 10e eeuw en een slagzwaard uit de 13e of 14e eeuw.83 De herkomst van de
vondsten is onbekend, maar het meest aannemelijk is een van de verlande Maasmeanders of
oeverafzettingen bij Roermond. In hetzelfde jaar zijn ook baggervondsten uit de omgeving van Asselt
gemeld: een sax en een lanspunt uit de late 6e of de 7e eeuw, en een vleugellans uit de 9oe of 10e

eeuw.84

Aan de oostzijde van de Maas is Asselt een belangrijke vroegmiddeleeuwse locatie (Kaart locatie
20)85. De Dionysiuskerk ligt op de rand van het terras en dateert gedeeltelijk nog uit de 11e eeuw.
De kerk zou deel uit hebben gemaakt van een vroegmiddeleeuws domein. Holwerda meende in 1930
hiervan resten gevonden te hebben. De locatie wordt ook verbonden met het in de Annales Fuldenses
genoemde ‘Ascloa’, dat Noormannen in 881 als uitgangspunt voor plundertochten gebruikten.86 Ascloa
is na lange discussie, waarbij ook voor Elsloo werd gepleit, geïdentificeerd met Asselt.
In de stadskern van Roermond is het onderzoek aan het einde van de jaren ’80 van de grond
gekomen, mede dankzij de inzet van de heemkundevereniging Rura en de tijdelijke aanstelling van J.
Schotten als stadsarcheoloog. In het centrum van Roermond, waar alleen het terrein van de
Munsterabdij als archeologisch monument is aangemerkt, is vanaf 1985 op diverse plaatsen
onderzoek gedaan, vooral in de straten op de rechteroever van de Roer. (Kaart locatie 21).
Ondermeer kunnen genoemd worden de opgravingen of waarnemingen in de Luifelstraat (1985)87, op
de hoek van de Markt en Swalmerstraat en bij de Pastoorswal (1988)88, aan de Schuitenberg (1989)89,
bij de Voorstad Sint Jacob en in de Jezuïetenstraat (1991, 1993)90. Schotten wijst in 1994 al op het
ontbreken van vondsten van voor 1125 uit het stadshart91 en op het gegeven dat de eerste historische
vermelding uit dezelfde tijd (1130) is.92 Uit de oeverzone van de Roer komen de oudste (12e-eeuwse)
vondsten uit een dumpzone en een ophogingslaag. Aan de Markt, hoek Swalmerstraat zijn in 1988 de
oudste structuren ontdekt, drie kelders uit vermoedelijk rond 1200.

78 Archis waarneming 51841.
79 Archis waarneming 31159.
80 Willems & Ypey 1985, Willems 1983. Archis waarneming 15704.
81 Archis waarneming 27089, 34533.
82 Enno van Gelder &. van Es 1971-1972.
83 Willems 1985, Roermond.
84 Willems 1985, Swalmen.
85 AMK-nrs 11176, 1388, 16025.
86 Holwerda 1930; Venner & Verlinden 1996; Denessen 2006.
87 Schotten 1994, 146.
88 Stoepker 1989.
89 Schotten 1990.
90 Stoepker 1992, Viersen 1994.
91 Buiten het centrum is in 1928 een merovingische pot gevonden.
92 Schotten 1994, 139.
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In Maasbracht, tegenover Wessem, werden in 1982 bij de opgraving van een Romeinse villa vier
merovingische hutkommen ontdekt. Het onderzoek is niet uitgewerkt en afgezien van enige korte
artikelen niet gepubliceerd.93 Kaart locatie 22
In Stevensweert werd in 1981 door amateurs onderzoek gedaan bij de voormalige Nederlands
Hervormde Kerk. Kaart locatie 23 Deze was oorspronkelijk slotkapel van het kasteel van Stevensweert
en dateerde uit het begin van de 16e eeuw.94 Archeologisch onderzoek bij het kasteel door de ROB
heeft in 1952 en 1953 plaats gevonden en leidde tot de conclusie dat dit rond 1300 gebouwd was.95

De resultaten zijn summier gepubliceerd.  Uit Stevensweert en omstreken komen ook diverse
baggervondsten die vooral in de jaren zestig en zeventig zijn gedaan en die pas later zijn gemeld. Een
opvallende baggervondst is een zwaardkling uit circa 1300 met raadselachtige inscriptie, waarschijnlijk
een bezwering.96 Ook vroegmiddeleeuwse wapens, zoals een sax, een spatha, een francisca, horen
tot de baggervondsten.97

2.3.3. Maasdal Zuid: Grensmaas
Uit het gebied tussen Stevensweert en Stein kan in de tegenwoordige gemeente Sittard-Geleen is het
villaterrein te Obbicht genoemd worden.98 Het is één van die villaterreinen waar zich waarschijnlijk
bewoning en/of begraving in de vroege middeleeuwen heeft voortgezet. Al in 1908 wordt van
Frankische voorwerpen melding gemaakt Door tussenkomst van Holwerda zouden vondsten in Leiden
zijn beland. Beckers en Beckers geven een beschrijving van 64 graven.99 Tot in de jaren ’90 zijn er
met de metaaldetector voorwerpen van zowel Romeinse als vroeg-middeleeuwse ouderdom uit de
grond gehaald.100 Kaart locatie 24
Een ander vroeg-middeleeuws grafveld heeft bij Stein gelegen. In 1936 is het door Beckers en
Beckers onderzocht. Gezien het voorkomen van terra sigillata zou het al in de vijfde eeuw kunnen zijn
aangelegd.. Beckers en Beckers beschrijven 75 graven.101 Kaart locatie25.
In 1982 werd bij de gemeentelijke archeologische dienst van Maastricht gemeld dat er op akkers bij
Borgharen met behulp van metaaldetectors voorwerpen waren gevonden. Kaart locatie 26. De
meeste vondsten waren van Romeinse, maar sommige waren merovingische ouderdom.102 Na de
overstromingen van 1993 en 1995 werden bij Borgharen kades aangelegd. Door de gemeentelijke
archeologische dienst werd voorafgaande daaraan een proefopgraving uitgevoerd. Daarbij kwamen
resten van een gebouw uit de Romeinse tijd aan het licht. Bij dit gebouw werden vier merovingische
graven aangetroffen. In 1999 werd in het kader van de Maaswerken een nieuwe proefsleuf getrokken
op dit terrein.103 De vindplaats wordt besproken bij het na 1995 uitgevoerde onderzoek.
In Maastricht heeft het onderzoek een lange traditie. Kaart locatie 27. Het begon al in 1840 met de
ontdekking van een Romeins badhuis aan de Stokstraat. De eerste “opgraving” in de Sint-Servaaskerk
werd gedaan door het Rijksbureau voor de Monumentenzorg in de eerste decennia van de twintigste
eeuw.104 In 1953-1954 groef de ROB het vroegmiddeleeuwse grafveld in de Pandhof van de Sint
Servaaskerk op.105 Dit eerste grote onderzoek in Maastricht kreeg in 1969-1970 een vervolg in de
opgraving van het vroegmiddeleeuwse grafveld op het Vrijthof, eveneens door de ROB, nu onder
leiding van Bloemers.106

In de tweede helft van de jaren zeventig vonden er in Maastricht grote reconstructies plaats. Bij de
Boschstraat werden veel kelders en beerputten gevonden, waarvan het laatmiddeleeuwse materiaal
nog door de ROB werd bewerkt. 107 De vroeg-middeleeuwse vondsten werden door de in 1978
aangestelde gemeentelijk archeoloog, T. Panhuysen, gepubliceerd. 108 Sindsdien is er in Maastricht

93 Willems 1982. AMK nr 963, Archis waarneming  29752.
94 Rutten 1982, Archis waarneming 16085.
95 Archis waarnemingen 31645, 34820 met literatuuropgave.
96 Ypey 1986, Archis waarneming 16279.
97 Archis waarnemingen 21232, 51864, 51428,  51952, 51947.
98 AMK-nr 273, 8390, 8391, Archis-waarneming 35050.
99 Beckers & Beckers 1940, 320.
100 Munsters 1972; Ypey 1958.
101 Beckers & Beckers 1940, 298 ; Ypey 1973-1974. Archis waarneming 35604.
102 Dijkman 2003, 212.
103 Archiswaarneming 40794
104 Kalf  1916.
105 Ypey et al. 1955; Verwers 1986, Eggen & Soeters 1989.
106 Bloemers 1971-1972.
107 Clevis 1980-1981.
108 Panhuysen 1980-1981.
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een groot aantal opgravingen van gemeentewege uitgevoerd. Daarvan is het onderzoek in de Sint
Servaaskerk het meest spraakmakende.109 Hier werden binnen de bestaande kerk verschillende
bouwfasen ontdekt, waarvan de oudste een cella memoriae uit de 4e-5e eeuw is. De volgende fase
bestaat uit de sporen van een kerk (‘magnum templum’) met een westelijke aanbouw uit de 6e tot 8e

eeuw. De derde fase is een basilica uit de 8e tot 10e eeuw met een kloostergang aan de noordzijde. De
vierde fase is omstreeks of kort na 1000 gebouwd. Het transept en het oostkoor zijn in de loop van de
11e eeuw vervangen. Daarna kreeg de kerk geleidelijk aan de huidige gedaante.
Het bij de opgravingen in de Servaaskerk verzamelde skeletmateriaal (184 individuen) dateerde uit de
periode 350-950. De skeletten zijn fysisch-antropologisch onderzocht en gepubliceerd door R.
Panhuysen.110 Ook werd de status van de begravingen vastgesteld. In de Servaaskerk bleek het te
gaan om doden van gemiddelde en van hoge status. Bij de 54 individuen van het eveneens door R.
Panhuysen onderzochte grafveld aan de Boschstraat uit het einde van de 7e en het begin van de 8e

eeuw ging het om doden van lage status. In de Boschstraat-grafveld lagen veel jonge kinderen en
waren ongeveer vijfmaal zoveel vrouwen als mannen begraven. In de Sint Servaaskerk lagen
ongeveer evenveel vrouwen als mannen en ook hier waren relatief veel onvolwassenen. Tijdens de
basilicafase van de kerk waren alleen mannen begraven, maar in de templumfase domineerden de
vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij overlijden en de lengte waren bovengemiddeld. Ook de
gezondheidstoestand was goed. In de Servaaskerk vertoonden diverse skeletten verschijnselen van
DISH, een aandoening die samenhangt met een overdadige voeding. Van een verslechtering in
leefomstandigheden aan het einde van de Romeinse tijd was geen sprake. De bevolking van
vroegmiddeleeuws Maastricht leefde onder gunstige omstandigheden. Hoewel de skeletten van de
handwerkslieden uit de Boschstraat gemiddeld iets kleiner was, hadden ook deze mensen tijdens hun
leven geen grote gezondheidsproblemen ondervonden.
Een ander belangrijk onderzoek naar middeleeuws Maastricht is in 1988 en 1989 aan de noordzijde
van het Vrijthof uitgevoerd, waar muurresten uit de 10e en/of 11e eeuw werden gevonden die aan een
hertogelijke residentie of palts zijn toegeschreven.111

Een derde onderzoek dat niet onvermeld mag blijven is de opgraving in 1991 op het Céramiqueterrein
in Wyck, waar vier merovingische pottenbakkersovens uit de tweede helft van de 6e en de 7e eeuw
werden gevonden.112 Kaartlocatie 28. De productie komt overeen met het doorsnee Merovingische
aardewerk uit de late 6e eeuw en de 7e eeuw. De hoofdgroepen zijn (A) reducerend gebakken,
gladwandig aardewerk; (B) oxyderend gebakken, gladwandig aardewerk, vaak gedecoreerd met
Gittermuster; (C) reducerend gebakken, ruwwandig aardewerk; (D) oxyderend gebakken, ruwwandig
aardewerk. In alle ovens bevinden zich de karakteristieke biconische vormen met even hoge schouder
als buik, knikwandpotten met wijde opening en knikwandtuitpotten. Ook komen in vrijwel alle ovens
fragmenten voor van dikwandige bolle of eivormige voorraadpotten.
Op de vele andere opgravingen uit Maastricht kan hier niet worden ingegaan. Het aantal is te groot om
hier stuk voor stuk samen te vatten. Vele zijn beknopt gepubliceerd, vooral in de Archeologische
Kronieken van Limburg, die tot en met 1993 verschenen zijn in de Publications de la Société
Historique et Archéologique dans le Limbourg.113 Na het beëindigen van de provinciale publicatie is
over 1994 nog een laatste, separate, Archeologische Kroniek van Maastricht verschenen.114 Ook in het
tijdschrift Archeologie in Limburg is het nodige over het onderzoek in Maastricht verschenen.115 Een
aantal onderzoeken heeft geleid tot materiaalstudies116 of tot specialistisch onderzoek, zoals het
botanische onderzoek van Kooistra.117 Door T. Panhuysen zijn enkele overzichten gemaakt.118

In Eijsden is voor 1995 geen middeleeuws onderzoek gedaan. Niet onderzocht, maar wel op de
monumentenlijst geplaatst, is de hof Navagne, een schans uit 1634.

2.4. Onderzoek sinds 1995
De onderzoeken worden van noord naar zuid en per Maasoever besproken.

109 Panhuysen 1990, St. Servaas; Panhuysen 1991.
110 Panhuysen 2005.
111 Hulst 1994, Panhuysen 1990, Vrijthof.
112 Panhuysen, Dijkman e.a. 1992. Geen Archis waarnemingsnummer
113 Voor de middeleeuwen vooral: Panhuysen e.a. 1993, Wolfstraat; Panhuysen 1990, Witmakersstraat,
Jodenstraat, Randwyck; Panhuysen e.a. 1991, Pieterstraat; Panhuysen e.a. 1992: Pieterstraat, vestingwerken;
114 Panhuysen, Brounen &  Hulst 1995.
115 Dijkman 2000, Dijkman & Hulst 1987, Hulst 1992,
116 Dijkman & Ervynck 1998, Dijkman 1993, Hupperetz & Nijhof 1995, Sablerolles, Henderson & Dijkman 1997
117 Kooistra 1993.
118 Panhuysen 1984, 1986, 1990, 1992; Panhuysen & Leupen 1990.
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2.4.1. Maasdal Noord : Venloslenk- / Peelhorstmaas
In 1996 werd het uitdiepen van de Maas tussen Gennep en Cuijk in het kader van het
Zandmaasproject (Baggerbestek 1) archeologisch begeleid. In de omgeving van de Romeinse brug
bij Cuijk werden enkele vondsten gedaan, waaronder een vroegmiddeleeuwse francisca.119 (Kaart
locatie 29.
Mede ten behoeve van verdere archeologische begeleiding van baggerwerkzaamheden werd vanuit
fysisch- en historisch-geografisch perspectief een verwachtingskaart van het Maasgebied ten noorden
van Velden gemaakt.120

Tussen Well en Aijen op de oostoever van de Maas werd in het kader van het Zandmaasproject het
gebied van de toekomstige hoogwatergeul Well-Aijen onderzocht met oppervlaktekarteringen,
boringen en proefsleuven.121 (Kaart locatie 30).
Bij het in 2004 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek zijn drie bewoningszones onderscheiden.
Deelgebied 1 en 3 liggen aan de westzijde van het plangebied en zijn door een geul van de oostelijke
bewoningszone, deelgebied 2, gescheiden.
Deelgebied 1 is een relatief laag gelegen gebied met kronkelwaarden, waar in de middeleeuwen veel
overstromingen zijn geweest. Hier zijn twee (sub)recente waterputten gevonden. In de middeleeuwen
was dit gebied voor bewoning minder geschikt. De waterputten stonden wellicht ten dienste aan
gebruikers van een veer over de Maas.
Deelgebied 2 ligt aan de overzijde van de geul relatief hoog op het jonge-Dryasterras. Dit terras is in
het holoceen niet zo vaak overstroomd. In dit deelgebied liggen behalve sites uit het Neolithicum, de
metaaltijden, uit de Late IJzertijd – Romeinse tijd twee vroeg-middeleeuwse sites (ADC-sites 13, 14)
en éen laat-middeleeuwse locatie (ADC-site 15). Site 13 bestaat uit enkele kuilen, waarin zich
houtskool bevond dat een Karolingische 14C datering opleverde, namelijk circa 900 AD. Gesuggereerd
is dat de kuilen van site 13 resten zijn van houtskoolmeilers. In site 14, 150 meter ten noorden van site
13 zijn resten van een haard of oven, een paalspoor en een kuil gevonden en ijzerslakken. Houtskool
uit de kuil leverde een 14C-datering op in de merovingische tijd, circa 600 AD.
Uit deze vondsten kan worden afgeleid dat in deelgebied 2 ter plaatse of in de directe omgeving
gewonnen moerasijzererts werd verwerkt. Dit soort erts komt voor in beek- en rivierdalen. Het in
meilers geproduceerde houtskool kan bij het smeden gebruikt zijn. De ijzerverwerking is al begonnen
in de IJzertijd en de Romeinse tijd en kan gedurende de gehele Middeleeuwen zijn voortgezet.
Uit de afwezigheid van aardewerk is af te leiden dat deelgebied 2 in de Vroege Middeleeuwen niet
bewoond werd en alleen werd gebruikt voor de ijzerproductie.
Pas in de  Late Middeleeuwen  is dit gebied voor bewoning geschikt gemaakt. In site 15 zijn onder een
puinlaag, waarin zich ook leisteen bevond, funderingen van baksteen en mergel, uitbraaksleuven,
paalsporen, kuilen en aardewerk gevonden. De vondsten dateren uit de 15e tot en met de vroege 17e

eeuw. Onder het aardewerk bevonden zich fragmenten van kacheltegels, wat kan duiden op een
zekere welstand, omdat kacheltegels alleen worden aangetroffen in kastelen, kloosters en huizen van
rijke stadsbewoners. De bouwresten zouden kunnen samen hangen met een adellijk huis, ‘Huis de
Hildert’, dat uit historische bron bekend is. Wellicht ontleende de bewoner hiervan zijn welstand en
status aan een rol in de ijzerproductie en bepaalde dit de locatiekeuze. Controle over een belangrijke
economische activiteit als ijzerwinning was van oudsher een zaak van adellijke aandacht. Een weg in
de nabijheid van het huis en een veer naar Maashees, dat op de weg aansloot, kan een rol gespeeld
hebben in de ijzerhandel.
Deelgebied 3 ligt ook op het jonge Dryas terras, maar dichter bij de Maas en is daardoor meer
overstroomd dan deelgebied 2. Hier bevinden zich sites, daterend van het Neolithicum tot de vroege
Middeleeuwen. In deelgebied 3 is éen vroeg-middeleeuwse site aangetroffen (site 27). Hier lagen op
de rug van een duin twee kuilen met houtskool en verbrande leem. Het houtskool is in de
merovingische periode gedateerd. Aanwijzingen voor een nederzetting zijn er niet.
Samenvattend kan over Well-Aijen geconcludeerd worden dat alleen het hoogste deel in de
middeleeuwen gebruikt werd. 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. Uit eerder onderzoek waren twee pollenmonsters beschikbaar,
waaruit bleek dat de bevolkingsteruggang tot in de merovingische tijd voortduurde en dat menselijke
invloed pas in late middeleeuwen weer manifest werd. De bevolkingsdruk was in de vroege

119 Mooren 1999.
120 De Bont & Maas 2003.
121 Van Dijk 2002, Tichelman 2005.
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middeleeuwen niet hoog en het terras ten oosten van het onderzoeksgebied voorzag in kennelijk in
voldoende ruimte voor bewoning.
Op het hoogste deel van het onderzoeksgebied speelden zich in de Merovingische en Karolingische
periode pre-industriële activiteiten af, zoals ijzerwinning, houtskoolbranden en ijzerproductie. In de late
middeleeuwen werd alleen bij het eventuele huis de Hildert gewoond. In de late middeleeuwen is door
toenemende boskap de grondwaterspiegel gestegen en was er meer kans op overstromingen. Toch
werd het gebied geschikt gemaakt voor landbouw. Op het terras bij deelgebied 2 werd op sommige
plaatsen een dun esdek aangelegd ten behoeve van akkerbouw. Ontginning van het lager gelegen
gebied vond plaats door het graven van een kanaal, een middeleeuwse hoogwatergeul, die in 1469 als
Diepenbeek wordt aangeduid. Aangezien dit afwateringskanaal in 1400 als ‘nijen graff’ wordt
aangeduid, zal het niet ouder dan de 14e eeuw zijn.
Als restant van recente menselijke activiteiten kunnen tenslotte loopgraven uit de tweede wereldoorlog
genoemd worden.

Verder naar het zuiden ligt op de oostoever van de Maas het gebied van de toekomstige
hoogwatergeul Lomm. Ook dit is in het kader van het Zandmaasproject onderzocht met
oppervlaktekarteringen, boringen en proefsleuven. Tevens is een historisch-geografisch onderzoek
uitgevoerd.122

Het gebied ligt grotendeels op een dalvlakteterras en bevat geulen van een vlechtend
afwateringsstelsel. Het terras uit de Jonge Dryas is met holocene sedimenten afgedekt. In het
bijzonder door een zanddek dat nu als oeverafzetting wordt aangeduid, maar waarvan ook een
antropogene oorsprong is verondersteld.
De oeverafzettingen zijn waarschijnlijk vanaf de Romeinse tijd gevormd. Door het plangebied loopt van
zuid naar noord een overloopgeul die gevormd is tijdens een grote overstroming (vermoedelijk in de
IJzertijd) en die alleen functioneert bij zeer hoge waterstanden. In het noordelijke deel van de
overloopgeul ligt de Haagbeek.
Bij aanvang van het project De Maaswerken was van het hoogwatergeulgebied Lomm alleen de al
genoemde middeleeuwse watermolen bekend, gelegen in het noordelijke uiteinde van het gebied bij
de Haagbeek. Verder vormen de Middeleeuwen voor wat bewoning betreft een nadrukkelijk afwezige
periode. Zelfs met zekerheid in de Middeleeuwen te dateren greppels ontbreken. Een landschappelijke
reden is hiervoor niet aan te wijzen. De hogere delen van het landschap, die in de prehistorie werden
bewoond, waren ook in de Middeleeuwen geschikt als nederzettingsgebied. Op grond van de
gevonden middeleeuwse scherven kan aangenomen worden dat het gebied pas in de 13e eeuw
ontgonnen is en sindsdien als akker in gebruik is geweest.

Bij het maken van de plannen voor de aanleg van de hoogwatergeul Lomm in t rees de vraag naar het
blijvend belang van de plaats van de vermoedelijke watermolen. (Kaart locatie 1). Ook moesten meer
gegevens over de omvang en aard van de resten worden verkregen. Daarom werden in 1999 twee
proefsleuven getrokken en werden boringen gezet om een beeld van het landschap te krijgen.123

Er werden bakstenen muren, uitbraaksleuven en puinlagen aangetroffen. De bakstenen hadden een
formaat van 27 x 12 x 6 cm. Dit zou kunnen wijzen op een datering in de 14e of 15e eeuw. De in de
proefsleuven gevonden sporen konden gepast worden aan de waarneming uit 1967, waardoor een
overigens niet compleet beeld ontstond van een rechthoekig noordwest-zuidoost georiënteerd
gebouw. De gebouwresten bevestigen de veronderstelling dat we met een watermolen van doen
hebben. Het gebouw ligt evenwijdig aan de loop van de beek. 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.
Meer stroomafwaarts gelegen werden eveneens uitbraaksleuven en resten van bakstenen muren
aangetroffen. Hierbij bevonden zich ook enkele kuilen, een waterput en een restant van een
baksteenoven. Op grond van de aanwezigheid van aardewerk mag er van uitgegaan worden dat de
muren onderdeel hebben uitgemaakt van een woonhuis. Ook de aanwezigheid van de waterput
bevestigt de woonfunctie.
Watermolen en woonhuis vormden gezien hun locatie éen complex, dat waarschijnlijk in de 14e eeuw
is gebouwd. Een oudere datering van de bakstenen funderingen is niet goed denkbaar. Waarschijnlijk
is er wel een (houten?) voorganger geweest of is er om andere redenen op het terrein gewoond,
aangezien het aardewerk al vanaf omstreeks 1200 dateert. Na 1500 is de plek niet of nauwelijks meer
gebruikt.

122 De Bont & Haring 1999, Raemakers & Heunks 2000, Verhoeven 2004.
123 Mulder 2002.
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Uit historische bron is bekend dat watermolens sinds de vroege middeleeuwen voorkomen. In
Nederland is de eerste vermelding van een ‘molendinum’ in 889 in de Betuwe. De meeste
watermolens zijn gesticht in 12e en 13e eeuw. In Limburg wordt in Roermond een watermolen vermeld
in 1223. De meeste watermolens werden gesticht door de adel of een klooster.
De watermolen van Lomm kan als een ander voorbeeld worden beschouwd van het gegeven dat de
lagere delen van het Maasdal in de Late Middeleeuwen gebruikt werden voor preïndustriële activiteiten
en direct daarmee verbonden bewoning. De activiteiten waren direct gerelateerd aan de
mogelijkheden van het landschap.

Op de westoever van de Maas is in de nabijheid van Ooijen inventariserend onderzoek gedaan in
verband met de voorgenomen aanleg van de hoogwatergeul Ooijen in het kader van de
Maaswerken. Proefsleuven zijn hier nog niet getrokken. Op drie plaatsen is vroegmiddeleeuws
aardewerk in de boor aangetroffen. De meeste potentie heeft het gebied op de terrasrand bij kasteel
Ooijen. Aardewerk van na 1000 is minder aangetroffen.124 (Kaart locatie 31).

Ten noorden van Grubbenvorst werd aan de Lottumseweg in 2005 een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd op een door een enkeerdgrond afgedekt terras tussen de Maas in het oosten en een beek
(oude geul) in het westen.125 Het is een locatie waar men middeleeuwse bewoning kan verwachten.
Op 50 cm onder het maaiveld werd onder de es een vlak aangelegd. De bodem onder esdek was een
horstpodzol, ontwikkeld in lemig rivierzand en gekenmerkt door banden B met een hoog ijzergehalte.
Er werden vondsten uit o.a. de vroege middeleeuwen gedaan, maar er werd slechts één spoor (een
silo uit de IJzertijd) aangetroffen. De vondsten (ook de vroeg-middeleeuwse) zijn geïnterpreteerd als
nederzettingsmateriaal. Als mogelijke oorzaken van de afwezigheid van sporen wordt in het rapport
genoemd: de vindplaats ligt in de periferie van een nederzetting, de dikke B-horizont heeft ondiepe
sporen onleesbaar gemaakt door verbruining en homogenisatie. Verondersteld wordt dat diepe
middeleeuwse sporen wel zichtbaar zouden zijn geweest. Om deze redenen is van vervolgonderzoek
afgezien. Kaart locatie 32.
Ten westen van Grubbenvorst werd aan de Wilhelminastraat de begraven hofstede (moated site)
Halvendijk met proefsleuven onderzocht.126  Bij een veldcontrole in 1994 door P. van der Gaauw ten
behoeve van de vervaardiging van de archeologische monumentenkaart was al vastgesteld dat in de
ondergrond nog grachten en funderingen aanwezig waren. Bij het proefsleuvenonderzoek in 1999
werden grachten van 2 tot 4 meter breed en 1,60 m onder het maaiveld gevonden. Geconcludeerd
werd dat het gebouw waarschijnlijk nog onder de bestaande boerderij ligt. Aan de hand van de weinige
vondsten (Elmpt, protosteengoed en steengoed) is aangenomen dat de hoofdgracht gegraven is in de
13e of 14e eeuw. Kaart locatie 33

De sinds 1991 langs de Antoniuslaan in Blerick gedane vondsten leidden na 1995 tot een
intensivering van het onderzoek, zowel in het centrum als in de directe omgeving van Blerick.
In 1998 zijn bij rioleringswerkzaamheden in de Antoniuslaan, ca. 125 m ten zuiden van de vondst van
de Angelsaksische pot, twee crematiegraven gevonden uit de 4e of 5e eeuw. Helaas is onbekend waar
de urnen en het overige vondstmateriaal, waaronder fibulae en munten is gebleven. Ook zouden naast
crematieresten twee inhumatiegraven aanwezig zijn geweest.127 Kaart locatie 6
Een ander crematiegraf werd in 2006 bij een reguliere opgraving aan de Rutgerusgang, direct langs de
Antoniuslaan, gevonden. Het graf was van een kind van circa 1,5 jaar. Het lag op de zuidelijke grens
van een rivierduin. De begrenzing van grafveld werd hierdoor gedeeltelijk vastgesteld. Het
crematiegraf bestond uit een kuiltje met scherven, crematie, houtskool. Het bot was los in de kuil
gegooid. In het graf lagen scherven van een merovingische knikwandpot met rolstempel. Op grond
hiervan is het graf in de 6e eeuw gedateerd. 128

Een onderzoek aan de noordzijde van het centrum in 2005 leverde wel een plattegrond uit de IJzertijd
op, maar slechts enkele kuilen uit de Late of Volle Middeleeuwen.129 Ook ander onderzoek in de
bebouwde kom van Blerick leverde alleen aardewerk uit de Volle en Late Middeleeuwen op.130

124 Heunks 2000.
125 Moonen & Schryvers 2005.
126 AMK nr 11230, Archis waarneming 121306, Van der Gaauw 1994, Bijlsma & Van de Velde 1999.
127 Archis waarneming 215004.
128 Wyns 2006. Tichelman, Van Zijverden en Schotten 2006 geven een 4e- 5e-eeuwse datering.
129 Verelst & Wijsenbeek 2005.
130 Keijers 2004, Schutte 2005, Tichelman 2005, Van Dijk 2005.
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Hierdoor is het mogelijk om de plaats van de vroeg-middeleeuwse bewoning en begraving te
begrenzen.
Ten noorden van Blerick bij de aanleg van het bedrijventerrein Ubroek werd bij archeologische
begeleiding op het hoogste deel van een zandkop bij een Maasmeander een bootvormig huis uit de
Volle Middeleeuwen met drie gebinten en een spieker aangetroffen.131 Later is de zandkop in zijn
geheel onderzocht.132 Daarbij zijn geen andere middeleeuwse sporen meer gevonden. Het kan dus
om een geïsoleerde boerderij gaan, zoals ook bij Grubbenvorst waarschijnlijk het geval was.133

Mogelijk hebben in dit gebied meer alleenstaande boerderijen gelegen. Kaart locatie 34
Op het VBF-terrein, 500 meter ten noordwesten van de Antoniuslaan, werden in een esdek langs een
pleistocene Maasmeander proefsleuven getrokken, waarbij evenwel geen sporen werden
aangetroffen. Wel werd geconstateerd dat het landschap in het verleden reliëfrijker was en dat door de
esvorming depressies waren afgedekt.134  Bij verder onderzoek op een aangrenzend terrein werden
bewoningssporen uit de Karolingische tijd en de Volle Middeleeuwen (11e – 12e eeuw) aangetroffen,
bestaande uit een waterput, drie kuilen, vier paalkuilen en een greppel.135 De waterput was gemaakt
van een houten kist met verticale planken.

Twee kilometer ten noordwesten van het centrum van Blerick ligt aan de rand van een andere
Maasmeander het dorp Boekend. In de nabijheid hiervan werd in 2003 in het kader van de begeleiding
van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid een moated site ‘Mulkenshof’ opgegraven.136 Kaart locatie
35.Deze hof is bekend uit een laat-middeleeuwse vermelding. De site staat op de Tranchotkaart
aangegeven als een omgracht gebouw. De vindplaats ligt in een meandergeul. Door de natte ligging
had de gracht altijd water. Het middenterrein was opgehoogd. Bij de opgraving werden geen resten
gevonden van een middeleeuws gebouw. Mogelijk is dit rigoureus gesloopt, mogelijk was het gebouwd
op ondiepe funderingen. Een deel van der omgrachting is gelokaliseerd. Deze was 1,10 m diep;
minimaal 8,60 m breed en gevuld met puin en 14e–16e-eeuwse vondsten. Een baksteenpuinlaag op
het middenterrein en een funderingsrestant van bakstenen van 25 x 11 x 6 cm zouden van een in de
19e eeuw gesloopte 16e-eeuwse boerderij kunnen zijn.
Een aangrenzend gebied binnen de meanderarm leverde wel sporen op uit de IJzertijd, maar niet de
Middeleeuwen.137

Bij Hout-Blerick, een andere locatie met een karakteristieke ligging aan een Maasmeander, leidden
enkele onderzoeken voor wat de Middeleeuwen betreft tot weinig resultaat. De vondst van de twee
Karolingische munten uit 1994 kreeg geen vervolg. Er werd enig aardewerk uit de Volle Middeleeuwen
gevonden, vooral Elmpter aardewerk en een houtskoolmeiler.138

In Venlo (Kaart locatie 8) werd in april 1997 op de hoek van de Picardie-Nassaustraat werd houtwerk
ontdekt uit de laat-Merovingische tijd. Het betrof vier houten paalresten van een boerderij, waarvan
twee eikenhout palen een dendrochronologische datering in de 8e eeuw mogelijk maakten.
Vermoedelijk maakte de boerderij deel uit van de kern die bij de Martinuskerk behoorde. Niet ver van
deze vondst kwamen resten te voorschijn van de 14e-eeuwse stadsmuur.139

In 2002 werd de sloop van een kantorencomplex aan de Lohofstraat archeologisch begeleid.140 Het
onderzoeksterrein grensde aan dat van de Hof van de Hertog van Gelre en werd doorsneden door de
in de 20e eeuw gedempte Panhuismolenbeek of Grote Beek. Deze beek was mogelijk de begrenzing
van de grafelijke hof. Bij het onderzoek bleek dat dit een oorspronkelijke, geen gegraven bedding was.
In de beekvulling werd, evenals elders op het terrein 12e – en 13e eeuws aardewerk gevonden.
Vanaf 2003 is aan de Maasboulevard grootschalig onderzoek verricht, waarbij o.a. de stadsmuur en
een joods badhuis zijn onderzocht.141

131 Kenemans 2003.
132 Schutte 2005.
133 Zie hoofdstuk beekdalen Noord.
134 Tichelman 2000.
135 Wyns 2004, De Boer & Ploegaert 2005.
136 Nieuwhof 2004
137 Verhoeven 2004.
138 Van Dijk 2003, 2005, Klooster & de Winter 2004, Keijers 2005.
139 Engelen 1997.
140 Ter Wal 2003.
141 http://archeologie-maasboulevard.venlo.nl/indexl.html. Het veldwerk is afgerond. De rapportage was bij het
schrijven van deze tekst nog niet beschikbaar. Over het mikwe: Wolters 2006.
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In het kader van de Maaswerken werden ter hoogte van Venlo de voorbereiding van
baggerwerkzaamheden (explosievenruiming) archeologisch begeleid. Daarbij was een van de
onderzoeksvragen of er resten van een Romeinse en middeleeuwse rivierovergang konden worden
gevonden. Dat was niet het geval. Herhaalde baggerwerkzaamheden en opruiming van in de Maas
gestort oorlogspuin daar de oorzaak van zijn.142

Aan de zuidwestzijde van Reuver ligt de 19e eeuwse Lambertuskapel. (Kaart locatie 36). 143 Bij
werkzaamheden aan het terrein naast de kapel werden in 2007 funderingen van maaskeien
waargenomen.144 Uit historische bron is bekend dat hier in de middeleeuwen een kapel is geweest,
welke onderhorig was aan de parochiekerk te Beesel. Mogelijk vormde deze kapel het centrum van
vroeg- of hoogmiddeleeuwse bewoning. Later heeft de bewoning zich verplaatst naar het huidige
Reuver, waar in de 19e eeuw ook de parochiekerk gebouwd is.
In het voormalige gehucht Leeuwen, ten zuiden van Reuver, zijn in 2003 proefsleuven getrokken.145

Het terrein ligt in de stuifzandgordel van Belfeld – Reuver – Beesel, een landschap dat gekenmerkt
wordt door koppen en ruggen. De onderzoekslocatie ligt 150 meter ten westen van de
bovengenoemde ‘Oude Schei’.146 De naam Oude Schei zou terug gaan tot 1551 toen de in 1358 voor
het eerst vermelde moated site “Hof tot Leeuwen” werd gesplitst in “Oude en Nieuwe Schei”. In de
proefsleuf is een deel van een meer dan 13 meter brede waterloop aangetroffen die mogelijk de gracht
om de Oude Schei gevoed heeft. Niet duidelijk was of deze van oorsprong natuurlijk is; de laatste fase
is zeker gegraven.
Direct ten westen hiervan, bij de Lommerbergen tussen Beesel en Reuver zijn in 2005 bij
booronderzoek overstoven bodems geconstateerd.147 Vondsten zijn in de boringen niet gedaan, maar
omdat uit de directe omgeving veel vroegmiddeleeuwse vondsten bekend zijn148, kunnen de
overstoven bodems archeologische resten bevatten. Het is een potentieel belangrijk gebied en in het
rapport is terecht proefsleufonderzoek aanbevolen. Kaartlocatie 10
De Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal onderzocht in 1997 het kerkterrein bij Beesel-
Ouddorp.149 De aan Sint Gertrudis gewijde kerk is voor het eerst genoemd in 1374. In de 17e eeuw
was de kerk door overstromingen al zwaar beschadigd en in de 19e eeuw was de kerk zo bouwvallig
geworden dat hij in 1840 afgebroken werd. Een nieuwe kerk werd elders gebouwd. Het kerkhof bleef
in gebruik. Bij het onderzoek werd een zaalkerkje van 7 x 10 gevonden waarvan de muren op
maaskeien waren gefundeerd en mogelijk ook daarvan opgetrokken waren. Aan de westzijde stond
een van baksteen gemaakte toren. De kerk had mogelijk een versmald rechtgesloten koor. Dit is
echter opgegaan in een later, polygoon koor. Luys neemt voor het zaalkerkje een 11e – 12e eeuwse
ouderdom aan. Kaartlocatie 37

Aan de westzijde is bij Kessel sinds 1995 geen middeleeuws onderzoek uitgevoerd. Bij Baarlo had
inventariserend onderzoek geen resultaat. De bodem was diepgaand verstoord. 150 Een verkennend
onderzoek ten behoeve van de natuur realisatie van de Zandmaas bij Baarlo leidde tot de conclusie
dat hoger gelegen bedding- en oeverafzettingen uit het Vroeg Holoceen en de Late Dryas en
rivierduinafzettingen op het late Dryas-terras goede plekken voor bewoning zijn. Uit dit gebied zijn nog
geen vindplaatsen bekend, maar verwacht wordt dat er sporen van bewoning uit o.a. de vroege
Middeleeuwen ontdekt kunnen worden.151

2.4.2. Maasdal Midden: Plassenmaas
Het onderzoek zal per Maasoever (eerst west, dan oost) van noord naar zuid besproken.
Eerst wordt echter ingegaan op het onderzoek dat in het kader van de Maaswerken direct langs de
oevers en in de rivier zelf werd uitgevoerd.152 De uitkomsten daarvan hadden vooral betrekking op het
verloop van de Maas tussen Swalmen en Neer in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Hierbij moet

142 Stassen 2002, PP 3,
143 Archis waarneming 27696
144 In 2007 zal hier mogelijk een waarderend onderzoek plaats vinden.
145 Van der Weerden 2004.
146 AMK-nr 11252
147 Schorn 2005.
148 Archis waarneming 15434
149 Luys 1999. AMK-nr 15592
150 Tichelman 2000, Stiekema 2005.
151 Schorn 2006.
152 Stassen 2002, 2005.
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ook de vondst van in 1997 bij Neer –helaas niet in het kader van de Maaswerken - opgebaggerd
scheepshout en aardewerk betrokken worden. Kaart locatie 38153

Voor 1997 waren er geen archeologische gegevens over schepen uit het Limburgse Maasdal. In 1997
echter 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. De boot
was van een aak-achtig type.154 Dat was een vaartuig zonder steven in de vorm van een lange, open
bak. De bodem is vlak en loopt meestal aan de voor- en achterzijde trapeziumvormig toe in een ‘heve’.
De zijden vallen naar buiten en zijn met kromhouten aan het vlak van de bodem bevestigd. Het bootje
had een lengte van 10 tot 12 meter en was 2 tot 2,5 meter breed. De lading bestond uit een tiental
potten van Andenne-aardewerk, te dateren tussen circa 1100 en 1175, waarvan enkele heel terug
gevonden werden. Of de potten vrachtgoed op zich waren of containers voor vloeistoffen kan niet
gezegd worden. De lading bestond verder uit twee (steenhouwers?-)hamers en een lading staken of
takken van circa 5 cm dik. Dendrochronologisch onderzoek van het scheepshout had geen resultaat.
De vondst van de boot van Neer was ook van belang omdat hierdoor het verloop van een 12e eeuwse
Maasbedding duidelijk werd. Dat is in dit gebied tussen Swalmen en Neer extra interessant, omdat bij
het latere Maaswerkenonderzoek vondsten zijn gedaan die inzicht geven in de verplaatsing van de
bedding van de Maas sinds de Romeinse tijd.
In 2001 werden twee Romeinse zuilfragmenten op 750 meter ten zuidoosten van het bootje van Neer
opgebaggerd bij de begeleiding van de Zandmaas proefproject 2.155 Deze hebben waarschijnlijk deel
uitgemaakt van een Romeins gebouw, mogelijk zelfs een heiligdom, dat op de linkeroever van de
Maas heeft gestaan, dicht bij de plaats waar twee beken (de Swalm aan de oostzijde en de Neerbeek
aan de westzijde) in de Maas uitmonden. Door verplaatsing van de Maas in de Vroege Middeleeuwen
in zuidwestelijke richting is het gebouw weggespoeld en zijn de zuilen in het water beland.
Later in de Middeleeuwen verplaatste de stroomgeul bij Neer zich naar het noorden en ontstond de
geul waarin het 12e-eeuwse bootje van Neer zijn rustplaats vond. Weer later in de Middeleeuwen, te
denken is aan de 14e of 15e eeuw, toen er veelvuldig hoogwater was, sneed de Maas de lus door
tussen Rijkel en Swalmen. Het noordelijk deel van de voormalige bedding werd nu gevoed door de
Swalm.
Uit deze periode stamt scheepshout dat een kilometer naar het zuiden bij Biesweerd langs de
oostoever van de laat-middeleeuwse Maas in 2000 werd gevonden. Ook deze locatie werd onderzocht
in het kader van de begeleiding van de Zandmaas proefproject 2. Het hout werd bij
baggerwerkzaamheden aangetroffen op een diepte van circa 6 meter ten opzichte van het
oorspronkelijke maaiveld. De houtresten waren afkomstig van de bodem van een middeleeuws
vaartuig. Een dendrochronologische datering van twee monsters gaf een veldatum van 1453 AD,
respectievelijk 1457 AD, beide ± 6 jaar. De planken waren secundair gebruikt als oeverbeschoeiing.
Van de beschoeiing werden ook acht eikenhouten palen gevonden. Een dendrochronologische
datering van twee van deze palen gaf een velddatum van 1457, respectievelijk 1458, beide ± 6 jaar.
Ook deze palen zijn kennelijk secundair gebruikt. Indien we uitgaan van een primaire gebruiksperiode
van zowel vaartuig als palen van tenminste 25 jaar, kunnen we concluderen dat de oeverbeschoeiing
langs deze voormalige Maasbedding in het laatste kwart van de 15e eeuw of in het begin van de 16e

eeuw is aangebracht. Een jongere datering is gezien een langere primaire gebruiksmogelijkheid niet
uitgesloten. Uit deze vondst is het verloop van de Maas bij Swalmen aan het eind van de
Middeleeuwen af te leiden. De fysisch-geografische reconstructie van de Romeinse tot
laatmiddeleeuwse rivierbedverleggingen is gemaakt door P. van der Gaauw.156

Op de westoever van de Maas werd In Neer in 1999 door plaatselijke amateurs een kleine opgraving
uitgevoerd aan de noordzijde van de aan Martinus gewijde parochiekerk.157 De 15e-eeuwse kerk was
in 1909 afgebroken. De laat-14e-eeuwse toren is ten dele nog aanwezig. Bij het onderzoek werd de
fundering aangetroffen van de noordelijke zijbeuk van de gotische kerk. Deze was ongeveer 1 meter
breed en gemaakt van maaskeien, ijzeroer en enig Romeins puin. Tevens werd een oudere fundering
van maaskeien aangetroffen, die de zijbeuk doorkruiste. Onder de begravingen bevond zich op een
diepte van 2 meter onder het maaiveld een boomstamkist. Dat is een indicatie dat de begravingen in
Neer tot de hoge, zo niet de vroege middeleeuwen terug gaan. Kaart locatie 39

153 Archis waarneming 47239
154 Vlierman 2002, 130-132.
155 Stassen 2005.
156 Stoepker 2006.
157 Hoef-van Rijt 2003.
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Bij Haelen werd onderzoek gedaan in het plangebied Windmolenbos. Kaart locatie 40 Bij een
karterend onderzoek in 2002 werden slechts als mestaardewerk geïnterpreteerde aardewerkvondsten
gedaan.158 Bij proefsleufonderzoek werden op deze locatie enkele vindplaatsen nader bekeken.159 Bij
vindplaats 4 werden circa 23 (paal)kuilen, waaronder twee met houtskool gevulde kuilen, aangetroffen
die gerekend werden tot de periferie van een middeleeuwse nederzetting. Het terrein zou ontgonnen
zijn in de 13e of 14e eeuw. De vindplaats leverde ook wat vroegmiddeleeuws aardewerk op. De
gaafheid bleek goed te zijn ondanks het feit dat hier asperges zijn geteeld. De juistheid van het advies
om hier geen verder onderzoek te verrichten, omdat men geen samenhang zag in de sporen (kan men
dat verwachten bij proefsleuven?), moet in twijfel worden getrokken.
Op vindplaats 2 werden 25 sporen, waaronder paalkuilen, gezien. De vondsten dateerden rond 1700.
Op deze vindplaats is een definitief onderzoek ingesteld.160 Er werden veel met houtskool gevulde
kuilen (resten van vuren) en militaria gevonden. Het bleek dat hier tussen 1792 en 1813 een Frans
legerkamp lag. Uit de grondsporen viel op te maken dat dit een langwerpig terrein van minimaal 65
meter lang en 26 meter breed besloeg dat door een palissade omheind was. Direct ten noordoosten
daarvan lagen haard- en/of afvalkuilen. Binnen de palissade zullen de tenten van de soldaten hebben
gestaan. Buiten de palissade zal gekookt zijn.
Er zijn verschillende verklaringen voor de aanwezigheid van een Napoleontisch soldatenkamp in
Haelen. Het zou het kamp kunnen zijn geweest waar een deel van het veroveringsleger in 1792 of
1794 heeft gelegen. Een andere mogelijkheid is dat het kamp gebruikt is bij de aanleg van de nog
steeds bestaande Napoleonsweg. Vanaf 1812 tot het eind van de Franse bezetting hebben Spaanse
krijgsgevangenen deze weg van Maastricht  via Maaseik naar Venlo aangelegd. Het is mogelijk dat de
arbeiders in het kamp waren gehuisvest. De laatste mogelijkheid is dat we te maken hebben met een
marskamp. Soldaten konden 40 kilometer op een dag marcheren en dan moest ze ingekwartierd
worden voor de nacht. Dat gebeurde over het algemeen in grotere steden. Langs de huidige
Napoleonsweg waren Maaseik en Venlo inkwartieringsplaatsen. Daar tussen lagen echter geen grote
steden.  De afstand tussen Maaseik en Venlo bedraagt zo' n 80 kilometer. Haelen ligt precies
halverwege. In het kamp in Haelen zal dan een groep kwartiermakers gezeten hebben die elke avond
soldaten op doorreis opving en eten, drinken en een slaapplaats verschafte. Een combinatie van deze
interpretaties is ook mogelijk.
Een Archismelding van een vroegmiddeleeuwse gordelhanger (detectorvondst) aan de noordzijde van
Buggenum kan wijzen op een vroegmiddeleeuws grafveld, mogelijk langs de voormalige Romeinse
weg.161 Kaart locatie 41
Ook met de metaaldetector vondsten opgespoorde fibulae ten westen van Beegden kunnen met  een
vroegmiddeleeuws grafveld verband houden. Kaart locatie 42.162 Een cluster Archismeldingen aan de
noordzijde van Horn duidt op de aanwezigheid van een vroegmiddeleeuwse nederzetting en/of een
grafveld aan de rand van een Maasmeander. 163 Ook dit cluster kan met de Romeinse weg verband
houden. Het lijkt een waardevol complex, dat voor waardering en plaatsing op de monumentenkaart in
aanmerking komt. Kaart locatie 43 Bij proefsleuven in de buurt  werden evenwel wel 10e en 11e

eeuwse aardewerkscherven gevonden, maar geen sporen. Aangenomen werd dat resten van
bewoning verspoeld zijn.164

In het kader van de Maaswerken is in het deelgebied Lateraalkanaal-west ten noordoosten en ten
zuidoosten van Horn inventariserend onderzoek uitgevoerd. Het gebied bestaat uit een dalvlakte die in
de eerste 5000 jaar van het Holoceen door de Maas is gevormd. Erosie en sedimentatie door de
meanderende rivier hebben geleid tot een patroon van restgeulen en kronkelwaarden, die vanaf het
Neolithicum voor bewoning beschikbaar waren. Binnen het plangebied liggen ook de flanken van laat-
pleistocene terrasafzettingen.  In 1999 werden bij oppervlaktekarteringen en booronderzoek 52
vindplaatsen ontdekt, waarvan er zes een middeleeuwse component hebben. Het zijn alle
aangeboorde vindplaatsen. De middeleeuwse vindplaatsen liggen niet in de dalvlakte, maar op de
overgang naar het hoger gelegen pleistocene terras.
Door dit gebied werd eveneens in 1999 een waterleidingsleuf aangelegd. Daarbij werden bij Beegden
paalgaten en vondsten aangetroffen uit de vroege en volle middeleeuwen. Deze lagen in de buurt van
een Romeins gebouw, een Romeins grafveld en een baan van maaskeien, mogelijk een (Romeinse)

158 Geraeds 2002.
159 Cornelissen & Ploegaert 2005, Windmolenbos.
160 Schutte 2006.
161 Archis waarneming 51305
162 Archis waarneming 49719, 49722.
163 Archis waarnemingen 406405, 54627, 51933.
164 Geraeds 2002; Cornelissen & Ploegaert 2005, Kloppeven.
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weg. Indien het inderdaad om een Romeinse weg gaat, kan dit stuk deel uitmaken van de hoofdweg
Maastricht, Heel, Blerick, Cuijk. Kaart locatie 44165 Deze weg is ook aangetroffen bij Heel en
Ittervoort.166

Bij booronderzoek ten behoeve van de aanleg van kades in het Lateraalkanaalgebied werden geen
middeleeuwse vondsten gedaan. Van de eerder gevonden middeleeuwse scherven werd aangenomen
dat ze verspoeld zijn.167

Bij het daarop volgende proefsleufonderzoek voor de kades werd geconcludeerd, dat in de IJzertijd de
bewoning zich concentreerde langs oude Maasgeulen, terwijl de bewoning zich in de Romeinse tijd
verplaatste naar de hogere pleistocene terrassen.168 Vanaf de Romeinse tijd waren er kennelijk teveel
overstromingen en was de landschappelijke situatie niet aantrekkelijk voor bewoning.
Bij archeologische begeleiding van de kadeaanleg ten noorden van Horn werden inderdaad geen
middeleeuwse vondsten gedaan. Er werden alleen enige leemwinningskuilen uit de Nieuwe tijd
aangetroffen169.
Ten westen van Beegden ligt het Huys tot Beegden, een hoeve waarvan het zuidelijk deel een
restant zou zijn van een kasteel uit de 15e eeuw. Nog in 20e eeuw lag om de hoeve een gracht en een
ringwal. Bij proefsleufonderzoek werd een middeleeuwse gracht van minimaal 15 meter breed,
bouwpuin, mergelmuren, aardewerk uit de 11e – 14e eeuw en een uitbraaksleuf aangetroffen.170 Het
kasteel heeft hier van circa 1400 tot het einde van de 18e eeuw gestaan. In 1783 is de hoeve
gebouwd, waarbij delen van het kasteel opgenomen zijn in de hoeve. Gezien de vondsten zal er nog
een oudere fase geweest zijn. Kaart locatie 45
In Heel werden in 2004 op de locatie St. Anna ondanks het hoge potentieel van deze locatie bij
proefsleuven geen sporen aangetroffen. Onder de weinige aardewerkvondsten bevond zich Romeins,
Elmpter aardewerk en de scherf van een Karolingische bolpot. Door de opgravers is het aardewerk als
‘akkermateriaal’ gekwalificeerd’.171

Aan de Heerbaan te Heel werden bij de aanleg van visvijvers in 1995-1996 door amateurs vondsten
gedaan die duiden op een grafveld dat vanaf de 4e eeuw tot en met de Karolingische tijd continu in
gebruik is geweest.172

Een andere locatie met vroegmiddeleeuwse metaalvondsten ligt langs de route van de Romeinse weg
bij Ittervoort in de omgeving van de Loretokapel, waar voor 1995 ook al vondsten werden gedaan.
Kaart locatie 46173

In Wessem is ondanks het belang van deze plaats voor de middeleeuwse archeologie sinds 1995
geen onderzoek uitgevoerd. In 2006 werd in verband met de voorgenomen bouw van een
parkeergarage op grond van boringen van een archeologisch niet gekwalificeerde firma in een
bureaustudie geconcludeerd dat op een locatie op 50 meter van de kerk geen verder onderzoek nodig
was.174 Volgens de kadastrale minuutkaart lag hier de stadswal en volgens de boringen zou hier tot 4
meter diep puin en ‘afval’ gelegen hebben. Dit duidt eerder op de opvulling van een stadsgracht,
waarbij het de vraag is welke breedte deze had in relatie tot de verstoring.

Op de oostoever van de Maas heeft het onderzoek in Roermond sinds 2000 een grote vlucht
genomen. Kaart locatie 21 Na de ontdekkingen uit de periode voor 1995, is na 1995 niet alleen in het
oude centrum langs de Roer onderzoek verricht, maar ook in het gebied van de 13e eeuwse
stadsuitbreiding en langs de 14e-eeuwse stadsmuur.
Op Buitenop, in het noordwesten van het centrum, waar de 12e-eeuwse en mogelijk nog oudere pre-
stedelijke kern zou zijn geweest, werd in 2005 een booronderzoek uitgevoerd.175 Er was wegens de
historische bron dat Buitenop in 1388 afgegraven is, geen verwachting voor bewoningsresten ouder
dan de 14e eeuw.176 Bij booronderzoek werd tot op 3,20 meter onder het maaiveld veel puin
aangetroffen, waarna het terrein werd vrij gegeven.177

165 Bosman 2001, AMK 15165, 15166. Spanjer 1999.
166 AMK nr 8435, 11144.
167 Schorn 2003.
168 Schutte & Tichelman 2005.
169 Delaruelle 2006.
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174 Schutte 2006.
175 Sophie 2005.
176 De op grond van historische bronnen veronderstelde afwezigheid van grondsporen moet geen basis van een
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Op meerdere plaatsen werd in het gebied dat vanaf de 13e eeuw bewoond zou zijn, onderzoek
verricht. Het onderzoek bestond meestal uitsluitend uit proefsleuven, die kennelijk (nog) niet gevolgd
zijn door definitief onderzoek, hoewel de resultaten van het proefsleufonderzoek daar wel reden voor
geven. Slechts in enkele gevallen is een definitief onderzoek uitgevoerd of een archeologische
begeleiding. In dit laatste geval werd het veldwerk blijkens het rapport vooral gedaan door amateurs
onder niet-optimale omstandigheden.178

In 2000 zijn proefsleuven bij de Roersingel aan de zuidwestzijde van de binnenstad getrokken.179 Ook
dit onderzoeksgebied maakte waarschijnlijk deel van de stadsuitbreiding in de eerste helft van de 13e

eeuw. Het oorspronkelijke oppervlak vertoont een reliëf gevormd door een terrashelling in de richting
van de Roer. Het gebied is rond 1200 opgehoogd, gedeeltelijk als gevolg van overstromingen. In de
ophogingslaag bevond zich Elmpter en Zuid-Limburgs (I en IA) aardewerk. Een rij paalkuilen hing
samen met de bewoning rond 1200. Daarboven bevond zich een 13e eeuwse bewoningslaag en
daarop weer een 14e-eeuwse, 16e/17e -eeuwse en 17e/18e-eeuwse ophogingslaag. Op de achtererven
van de huizen lagen diverse beerputten. Een waterput van op elkaar geschoven tonnen bevatte een
rijk ecologisch monster uit de 16e/17e eeuw. De vondst van zaden van wouw, een verfstof, bevestigen
historische gegevens dat in dit deel van de stad lakenindustrie gevestigd was.
Ook aan de Swalmerstraat werden in 2000 proefsleuven getrokken.180 Het onderzoeksgebied hoort
tot de veronderstelde eerste fase van de 13e-eeuwse stadsuitleg. Het gebied is echter al eerder
bewoond. Er is aardewerk uit de tweede helft van de twaalfde eeuw gevonden en zelfs éen scherf van
grijs (mogelijk Duisburgs) aardewerk uit de 10e of 11e eeuw. Uit de vroege 13e eeuw zijn sporen van
een verbrand huis. De opgravers suggereren dat de brand misschien samenhangt met de verwoesting
van de stad in 1213.181 Andere paalkuilen stammen uit de 13e – 15e eeuw. De oriëntatie van het
perceel is conform de 16e-eeuwse kaart van Jacob van Deventer. Er werden geen sporen van
bebouwing uit de 15e – 17e eeuw gevonden. Waarschijnlijk stond er toen steenbouw, die later geheel
is uitgebroken.
In 2003 is een proefsleuf getrokken in het gebied tussen Lindanusstraat en de Bethlehemstraat,
twee zijstraten van de Swalmerstraat.182 Aangenomen werd dat op dit terrein de mogelijke 13e-eeuwse
stadswal of stadsmuur gelegen kon hebben of dat het terrein daar net buiten lag. In de 14e eeuw was
het terrein blijkens archiefgegevens bewoond. In de proefsleuf werd een ophogingslaag uit het laatste
kwart van de 14e eeuw of later aangetroffen, waarna het terrein intensief in gebruik is geweest.
Ondanks de op historische gegevens gebaseerde verwachting van 13e-eeuwse bewoning, werden
geen oudere sporen aangetroffen.
In 2003 werden ook proefsleuven getrokken op een terrein tussen de Jezuïetenstraat en de
Lindanusstraat, ten westen van het hierboven genoemde terrein.183 Het plangebied was vanaf de 15e

eeuw in gebruik als kloostertuin en grensde aan de plaats van de ROB-opgraving uit 1993 van de
voormalige kloosterkerk, waar behalve goed bewaarde funderingen van de 15e eeuwse kerk ook
muurresten van huizen uit de 14e en 15e eeuw en enkele kuilen met 12e-13e-eeuws aardewerk
gevonden zijn. Ook dit gebied zou tot de uitleg van de 13e eeuw behoren. Er werd een ophogingslaag
aangetroffen met (laat 12e-) 13e- en 14e-eeuwse scherven.184 Verder waren er bewoningssporen
(muren, kuilen) uit de 14e en 15e eeuw, die voor de aanleg van het klooster gesloopt zijn. Opvallend is
een brede greppel, die in de 13e of 14e eeuw is opgevuld. Op 1,5 m – mv was deze greppel drie meter
breed en daaronder nog zeker twee meter diep. Wellicht maakte de greppel onderdeel uit van een
vroeg 13e-eeuws (of laat 12e-eeuws) verdedigingssysteem met een eventuele wal.185

verwachtingsmodel zijn, maar een te toetsen hypothese. De archeologische werkelijkheid kan anders zijn dan de
historische traditie.
177 De bodem van een binnenstad is per definitie vol puin en boren is derhalve een weinig zinvolle
methode. Wegens het recente gebruik van het terrein als gasfabriek was vrijgave waarschijnlijk een
juiste beslissing, maar desondanks waren methodiek en uitgangspunten (aanname van
betrouwbaarheid van historische bron) onjuist.
178 Knelpunt lijkt de communicatie met de civieltechnische aannemer te zijn en het ontbreken van goede
organisatorische en technische randvoorwaarden die voor een adequate begeleiding noodzakelijk zijn.
179 Tichelman 2000, Roersingel.
180 Tichelman 2000, Swalmerstraat.
181 In dat geval zou de brand niet alleen prestedelijke kern rond Buitenop, Roerkade en Luifelstraat getroffen
hebben, maar ook de omgeving van de Swalmerstraat die mogelijk al bij de prestedelijke kern betrokken was.
182 Cornelissen & Dijkstra 2003.
183 Tichelman 2003.
184 In deze ophogingslaag zit dus ouder materiaal dan in die uit de Lindanus/Bethlehemstraat.
185 DAO aanbevolen.
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Eveneens in 2003 zijn proefsleuven getrokken aan de Bethlehemstraat en Voogdijstraat.186 De
verwachting was dat hier resten zouden zijn van cellen of kluizen van het in 1376 gestichte
kartuizerklooster. Ook zou er misschien bebouwing zijn van voor 1400.
Van het kloostercomplex is door de proefsleuven alleen een buitenmuur aangesneden. Belangrijk
waren de sporen van oudere bebouwing op het terrein. Er werden restanten aangetroffen van
tenminste twee stenen huizen met houten voorgangers. Hieruit bleek dat er in de late 12e eeuw of
eerste helft van de 13e eeuw in de stedelijke context nog houten huizen met ingegraven palen werden
geconstrueerd. In de tweede helft van de 13 eeuw of de eerste helft van de 14e eeuw deden
bakstenen huizen hun intrede (baksteenformaat 27/28 x 13/14 x 5/6 cm). De aardewerkvondsten
bestonden vooral uit blauwgrijs (‘Elmpter’) aardewerk. Opvallend was ook hier de aanwezigheid van
grote ingegraven voorraadpotten. Deze zijn op meer plaatsen in Roermond aangetroffen. De
bakstenen huizen zijn in de 16e eeuw afgebroken. De resten zijn afgedekt door de latere kloostertuin.
Opvallend onder de laatmiddeleeuwse vondsten waren fragmenten van een kacheltegel uit de 15e

eeuw met een familiewapen. Dat kan duiden op adellijke afkomst van de bewoners. Voor onderzoek
naar voedingsgewoonten en status zouden de vele beerputten die zowel inpandig en buitenpandig zijn
aangetroffen, informatie kunnen verschaffen. De beerputten zijn echter niet onderzocht op ecologie!187

De Markt was naar werd aangenomen het hart van de 13e-eeuwse en latere stad. Onder het plein
werden geen hoogliggende archeologische resten verwacht, maar bij het aanbrengen van nieuwe
bestrating bleken er muurresten op 30 cm onder het maaiveld te zitten. Dat was een verrassing. Op de
kaart van Jacob van Deventer uit omstreeks 1550 staat geen bebouwing getekend. Er zijn drie
werkputten gegraven, waarbij de muurresten zijn gedocumenteerd, maar niet zijn verwijderd.188 Er zijn
resten van drie, mogelijk vier gebouwen gevonden. Centraal ligt een kelder van 3,5 x (minstens ) 10
meter met muren van mergel, waarin ook enig baksteen was verwerkt (formaat X x 15 x 6,5 cm). Dit
onvolledige formaat is als een indicatie voor de eerste helft van de 14e eeuw genomen. Dit is niet in
strijd met de datering van het 12e / 14e-eeuwse aardewerk (vooral Elmpt) en komt overeen met een
14e-eeuwse 14C-datering van wilgentenen uit een spoor. De kelder heeft een houten vloer gehad en
een houten zoldering en was waarschijnlijk onderdeel van een voor 1550 gesloopt gebouw met een
publieke functie, gelegen tegenover (de voorganger van) het stadhuis.
In 2005 werd aan de zuidzijde van de Christoffelkathedraal een proefsleuf getrokken.189 Daarbij werd
een fundering aangetroffen van baksteen met het formaat 28 x 14 x 7/8 cm. Op grond van het formaat
is aangenomen dat het om 15e-16e-eeuws muurwerk gaat. Dit onderzoek is in 2006 gevolgd door een
opgraving.190 Hiertoe is een werkput van 120 m2 aan de zuidoostzijde van het schip gegraven. Hierbij
is vooral aandacht besteed aan de begravingen, die tussen de 0,90 en 1,55 – mv in vijf lagen boven
elkaar lagen. Er werden 32 graven uit de 15e tot 18e eeuw aangetroffen. Opvallend was dat acht
graven in de drie hoogste vlakken het hoofd in het zuiden hebben: “ze kijken naar de kerk”. 191 De
andere doden hebben het hoofd in het noordwesten: “ze kijken naar Jeruzalem”. De wisseling van
oriëntatie van west-oost naar zuid-noord zou in de 18e eeuw hebben plaats gehad. Bij het onderzoek
was geen fysisch-antropoloog betrokken. Er zijn geen waarnemingen gedaan over de articulatie van
de doden, over de conditie van het botmateriaal, pathologieën e.d. Behalve de graven zijn ook paal-
en afvalkuilen uit de tijd voor de bouw van de kerk in 1410 aangetroffen. In éen kuil bevond zich 12e-
eeuws aardewerk.
Bij de aanleg van een verwarmingskelder van 3 x 4 meter in de kerk werden vijf kistbegravingen op
gelijke diepte gezien.192 Daarvan hadden er vier een west-oost- en éen een zuid-noord-oriëntatie.
Voor een locatie aan het Munsterplein werd in 2006 een bureaustudie en een booronderzoek
uitgevoerd.193 Als (goede) werkhypothese voor verder onderzoek werd gesteld dat hier voorafgaand
aan het in 1224 gestichte klooster mogelijk een nederzetting is geweest. In de 13e eeuw zou het
klooster in een suburbane zone hebben gelegen, buiten een omwalling van de 13e eeuwse stadsuitleg
rond de Markt. In 14e eeuw kwam het klooster binnen de stad te liggen.194

186 Gerrets & Schutte 2003.
187 Volgens mededeling van E. Caris (gemeente Roermond) heeft in 2006 een definitieve opgraving plaats gehad,
waarbij wel archeobotanisch onderzoek uitgevoerd is. Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd.
188 Tichelman 2005.
189 Vanneste 2005.
190 Schutte 2006.
191 Of dat de verklaring van de oriëntatie is?
192 Hensen 2005.
193 Spitzers, Tebbens & Willems 2006.
194 De vraag of de 13e eeuwse stadsuitbreidingen met een omwalling of ommuring gepaard gingen, en waar die
dan gelopen heeft, is een belangrijke onderzoeksvraag.
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Aan de rand van het centrum van Roermond werd op enkele plaatsen gezocht naar de 14e eeuwse
stadsmuur en bijbehorende poorten.
Bij de Ezelspoort aan de zuidwestzijde van het centrum werd in 2003 in het kader van de aanleg van
riolering in een put van 15 x 10 m een opgraving uitgevoerd.195 De Ezelspoort diende als
toegangspoort naar het gebied bij de Roer waar volmolens waren. Ezelkarren zorgden voor het
transport van de stoffen. Er werd een vierkant poortgebouw gevonden van 9 x 7 meter. Voor de poort
lag een brug over een gracht, gefundeerd op bakstenen pijlers. De poort was gebouwd van baksteen
van 27,5 x 13 x 6/6,5 cm. Wegens de vondst van een ‘Langerwehe’ steengoedscherf in een goot is de
poort tussen 1325-1375 gedateerd.196 De poort was koud tegen een natuurstenen muur gemetseld,
mogelijk een oudere fase van de 14e eeuwse stadsmuur.
Bij de Roersingel werd in 2003 de aanleg van nieuwe riolering archeologisch begeleid.197 Er zijn acht
putten gedocumenteerd. De verwachting was dat de stadsmuur zou worden aangetroffen, evenals een
Roerarm. Inderdaad werden een Roerarm en een kademuur ontdekt. Verder werd de natuurstenen
stadsmuur aangetroffen die ook bij de Ezelspoort was gezien. Tegen de muur was koud een
bakstenen torentje aan gezet, mogelijk daterend uit de eerste helft van de 15e eeuw. De oudste
vondsten dateerden uit de vroege 13e eeuw. Daartoe behoorde een complete kogelpot van Elmpter
aardewerk. Kenmerkend was de aan de bovenzijde afgeplatte rand.
In 2004 werd aan de noordzijde van het centrum bij de Wilhelminasingel een archeologische
begeleiding uitgevoerd.198 In de stadswal werd een mergelstenen fundament van de stadsmuur
aangetroffen. De ouderdom kon niet worden vastgesteld.
Bij de Venlose poort, aan de noordoostzijde van het centrum, werden aan de westelijke buitenzijde
van het talud van het bastion resten van het postmiddeleeuwse verdedigingssysteem blootgelegd. Het
bastion is aangelegd in 1671 en in 1782 gemoderniseerd. Er werden 17e eeuwse vondsten gedaan.

Bij Linne waren bij booronderzoek in de nabijheid van het Romeinse grafveld Linne-Ossenberg
middeleeuwse vondsten gedaan. Bij begeleiding van de aanleg van een WML-leiding in 2003 werden
in het tracé wel 4e- eeuwse crematiegraven gevonden, maar geen middeleeuwse vondsten. HJet
grafveld was afgedekt door een plaggendek van 30 tot 50 cm dat vanaf de 15e of 16e eeuw opgehoogd
is. Het is natuurlijk goed mogelijk dat het gebied daarvoor al in gebruik was.199

2.4.3. Maasdal Zuid: Grensmaas
Het zuidelijke Maasdal is buiten Maastricht in het afgelopen decennium vooral onderzocht in het kader
van het Grensmaasproject, éen van de deelprojecten van de Maaswerken.
“In het Grensmaasgebied kunnen globaal twee landschapstypen worden onderscheiden: het
laatglaciale Geistingenterras, dat grotendeels is afgedekt met vroegholocene rivierklei, en de holocene
riviervlakte met kronkelwaarden, oude geulen en de huidige Maasbedding.
In het kader van de archeologische begeleiding van het Grensmaasproject is vooral onderzoek verricht
op het Geistingenterras. Het terras dateert uit het Jonge Dryas-stadiaal, de laatste koude fase van de
laatste ijstijd. De riviervlakte uit die periode met ondiepe geulen, grind- en zandeilanden ligt enkele
meters hoger dan de bedding van de holocene Maas. Door sedimentatie van dikke pakketten
rivierleem in de riviervlakte is het hoogteverschil tussen het terras en de riviervlakte vrij klein.” 200

Het archeologische onderzoek in de holocene riviervlakte van de Grensmaas is zeer beperkt geweest.
Grote delen van de riviervlakte zijn over het algemeen zeer jong (postmiddeleeuws). Prospectief
onderzoek is daarom in dit gebied weinig zinvol. Nederzettingen worden hier niet verwacht. In de
holocene riviervlakte van de Grensmaas zullen vooral 'nautische' vondsten aangetroffen kunnen
worden. Nautische vondsten worden hier gedefinieerd als alle vondsten die verband houden met het
gebruik van de rivier (vaartuigen, resten van lading en scheepsinventarissen, oeverwerken, deposities
in natte context, bruggen, veerstoepen, voorden, jaagpaden, visserij, losse vondsten). Nautische
vondsten worden vooral verwacht in oude geulen en in mindere mate in oever- en
kronkelwaardafzettingen. Oude geulen zijn met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN) in kaart gebracht, zodat tijdens de uitvoering van het Grensmaas-project met dit archeologisch
potentieel rekening kan worden gehouden.

195 Schutte & Tichelman 2003, Ezelspoort.
196 Het rapport merkt op dat het waarschijnlijk is dat Langerwehe protosteengoed ook door Elmpter pottenbakkers
is gemaakt. Zuidlimburgs protosteengoed is er ook niet van te onderscheiden.
197 Schutte & Tichelman 2003, Roersingel. Het veldwerk werd grotendeels uitgevoerd door Rura.
198 Ostkamp 2004. Het veldwerk werd grotendeels door amateurs gedaan.
199 Hiddink & Roymans 2003.
200 Letterlijke tekst uit Van der Gaauw & Stassen 2006, 12.
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Op het Geistingen-terras, in het gebied tussen de Maas en het Julianakanaal, bij Schipperskerk ten
westen van Holtum, werd in 2003 in het kader van de archeologische begeleiding van de Maaswerken
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd bij Koeweide – Klein Trierveld. Kaart locatie 47201

Er werden enkele kuilen en een waterput gevonden die toe te schrijven zijn aan een merovingische
woonplaats van onbekende omvang. De vindplaats ligt relatief hoog boven de Maas, ongeveer 1
kilometer ten oosten van de Maas en een aantal geulen, die in het Holoceen nog watervoerend waren.
In de vroege prehistorie vond op het terras nog regelmatig sedimentatie plaats, maar in de periode
tussen 3000 en 1000 v. C. kwam aan de sedimentatie een einde. Daarna kon het terras continu in
gebruik worden genomen. Het landschap onderging vanaf het einde van de sedimentatie tot aan de
merovingische periode geen grote veranderingen meer.
De Merovingische bewoning is op grond van het aardewerk in de 6e of 7e eeuw te plaatsen. Op circa
45 cm onder het maaiveld waren een paalkuil, een waterput en twee kuilen met een diameter van
meer dan een meter zichtbaar. De kuilen bevatten houtskool, aardewerk, natuursteen en verbrande
klei.
Wegens instortingsgevaar kon de waterput niet goed onderzocht worden, maar waar te nemen was
dat de put tot 4 meter diep onder het maaivlak stak. De put was van planken gemaakt, waarvan enkele
resten geborgen konden worden. Het hout is dendrochronologisch gedateerd. De eik voor de put is in
561 (± 6 jaar) AD geveld. Het feit dat op het erf van de merovingische nederzetting een waterput
gegraven was, kan er op duiden dat er in de vroege middeleeuwen geen watervoerende geul meer in
de directe omgeving aanwezig was.
Het is de enige met zekerheid geïdentificeerde merovingische nederzetting in het Maaswerkengebied,
maar de vindplaats ligt aan de rand van een gebied waar meer vroegmiddeleeuwse bewoning is
aangetroffen (Holtum, Obbicht).
In het kader van de archeologische begeleiding van de Maaswerken werd in de deellocatie
Nattenhoven, ten noorden van Berg aan de Maas een oppervlaktekartering en booronderzoek
uitgevoerd.202 Kaartlocatie 48. Het gebied maakt deel uit van een zone met oude rivierklei en ligt
tussen de Maas en een hoger gelegen lössplateau. In de top van de oude rivierklei werden vondsten
gedaan, waarbij vier vindplaatsen voor de middeleeuwen (waarvan drie voor de vroege
middeleeuwen) van belang bleken te zijn. Een van de vindplaatsen bevat mogelijk een
vroegmiddeleeuws grafveld. De vindplaatsen lagen zowel op een hoger, vlak deel van het terrein als
op de flank van een oude Maasgeul. Mede wegens het archeologisch belang is het archeologisch
relevante deel van het deelgebied Nattenhoven gevrijwaard van afgraving, waardoor er geen verder
onderzoek is uitgevoerd.
Bij de voorburcht van het kasteel van Stein is in verband met de aanleg van een parkeergarage in
1999 een booronderzoek en daarna een proefsleuven- en definitief onderzoek uitgevoerd. Kaart
locatie 49 203

In de 13e eeuw is voor het eerst sprake van een heerlijkheid Stein als afsplitsing van de heerlijkheid
Elsloo. Het kasteel van Stein wordt kort voor 1400 voor het eerst genoemd. Het is kennelijk gebouwd
na de afsplitsing van Elsloo. Het hoofdgebouw bestaat uit een ringmuur met zaal op een motte. Het
donjon is rond 1200 gedateerd en de ringwal in de eerste helft van de 13e eeuw.204 Na diverse
verbouwingen werd het vanaf circa 1750 onbewoonbaar. Het poortgebouw op de voorburcht dateert
uit het begin van de 18e eeuw. In 1931 werden de gebouwen op de voorburcht in gebruik genomen als
missiehuis.
Het opgravingsterrein bevindt zich op de helling van een lössplateau aan de rand van het Maasdal. De
voorburcht is niet op een natuurlijke, maar op een opgeworpen verhoging aangelegd en was geheel
omgeven door een gracht. Ook de hoofdburcht was geheel omwaterd.
Het onderzoek heeft geen uitsluiting gegeven over het moment waarop de verhoging voor de
voorburcht is aangebracht. Op grond van in de ophoging aangetroffen aardewerk kan dat omstreeks
1200 geweest zijn. Dit aardewerk kan echter ook in opgebrachte grond gezeten hebben en in dat
geval is de ophoging uit de 15e eeuw is. In die tijd is er zeker een ophoging aangebracht en is ook een
poortgebouw (circa 8,5 x 8,5 m) van mergelblokken gebouwd met een bruggenhoofd in de gracht. Een
brug leidde naar de motte van het hoofdgebouw. Het onderzoek heeft details over deze verbouwing
aan het licht gebracht.
Bij laagwater komen midden in de Maas, tussen Elsloo en het Belgische Kotem en Hall, resten van
muren bloot te liggen in een gebied van circa 40 x 50 meter. Kaart locatie 50 De bovenkant van het

201 Tichelman 2004.
202 Polman 2002.
203 Lohof 1999, Dijkstra 2000.
204 Hupperetz e.a. 2005, 294.
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grootste bouwfragment bevindt zich bijna 4 meter boven de rivierbodem en bij laag water kan daar
meer dan een meter van zichtbaar worden. Sinds 1971 zijn de muren beschermd als bouwkundig
monument. Het is in Nederland het enige bouwkundige monument dat midden in een rivier ligt en het
enige bouwkundige monument dat het grootste deel van het jaar onzichtbaar is.
De resten zouden horen bij een voorganger van het huidige Kasteel van Elsloo. De Heren van Elsloo
zijn voor het eerst in 1111 genoemd. In 1329 is in de bronnen voor het eerst sprake van een kasteel
van Elsloo. In 1459 wordt vermeld dat er een nieuwe kerk in Elsloo gebouwd wordt, omdat de oude
kerk bij het kasteel lag en omdat de Maas “bijnae al te zamen ewech gedreved” had. De Maas had
namelijk haar loop veranderd en tussen Kotem en Meers schuurde de bocht steeds meer uit. De kerk
van Elsloo werd naar een hoger punt verplaatst. Het kasteel raakte in verval, maar bleef mogelijk in
gebruik. Pas in de 17e eeuw werd het, mogelijk na nieuwe overstromingen, geheel opgegeven. Tijdens
laagwaterperioden in 2001, 2002 en 2003 is in het kader van de Maaswerken non-destructief
onderzoek uitgevoerd om de resten te documenteren.205  Geconcludeerd werd dat de muurfragmenten
bestaan uit Maaskeien en gekapte stukken hardsteen. Het metselwerk is als kistwerk uitgevoerd met
grote stenen aan de buitenzijden en een vulling van kleine stenen met mortel aan de binnenzijde. Op
enkele plaatsen is baksteen en mergel verwerkt. Gezien de zwaarte en de omvang van de resten is de
identificatie als kasteel waarschijnlijk. Uit de aanwezigheid van baksteen kan worden afgeleid dat het
gebouw tot na de middeleeuwen in gebruik is geweest. Hoe het oorspronkelijke kasteel er uit gezien
heeft, is op grond van het onderzoek niet met zekerheid vast te stellen. Ronde en stompe muurdelen
zijn niet aangetroffen en daarom kan aan een rechthoekig gebouw gedacht worden. Dat zou een
rechthoekige woontoren kunnen zijn, zoals die in de 12e eeuw, toen de Heren van Elsloo voor het
eerst vermeld werden, gangbaar waren.
In de Grensmaaslocatie Aan de Maas Zuid werden bij het verkennende onderzoek in 1999 in
boringen scherven van vroeg-middeleeuws aardewerk aangetroffen op een diepte van 70 cm onder
het maaiveld.206 Kaart locatie 51. De vindplaats ligt op een door klei afgedekt holocene terrasrest, dicht
bij het pleistocene Geistingen-terras. De huidige Maasbedding ligt 400 meter ten westen van de
vindplaats, maar in de vroege Middeleeuwen liep de hoofdstroom westelijker en maakte de huidige
Maasbedding deel uit van de Geul. Er werden in 2003 twee proefsleuven gegraven om te
onderzoeken of hier sprake was van vroeg-middeleeuwse bewoning of landgebruik.207 In éen van de
proefsleuven werd op 55 cm onder het maaiveld een oude akkerlaag aangetroffen met een dikte van
15 cm. Op basis van de proefsleuven kan tenminste een oppervlakte van 6000 m2 verondersteld
worden. De akker is betrekkelijk kort in gebruik geweest, misschien enkele decennia, misschien een of
twee eeuwen, want aan de oppervlakte van de afdekkende kleilaag werd 11e-12e-eeuws aardewerk
gevonden. Het korte gebruik van de akker kan samen hangen met de dynamiek van de Maas. In de
vroege middeleeuwen lag de vindplaats hoger dan de overstromingsvlakte van de Maas, zodat het
terrein als akker gebruikt kon worden. Bij het begin van de late middeleeuwen nam de invloed van de
Maas toe. De Maas verplaatste zich naar het oosten en dat kan de reden zijn geweest waarom de
akker verlaten werd.
In dezelfde Grensmaaslocatie Aan de Maas Zuid werd bij het verkennend onderzoek in 1999 tijdens
een oppervlaktekartering een laag baksteenpuin aangetroffen.208 In 2003 is hier een kruisvormige
proefsleuf getrokken die als definitief onderzoek is voortgezet. Hierbij kwamen de restanten van een
veldbrandoven aan het licht. 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 had een afmeting van circa 11,5
x 13 meter en is waarschijnlijk slechts een 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 is een datering in de tweede
helft van de 19e eeuw aangenomen.
Bij het Maaswerkenonderzoek is ook bij Itteren een veldbrandoven aangetroffen.209 Kaart locatie 52
Met behulp van een paleomagnetische datering is de ouderdom van deze laatste oven in de 1e helft
van de 19e eeuw bepaald.
Bij het al in 1982 ontdekte merovingische grafveld van Borgharen werd in 1999 in het kader van de
Maaswerken een nieuwe proefsleuf getrokken. Kaart locatie 26 Doel hiervan was om meer gegevens
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over de omvang te krijgen ten behoeve van een wettelijke bescherming. In de proefsleuf van 1999
werden meer Romeinse vondsten aangetroffen, waaronder paalgaten, metselwerk, een put en een
paardengraf. Tevens werden nog eens vijf merovingische graven ontdekt.210. Na fysisch-
antropologisch onderzoek werden resten van dertien individuen onderscheiden. Alle graven waren
noordoost-zuidwest georiënteerd met het hoofd in het zuidwesten. De graven waren voorzien van
bijgiften. Onder de doden bevonden zich zowel mannen als vrouwen, zowel ouderen met een leeftijd
tussen de 50 en 80 jaar als jongeren van omstreeks 20 en personen van 30 à 40 jaar. Aan de hand
van de bijgiften konden de graven in de 6e en 7e eeuw geplaatst worden. Van éen van de mannelijke
doden kennen we de naam: BOBO. Dit staat in runen ingekrast in een gesp.
In 2003 werd in de locatie Borgharen verder proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.211 Daarbij werd een
graf van een man gevonden. Bij het skelet werd o.a. een zwaard met schede aangetroffen. Op grond
van de typologie van het zwaard is het graf in de tweede helft van de 5e eeuw gedateerd.
De ruïne van het Romeinse gebouw heeft de vroeg-middeleeuwse bewoners wellicht enige
huisvesting geboden. Sporen van middeleeuwse huizen of hutkommen zijn niet aangetroffen, maar het
is niet uitgesloten dat deze wel aanwezig zijn. Een groot deel van het terrein was niet voor onderzoek
beschikbaar.
De locatie ligt op een grindkop, die ook nu bij overstromingen droog blijft, ook al is dat niet over een
groot areaal. Het was in de IJzertijd, de Romeinse tijd en mogelijk ook nog in de vroege middeleeuwen
een geschikte woonplaats. Later in de middeleeuwen heeft de bewoning zich geconcentreerd in het
huidige Borgharen op een meer oostelijk gelegen grindrug. Mogelijk was deze oostelijke grindrug iets
veiliger bij overstromingen, welke later in de middeleeuwen frequenter voorkwamen.
Na 1995 is in Maastricht het onderzoek door de gemeentelijk archeoloog en zijn medewerkers
voortgezet. Kaartlocatie 27 Na 2000 is een aantal opgravingen door bedrijven uitgevoerd onder
toezicht van de gemeentelijk archeoloog. Deze zullen hier besproken worden, waarbij moet worden
aangetekend dat van enkele grote onderzoeken nog geen rapport beschikbaar is.212 In deze periode
verschenen ook enkele synthetiserende studies.213 Tevens werden enkele specialistische studies
gepubliceerd.214

In 2004 werd bij de Abtstraat een opgraving gedaan op de plaats waar al in 1980 leemkuilen waren
aangetroffen.215 Deze werden ook nu aangetroffen. De locatie ligt dicht bij de Jeker, 500 m ten
zuidwesten van het Vrijthof buiten de 13e eeuwse stadsmuur. De aangetroffen kuilen maten circa 2 x 2
meter en hadden een diepte tot 1,5 meter. Na uitgraven van de leem zijn de kuilen als afvalkuil
gebruikt. Ze bevatten aardewerk uit de periode 1400 tot 1700. Leemkuilen zijn van belang voor de
huizenbouw in de tijd –tot circa 1500 - dat de huizen van vakwerk (wilgentenen, leem stro, urine)
werden gemaakt. In de 15e en 16e eeuw waren mergel en Naamse steen het voornaamste
bouwmateriaal in Maastricht. Baksteen kwam pas in de 17e eeuw op.
Aan de noordzijde van het Vrijthof werd wegens de vernieuwing van de parkeergarage een opgraving
die als doel had aan te sluiten op de opgraving op het Vrijthof uit 1969-1970.216 Deze opgraving had
aangetoond dat langs de noordzijde van het Vrijthof een Romeinse weg liep en dat aan de zuidkant
van de weg een grafveld uit de 5e tot en met de 7e eeuw had gelegen.
Bij het nu uitgevoerde onderzoek werden nauwelijks vondsten gedaan uit de vroege middeleeuwen.
De Romeinse weg was kennelijk nog eeuwen lang bruikbaar. De eerste post-romeinse ophoging
dateert uit de 12e of 13e eeuw en bestaat uit een ophogingspakket van 20 à 30 cm grijs humeus lemig
zand en een 40 cm dikke laag grind van 1-3 cm doorsnede.
Daarna zijn nog vier ophogingen (zand met kiezels van 9,5 tot 10 cm) aangebracht: in de 15e, 16e en
17e eeuw en na 1700. Aan de zuidzijde is het terrein sinds de vroege middeleeuwen pas in de 15e

eeuw opgehoogd.
Aan de Stokstraat vond in 2005 een kleine opgraving plaats.217 Hier werd alleen Romeins en 12e-
eeuws en later middeleeuws vondstmateriaal aangetroffen. Er was sprake van een gegraven
depressie in een nat milieu buiten de castellummuur, die in de 12e eeuw opgevuld is en daarna
bebouwd is.
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Voorafgaande aan een groter, nog niet gepubliceerd onderzoek, vond in 2005 archeologische
begeleiding plaats bij het opsporen van koppelfunderingen in de in 1294 ingewijde
Dominicanerkerk.218 Behalve botmateriaal werd een fundering van mergel gevonden, waarschijnlijk
koppelfundering uit de13e eeuw en een pijler.

In Eijsden heeft vrijwel geen middeleeuws archeologisch onderzoek plaats gehad. In 1998 is bij het
plein de Vroenhof een proefsleuf getrokken.219 Kaartlocatie 53 Op grond van historische gegevens
wordt aangenomen dat het centrum van Eijsden resten bevat van een vroegmiddeleeuwse hof. De hof
zou rond de 8e eeuw zijn ontstaan en deel hebben uitgemaakt van (post)karolingisch koningsgoed. De
term Hof van Eijsden wordt van circa 1170 tot 1334 gebruikt. De term Vroenhof verschijnt in 15e-
eeuwse bronnen voor het eerst. Een Vroenhof was in de Middeleeuwen het bestuurlijk centrum van
een domein. Het onderzoek leidde niet tot resultaten in de vroegmiddeleuwse geschiedenis. Het
onderzoek was zeer beperkt en bestond uit twee 2 meter brede sleuven van 9 en 22 meter lengte, 2,5
meter diep, langs de randen van het plein. Waarschijnlijk waren de sleuven te ondiep en is men niet
onder het niveau van sedimentatie langs de Maas gekomen. Op een diepte van 2 meter onder het
huidige maaiveld lag het – blijkens aardewerkvondsten – 14e – 15e-eeuwse maaiveld.

2.5. Synthese
2.5.1. Vroege en Volle Middeleeuwen
In het Maasdal gaat de Romeinse tijd zonder hiaten over in de Middeleeuwen. Daarmee wil niet
gezegd zijn dat –voorzover we nu weten - in het gehele Maasdal sprake is geweest van
bewoningscontinuïteit. Ook zal de intensiteit van bewoning niet overal gelijk zijn geweest. Van een
groot deel van de vroege middeleeuwen hebben we nog maar weinig gegevens. De Karolingische en
de Ottoonse tijd is ons databestand slechter vertegenwoordigd dan de Merovingische periode. Van de
Merovingische tijd hebben we van de 6e eeuw minder gegevens dan van de 7e eeuw. De 5e eeuw
daarentegen is niet meer klassieke ‘dark age’. Pas na 1000 nemen de archeologische gegevens, net
als die uit de geschreven bronnen, toe.
Bewoningscontinuïteit kan een gevolg zijn van twee effecten. Enerzijds betekent het dat de locale
inheems-Romeinse bevolking het gebied niet geheel verlaten heeft na het einde van het Romeinse
tijd. Anderzijds is het een gevolg van de instroom van Germaanse migranten en met het Romeinse
leger verbonden Germaanse groepen die zich met toestemming van de Romeinen achter de gevestigd
hadden, de zogenaamde foederati. De hutkommen uit de late 4e en 5e eeuw die op verschillende
plaatsen gevonden zijn, worden in verband gebracht met Germaanse nieuwkomers in verband
gebracht. In Blerick is de Germaanse aanwezigheid het sterkst aangetoond door de vondst van
Angelsaksisch aardewerk. In Maastricht lijkt ook in de bij de hutkommen aangetroffen materiële cultuur
de Romeinse traditie te overheersen.

Voor de vroege bewoningsgeschiedenis van het Maasdal is behalve de Maas de Romeinse weg op de
westelijke Maasoever een structurerend element geweest. Uit meldingen van losse vondsten, vooral
detectorvondsten en uit opgravingen, ontstaat een beeld van grafvelden en nederzettingen uit de laat-
Romeinse tijd en vroege middeleeuwen die langs de weg gelegen hebben. De vestingplaats
Maastricht was daarvan de belangrijkste.

In Maastricht bleef het laat-Romeinse fort bewoond en in de 5e of 6e eeuw werd het zelfs van een
nieuwe gracht voorzien. Ook de Romeinse Maasbrug, tot ver in de omtrek de enige vaste
oeververbinding, bleef intact. In de Sint Servaaskerk bestrijken de begravingen de periode 350 tot 950.
Andere vroegmiddeleeuwse begraafplaatsen lagen op het Vrijthof, in het Pandhof van de Sint-Servaas
en bij de Boschstraat. In totaal zijn negen vroegmiddeleeuwse begraafplaatsen in Maastricht en
directe omgeving bekend.
Vroegmiddeleeuwse bewoning is o.a. gevonden in het Stokstraatkwartier, op het Vrijthof en in het
Boschstraatkwartier. Gregorius van Tours (538/9-594/5) omschrijft 'Traiectum ad Mosam' als urbs.
Deze aanduiding als stad –in de zin van centrale plaats in economische zin, naast de religieuze,
sociale, defensieve en bestuurlijke functie- is archeologisch onderbouwd door de vondst van gouden
munten met de tekst TRIECTO FIT (geslagen te Maastricht). Maastricht was ook een centrum van
ambacht en nijverheid. Aan de Jodenstraat werd een werkplaats ontdekt waar glazen kralen werden
vervaardigd.220  Op het Céramique-terrein op de oostoever van de Maas bleek de aardewerkfabriek
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van de 19e-eeuwse Regout een merovingische voorganger te hebben gehad in de vorm van vier
compleet bewaarde pottenbakkerovens.221 IJzer werd bewerkt in het Boschstraatgebied en in het
Jekerkwartier.222

Ook over de voedseleconomie van vroegmiddeleeuws Maastricht is iets bekend. Aan de Wolfstraat
werd een rechthoekige kuil aangetroffen, die als ondergrondse opslag kan worden geïnterpreteerd. De
kuil bevatte spelttarwe. Het lijkt erop dat het graan in de kuil was geroost. Een 14C datering van het
graan kwam uit in de zevende eeuw.223

Uit Romeins Maastricht ontwikkelde zich de middeleeuwse stad, waarbij er discussie is of dat vanuit
éen of twee kernen, die later door de stadsmuur zijn samengebracht, is gebeurd. Het eerste model
gaat uit van twee kernen, die bij de bouw van de stadsmuur worden samengevoegd. De ene kern ligt
rond het Romeinse castellum bij het O.L.Vrouweplein en de Romeinse brug over de Maas; de andere
rond het grafveld en de kerk van Sint-Servaas in het westen langs de Romeinse weg. De tweede
opvatting, geponeerd door Panhuysen en Leupen gaat uit van één kern: de laat-Romeinse versterking.
In deze opvatting speelt het Sint-Servaascomplex geen rol in de stadsontwikkeling, omdat er geen
bewoning op aansloot.224 Theuws postuleert in een derde model de aanwezigheid van een
Karolingische versterking rond het St. Servaascomplex en een Karolingische handelsnederzetting in
Wyck op de oostelijke Maasoever.225

De situatie in Maastricht in de Karolingische tijd, in het bijzonder de achtste eeuw en de eerste helft
van de negende eeuw, is echter onduidelijk. Historische bronnen beschrijven het Karolingische
Maastricht beschrijven als een dichtbevolkte stad, maar de archeologische weerslag daarvan is nog
niet gevonden.226 Alleen de derde bouwfase van de Sint-Servaasbasiliek is een duidelijk archeologisch
relict uit de Karolingische periode.227

Ook de wegdorpen Heel en Blerick hebben Romeinse wortels. Bij Heel zijn geen nederzettingssporen
bekend, maar wel is er het al omstreeks 1900 ontdekte laat-Romeinse en merovingische grafveld en
zijn er recente detectorvondsten. Ook bij Buggenum, Horn, Beegden, Thorn en Itteren228 zijn
detectorvondsten gedaan, die wijzen op vroegmiddeleeuwse grafvelden in de directe nabijheid van de
Romeinse weg.
Uit ditzelfde gebied zijn ook veel vroegmiddeleeuwse baggervondsten bekend, waarvan het zwaard
van Wessem uit circa 875 met Angelsaksische decoratie éen van de meest bijzondere is. Dat het bij
baggervondsten vooral om wapens gaat, kan verklaard worden uit het feit dat deze goed herkenbaar
en betrekkelijk groot zijn, waardoor zij bij de wijze van grindwinning in de jaren zestig en zeventig goed
opvielen. Bij de begeleiding van baggerwerkzaamheden in het kader van de Maaswerken, hoewel ook
niet onder archeologische ideale omstandigheden, zijn ook voor leken minder herkenbare vondsten
gedaan. Of de vroegmiddeleeuwse zwaarden en bijlen in voormalige Maasarmen bijgift zijn bij een
begraving, ritueel depot of verlies bij vlucht of gevecht is niet vast te stellen tot dat overeenkomstige
vondsten van overeenkomstige locaties onder archeologisch betere omstandigheden geborgen
worden.

De bewoningsgeschiedenis van Blerick vertoont weliswaar nog een aantal hiaten, maar uit datgene
wat nu bekend is, blijkt hoe hier sprake is van een patroon van bewoning en begraving op een rug
langs de Maas, waarbij het zwaartepunt zich langs de noord-zuid as enkele malen verplaatst totdat het
in de 11e of 12e eeuw bij de parochiekerk komt te liggen.
Tot nu toe ontbreken in Blerick vondsten uit de Vroeg-Romeinse en Midden-Romeinse periode (19 v.
Chr. - 270 n. Chr.). Aangenomen wordt echter dat de Laat-Romeinse weg onder de Antoniuslaan een
voorganger in de Midden-Romeinse periode heeft gehad. Dit zal tezamen met de ligging van Blerick
op de rand van een oud Maasterras direct grenzend aan de actieve rivierloop, bepalend zijn geweest
voor de locatiekeuze en de verdere ontwikkeling van de nederzetting. Langs de Antoniuslaan zijn in
een ca. 200 m lange zone graven uit de 4e en 5e eeuw aangetroffen met zowel inhumaties als
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crematies. De vondst van 5e-eeuws Angelsaksisch aardewerk, waarschijnlijk een grafvondst, duidt op
pas aangekomen migranten uit het noorden.
Onbekend is waar de bij het grafveld behorende nederzetting lag. Mogelijk lag deze ten noorden van
deze begraafplaats. De nederzetting lag wellicht, zo suggereren Schotten en Tichelman, bij een
burgus.229 Een burgus is een kleine versterking, in dit geval langs de weg en bij een Maasovergang.
De bezetting van de burgus zou uit Germaanse foederaten bestaan kunnen hebben. Hetzelfde wordt
verondersteld van Gennep, waar een burgus gelegen zou kunnen hebben bij de monding van de Niers
in de Maas. De ten westen van Gennep opgegraven nederzetting, die in de 4e en 5e eeuw door
Germanen werd bewoond, zou de bemanning van de burgus kunnen hebben gehuisvest. In Blerick
zou de burgus op het terrein van de voormalige Frederik Hendrikkazerne gelegen kunnen hebben.
Tijdens de 6e en 7e eeuw is het grafveld langs de Antoniuslaan, althans het noordelijke deel daarvan,
in gebruik gebleven. De omvang van het grafveld in oostelijke en westelijke richting is onbekend. Een
depressie, waarschijnlijk een oude kronkelwaardgeul, vormt vermoedelijk de westelijke begrenzing.
Uit de 6e en 7e eeuw zijn uit Blerick niet alleen grafvondsten bekend, maar ook sporen van bewoning,
waaronder een hutkom. De vroeg-middeleeuwse nederzetting bevindt zich ten zuiden van het 4e en 5e

eeuwse grafveld. De omvang van de nederzetting is onbekend. Uit de Karolingische tijd zijn wel losse
vondsten uit Blerick bekend, maar geen sporen van een nederzetting of een grafveld.
Bewoningssporen uit de Volle of Hoge Middeleeuwen zijn gevonden ten zuiden en ten zuidwesten van
de vroegmiddeleeuwse nederzetting. De precieze omvang van de hoogmiddeleeuwse nederzetting is
onbekend, maar de lengte van de site lijkt van noordoost naar zuidwest 200 tot 300 m. Het gaat hierbij
om boerderijen met erven, die waarschijnlijk langs één of twee doorgaande straten hebben gelegen.
De huizen zijn van het bootvormige type. Kern van de nederzetting is de rond 1200 vermelde, aan
Lambertus gewijde parochiekerk, waarvan de oudste bekende bouwfase een zaalkerkje met versmald
rechthoekig koor is. Resten uit de Late Middeleeuwen zijn vastgesteld in hetzelfde gebied, dat
gedurende het vroege deel van de Nieuwe tijd ook bebouwd is.
Onder landschappelijk vergelijkbare omstandigheden is ook uit Grubbenvorst bewoning uit de 6e en
7e eeuw bekend, waaronder hutkommen en tweeschepige huizen. Vroegmiddeleeuwse bewoning is
mogelijk aanwezig op de terrasrand bij kasteel Ooijen. Dat de middeleeuwse locaties niet in de
dalvlakte liggen, maar op de overgang naar het hoger gelegen pleistocene terras, bleek ook bij het
onderzoek – niet ver van Heel – in het kader van de Maaswerken in het gebied van het
Lateraalkanaal-West.

Op de oostoever is langs de Maas geen Romeinse weg bekend. Daar zijn bij de villae van Maasbracht
en Borgharen en mogelijk ook Obbicht echter wel aanwijzingen gevonden voor vroegmiddeleeuwse
bewoning. Dit is opvallend omdat op de westoever in Nederlands Limburg geen voorbeeld is van een
Romeinse villa waarbij vroeg-middeleeuwse bewoning ontstaan is. Of er op de oostoever een
Romeinse route gelopen heeft, die deze villae en de vicus Venlo ontsloten heeft, is de vraag. Mogelijk
voldeed de Maas als hoofdtransportroute. Kleine wegen en paden zijn er natuurlijk altijd geweest.
Bij Borgharen uit de vroegmiddeleeuwse bewoning zich in begravingen uit de 5e, 6e en 7e eeuw,
gelegen op een grindkop. Het enige tot nu toe bekende 5e-eeuwse graf ligt op enige afstand van het
hoofdgebouw van de villa. Mogelijk fungeerde dit toen nog. De latere graven doorsnijden de resten
van het inmiddels geheel of gedeeltelijk in onbruik geraakte gebouw. Bij Maasbracht zijn op het
villaterrein hutkommen gevonden. Van het villaterrein bij Obbicht zijn losse vondsten van het
villaterrein bekend. Dat bij Obbicht en bij Stein vroegmiddeleeuwse nederzettingen gelegen hebben,
kan uit de vondst van grafvelden afgeleid worden. Deze grafvelden hebben weliswaar meer graven
opgeleverd dan dat van Borgharen, maar dit laatste is recenter onderzocht en daardoor is meer
bekend over de fysiolgie van de begraven personen en de bijgiften.
Ook op de oostoever lagen de vroegmiddeleeuwse nederzettingen op de iets hoger gelegen gronden
op enige afstand van de Maas. Een deel van een verlaten merovingische nederzetting werd gevonden
bij Koeweide op het Geistingenterras op éen kilometer van de Maas. Niet ver daarvandaan werd de
hoger gelegen zone met oude rivierklei bij Nattenhoven (ten noorden van Berg aan de Maas) herkend
als vroegmiddeleeuwse bewoningslocatie. Bij Aan de Maas Zuid werd op een holocene terrasrest een
vroegmiddeleeuwse akker gevonden. De bijbehorende nederzetting lag waarschijnlijk op het dichtbij
gelegen Geistingen-terras.
Tussen Roermond en Venlo liggen de vroeg-middeleeuwse nederzettingen op een rug langs de Maas
bij Asselt, Beesel en Reuver. Opvallend is in Beesel en vermoedelijk ook Reuver de verplaatsing van
de middeleeuwse nederzetting, waarbij de oude kerk – dichter bij de Maas – verlaten werd. In Asselt
ligt de kerk zo dicht bij de Maas dat het westelijk deel ervan, de toren, onderspoeld werd. Als er een
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Noormannenkamp bij Asselt gelegen heeft, zal dit door de oostwaartse verplaatsing van de Maas
verdwenen zijn. Ten oosten van de kerk kunnen nog vroegmiddeleeuwse nederzettingssporn
aanwezig zijn.
In Venlo zou volgens de tot nu toe gepubliceerde gegevens230 de vroeg-middeleeuwse bewoning zich
geconcentreerd hebben rond de aan Martinus gewijde parochiekerk, welke mogelijk als eigenkerk op
een domein gesticht was. Rond de kerk zijn onder andere laat-merovingische en Karolingische
bewoningssporen opgegraven. Dicht daarbij lag wellicht ook een merovingisch grafveld. Er zijn echter
ook aanwijzingen voor een tweede prestedelijke kern met Merovingische bewoning, welke dichter bij
de gelegen Maas gelegen was, bij de Jodenstraat en Oude Markt. In de Volle Middeleeuwen besloeg
de bewoning zowel het gebied bij de Martinuskerk als dat bij de Jodenstraat. Bij het begin van de Late
Middeleeuwen, rond 1275, werd op 150 meter ten zuiden van de Martinuskerk een hof van de graaf,
later de hertog van Gelre gebouwd, waardoor Venlo een bestuurlijk centrum werd.’
Ten noorden van Venlo bleek bij Well-Aijen dat alleen het hoogste deel van het gebied in de
middeleeuwen gebruikt werd. In de vroege middeleeuwen had het bos zich hersteld, maar vond
bewoning toch niet plaats. De bevolkingsdruk was kennelijk niet hoog en men gaf de voorkeur aan het
terras ten oosten van het onderzoeksgebied. Wel speelden zich in de Merovingische en Karolingische
periode op het hoogste deel van het onderzoeksgebied preïndustriële activiteiten af, zoals
houtskoolbranden en ijzerproductie.
Ook elders werden randzones opgezocht voor industriële activiteiten. Op het Céramique-terrein in
Maastricht-Wyck en bij Kessel-Hout was er in de merovingische tijd sprake van aardewerkproductie.
Alleen de vier ovens uit Maastricht zijn zo goed gedocumenteerd dat inzicht is verkregen in de hier
gemaakte aardewerktypes.

In de 9e en 10e eeuw zal een groot aantal van de huidige nederzettingen reeds hebben bestaan,
mogelijk voortgekomen uit vroegmiddeleeuwse domeinen waarvan een herenhoeve met een
eigenkerk het centrum vormde. Asselt is een voorbeeld van zo’n domeincentrum met vroeg-
middeleeuwse wortels, waar de kerk - waarvan de oudste delen mogelijk uit de 11e eeuw stammen,
maar met een Dionysius-patrocinium dat op oudere wortels verraadt -  op een afgekalfde Maasoever
nog prominent aanwezig is.
Het economisch zwaartepunt van de Nederlanden lag aan het einde van de Vroege Middeleeuwen en
in het eerste deel van de Hoge Middeleeuwen in het Maasdal. Later verplaatste dat zich naar de
Vlaamse steden. Maastricht was binnen het huidige Nederlandse grondgebied met Utrecht, Tiel en
Deventer de belangrijkste stad. In de 10e eeuw begon hier een fase met intensieve bouwactiviteit. De
oudste delen van de Sint-Servaasbasiliek horen bij een in 1039 gewijde pelgrimskerk, die in het derde
kwart van de 11e eeuw en later werd verbouwd. Aan de noordzijde van het Vrijthof werd een
hertogelijke of keizerlijke palts gebouwd. Ook het westwerk van de O.L.-Vrouwe-basiliek stamt uit deze
periode.
Andere stedelijke nederzettingen waren er nog niet in het Maasdal in deze periode. Venlo verkeerden
in de 11e eeuw nog in een prestedelijke fase. Van bewoning te Roermond is voor de 12e eeuw eigenlijk
niets bekend. Wessem, waar de Maas in de vroege Middeleeuwen nog dicht langs de nederzetting
liep, was in potentie een belangrijke handelsplaats. Wessem werd in 965 voor het eerst vermeld en in
1329 als oppidum aangeduid. 231 Toen het handelsverkeer over land, en in het bijzonder de handel
tussen Vlaanderen en het Rijnland, belangrijker werd, verloor Wessem zijn positie aan Weert en
Roermond.

In de Volle Middeleeuwen kreeg de nederzettingsstructuur van het Maasdal zijn beslag. Na een meer
dynamische periode, waarin zoals bij Reuver het geval lijkt te zijn, vroeg-middeleeuwse bewoning over
de hoge rug langs de Maas ‘wandelt’, stabiliseren de nederzettingen zich rond de kerk.
Dorpskernarcheologisch onderzoek heeft buiten Blerick echter nauwelijks plaats gehad. Noch over de
structuur van de vroeg- en hoogmiddeleeuwse nederzettingen, noch over de relatie kerk, nederzetting,
grafveld valt tot dusver veel te zeggen. Kerken zijn als geïsoleerde objecten binnen de nederzetting
wel onderzocht, helaas met beperkte aandacht voor de begravingen. Een gevolg van de beperkingen
van de tijd waarin deze kerkopgravingen plaats hadden. Bij de opgegraven dorpskerken gaat het
vooral om zaalkerken met een rechtgesloten versmald koor. Een uitzondering is de Medarduskerk te
Wessem met zijn klaverbladvormige koor. In Geysteren, Grubbenvorst en Buggenum zijn
aanwijzingen gevonden voor houten kerken. Sommige van deze kerken zijn wellicht gesticht in een
vroegmiddeleeuws domein en ontwikkelden zich daarna tot centrum van een nederzetting.

230 De resultaten van het onderzoek aan de Maasboulevard waren nog niet beschikbaar.
231 Renes 1999, 140, 257.
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Van de kloosters in het Maasdal is het Servaasklooster in Maastricht het oudste. Althans in het
Nederlandse deel van het Maasdal. De stichtingsdatum van het Servaasklooster is niet bekend en
Aldeneik in België heeft waarschijnlijk een hogere ouderdom. Dat is even oud als het klooster van
Susteren dat net buiten het Maasdal ligt. Thorn is een belangrijke stichting uit de 10e eeuw, Het
onderzoek hier is echter beperkt geweest.
Van de archeologisch onderzochte kastelen uit de Volle Middeleeuwen moeten Kessel en Elsloo
genoemd worden. Beide kastelen beheersten de scheepvaartroute over de Maas. In Kessel bestond
het oorspronkelijke complex uit de tweede helft van de elfde eeuw waarschijnlijk uit een ringmuur, een
wal, een gracht en een zaaltoren. De in de Maas gevonden zaaltoren van Elsloo is voor het eerst
vermeld in 1111 en kan dus ook uit de tweede helft van de 11e eeuw stammen.
Hoe dynamisch de Maas was, blijkt niet alleen uit het wegspoelen van het kasteel van Elsloo, maar
ook uit de verleggingen van het stroombed die tussen Asselt en Neer konden worden aangetoond. De
vondst van een boot met 12e eeuws Andenne-aardewerk in een oude Maasbedding bij Neer illustreert
het belang van de Maas als handelsweg tussen het zuidelijke Maasdal en het noorden.

2.5.2. Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Het strategisch en economisch belang van de Maas komt tot uitdrukking in het aantal kastelen dat
vanaf de 13e eeuw in toenemende mate op de oevers gebouwd is. Van de archeologisch onderzochte
objecten uit de Late Middeleeuwen kunnen de kastelen van Geysteren, Grubbenvorst, Stein en
Stevensweert genoemd worden. Van deze laatste is ook de 16e eeuwse slotkapel onderzocht.
Van economisch belang zijn ook de watermolens, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de vroege
middeleeuwen. In de late Middeleeuwen, zo is uit historische bron bekend, kwamen zij in grote getale
voor. In het Maasdal is de watermolen bij Lomm onderzocht. Om watermolens beter te laten
functioneren werden aanpassingen in de waterlopen aangebracht en werden molenvijvers aangelegd
om water op te stuwen.
De middeleeuwse mens werd voortdurend geconfronteerd met de dynamiek van de Maas en met een
in de Late Middeleeuwen groot aantal overstromingen als gevolg van ontbossing. De Maas is ten
zuiden van Reuver diverse malen van loop veranderd. Archeologische vondsten zoals de vondst van
als beschoeiing hergebruikt scheepshout bij Swalmen, dat het verloop van een Maasarm op circa
1500 dateerde, en de eerder genoemde boot van Neer illustreren dat.
 In de Late Middeleeuwen werd het landschap meer en meer aangepast aan de menselijke behoeften.
Gebieden langs de rivier die eerder ontoegankelijk waren werden door een betere afwatering geschikt
gemaakt voor akkerbouw. Dit is bij het Maaswerkenonderzoek bij Well-Aijen gebleken. Bij Lomm
bleek evenwel dat de druk op het landschap aanvankelijk nog niet heel sterk was. Hogere delen langs
de Maas die als nederzettinsgsgebied zeker niet ongeschikt waren, werden pas in de 13e eeuw
ontgonnen en in akkerland omgezet.
De grootste verandering in de Late Middeleeuwen is de ontwikkeling van de steden.
Het stedelijk karakter van Maastricht wordt onmiskenbaar na de bouw van de eerste stadsmuur in
1229. In de loop van de 14e eeuw wordt een tweede ommuring aangelegd, die een areaal omvat,
waarmee tot het midden van de 19e eeuw volstaan kon worden.
Ook Venlo krijgt stadsmuren en een stadstoren, zoals Vlaamse steden hun Belfort hebben. Rond
1275 bouwt de graaf van Gelre een residentie dicht bij de Martinuskerk, de zogeheten Prinsenhof,
waarvan de bouwgeschiedenis dankzij archeologisch onderzoek duidelijk is geworden.
Dankzij het intensieve archeologisch onderzoek kan het op historische bronnen gebaseerde beeld van
de ontwikkeling van Roermond getoetst en aangevuld worden. 232 Dit historische beeld gaat uit van
een 12e-eeuwse kern in het noordwesten van het huidige centrum, omvattende een heuvel langs Roer,
het Buitenop, en het gebied op de oostoever van de Roer tot aan de Neerstraat, Luifelstraat en
Marktstraat, waar zich een hoge oeverzone of oeverwal bevindt, waarvan de natuurlijke ondergrond
bestaat uit zand bestaat, plaatselijk bedekt met zandige leem. In 1183-1184 is er sprake van een
kasteel of versterkte nederzetting ‘Rurimundum’. Rond 1190 is Roermond in bezit gekomen van de
graaf van Gelre, mogelijk met het recht om tol te heffen op transport over de Maas. Aangenomen
wordt dat de grafelijke hof heeft gelegen op het Buitenop. Hier bevond zich ook de eerste parochiekerk
van Roermond. Omstreeks 1230 is er sprake van eigen rechtspraak en eigen stadsbestuur. Een
datum van de verlening van stadsrecht is niet bekend. Deze moet tussen 1218 en 1229 liggen.
Verondersteld is dat de prestedelijke kern tussen Roer en Luifelstraat al voor 1213 versterkt was. Na
1213 is de stad in oostelijke richting uitgebreid, rond de Swalmerstraat en Lindanusstraat met de Markt
als centrum. Aangenomen wordt dat na de vroeg-13e eeuwse stadsuitbreiding ook hier omheen een

232 Van Bree & Nienhuis 1998.
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wal of een muur gelegd werd.233 Uit 1279 dateert een oorkonde waarin sprake is van een kapel die
buiten de muur gebouwd wordt.
Het gebied rond de in 1224 gestichte Munsterabdij bleef aanvankelijk buiten de stad liggen. In het
midden van de 13e eeuw werd de tussenliggende ruimte opgevuld. In de tweede helft van de 13e eeuw
en in de 14e eeuw kreeg het middeleeuwse stadshart zijn uiteindelijke vorm. In de eerste helft van de
14e eeuw had de stad wegens het noemen van enkele poorten in ieder geval een muur. Deze muur
zou in de tweede helft van de 14e eeuw door een nieuwe zijn vervangen. Op de 16e-eeuwse
plattegrond van Jacob van Deventer is een muur met torens, zeven poorten en een dubbele droge
gracht te zien.
In de 13e en 14e hadden waterstaatkundige projecten plaats. Aan het einde van de 13e eeuw werd de
Molenbeek (Nieuwe Roer) gegraven ten behoeve van de aanleg van volmolens voor de
lakenproductie. In het begin van 14e eeuw vond men dat de Maas te ver kwam te liggen. Tussen 1338
en 1342 is de Maas verlegd in de richting van de stad, waarbij de Roer werd ingekort. De benedenloop
van de Roer werd een deel van de Maas.
In 1388 is het Buitenop afgegraven. De oude parochiekerk kwam bij de aanleg van de stadsmuur
buiten de muren te liggen. Daarom werd er in 1410 een nieuwe kerk gebouwd aan de noordzijde van
de markt op de plaats van de latere Christoffelkathedraal.234

Dit op historische gegevens gebaseerde beeld wordt door de archeologische vondsten tot dusver
bevestigd. De vondsten reiken op een enkele 10e of 11e eeuwse scherf na niet verder terug dan de 12e

eeuw, de tijd waaruit ook de eerste historische bronnen stammen.
Archeologisch onderzoek bij het Buitenop, waar de kern van de prestedelijke nederzetting met een
grafelijke hof en de eerste parochiekerk is geweest, heeft wegens de verstoring als gevolg van de
afgraving in 1388 geen resultaat gehad. Woonsporen van rond 1200 zijn wel gevonden langs de
Roersingel aan de westzijde van de oude kern, afgedekt door 13e tot 18e eeuwse bewoningslagen.
Sporen van houten huizen met ingegraven palen uit de late 12e eeuw zijn aangetroffen bij de
Bethlehemstraat. Rond 1300 deed baksteenbouw hier zijn intrede. Bij de Swalmerstraat ten oosten
van de Markt zijn 12e eeuwse vondsten gedaan in een gebied waarvan werd aangenomen dat het pas
na de verwoesting door Rooms Koning Otto IV in 1213 binnen de stad kwam te liggen. Op een naburig
terrein tussen de Jezuïetenstraat en de Lindanusstraat werd een in de 13e of 14e eeuw opgevulde
greppel gevonden die mogelijk deel uitmaakte van een laat-12e- eeuws of vroeg-13e-eeuws
verdedigingssysteem.
Bij opgravingen en archeologische begeleiding werd de 14e-eeuwse stadsmuur en een poortgebouw
op enkele plaatsen aangesneden.
Buiten en in de Christoffelkathedraal is zeer beperkt archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij
enkele 15e tot 18e eeuwse begravingen zijn waargenomen. Binnen de stad lagen enkele kloosters,
waarvan het Jezuïeten- en het Kartuizerklooster (ten dele) zijn onderzocht. Op de Markt tenslotte werd
de kelder van een 14e-eeuws publiek gebouw gevonden dat voor 1550 gesloopt is. Uit de tijd dateert
de plattegrond van Jacob van Deventer met de stadsplattegrond die voor wat het centrum aangaat
sindsdien weinig veranderd is.
Buiten de dorpen en steden lagen ook in het Maasdal, zij het minder dan in andere, later ontgonnen
gebieden omgrachte boerenhuizen, moated sites, zoals de Halvendijk bij Grubbenvorst en Mulkenshof
bij Boekend. Soms groeiden moated sites uit tot kleine kastelen, zoals het huis de Hildert bij Well-Aijen
en het Huys tot Beegden bij Beegden, beide uit de 15e eeuw.
In archeologische vondsten uit de Nieuwe tijd komt het strategisch belang van het Maasdal nog eens
tot uitdrukking. Bij Haelen werd een Napoleontische legerkamp opgegraven. Bij Well-Aijen, Lomm en
Linne werden resten van verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt.

2.6. Evaluatie: kenniswinst
Voor 1995 heeft het onderzoek in het Maasdal zich in chronologisch opzicht vooral bezig gehouden
met de vroege en hoge middeleeuwen. In regionaal opzicht lag het zwaartepunt in Maastricht en in
mindere mate in Venlo, Blerick en Roermond. Qua complextype ging de meeste aandacht uit naar
grafvelden, kerken, kastelen en stedelijke bebouwing. Qua vondsttype is de baggervondst het meest
karakteristiek. Qua thematiek stond de vraag naar de continuïteit tussen Romeinse tijd en
Middeleeuwen steeds in de belangstelling. Al het Maasdalonderzoek was kleinschalig.

233 Schotten 1994, 144, onder verwijzing naar een artikel van J. Linssen in PSHAL 1976.
234 Roermond werd in de 16e eeuw hoofdplaats van een bisdom.
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Het meest opvallend voor de periode na 1995 is de verandering van de schaal van het onderzoek.
Vooral dankzij de archeologische inventarisaties van de Maaswerken was voor het Maasdal vanaf het
einde van de 20e eeuw grootschalig, ‘gebiedsgericht’ onderzoek kenmerkend. Dat gold natuurlijk niet
alleen voor de Middeleeuwen, maar voor alle perioden. Deze gebiedsgerichte aanpak liet zich goed
combineren met vragen naar de relatie tussen mens en landschap. In het dynamische Maaslandschap
was dat een bij uitstek passend onderzoeksthema.
Dankzij de schaal van de Maaswerken, dankzij de gekozen vraagstelling en dankzij de inzet van
landschapsdeskundigen zoals fysisch-geografen, is er in het afgelopen decennium grote kenniswinst
bereikt omtrent het gebruik van de lage gebieden in het Maasdal in de Middeleeuwen en omtrent de
relatie tussen de rivier en het menselijk handelen. Deze gebieden waren tot het begin van de
Maaswerken nog nooit of zelden object van onderzoek geweest. Daarbij deed het er niet tot dat de
onderzochte fenomenen soms even marginaal waren als de gronden waarop zij gevonden zijn:
ijzerverwerking, baksteenproductie, houtskoolbranden. Ook de enige aandacht voor deze tot dusver te
vaak verwaarloosde vondstcomplexen is een vorm van kenniswinst. Soms ging het overigens wel om
‘traditionele’ archeologische objecten: een kasteel, een schip, een grafveld, een watermolen. Nieuw
was dat de rivier, en dan in het bijzonder de verlegging van haar loop met de gevolgen voor het
bodemarchief, zelf object van studie was. Omdat het Maaswerkenonderzoek tot 2006 nog bijna overal
in de proefsleuffase verkeerde, is de kenniswinst overigens nog voorlopig en onvolledig. Niet specifiek
middeleeuws, maar wel het vermelden waard, is de kenniswinst die op methodisch gebied
gerealiseerd is, op het gebied van prospectie en uitvoeringsbegeleiding en bij het aangeven van
risicogebieden voor nautische vondsten met behulp van de AHN.

Grootschalig en gebiedsgericht onderzoek speelde zich niet alleen in het landelijk, maar ook in het
stedelijk gebied af. Van de ‘grote’ Limburgse steden liggen er drie in het Maasdal: Venlo, Roermond,
Maastricht.
In een stedelijke context betekent grootschaligheid niet per se dat grote oppervlakken worden open
getrokken, al kan dat wel het geval zijn. Voorbeelden daarvan zijn de Maasboulevard van Venlo en
Mosae Forum te Maastricht. In een stedelijke context blijkt de gebiedsgerichte aanpak echter eerder
uit de ‘speldenprik’tactiek, waarbij kleine onderzoeken worden gedaan op elke locatie die zich
aandient. Volgens het principe ‘het geheel is meer dan de som der delen’ kunnen de resultaten van al
die kleine onderzoeken in onderling verband gebracht worden en zeggingskracht krijgen.
Dat laatste heeft zich in de afgelopen periode in Roermond en Blerick afgespeeld. In beide plaatsen
zijn de laatste jaren veel kleine onderzoeken uitgevoerd, maar ook in Maastricht en Venlo heeft het
onderzoek zich geïntensiveerd. Resultaten van het recente onderzoek in deze beide laatste steden
zijn echter nog niet beschikbaar. In Blerick zijn de resultaten van het onderzoek geanalyseerd en
samengevat.235 Voor Roermond is nog geen samenvattende studie van het verrichte onderzoek
gemaakt. Sommige van de recente rapporten geven echter een goede samenvatting.236 Hierdoor is
zowel van Blerick als van Roermond een overzicht van de bewoningsgeschiedenis ontstaan dat voor
1995 nog niet gegeven had kunnen worden.
In chronologisch opzicht is er dankzij de intensivering van het stadskernonderzoek in Roermond
kenniswinst gehaald op het gebied van de Late Middeleeuwen. Kenniswinst op het gebied van de
eerdere perioden is gehaald in het Maaswerkenonderzoek, in Blerick en natuurlijk in Maastricht, waar
ook enkele samenvattende studies van ouder onderzoek verschenen. De tot dusver nogal
verwaarloosde meer recente periodes hebben aandacht in bij het onderzoek in Haelen-Windmolenbos
en in de Maaswerken.
Qua thematiek is kenniswinst gehaald op het gebied van de landschapsarcheologie dankzij de
expliciete vraagstelling die hiertoe bij het Maaswerkenonderzoek geformuleerd werd.237 Een
vergelijkbare stadsarcheologische vraagstelling is (behoudens de ‘oude’ continuïteitsvraag in
Maastricht) in de steden niet gesteld. Dat draagt een risico in zich van ‘los zand kennisverwerving’. Dat
het in Roermond en Blerick gelukkig anders gelopen is, lijkt vooral te danken aan het feit dat het
onderzoek overwegend in handen is geweest van slechts enkele, goede onderzoekers, met name G.
Tichelman en X. van Dijk. Wanneer onderzoeken in éen stad door veel partijen worden uitgevoerd, zijn
goed op elkaar afgestemde programma’s van eisen en een onderzoeksprogramma dat door een
bevoegd gezag met deskundigheid op het gebied van de middeleeuwse archeologie is opgesteld,
essentieel.

235 Tichelman, van Zijverden & Schotten 2006.
236 Tichelman 2005 (Markt, Roermond); Spitzers, Tebbens & Willems 2006.
237 Stoepker, Rensink & Drenth 2004.
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Een thema waarop grote kenniswinst gehaald is –ook al gaat het om de uitwerking van oud
onderzoek- is de fysieke gesteldheid van de in de Servaaskerk en bij de Boschstraat begraven
Maastrichtenaren. Ook de kennis van de organische materiële cultuur is dankzij het synthetiserende
stuk van Dijkman en Ervynck toegenomen.
Qua complextype is winst gehaald op het gebied van de scheepsarcheologie. De boot bij Neer was de
eerste uit de Maas en de daarin gevonden Andenne-potten wierpen enig licht op de
handelsbetrekkingen en het gebruik van de Maas als transportroute in de Middeleeuwen. Ook het
vroeg 19e-eeuwse legerkamp was een nieuw fenomeen. Qua huistypologie is enige, zij het
fragmentarische, kennis verworven over de overgang van houtbouw naar steenbouw in de 13e-eeuwse
stad.
Kenniswinst zit in zekere zin ook in de registratie van detectorvondsten. In aantal hebben die de plaats
ingenomen van de baggervondsten van weleer. De detectorvondsten kunnen wijzen op de
aanwezigheid van vroegmiddeleeuwse grafvelden. De exacte plaats, omvang en gaafheid is echter
onbekend en in die zin geeft de confrontatie met de detectorvondsten een even onbevredigend gevoel
als de aanblik van opgebaggerde zwaarden, lanspunten en werpbijlen van onbekende herkomst.

2.7. Evaluatie en aanbevelingen: kennislacunes en onderzoeksvragen
Het Maasdal is een gebied waarin de interactie tussen menselijk handelen en de natuurlijke omgeving,
in het bijzonder de rivier, te bestuderen is. Verder is het een gebied waarin direct aan de rivier – in het
geval van Roermond na omleiding van de Roer - enkele grotere plaatsen liggen. Buiten de grote
plaatsen liggen op de terrrasrand aan de rand van het Maasdal middeleeuwse nederzettingen die tot
de oudste in Limburg behoren. Een Romeinse weg verbindt de nederzettingen op de westoever en is
waarschijnlijk ook een schakel tussen bijbehorende grafvelden. Het Maasdal heeft daarom een groot
onderzoekspotentieel, dat zowel de rivier zelf als de lagere gronden met oude geulen als de terrasrand
omvat.

Voor de Maas en de direct daaraan gelegen gebieden is het onderzoeksprogramma van de
Maaswerken nog steeds valide.238 Het kan hier (met enige wijzigingen van de oorspronkelijke tekst)
aangehaald worden. Dat het onderstaande niet alleen voor de Middeleeuwen geldt, is bekend.

1. “Voor het begrip van de bewoningsgeschiedenis is het essentieel om kennis te hebben van de
landschapsgenese en vegetatiegeschiedenis en van de geologische, geomorfologische en
bodemkundige eigenschappen van de te onderzoeken gebieden. Bijzondere aandacht
verdient de dynamiek van de Maas. Hierbij zijn onder meer een reconstructie en datering van
veranderingen in de loop van de Maas, van de vorming en verlanding van geulen en zijarmen,
van belang.

2. Het nederzettingssysteem. Binnen dit thema wordt onderzoek, zowel intrasite als intersite,
gedaan naar het nederzettingssysteem in de ruimste zin des woords, met inbegrip van
nederzettingen, andersoortige sites en off-site verschijnselen. Aan de orde komt de
sitelocatie, omvang, interne structuur, ontwikkeling van onderlinge samenhang van
nederzettingen, huistypen, grafvormen, akkers, weiden en andere resten die
vertegenwoordigd zijn.

3. De infrastructuur. Binnen de studie naar de infrastructuur van het Maasdal spelen de Maas en
haar zijrivieren een centrale rol. De Maas is transportroute van zichzelf en daarnaast richting
gevend aan het verkeer op het land. Wat is de weerslag van de Maashandel ? Waar liggen
bruggen en oversteekplaatsen? Welke scheepstypen en welke scheepslading verbergt de
(vroegere bedding van de) Maas? Wat is de lange-termijngeschiedenis van het wegenpatroon
in het Maasdal, zowel van de interlokale als de lokale verbindingen?

4. Synchrone en diachrone relaties tussen landschap, bewoning en andere vormen van
landschapsgebruik. Onderzoek kan zich richten op de interactie en relatie tussen de bewoning
in de hoge en de lage gebieden, op het economisch gebruik van de natte gebieden, en op de
continuïteit en discontinuïteit in bewoning, zeker in relatie met het gedrag van de Maas.

5. De rol van de Maas als krachtbron, grens, voedselbron, grondstofleverancier. Het aspect van
de deposities in en direct aan de Maas en zijrivieren wordt in dit thema meegenomen.”

Als toelichting op punt 2 (het nederzettingssysteem) kan spoecifiek voor de Middeleeuwen het
volgende aan het Maaswerkenonderzoeksprogramma ontleend worden:
“In het Maasdal was de nederzettingsontwikkeling waarschijnlijk een dynamisch proces, waarbij
locatieverschuivingen optraden. De plaatscontinuïteit van nederzettingen in samenhang met het

238 Stoepker, Rensink & Drenth 2004.
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gebruik van de directe omgeving werd waarschijnlijk mede bepaald door het landschap. De indruk
ontstaat dat het grensgebied tussen waterlopen en de hogere delen van het landschap bepalend was
voor de locatiekeuze voor nederzettingen en (in de merovingische tijd) grafvelden.”

In aanvulling hierop kunnen voor de nederzettingen, zowel de steden als de dorpen, de aanbevelingen
geciteerd worden die Tichelman, van Zijverden en Schotten doen in hun studie over Blerick.239

“Belangrijk is te beseffen dat de nu 'lege' gebieden in werkelijkheid toch archeologisch waardevol
kunnen zijn. De tot nu toe bekende meldingen hebben namelijk veel te maken met het wel of niet actief
zijn van amateurs in het verleden. Zo zijn grote delen van West-Blerick tijdens de bouw in de jaren 70
van de vorige eeuw niet begeleid, terwijl werkzaamheden in de jaren 90 aan de Antoniuslaan voor het
eerst wel archeologisch begeleid werden. Uit het hypothetische karakter van de beschrijving van de
middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van Blerick vloeit bijna vanzelf voort waarop toekomstig
archeologisch onderzoek gericht moet zijn. De prioriteit ligt op het zowel in chronologische als
ruimtelijke zin aanvullen en verder invullen van het nog erg fragmentarische beeld. Er moet inzicht
worden verkregen in de omvang en topografie van de diverse bewoningsfasen die kunnen worden
onderscheiden in relatie tot het landschap, vooral reliëf en bodem. Een onderzoeksthema is
bijvoorbeeld het toetsen van de veronderstelde verschuiving van de bewoning van noord naar zuid,
ruwweg van het voormalige kazerneterrein naar het historisch bekende en huidige centrum van Blerick
tussen de (Laat- )Romeinse tijd en de Hoge Middeleeuwen. Belangrijk in het toekomstig onderzoek is
dus o.a. het bepalen van de begrenzingen van de verschillende sites.”
“Onderzoeksthema's zijn bijvoorbeeld de ouderdom van het akkerland rond Blerick en in samenhang
hiermee de ontginningsgeschiedenis en het ontstaan van het cultuurlandschap. Eerder is al gezegd
dat ook kleinschalig onderzoek uiterst waardevol kan zijn, zeker in een situatie zoals in Blerick, waarin
bij wijze van spreken alle, al dan niet basale archeologische informatie bijdraagt aan het opvullen van
een kennislacune.”
“Verder kan zoals gezegd voorts niet automatisch geconcludeerd worden dat vindplaatsen zich alleen
in bepaalde 'hogere' gebieden bevinden en niet in lagere. In het tegenover Blerick liggende Venlo is
gebleken dat de correlatie tussen hoogte en sites wel bestaat, maar dat deze voor verschillende
perioden verschilt. Romeinse resten uit de 1e tot 3e eeuw liggen daar bijvoorbeeld in een lager deel
aan de Maas (Maasboulevard), terwijl vroeg-middeleeuwse resten hoger en verder naar het oosten
liggen.”
Deze aanbevelingen – het moge duidelijk zijn – zijn mutatis mutandis ook in andere
nederzettingscontexten van toepassing.

Tot slot kunnen als onderzoeksthema’s genoemd worden:
 De overgang van de laatromeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen.
 Het doorlopen van de bewoning op villaterreinen in de Middeleeuwen.
 Het gebruik van de Romeinse weg en de ligging van grafvelden en nederzettingen daaraan.
 De localisatie van grafvelden aan de hand van metaaldetectorvondsten
 De localisatie van bij (bekende) grafvelden horende nederzettingen
 Migratie langs de Maas en de Romeinse weg
 Prestedelijke kernen
 De Karolingische tijd in de bewoningsgeschiedenis van het Maasdal
 De ontwikkeling van nederzettingen uit domeinen
 Dorpskernarcheologie en de relatie tussen kerk, nederzetting, grafveld en kerkhof.
 Voedseleconomie in dorp en stad aan de hand van beer- en waterputten.
 Het gebruik van marginale zones voor ambachtelijke activiteiten in stad en platteland
 Elitewijken en armoebuurten in de Maassteden
 De fysieke conditie en de leefomstandigheden van de Maasdalbewoners aan de hand van fysisch-

antropologisch onderzoek
 Huisbouw in de Maassteden in de overgangsperiode van hout- naar steenbouw.
 Waterstaatkundige werken
 Baggervondsten: verlies of depositie?
 Het Maasdal in oorlogstijd

239 Tichelman, van Zijverden & Schotten 2006.
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2.8. Evaluatie en aanbevelingen: monumentenzorg
De nederzettingslocaties lijken zich te concentreren langs de terrasranden en langs watervoerende
restgeulen, maar bewoning is niet uitsluitend gekoppeld aan de hoger gelegen landschappelijke delen.
Dat geldt nog meer voor andere vormen van landgebruik dan bewoning.
Archeologische monumentenzorg in het Maasdal dient daarom zowel oog te hebben voor de hogere
als voor de lagere delen. Indien behoud van lagere delen niet mogelijk is, zal naar verwachting de
onderzoeksintensiteit daar geringer kunnen zijn wegens de aard van de daar verwachte activiteiten.
Onduidelijk is de behoudssituatie bij Obbicht, waar de Romeinse villa en de vroegmiddeleeuwse
bewoning en begraving in ieder geval tot in de jaren negentig het jachtterrein waren van schatzoekers
met een metaaldetector.

Belangrijke gebieden voor behoud of onderzoek zijn voor de Middeleeuwen:
 de Maaswerkenlocaties Well-Aijen, Oijen, Borgharen, Koeweide - Klein Trierveld, Nattenhoven
 de Grens- en Zandmaaslocaties (en overige zand- en grindwinningslocaties) met een verwachting

voor nautische vondsten en deposities
 de stadskernen van Maastricht, Wyck, Venlo, Roermond en Blerick
 de ‘mislukte’ stad Wessem
 de terrasranden en zandruggen, in het bijzonder bij Asselt, Reuver, Beesel, Wanssum (Hoogveld).

Grubbenvorst (Knibbershof), Lottum-Veerhuis, Haelen
 het tracé van de Romeinse weg tussen Maastricht, Thorn, Ittervoort, Heel, Horn, Beegden,

Buggenum, Blerick en Cuijk met aanliggende (vermoedelijke) grafvelden of nederzettingsterreinen
(detectorvondsten).

2.9. Geraadpleegde rapporten uit de periode 1995 - 2006
2.9.1. Maasdal Noord: Venloslenk- / Peelhorstmaas

Bijlsma, M.M. & H. M. van der Velde 1999: Aanvullend archeologisch onderzoek aan de
Wilhelminastraat te Grubbenvorst, Bunschoten (ADC-rapport 4)

Boer, E. de & P. Ploegaert 2005: Blerick VBF terrein IVO fase 3, Amersfoort (ADC-rapport 346).

Bont, C. de & G.J. Maas 2003: Tussen Grave en Gennep en Arcen en Velden. Archeologische
verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas in het stuwpand Grave en het
stuwpand Sambeek vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief, Grave en Ravenstein,
Wageningen (Alterra-rapport 1174).

Bont, C. de & R. Haring 1999: Tussen Lomm en Hasselt. Een gecombineerde historisch-geografische
en landschappelijke verkenning van de genese van het Lutsveld en omgeving (Midden-Limburg),
Wageningen (Rapport DLO-Staring Centrum).

Brokke, A.J. & M Stiekema 2005: Venlo Blerick Centrumplan, Amersfoort (ADC-rapport 353).

Dijk, X. van, 2005: Tuinddorppark te Blerick, Amsterdam (RAAP-notitie 1012).

Dijk, X.C.C. van, 2002: Project Zandmaas, deelgebied Well-Aijen, een Aanvullende Archeologische
Inventarisatie (AAI), Amsterdam (RAAP-rapport 799).

Dijk, X.C.C. van, 2003: Plangebieden Op de Leues en Hoverweg, een inventariserend archeologisch
onderzoek en een archeologische begeleiding, Amsterdam (RAAP-rapport 830).

Dijk, X.C.C. van, 2005: Plangebied Moutzhofweg, locatie 2, te Hout-Blerick, gemeente Venlo;
archeologisch vooronderzoek: een archeologische begeleiding, Amsterdam (RAAP-notitie 1167).

Dijk, X.C.C. van, 2007: Archeologische beleids- en advieskaart Venlo, Amsterdam (RAAP-rapport).
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Heunks, E., 2000: Project Zandmaas, deelgebied Ooijen, een Aanvullende Archeologische
Inventarisatie (AAI), Amsterdam (RAAP-rapport 498).

Heunks, E., 2000: Project Zandmaas, deelgebied Venlo, Hout-Blerick, een Aanvullende
Archeologische Inventarisatie (AAI), Amsterdam (RAAP-rapport 458).

Keijers, D.M.G., 2004: Plangebied Rutgerusgang te Blerick, Amsterdam (RAAP-notitie 903).

Keijers, D.M.G., 2005: Plangebied Moutzhofweg te Hout-Blerick een archeologische begeleiding,
Amsterdam (RAAP-notitie 1163).

Klooster, B. & J. de Winter 2004: Hout-Blerick Zalzerskampweg, proefsleuven en definitief onderzoek,
‘s-Hertogenbosch (BAAC-rapport 03.110 / 03.141)

Moonen, B.J. & A. Schryvers 2005: Plangebied Lottumseweg 62, gemeente Horst aan de Maas
archeologisch vooronderzoek: proefsleuven, Amsterdam (RAAP-rapport 1145).

Mooren, J.R., 1999: Zandmaas Baggerbestek 1, een verslag van de archeologische begeleiding van
het uitdiepen van de Maas tussen Gennep en Cuijk in 1996, Amersfoort (RAM 70).

Mulder, N.F. e.a., 2002: Archeologie in De Maaswerken, project Zandmaas, Aanvullend Archeologisch
Onderzoek Lomm-Watermolen, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 94).

Nieuwhof, A., 2004: Archeologisch onderzoek in het tracé van de RW 73-Zuid op de locatie
Mulkenshof, gemeente Venlo, Groningen (ARC-rapport).

Raemaekers, D.C.M. & E. Heunks 2000: Project Zandmaas, deelgebied Lomm, een Aanvullende
Archeologische Inventarisatie (AAI), Amsterdam (RAAP-rapport 499).

Schorn, E. A., 2006: Plangebied Baarlo/Belfeld-West Natuurrealisatie Zandmaas, ’s-Hertogenbosch
(BAAC-rapport  05.347).

Schutte, A., 2005: Venlo Blerick Rutgerusgang, Amersfoort (ADC-rapport 467).

Stiekema, M., 2005: Baarlo Maasstraat, Amersfoort (ADC-rapport 405).

Tichelman, G. 2000: AAO op het terrein van de buizenfabriek in Venlo-Blerick, Bunschoten (ADC-
rapport 39).

Tichelman, G., 2000: Twee aanvullende archeologische onderzoeken in de gemeente Maasbree,
Bunschoten (ADC-rapport 61).

Tichelman, G., 2005: Archeologisch Onderzoek in de Pontanusstraat te Blerick, Amersfoort (ADC-
rapport 477).

Tichelman, G., 2005: Inventariserend veldonderzoek waarderende fase Well-Aijen, Amersfoort (ADC-
rapport 404).

Tichelman, G.W. van Zijverden & J. Schotten 2006: Blerick-centrumplan, Amersfoort (ADC-rapport
516).

Verelst, K.F.M. & F.C. Wijsenbeek 2005: Plangebied Antoniuslaan 74 te Blerick, Amersfoort (ADC-
rapport 465).

Verhoeven, A.A.A., 2004: Lomm Hoogwatergeul IVO, Amersfoort (ADC-rapport 233).
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Verhoeven, M., 2004: Plangebied Maasenhof te Boekend, gemeente Venlo; een inventariserend
archeologisch onderzoek, Amsterdam (RAAP-rapport 977).

Wal, A. ter, 2003: Venlo Lohofstraat, archeologische sloopbegeleiding, ’s-Hertogenbosch (BAAC
rapport  02.120).

Wyns, S., 2004: Inventariserend veldonderzoek van het VBF-terrein in Blerick (Venlo), Amersfoort
(ADC-rapport 283).

Wyns, S., 2006: Blerick Rutgerusgang IVO 3, Amersfoort (ADC-rapport 479).

2.9.2. Maasdal Midden: Plassenmaas

Boer, P.C. de, 2006: Roermond, Huize Ernst Casimir Plan B – een bastion blootgelegd, Amersfoort
(ADC-rapport 622).

Cornelissen, M. & P. Ploegaert 2005: Haelen Kloppeven IVO waarderende fase, , Amersfoort (ADC-
rapport 336).

Cornelissen, M. & P. Ploegaert 2005: Haelen Windmolenbos IVO waarderende fase, Amersfoort
(ADC-rapport 337).

Cornelissen, M.H.F. & J. Dijkstra 2003: AAO tussen de Lindanusstraat en de Bethlehemstraat te
Roermond, Amersfoort (ADC-rapport 165).

Delaruelle, S.,, 2006: Archeologische Begeleiding Heraanleg Maaskaden Lateraalkanaal-West
noordelijk bekken, Nijmegen (Becker & van de Graaf).

Geraeds, J.J.G. 2002: Plangebied Laagveld te Horn, gemeente Haelen; Een inventariserend
archeologisch onderzoek, Amsterdam (RAAP- notitie 127).

Geraeds, J.J.G. 2002: Plangebied uitbreiding  bedrijventerrein Windmolenbos, gemeente Haelen,
Amsterdam (RAAP-notitie 129).

Gerrets, D.A. & A H Schutte 2003: AAO aan de Bethlehemstraat / Voogdijstraat te Roermond,
Amersfoort (ADC-rapport 178).

Hensen, G., 2005: Archeologische begeleiding Roermond Sint Christoffelkathedraal, Weert
(Synthegra-rapport 175062).

Heunks, E., 2000: Project Zandmaas, deelgebied Lateraalkanaal-West, een Aanvullende
Archeologische Inventarisatie (AAI): verkennende fase, Amsterdam (RAAP-rapport 526).

Hiddink, H.A., J.A.M. Roymans 2003: Transportleiding Linne Herten, gemeente Maasbracht, een
archeologische begeleiding, Amersfoort (ADC-rapport 849).

Ostkamp, S., 2004: Begeleiding Roermond Wilhelminasingel, Amersfoort (ADC-rapport 273).

Schorn, E.A., 2003: Project Maaskaden, deelgebied Lateraalkanaal-West. Inventariserend
Veldonderzoek-verkennende fase, ’s-Hertogenbosch (BAAC rapport  03.026).

Schutte, A.H. &  G. Tichelman 2006: Inventariserend Veldonderzoek in het kader van de aanleg van
de Kaden Lateraalkanaal-West te Horn en Beegden, gemeenten Haelen en Heel, Amersfoort (ADC-
rapport 488).
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Schutte, A.H. &  G.Tichelman 2003: Begeleiding rioolaanleg aan de Roersingel in Roermond,
Amersfoort (ADC-rapport 185).

Schutte, A.H. &  G.Tichelman 2003: De middeleeuwse ezelspoort te Roermond, Amersfoort (ADC-
rapport 189).

Schutte, A.H., 2006: Haelen Windmolenbos, vindplaats 2. , Amersfoort (ADC-rapport 531).

Schutte, A.H., 2006: Heel, Wessem woontoren, Amersfoort (ADC-rapport 536).

Schutte, A.H., 2006: Roermond Christoffelkathedraal, een archeologische opgraving, Amersfoort
(ADC-rapport 482).

Sophie, G., 2005: Roermond, Buitenop fase IV, Amersfoort (ADC-rapport 392).

Spanjer M., 1999, Beegden WML-Leidingsleuf, Amersfoort (intern rapport ROB).

Spitzers, T.A., L.A.Tebbens & J.M.J. Willems 2006: Roermond Munsterplein  5, ’s-Hertogenbosch
(BAAC-rapport  06.207).

Stassen, P., 2002: Zandmaas: Proefproject 2, deel 2a, Rapportage bureau- en veldonderzoek:
onderzoek middeleeuws scheepshout bij Swalmen - Biesweerd, Maastricht (intern rapport Projectteam
Archeologie De Maaswerken / Via Limburg).

Stassen, P., 2002: Zandmaas: Proefproject 2, deel 2b, Documentatie onderzoek middeleeuws
scheepshout bij Swalmen - Biesweerd, Maastricht (intern rapport Projectteam Archeologie De
Maaswerken / Via Limburg).

Stassen, P., 2002: Zandmaas: Proefproject 3, Aanvullende Archeologische Inventarisatie zomerbed
Maas tussen Steijl en Grubbenvorst , Maastricht (intern Rapport Projectteam Archeologie De
Maaswerken / Via Limburg).

Stassen, P., 2005: Zandmaas Proefproject 2, deel 4b: Hanssumerweerd; documentatie:
prehistorische, Romeinse en middeleeuwse vondsten opgebaggerd; een verzwolgen cultusplaats?,
Maastricht (intern rapport Projectteam Archeologie De Maaswerken).

Stoepker, H., 2006: Het Maaswerkengebied in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd, in: H. Stoepker
(ed.), Archeologie in de Maaswerken. Synthese en evaluatie van het inventariserend archeologisch
onderzoek in de Maaswerken 1998 – 2005, lezingen gehouden op het Maaswerken-archeologie
symposium te Maastricht op 14 oktober 2005, Maastricht (Rijkswaterstaat–De Maaswerken), 129-148.
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Tichelman, G., 2005: Archeologisch onderzoek op de Markt te Roermond, Amersfoort (ADC-rapport
379).

Vanneste, H., 2005: Archeologisch onderzoek Roermond – Sint Christoffelkathedraal (IVO-3 met
proefsleuf), Amersfoort (ADC-rapport 424).

Weerden, J.F. van der, Heel Sint Anna, ’s-Hertogenbosch (BAAC rapport  04.102).
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Wijk, I.M. van, 2006: Huys tot Beegden, Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek te Beegden
Krijtenberg, Leiden (Archol-rapport 79).

2.9.3. Maasdal Zuid: Grensmaas
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rapport  05.186).
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Dijkstra, J., 2000: Archeologisch onderzoek in de voorburcht van kasteel Stein, Bunschoten (ADC-
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Archeologische Inventarisatie (AAI Fase 2), Amsterdam (RAAP-rapport 452).

Stassen, P., 2002: Grensmaas Elsloo, deel 1: rapportage oriënterend veldonderzoek: onderzoek
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Tichelman, G., 2004: Archeologisch onderzoek A in het kader van De Maaswerken : inventariserend
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3.  Niers en Maasduinen

3.1. Indeling
De belangrijkste plaatsen in dit gebied zijn Mook, Gennep, Ottersum, Zelder, Heijen, Afferden, Bergen,
Well, Arcen, Lomm, Velden.
Het meest noordelijke deel van de gemeente Mook en Middelaar en de oostelijke randzone van de
gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen en Arcen en Velden worden besproken in de regio:
stuwwal en hoogterras.
De westelijke rand zone wordt besproken bij de regio Maasdal.

3.2. Landschappelijke beschrijving240

Vanaf de omgeving van Roermond noordwaarts vinden we rivierduinen aan de oostzijde van de Maas.
Vooral ten noorden van Venlo ligt een uitgebreide gordel. De duinen zijn ontstaan in de Jonge Dryas,
toen zand opwaaide vanuit de verwilderde riviervlakte van de Maas. Enkele rivierduinen liggen
momenteel ten westen van de Maas omdat de rivier daar toen een westelijker loop had dan
tegenwoordig. Gedurende het Holoceen zijn de rivierduinen diverse malen opnieuw verstoven,
vermoedelijk als gevolg van menselijk handelen (ontbossing). Hierdoor kunnen oude oppervlakken
met archeologische resten bedekt zijn geraakt.
In deze landschappelijke eenheid onderscheiden we naast de rivierduinen nog twee sublandschappen:
Het Niersdal en een oud Maasterras, tussen de rivierduinen en de Duitse grens..
Het dal van de Niers is in de voorlaatste ijstijd door de Rijn gevormd. Door het landijs werd de Rijn
gedwongen om voor de stuwwal langs richting Noordzee te stromen. Nadat het ijs verdween hervatte
de Rijn haar meer noordelijke loop. Ook in de laatste ijstijd stroomde weer veel Rijnwater door het
Niersdal waardoor een ca. 8 km brede verwilderde riviervlakte ontstond. Het vlechtende geulenpatroon
is nog goed in het landschap te herkennen. In het Holoceen werd het dal ingenomen door twee
kleinere meanderende rivieren, de Niers en de Kendel. In de Romeinse tijd stroomde af en toe bij
hoogwater nog Rijnwater door de Niers naar de Maas. Het echte Niersdal beslaat in Limburg maar een
vrij kleine oppervlakte.
Het gebied tussen de rivierduinengordel en de Duitse grens is in feite een oud Maasterras. Het is van
oudsher een nat gebied, met een slechte afwatering.

3.3. Onderzoek voor 1995
Het is eigenlijk verwonderlijk dat er –althans wat de middeleeuwen aangaat - tot 1988 nauwelijks
archeologisch onderzoek heeft plaats gevonden in het noordelijk deel van Limburg, in het bijzonder
daar waar de Niers in de Maas vloeit. Er was reden genoeg voor de vroege beoefenaars van de
archeologie om net als in Zuid-Limburg of het nabijgelegen Nijmegen de schep ter hand te nemen.
De belangrijkste historische plaats, het Genneper Huis gelegen aan de monding van de Niers, is nog
steeds in het landschap terug te vinden, opgenomen in een stelsel van 17e eeuwse vestingwerken. De
machtstrijd die kort na 1000 in het oostelijk rivierengebied tussen twee graven plaats vond en waarin
ook de ‘burcht van Gennep’ figureert, heeft altijd tot de verbeelding gesproken. In het bijzonder door
de beschrijving van de ‘lichtzinnige’ gravin Adela. Het verhaal is rond 1023 opgetekend door Alpertus
van Metz, werkend in Tiel, Utrecht of Amersfoort.241 Graaf Balderik verovert de burcht van Gennep –
waarschijnlijk op de plaats van het huidige Genneper Huis - dankzij een list van een horige die de
wachters in de toren om de tuin weet te leiden. Later in de 11e eeuw wordt – waarschijnlijk in het zelfde
Genneper Huis – Norbertus van Xanten geboren, die de orde der Norbertijnen of Premonstratenzers
zal stichten.
Ondanks de prominente historische rol van Gennep zijn er geen aanwijzingen in deze regio voor
archeologisch onderzoek tot aan de Tweede Wereldoorlog. Anders dan ten aanzien van de Romeinse
tijd, leefde nog nauwelijks het besef dat archeologie voor de kennis van de middeleeuwen van nut kon
zijn.
Nadat in het laatste oorlogsjaar de kerken van Gennep, Afferden, Arcen, Bergen en Well en andere
plaatsen waren verwoest of beschadigd242, zijn in 1948 de kerken van Gennep (kaartlocatie 54),
Afferden (kaartlocatie 55) en Arcen (kaartlocatie 56) opgegraven.243 In alle drie kerken kwamen
funderingen te voorschijn van een zaalkerkje met rechtgesloten versmald koor, waarvan een 11e of 12e

240 Letterlijke tekst van Piet van der Gaauw
241 Van Rij 1999.
242 Van Rijswijck 1946.
243 Glazema 1948, Archis waarnemingen 15904, 16061, 16133.
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eeuwse datering wordt aangenomen. In Gennep werden bovendien paalgaten gevonden. Het gaat om
drie evenwijdige rijen met een oriëntatie die iets afwijkt van de stenen kerk. Mogelijk hebben we te
maken met een houten kerk uit de 8e,  9e of 10e eeuw.244 De middelste palenrij lijkt constructief
overbodig, omdat de afstand tussen de buitenste rijen nog geen 6 meter is. De middelste rij zou ook bij
een andere bouwfase kunnen horen. Hierbij moet bedacht worden dat plattegronden van houten
gebouwen onder stenen kerken altijd onvolledig zijn, omdat er altijd verstoringen zijn als gevolg van
begravingen.

Na 1948 is in deze regio op middeleeuws archeologisch gebied 40 jaar lang weinig gebeurd.
Enkele amateur-archeologen en trouwe ROB-correspondenten zorgden voor vondstmeldingen en
verrichtten enig onderzoek.245

Bij Middelaar (kaartlocatie 57)werd een mogelijke vroegmiddeleeuwse nederzetting ontdekt en een
mogelijke dump van pottenbakkersafval. Beide locaties zijn als waardevol terrein geregistreerd, maar
nooit echt onderzocht.246

Onder de Sint Vitus-kerk te Well werden in 1958 resten van een merovingisch grafveld gevonden. 247

(kaartlocatie 58)Er zijn menselijke crematieresten aangetroffen, en ook aardewerk, metalen
lanspunten en schildonderdelen kwamen hier aan het licht. Twee lanspunten werden ook bij
Heukelom, ten zuiden van Afferden, gevonden. (kaartlocatie 59) De vondst werd al in 1942 gedaan,
maar pas in 1984 gemeld. Ook hier zal sprake zijn van een merovingisch grafveld.248

Op beperkte schaal werd onderzoek verricht bij enkele kastelen. Ook deze waren in de oorlog
beschadigd. Het herstel hiervan had minder urgentie dan dat van de kerken. Bij het kasteel van Well
heeft Renaud (ROB) in 1961 enig onderzoek uitgevoerd. Dat is echter niet gepubliceerd. Bij Arcen,
waar vooral de plaatselijke ROB-correspondent mej. J. Stoel zich heeft ingezet, is sprake van een
gecompliceerde situatie, omdat dit dorp in de loop der tijden vier kastelen heeft gehad, waarbij het
probleem was welke locatie met welke historische vermelding geïdentificeerd moest worden.249

Kasteel Bleyenbeek bij Afferden is van 1987 tot en met 1989 door de Technische Universiteit Delft
bouwhistorisch onderzocht, waarbij ook archeologische waarnemingen zijn gedaan.250 (kaartlocatie
60). De gecompliceerde bouwgeschiedenis, waarbij de eerste fase uit de tweede helft van de 14e

eeuw is en de vijfde fase van rond 1500 stamt, is in een serie maquettes in het Limburgs Museum te
Venlo zichtbaar gemaakt. 251 Interessant bij Bleyenbeek is dat de eerste fase weliswaar bestond uit
een vierkante toren en een aangrenzend wooncomplex aan een binnenplaats, maar dat de
mergelstenen funderingen zo licht waren (circa 80 cm) dat eerder aan een omgrachte, enigszins
verdedigbare boerderij moet worden gedacht dan aan een versterkt huis. Rond 1500 heeft Bleyenbeek
kasteelachtige allure gekregen.

Aan het einde van de jaren tachtig kwam het onderzoek in deze regio in een stroomversnelling. Het
zwaartepunt van de archeologische aandacht kwam in Gennep te liggen, vooral na vondstmeldingen
van Verscharen en het ontstaan van een gunstig politiek klimaat. (kaartlocatie 54) Gelijktijdig werden
zowel in als buiten de stad opgravingen verricht. Binnen de stad omdat de stadskern een in
archeologische zin betrekkelijk ongeschonden bodemarchief had, waarbij het mogelijk was om door
kleine, elkaar aanvullende onderzoeken te bouwen aan een totaalbeeld. Buiten de stad deed zich de
mogelijkheid tot grootschalig onderzoek voor.

In de zomer van 1988 begon het onderzoek in de binnenstad, uitgevoerd door de ROB. Bij de
Kloosterstraat werden in nabijheid van de in 1948 opgegraven kerk sporen en vondsten uit de
Karolingische periode aangetroffen. Verder werd een 11e- of 12e-eeuwse plattegrond van een
woonboerderij en een deel van de stadsmuur opgegraven. Het zwaartepunt van de opgraving kwam
echter bij een 18e-eeuwse pottenbakkerij te liggen. Gennep telde in deze tijd veel pottenbakkers
onder zijn inwoners. De stad en de dorpen in de omgeving maakten van de 16e of 17e eeuw tot aan de
20e eeuw deel uit van een zich tot Düsseldorf uitstrekkende regio, waarin het zogenaamde Nederrijnse
aardewerk op grote schaal werd vervaardigd. Dit aardewerk was nog nauwelijks onderzocht. In de

244 Ahrens 2001 (Katalog), 155 .
245 J. Stoel (Lomm); H. Verscharen (Middelaar); B. Kruysen (Venray).
246 AMK-nummers 11128, 11180.
247 Archis-waarnemingsnummer 24031.
248 Archis-waarnemingsnummer 16062
249 Archis-waarnemingsnummer 16153; Stoel 1991; 1995.
250 Viersen 1990a; 1990b. Archis-waarnemingsnummer 17481
251 http://www.limburgsmuseum.nl/objecten2.asp?ID=21
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publicatie van de opgraving, die zowel in een Nederlandse als Duitse editie verscheen, werden zowel
de typisch Gennepse kenmerken behandeld als de regionale overeenkomsten. 252

In de herfst van 1988 startte het onderzoek in het buitengebied, bij de Maaskemp of Stamelberg ten
westen van het centrum van Gennep, uitgevoerd door het Instituut voor Pre-en Protohistorie van de
Universiteit van Amsterdam.
De opgraving op de Maaskemp betrof een niet compleet opgegraven nederzetting uit het eind van de
4e tot en met het einde van de 5e eeuw.253 (kaartlocatie 61) Mogelijk loopt de bewoning in de directe
omgeving door tot in de 8e eeuw. Er werden twaalf huisplattegronden en 123 hutkommen
aangetroffen. De hutkommen dienden als werk- en opslagplaats, en wellicht ook als woonplaats voor
een deel van de bevolking. Op grond van het rijke vondstmateriaal wordt aangenomen dat de
Maaskemp de woonplaats van een elite was, die zelf geen voedsel produceerde.
Ongeveer 200 meter ten zuidoosten van de nederzetting is in 1994 aan het Touwslagersgroes een
grafveld aangetroffen dat tot het begin van de 8e eeuw is gebruikt en dat waarschijnlijk diende voor de
bewoners van de Maaskemp / Stamelberg.254 Naast inhumatiegraven werden ook enkele crematies uit
de 4e of 5e eeuw aangetroffen.
Aangenomen wordt dat de bewoners Germaanse immigranten waren, die zich met goedvinden van
het afbrokkelende Romeinse gezag binnen de rijksgrenzen gevestigd hadden en daar wellicht zelfs
een functie hadden in het verdedigingssysteem. Mogelijk vormden zij een garnizoen voor een
Romeinse voorganger van het Genneper huis.

In 1990 vond een onderzoek plaats in Venzelderheide, drie kilometer ten oosten van Gennep op de
noordelijke oever van de Niers. (kaartlocatie 62) Dit gebeurde na een melding dat bij de bouw van een
schuur merovingische graven waren gevonden. In totaal werden 78 graven aangetroffen waaronder
een paardengraf. In een deel van het grafveld lijken de graven geclusterd te zijn, waardoor aan een
familiegrafveld gedacht kan worden. Aan de hand van de vondsten kan het grafveld in de 6e en of 7e

eeuw geplaatst worden. Van de skeletten was in de zandige ondergrond niet veel meer over. Door een
fysisch antropoloog kon ter plekke van 19 individuen het geslacht en van 32 individuen de globale
leeftijd bepaald worden.255

Daarna volgden diverse kleine opgravingen op meerdere plaatsen in de binnenstad (kaartlocatie 54)
die stuk voor stuk informatie aan een totaalbeeld bijdroegen. De belangrijkste zijn die aan het
Melkstraatje, de Torenstraat en de Nieuwstraat.
In 1993 werden bij een opgraving langs het Melkstraatje, ten westen van het centrum van Gennep,
grondsporen gevonden, waaruit twee plattegronden met een west-oost oriëntatie gereconstrueerd
werden.256  Een tweebeukig gebouw van 5,5 x 5,5 meter dateert waarschijnlijk uit de 6e of 7e eeuw. De
andere, niet-complete, plattegrond is waarschijnlijk van een bootvormig gebouw uit de 11e-12e eeuw.
Opvallend was een groot aantal ijzerslakken. Vermoed werd dat de ijzerbewerking dateerde uit de 6e-
7e eeuw.
In hetzelfde jaar werden bij een opgraving aan de Torenstraat een greppel uit de Merovingische tijd en
laat- en postmiddeleeuwse resten gevonden. 257

3.4. Onderzoek sinds 1995
Na 1995 zet het onderzoek vanuit de ROB zich in Gennep nog enige jaren voort. Bij een opgraving
aan de Nieuwstraat werd in 1995 Merovingisch aardewerk aangetroffen. Op deze vindplaats waren
ook sporen uit de Karolingische periode en uit de 12e-13e eeuw, waaronder een waterput.258

Op het Ellen Hofmanplein, op 125 meter van de Martinuskerk, worden in 1996 opvallend genoeg
geen vroeg-middeleeuwse vondsten gedaan. De aangetroffen paalsporen en afvalkuilen worden aan
de hand van de vondsten in de 13e en 14e eeuw geplaatst. Er zijn geen reconstrueerbare
plattegronden.259

In 1997 keerde de ROB terug naar het Merovingische grafveld op het landgoed Zelder bij
Venzelderheide. Hoewel de omgeving van het grafveld op de archeologische monumentenkaart was

252 Mars 1991.
253 Heidinga & Offenberg 1992; Verhoeven 2003. Archis-waarnemingsnummer 33386
254 Hiddink & Seijnen 1998.
255 Wagner 1991. Archis-waarnemingsnummer 22147
256 Reuselaars 1993: Stoepker & Reuselaars 1994.
257 Schotten 1993.
258 Van der Graaf & Schotten 1998.
259 Spanjer 1996.
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aangeduid als potentieel zeer waardevol, bleek in 1997 toen een bouwvergunning voor een nieuwe
loods werd aangevraagd nog geen beschermende clausule in het bestemmingsplan opgenomen te
zijn. Gelet op de investeringen die het bedrijf al gedaan had en gezien de in 1990 geconstateerde
slechte conservering van het skeletmateriaal, waardoor een keus voor behoud in situ niet zinvol was,
werd tot een opgraving besloten. Nadat in 1990 het zuidelijk deel was onderzocht, werd nu  het
noordelijke deel van het grafveld opgegraven. Meer nog dan het verkrijgen van inzicht in de structuur
van het grafveld en de status van de overledenen was fysisch-antropologisch onderzoek doelstelling
van het onderzoek. Tijdens de campagne zijn in totaal 131 graven geregistreerd. Daar was (wederom)
een paardengraf bij. In één van die graven is de bijzetting van een crematiegraf waargenomen, in de
andere gevallen gaat het om inhumaties.
De conserveringstoestand van het botmateriaal bleek in 1997 nog slechter te zijn dan was verwacht.
Van 32 individuen was bepaling van het geslacht mogelijk. Van 44 individuen kon de leeftijd bij
overlijden bij benadering gegeven worden. In totaal zijn er 11 individuen als mannelijk en 21 als
vrouwelijk gedetermineerd. Een verklaring voor deze 1:2 verhouding kan niet gegeven worden. Alleen
in de categorie 18-25 jaar zou het hoge aantal vrouwen in verband kunnen worden gebracht met het
overlijden in het kraambed. Het merendeel van de volwassenen onder hen is tussen de 18 en 35 jaar
geworden (27 individuen). Het bereiken van een leeftijd ouder dan 45 was voor zowel mannen als
vrouwen, een uitzondering. Opmerkelijk is dat geen kinderen jonger dan zes jaar zijn teruggevonden.
Een resultaat dat echter vaker in Merovingische context is waargenomen. Dit kan veroorzaakt worden
door de slechte conservering van vooral het kleine botmateriaal. Een tweede mogelijkheid is dat
kinderen voor een bepaalde leeftijd niet werden bijgezet op dit grafveld. 260

Van het onderzoek dat in de volgende jarendoor archeologische bedrijven is verricht, moet in de
eerste plaats de bureaustudie over het Genneper Huis genoemd worden.261 (kaartlocatie 63) In dit
rapport zijn bekende gegevens samen gevat en zijn suggesties voor toeristische ontsluiting gedaan.
Gememoreerd is dat de burcht mogelijk gebouwd is op of nabij een gebouw van Romeinse oorsprong.
In 1012 is sprake van een kleine versterking te Gennep, municiunculam Ganipi. Tussen 1614-1641
wordt bij de monding van de Niers een versterking aangelegd met wallen en grachten met een
omvang van ongeveer 300 bij 400 meter. In 1641 legt Frederik Hendrik tijdens een beleg er een
zogenaamde circumvallatielinie om. Deze had een lengte van ruim 12 kilometer en strekte zich uit over
beide Maasoevers. Na inname door de Fransen in 1672 en later weer in 1794 wordt de versterking
verwoest. Tijdens een van de veranderingen is de loop van de Niers veranderd, waardoor deze door
de voormalige gracht stroomt.

Andere nuttige inventarisaties van archeologische waarden in en rondom Gennep zijn in het kader van
de aanleg van Maaskades in het Zandmaasproject uitgevoerd.262 Onder andere wordt er op gewezen
dat het kasteel van Heijen terug gaat op een moated site uit de 16e eeuw of ouder; een situatie die te
vergelijken is met Bleyenbeek.
Archeologische begeleiding in het kader van de Maaskades leverde weinig gegevens op. Bij de
werkzaamheden werd rekening gehouden met de verwachte archeologische waarden. Zones met
hoge verwachting werden niet aangetast en daarom ook niet onderzocht (beperkingsgebieden).263

Een in 2006 uitgevoerd proefsleuvenonderzoek aan de Brugstraat, dichtbij het grafveld aan de
Touwslagersgroes, leverde weinig gegevens op.264 Middeleeuwse sporen zijn niet aangetroffen. Wel
zijn enkele bijzondere losse vondsten gedaan. Opvallend is het fragment van een lussenschaal uit de
late 5e-begin 6e eeuw, zoals die ook bij de opgraving van het IPP op de Stamelberg gevonden zijn. De
aardewerkvondsten uit het proefsleuvenonderzoek zijn wellicht te interpreteren als ruis van de
Merovingische nederzetting die een relatie had met het grafveld. Bij het definitieve onderzoek (in het
voorjaar van 2007 in uitvoering) zijn enkele hutkommen aangetroffen. De datering is in dit stadium van
het onderzoek echter nog niet duidelijk.265

Belangrijk onderzoek vindt van 2004 tot en met 2006 in het centrum plaats aan de Houtstraat.266 Het
onderzoek is gelegen aan de achterzijde van Hotel de Kroon in het centrum van Gennep.

260 Baetsen 1997; Baetsen e.a. 1997.
261 Polman 2000.
262 Mooren 2002; Koop 2003.
263 Delaruelle & de Kramer 2006.
264 Depuydt 2006.
265 Vriendelijke mededeling Annette Wagner, d.d.20 maart 2007.
266 Lotte & Mooren 2004; Mooren 2006a; 2006b.
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Op het onderzoeksterrein werden enkele paalsporen, een kuil en een zespalige hutkom uit de 5e eeuw
aangetroffen. IJzerslakken en sterk verbrande stukken leem van ovenwanden toonden aan dat er ijzer
is bewerkt. Verspreid over het terrein werden grondsporen waargenomen uit de 6e tot en met de 12e

eeuw. Het was niet mogelijk een huisplattegrond te reconstrueren. Het aantal vondsten uit deze
perioden is gering. Uit de 13e en 14e werden 80 cm diep ingegraven kuilen gevonden. Ook uit deze
periode was geen plattegrond te distilleren.
In het uiterste noorden van het opgravingsterrein bevond zich een gracht uit de tweede helft van de
14e eeuw met een vermoedelijke breedte van 8 tot 10 meter. De maximale diepte was circa 2.80
meter. De gracht is niet bekend uit historische bronnen. Gezien de diepte en breedte heeft de gracht,
die overigens maar kort open heeft gelegen, een defensieve functie gehad. Wellicht is de gracht
gegraven tijdens het beleg van de stad in 1378 of 1384.
Sporen uit de 15e eeuw zijn zeldzaam. Het terrein was toen onbebouwd of het bouwen op poeren was
na 1350-1400 algemeen gebruik geworden in Gennep. De oudste stenen funderingen dateren uit de
16e eeuw. De meeste funderingen lijken te horen bij huizen met een opbouw van vakwerk.

Ten zuiden van Gennep is in het rivierduinengebied sinds 1995 nauwelijks onderzoek van enige
omvang uitgevoerd.
Bij de Smele in Heijen, 600 meter ten zuidoosten van de middeleeuwse kern van Heijen, heeft van
2003 tot 2006 inventariserend en definitief onderzoek plaats gehad.267 (kaartlocatie 64) Hoewel geen
grondsporen uit deze periode zijn aangetroffen, moet uit de vondsten (ruwwandig merovingisch
Wölbwand-, laat Mayen- en Badorf aardewerk) worden opgemaakt dat in de buurt een vroeg-
middeleeuwse nederzetting heeft gelegen. De locatie ligt dicht bij de rand van een Maasmeander, die
pas in de 20e eeuw afgesneden is. Uit pollenanalyse van veen uit de verlande meander is gebleken,
dat het terrein in de Laat-Romeinse tijd en de Merovingische tijd bosrijk was. In de Laat-Merovingische
tijd, Karolingische en Ottoonse tijd vond ontginning ten behoeve van de aanleg van akkers en
weilanden plaats. Na 1000 is er een bijmenging van stuifzand. Waarschijnlijk is dat het gevolg van
droogte, ontbossingen en landbouw in de omgeving. In de late 14e en 15e eeuw leiden hernieuwde
ontginningen weer tot zware verstuivingen.
Op een diepte van 75 cm onder maaiveld werd een oude –overstoven- akkerlaag gevonden met
daarin aardewerk uit de periode 900 tot 1200. Het afdekkende esdek is aan de hand van
aanlegvondsten vanaf late 14e eeuw gedateerd.
Het aardewerk uit de Volle en Late Middeleeuwen bestaat voornamelijk uit handgevormd aardewerk,
met daarnaast in afnemende hoeveelheid Elmpt, Pingsdorf, Paffrath en Paffrath-achtig aardewerk,
Zuid-Limburgs aardewerk, Maasvallei aardewerk, proto-steengoed, grijs steengoed, roodbakkend
aardewerk en blank steengoed. Opvallend is de kleine hoeveelheid Zuid-Limburgs aardewerk en
Maaslands (Andenne)aardewerk.

In Arcen zijn in 2001 proefsleuven getrokken bij het “Aldt Huys” dat rond 1300 gebouwd zou zijn op
het Wijdtveld ten noorden van het huidige kasteel. (kaartlocatie 65) Nadat dit (waarschijnlijk in 1511)
verwoest is, is het “Nije Huys” tussen 1511 en 1521 gebouwd op de plaats van het huidige kasteel. In
de proefsleuven werd de fundering of de kelderpartij waargenomen van een gebouw met buitenwerkse
afmeting van 12,5 x 7 m en een muurdikte van 1,5 m. De funderingen bestonden uit ijzeroer met
daarop mergel. Aangenomen is dat het gaat om een woontoren op een omgracht eilandje. Grond was
op het binnenterrein om de muurresten opgeworpen. De gracht was 8 meter breed en 1,2 m diep.
Aardewerkvondsten in relatie tot het gebouw dateren uit de 14e tot en met 16e eeuw.

3.5. Synthese
Gennep is gelegen op een rivierduin en rivierterras tussen de Maas en de Niers. Dat geldt zowel voor
de middeleeuwse nederzetting als voor de inheems Romeinse nederzetting.  Deze lag wellicht ten
zuiden of ten zuidoosten van de historische kern. Bij de huidige St-Martinuskerk aan de zuidzijde van
het centrum is een Romeins grafveld gevonden. De vroegmiddeleeuwse nederzettingslocatie is dus
niet gelijk aan die uit de Romeinse tijd en ook gedurende de middeleeuwen blijken er verschuivingen
plaats te vinden.
Op twee plaatsen zijn tot nog toe sporen van 5e eeuwse bewoning gevonden. Binnen de 14e-eeuwse
stadsmuren aan de Houtstraat op circa 150 meter van de in 1948 opgegraven 9e-eeuwse (?) kerk, en
aan de Maaskemp/Stamelberg, 500 meter ten zuidwesten van de Houtstraat, buiten de huidige stad.

267 Vis 2003; Schorn 2004; Mooren 2005; Mooren e.a. 2007. Sjaak Mooren was zo vriendelijk inzage te geven in
de concepttekst van het laatste rapport.
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Hoewel aan de Houtstraat slechts een klein deel van het nederzettingsterrein is opgegraven, lijkt er
toch sprake te zijn van een wezenlijk verschil tussen beide nederzettingen.268 De 5e-eeuwse
nederzetting heeft in zijn vondstenspectrum geen kenmerken van een rijke nederzetting. Het
vondstmateriaal beperkte zich hoofdzakelijk tot aardewerk. Op de Maaskemp / Stamelberg
daarentegen werd glas en metaal gevonden, waaronder zelfs voorwerpen van zilver en goud.269 De
vindplaats is door de opgravers gekarakteriseerd als een elitenederzetting van Frankische
immigranten. IJzerverwerking en edelsmeedkunst hoorden tot hun bezigheden.
De nederzetting op de Stamelberg, althans dat deel dat opgegraven is, werd aan het eind van de 5e

eeuw verlaten.  Op de locatie aan de Houtstraat lijkt de bewoning door te gaan.
Vanaf de 6e eeuw bevindt de bewoning zich in een zone op de oever van de Niers tussen het
Melkstraatje in het noordwesten, de Zandstraat (min of meer evenwijdig aan de Niers) en de
Nieuwstraat in het zuidoosten. De Torenstraat, Houtstraat en de middeleeuwse kerk bevinden zich alle
in de zone langs de Niers. Dat wil niet zeggen dat zich elders ook geen vroegmiddeleeuwse
nederzettingssporen kunnen bevinden. Bijvoorbeeld in het gebied tussen Stamelberg en Melkstraatje,
dat tamelijk hooggelegen is en zelden overstroomt.270

Het grafveld aan de Touwslagersgroes, 500 meter naar het zuidwesten, is de begraafplaats van het
vroegmiddeleeuwse Gennep. Of dit het enige grafveld was, is onbekend. Als dit grafveld rond 700 in
onbruik raakt, ligt het voor de hand om aan te nemen dat in die tijd de Martinuskerk met bijbehorende
begraafplaats wordt gesticht. Martinus is de favoriete heilige van de Frankische adel en zijn verering
wordt in de vroege 8e eeuw onder andere door Willibrord verbreid.
We mogen ons Gennep in die tijd voorstellen als het domein van een Frankische edelman, die op zijn
bezit een eigenkerk bouwde. Zijn macht en rijkdom kan hij ontleend hebben aan de strategische
positie van zijn bezit tussen Maas en Niers. Interessant is de vraag of hij – zoals gebruikelijk - zijn
Herrensitz naast de kerk heeft gehad of bijna twee kilometer verderop, bij de plaats van het Genneper
Huis en zijn 17e-eeuwse vestingwerken. Belangrijk daarbij is een andere vraag, namelijk in hoeverre
de huidige loop van Maas en Niers de vroeg- en volmiddeleeuwse situatie weerspiegelt. IJzerproductie
was gezien de vele slakken die gevonden zijn, een belangrijke bezigheid in het Frankische Gennep.
De Zandstraat die vanuit het zuidoosten recht op de Martinuskerk afgaat, is waarschijnlijk niet alleen
de mogelijke begrenzing van vroeg-middeleeuws Gennep, maar ook de hoofdstraat.271

In de 12e en 13e eeuw heeft de bewoning zich uitgebreid naar het zuidwesten getuige de
aanwezigheid van sporen uit deze tijd bij de Doelen en het Ellen Hofmanplein. Ook groeide de stad in
zuidoostelijke richting, hoewel dat niet archeologisch gedocumenteerd is. De enige opgraving in dat
stadsdeel, aan de Zandstraat, leverde geen middeleeuwse vondsten op.272  In de 13e eeuw kreeg
Gennep stadsrechten. In deze of de daarop volgende eeuw werd de stad ommuurd en ontstond het
nog bestaande stratenpatroon. Het noordelijk deel van de vroegmiddeleeuwse nederzetting
(opgravingslocatie het Melkstraatje) kwam buiten de muren te liggen. Het was wellicht al onbebouwd
en bleef dat. De kerk kwam in het noordelijke uiteinde van de nederzetting te liggen

Over de andere nederzettingen in deze regio kan minder gezegd worden. Van Venzelderheide zijn
geen nederzettingssporen bekend. Aangenomen mag worden dat deze verscholen liggen onder het
landgoed Zelder. De nederzetting hier is wellicht in een afhankelijkheidsrelatie geweest van het
domeincentrum in Gennep. Na de kerstening kan de bewoning gecontinueerd zijn. Begraven werd er
echter niet meer op het eigen grafveld. Waarschijnlijk was men nu aangewezen op de parochiekerk in
Gennep.
Sinds de kerkopgravingen bij Arcen en Afferden is er alleen bij Heijen nederzettingsonderzoek verricht.
Ook deze nederzettingslocaties worden gekenmerkt door de ligging op een hoger terreingedeelte,
dicht bij de Maas.

In lagere gebieden zijn in de late Middeleeuwen kastelen gebouwd. Bij Bleyenbeek en Arcen is
gebleken dat deze zich mogelijk uit een moated site ontwikkeld hebben.

3.6. Evaluatie: kenniswinst

268 Mooren 2006b. Bij het schrijven van deze synthese is dankbaar gebruik gemaakt van zijn rapportages.
269 Mooren 2006b oppert de mogelijkheid dat in de nederzetting langs het Niersdal  misschien een deel van het
voedsel werd geproduceerd voor de bewoners van de Stamelberg.
270 Suggestie van Mooren 2006b.
271 Mooren neemt aan dat het tracé van de Zandstraat ouder is dan het laat-middeleeuwse stratenplan.
272 Archis-waarneming 24697.
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In de regio Niers en Maasduinen is voor Gennep sprake van een grote mate van kenniswinst. Deze is
echter niet ingezet in het ‘Malta-tijdperk’, maar in de jaren daarvoor, toen de opvatting dat bij
bouwprojecten rekening gehouden moest worden met archeologie in Gennep al gemeengoed
geworden was. Na 1995 is de lijn voortgezet.
De kenniswinst speelt zich het meest opvallend af ten aanzien van de vroegmiddeleeuwse
nederzettingsgeschiedenis. In stads- en dorpskernen zijn zelden grote opgravingslocaties voorhanden.
Door echter elke kans te benutten ontstaat een som die meer is dan het geheel der kleine delen.
In mindere mate is er kenniswinst ten aanzien van de volle en late middeleeuwen.
Bijzonder is dat naast kennis ten aanzien van de nederzettingsvorm en het huistype (de frequente
aanwezigheid van hutkommen) ook inzicht is ontstaan in de herkomst en status van de bewoners en in
hun grafgebruik. Een Germaanse elitenederzetting op de Stamelberg naast de ‘gewone’ nederzetting
in de Houtstraat.
In het grafritueel zien we een overgang van crematiegraven naar inhumatiegraven. Opvallend zijn de
twee paardengraven (eveneens een eliteverschijnsel) in Venzelderheide. Het einde van het grafveld
aan de Touwslagersgroes valt samen met de stichting van de kerk. Meer inzicht in dit mechanisme
van de verplaatsing van de ‘heidense’ merovingische begraafplaats naar de christelijke begraafplaats
bij de kerk is een van de thema’s in de NOaA.
Kenniswinst is er ook op het vlak van de materiële cultuur. Duidelijk is geworden welk een belangrijk
fenomeen ijzerverwerking is in de gebieden langs de Maas. Opvallend is de rol die het handgevormde
aardewerk in de Volle Middeleeuwen hier speelt. Dit kan in andere regio’s worden afgezet tegen het
voorkomen van Elmpt, Zuid-Limburgs en Maaslands aardewerk.
Kenniswinst is er zoals elders op het punt dat onderzoek thans uitgewerkt en gepubliceerd wordt. Een
succesfactor die niet ongenoemd mag blijven, is dat de locale deskundige (Sjaak Mooren) die in de
ROB-tijd al ingezet werd, ook na 1995 voor het archeologisch bedrijfsleven in de regio is blijven
werken. Plaatsbekendheid en ervaring verbetert de kwaliteit en de diepgang van de rapporten.

3.7. Evaluatie en aanbevelingen: kennislacunes en onderzoeksvragen
In regionaal opzicht is er in het Maasduinengebied ten zuiden van Gennep sprake van een grote
kennisachterstand op alle gebieden. Er is met uitzondering van ‘de Smele’ bij Heijen geen onderzoek
van enige importantie uitgevoerd.
Ten aanzien van de regie Gennep kan opgemerkt worden dat de kennis die we hiervan hebben,
enerzijds nog grotendeels gebaseerd is op onderzoek dat voor 1995 uitgevoerd is, anderzijds zeer
verrijkt is door het onderzoek in de Houtstraat.
De onderzoeksgeschiedenis van Gennep heeft duidelijk gemaakt dat het in een stadskern zeer
belangrijk is om openvallende plekken, hoe klein ook, goed te onderzoeken, omdat door vele kleine
opgravingen een samenhangend beeld kan ontstaan. Hoewel we vergeleken met andere locaties
inmiddels veel van Gennep weten, is de puzzel bij lange na niet af. Nader onderzoek is nodig naar de
dynamiek van de vroeg-middeleeuwse bewoning. Kan er gesproken worden van een bipolariteit in de
5e eeuw? De met goud behangen uitvreters van de Maaskemp versus het voedselproducerende
klootjesvolk uit de Houtstraat? Of is er sprake van een meer diffuse spreiding in bewoning, waarvan
we maar een deel gezien hebben? In hoeverre is er nog onderzoek mogelijk op het niet onderzochte
deel van de Stamelberg? Over de huizenbouw in deze regio in de vroege middeleeuwen is buiten de
hutkommen nog weinig bekend. En: tot wanneer heeft men hutkommen gebouwd en waarom is men
daar van afgestapt?
Waar lag het ‘burchtje’ van Gennep anno 1000? Bij de huidige monding van de Niers of dicht bij de
kerk? Welke veranderingen zijn er opgetreden in het stroombed van de Niers en de Maas? Kunnen die
de plaats van de vroege burcht beïnvloed hebben?
Hoe is de ontwikkeling van Gennep tussen 1000 en 1500 geweest? Welke bouwwijzen werden
toegepast? Waarom werd de stadsmuur achter de kerk gebouwd en werd een deel van het oude
nederzettingsareaal afgesneden?
Opvallend afwezig onder de latere structuren lijken beerputten. Wat is hiervan de reden?
In de 16e of 17e eeuw wordt de aardewerkproductie een economisch belangrijke factor. Wat is de
economische hoofdactiviteit in de periode daarvoor? In welke mate blijkt dat uit het bodemarchief?
Kunnen er geen pottenbakkerijen van middeleeuwse ouderdom verwacht worden? Waar is het
kogelpottenaardewerk gebakken, dat in Heijen gevonden is?
Is de Zandstraat werkelijk een oud element, wellicht zelfs Romeins of prehistorisch, in de
infrastructuur?
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3.8. Evaluatie en aanbevelingen: monumentenzorg
Het contrast tussen Gennep en de rest van de regio roept de vraag op, hoe het met het
monumentenzorg beleid in de overige gemeenten gesteld is en of dat niet voor verbetering vatbaar is.
In Gennep is het van belang om diepe ontgravingen zoals parkeergarages te vermijden en anders
goed te onderzoeken. Daarnaast moet het buitengebied niet vergeten worden. Nauwlettend dienen
ontwikkelingen bij Venzelderheide in de gaten te worden gehouden. Onder de landbouwgebouwen is
waarschijnlijk een nederzetting verscholen waarvan onbekend is hoe de conservering is.
Bij de aanleg van de Maaskades zijn gebieden met een hoge verwachting als beperkingsgebied
gevrijwaard van ingrepen, aangenomen dat de controle hierop effectief is geweest. Het curieuze is dat
nu niet geverifieerd is of de hoge verwachting terecht is.
Ten aanzien van de vraag is hoeverre behoud zinvol is bij slechter wordende conserveringscondities,
heeft de ontwikkeling bij Venzelderheide wederom duidelijk gemaakt, dat behoud in situ van
inhumatiegraven op de zandgronden helaas geen zinvolle optie is. Schokkend was hoe bij de tweede
campagne, zeven jaar na de eerste, de fysieke kwaliteit achteruit was gegaan. De aanwezigheid van
een fysisch antropoloog was – en is in vergelijkbare gevallen – een must.

3.9. Geraadpleegde rapporten uit de periode 1995 - 2006

Baetsen, S., 1997: Het menselijk skeletmateriaal uit het merovingische grafveld te Gennep,
Venzelderheide, Amersfoort (Intern Verslag ROB, afdeling Archeozoölogie).

Baetsen, S., G. Tak, W. Loerts &  H. Stoepker 1997: Eindverslag Opgraving Merovingisch grafveld
Gennep, Venzelderheide, Amersfoort (Intern Rapport ROB).

Delaruelle, S. & J de Kramer 2006: Eindrapport archeologische begeleiding heraanleg Maaskaden
cluster 1, gemeenten Mook-Middelaar, Gennep, Venlo, Roermond, Nijmegen (rapport Becker & vd
Graaf).

Depuydt, S., 2006: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Brugstraat te Gennep,
(Archeomedia rapport A06-164-R).

Graaf, K. van der & J. Schotten 1998: Gennep, Nieuwstraat, Jaarverslag ROB 1995/1996, 241-243.
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Den Bosch (BAAC-rapport 04.147).
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4. Stuwwal en Hoogterras

4.1.   Indeling
De belangrijkste plaatsen in dit gebied zijn: Mook; gebieden ten oosten van Venlo, Tegelen, Belfeld,
Swalmen, Schinveld.

4.2. Landschappelijke beschrijving273

Rijnterrassen
Op enkele plaatsen aan de oostgrens van Limburg ligt het hoogterras van de Rijn dat ca. een half tot
één miljoen jaar geleden is gevormd. De karakteristieke terrasrand is ca. 250.000 jaar geleden
ontstaan toen de Maas het westelijke deel van het Rijnterras erodeerde. Aan de voet van het
hoogterras liggen veel bron- en kwelgebieden.
Stuwwal Mook
De stuwwal bij Mook is in de voorlaatste ijstijd (het Saalien) opgestuwd door het naar het zuiden
oprukkende landijs en maakt deel uit van de meest zuidelijke stuwwalgordel in noordwest Europa.

4.3. Onderzoek voor 1995
In deze regio heeft nauwelijks onderzoek plaats gehad. Wel is een aantal zichtbare monumenten op
de monumentenkaart geplaatst.
Bij Mook is in 1990 een klein onderzoek gedaan naar de opbouw van de Mokerschans (vorm van
gracht en wal in doorsnede) ten behoeve van de restauratie.274 (kaartlocatie 66)
Ten noorden van Venlo zijn een schans en een kanaal uit de 17e eeuw op de monumentenkaart
geplaatst, horend bij de Fossa Eugeniana.275 Gravend onderzoek heeft daarbij niet plaats gehad.
(kaartlocatie 67) Hetzelfde geldt voor twee al in de 15e eeuw bestaande landweren ten oosten van
Venlo.276 (kaartlocatie 68)
Bij Schinveld zijn twee schansen en een aardwerk (wal en greppel) op de monumentenkaart geplaatst.
(kaartlocatie 69) Voor alle ligt een laat- of post-middeleeuwse datering voor de hand.277

4.4. Onderzoek sinds 1995
Bij Belfeld heeft in 2000 inventariserend onderzoek op het hoogterras plaats gehad.278 Op de
Tranchotkaart is het gebied heide. In de tweede helft van de 19e eeuw is het ontgonnen t.b.v.
bosbouw. Een deel bleef heide. Na 1890 zijn ook wat akkers aangelegd.  Een oppervlaktekartering op
een akker leverde alleen recent materiaal op. Een onderzoek op het hoogterras bij Tegelen had het
zelfde negatieve resultaat.279

Bij archeologische begeleiding in Swalmen ter plaatse van de Romeinse weg werden wel sporen van
ontginning in de 19e of 20e eeuw gevonden, maar geen sporen uit de middeleeuwen.280

4.5. Synthese
Dit gebied is pas laat ontgonnen en heeft een marginaal gebruik gehad, waarbij schansen en
landweren de meest karakteristieke fenomenen zijn.

4.6. Evaluatie: kenniswinst
Er kan niet van kenniswinst gesproken worden, behalve dan dat na de onderzoeken met negatief
resultaat gebleken is, dat in deze gebieden geen activiteiten hebben plaats gehad die sporen in de
bodem hebben nagelaten.’

4.7. Evaluatie en aanbevelingen: kennislacunes en onderzoeksvragen
Bij onderzoek in deze gebieden kan het accent liggen op bestudering van de AHN om afgevlakte zicht
bare elementen als schansen en landweren op te sporen.

273 Letterlijke tekst van Piet van der Gaauw
274 Stoepker 1990; 2006.
275 AMK nr 9307
276 AMK nrs 8347 en 8693
277 AMK nrs 11251 (schans), 11215 (schans), 11156 (aardwerk).
278 Van Dijk 2000.
279 Polman 2000.
280 Keijers 2005.
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4.8. Evaluatie en aanbevelingen: monumentenzorg
De locaties hier horen in de categorie zichtbare monumenten en zijn om die redenen
behoudenswaardig.

4.9. Geraadpleegde rapporten uit de periode 1995 - 2006

Dijk, X.C.C van., 2000: Bestemmingsplan Hoogterras Belfeld, gemeente Belfeld, een aanvullende
archeologische inventarisatie, Amsterdam, RAAP-rapport 595.

Keijers, D M G, 2005: Plangebied Meerlebroek te Swalmen, Amsterdam, RAAP-notitie 1011.

Polman S P, 2000: Bestemmingsplan Hoogterras Tegelen, Amsterdam, RAAP-rapport 589.
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5. Middenterrassen

5.1. Indeling
De belangrijkste plaatsen in dit gebied zijn: Tegelen, Belfeld, Reuver, Beesel, Swalmen, Echt,
Susteren, Sittard, Geleen.

5.2. Landschappelijke beschrijving281

Tussen Geleen/Sittard en Venlo liggen aan de oostzijde van de Maas enkele vrij vlakke terrassen die
gevormd zijn in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Ze onderscheiden zich van het heuvelland door een
lagere ligging maar vooral ook door een veel geringere versnijding van het oppervlak. Ze worden ter
hoogte van Roermond doorsneden door het Roerdal. De terrassen tussen Geleen/Sittard en Born zijn
afgedekt met een lössdek, terwijl de noordelijk gelegen terrassen een dekzanddek hebben.

5.3. Onderzoek voor 1995
Het voor 1995 uitgevoerde onderzoek wordt van noord naar zuid besproken.
Ten noorden van Roermond is op het middenterras voor 1995 betrekkelijk weinig middeleeuws
onderzoek verricht. Uit de groeve Wambach bij Tegelen is uit de literatuur bekend dat hier een
Frankisch graf en gebroken urnen zijn gevonden.282  Helaas de vondsten niet goed beschreven en
zoek geraakt.
Bij Beesel werden op het terras onderzoeken en veldverkenningen verricht bij de moated site ‘Hof
gen Rade’283, en het uitgestrekte meerperioden-nederzettingsterrein ’t Haselt langs de Huilbeek bij
Beesel.284 (kaartlocatie 70) Bij Swalmen werd de landweer ‘de Wolfsgraaf’ onderzocht.285

Een laat- en postmiddeleeuws object van onderzoek vormen de schansen in dit gebied: de
Bentheimer Schans bij Reuver286, de Beeselse Schans287, de schans bij Boukoul.288 Daar heeft de
heemkundevereniging al in een vroeg stadium aandacht voor gevraagd en over gepubliceerd.289

Onder schansen worden in dit verband omgrachte en waarschijnlijk ook omwalde terreinen verstaan,
waar de bevolking zich met vee in tijd van nood kon verschuilen. Deze schansen lagen buiten de
dorpen, enigszins verscholen in het slecht toegankelijke oostelijke broekgebied.
Het eerste onderzoek van een archeologische instantie in de regio Swalmen sinds het onderzoek van
Holwerda bij Asselt, was dat van Renaud in 1962 bij de 14e-eeuwse kasteelruïne de Oudborg op de
zuidoever van de Swalm ten zuidwesten van het dorp.290 (kaartlocatie 71)
Samen met de leden van de heemkundevereniging deed Milikowski (Biologisch-Archeologisch
Instituut, Groningen) in 1982 onderzoek op een terrein op de noordoever van de Swalm, één kilometer
ten oosten van de kom van Swalmen, dicht bij de plaats waar Holwerda in 1916 een deel van een
Frankisch grafveld en een hutkom gevonden had.291 De oude opgravingsresultaten werden opnieuw
bekeken, maar wegens verstoring van de locatie konden er geen nieuwe gegevens aan worden
toegevoegd. (kaartlocatie 72)

In de regio Echt-Susteren zijn voor 1995 enkele, al dan niet wettelijk beschermde monumenten
geregistreerd, namelijk de motte de Koppelberg bij Dieteren292, de motte de Bolberg bij Mariahoop293,
kasteel de Nieuwe Graaf bij Echt294, huis Witham bij Nieuwstadt295, de gracht rond de kerk van

281 Letterlijke tekst van Piet van der Gaauw
282 Driessen 1952
283 Luys 1990; Stoepker 1988: Beesel. AMK-nr 11257
284 AMK-nrs 8674, 8675.
285 AMK-nrs 15573, 8543, 8544
286 AMNK-nr 11258
287 AMK-nr 8685
288 AMK-nr 8557
289 Luys 1985; 1987; 1988.
290 Luys 1981, 1997. AMK-nr 8525
291 Milikowski 1982, 1983, 1986
292 AMK-nr 1380
293 Engelen 1984. AMK-nr 8396
294 AMK-nr 11203
295 AMK-nr 8800
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Echt296, de stadswal van Nieuwstadt297 en het klooster op het Salvatorplein te Susteren. (kaartlocatie
73)

Archeologisch onderzoek heeft te Susteren plaatsgehad in de jaren 1991 – 1993, voorafgaande aan
de reconstructie van het Salvatorplein waar eertijds naast de nog bestaande deels 11e-eeuwse, deels
19e-eeuwse kerk een klooster heeft gestaan.298

Het klooster gaat terug tot omstreeks 700. In 714 geven de Frankische hofmeier Pepijn en zijn vrouw
Plectrudis een oratorium (bidplaats), een cellula (klein klooster) en een mansionile (hoeve), gelegen
aan de beek Suestra, aan de Angelsaksische missionaris Willibrord, abt van Echternach en latere
bisschop van Utrecht. Het klooster wordt opnieuw opgebouwd en gewijd aan de verlosser (Salvator)
en aan Petrus en Paulus.
Het klooster wordt een Benedictijner mannenabdij en dient als steunpunt in de kerstening en als
tussenstation tussen Utrecht en Echternach. Rond 1300 wordt het klooster een adellijk vrouwenstift.
Waarschijnlijk was het al eerder in een vrouwenklooster omgezet. Daarvoor zijn historische
aanwijzingen en het blijkt ook uit talrijke vrouwengraven. In 1802, in de Franse tijd wordt het stift
opgeheven en in de 19e eeuw wordt het grotendeels gesloopt. De laatste resten verdwijnen in de jaren
vijftig van de 20e eeuw.
Door de lange bewoningsgeschiedenis en de intensieve bebouwing op een relatief klein terrein (iets
meer dan 3000 m2) heeft de opgraving een hoge mate van complexiteit. In de werkputten bevonden
zich resten van stenen gebouwen, van houtbouw, waterputten, beerputten, een grachtenstelsel,
omheiningen, een kloosterhof en begravingen.
In de tijd van Willibrord bestond het klooster waarschijnlijk uit een klein zaalkerkje, twee stenen en
twee tot vier houten gebouwen. Deze structuur van losse elementen is kenmerkend voor
vroegmiddeleeuwse, Angelsaksische kloosters.
Tussen het ronde gebouw, mogelijk een doopkapel, en de kerk ligt een waterput die ook uit de
Merovingische tijd dateert.
Tussen kerk en klooster zijn zo'n 100 graven gevonden, van zowel mannen als vrouwen, daterend uit
de 8e tot 12e eeuw. Het terrein ten oosten en ten zuiden van de kerk is nog steeds in gebruik als
begraafplaats. Oude kloosterresten en oude graven zijn hierdoor waarschijnlijk verstoord.
In de 11e  en 12e  eeuw kreeg het klooster een carrévormige aanleg rond een kloosterhof aan de
noordzijde van de kerk. Om het terrein liep een gracht die enkele keren verplaatst is.
De vondsten dateren uit de IJzertijd, Romeinse tijd en uit de 7e tot en met de vroege 20e eeuw. Het
prehistorische en Romeinse aardewerk maakt 4% uit van het totaal. Het Merovingische aardewerk 1%
en het Karolingische aardewerk 18%. Onder het vol- en laatmiddeleeuwse aardewerk domineert het
12e-eeuwse Zuid-Limburgse aardewerk met 39 % van het totaal. Elmpt omvat slechts 3%. Maaslands,
Paffrath en Pingsdorf komen nauwelijks voor. Protosteengoed, gedraaid laatmiddeleeuws aardewerk
en diverse categorieën post-middeleeuwse  keramiek maken 4, 9 en 20% van het totaal uit.

Uit de Hoge en Late Middeleeuwen dateren uit het gebied ten noorden van Sittard en uit Stein de
motte van Grasbroek299, de motte en kerk van Limbricht300 en de motte van Millen.301 Archeologisch
onderzoek, anders dan enige waarnemingen, heeft bij deze objecten niet plaats gehad. Amateur-
archeologisch onderzoek in Oud-Geleen heeft tot kennis geleid van een zaalkerkje dat daar gestaan
heeft.302

In de binnenstad van Sittard heeft het onderzoek van Roebroek geleid tot het inzicht dat de eerste
kern, omstreeks 1000, bestond uit een drieledige aanleg, namelijk een zowel apart als gezamenlijk
omgrachte motte en voorburcht, en een eveneens omgracht kerkterrein.303 (kaartlocatie 74)

Ten oosten van Sittard, op 2,5 km van het centrum, werd in 1982 bij Kemperkoul een Merovingisch
grafveld ontdekt, dat van het einde van de 6e eeuw tot het derde kwart van de 7e eeuw in gebruik is
geweest.304 (kaartlocatie 75)

296 AMK-nr 15587
297 AMK-nr 15578
298 Stoepker 1992; 1993; 1997; Stoepker & Mars 1994.
299 AMK-nr 8399, 10645
300 Inmeting van het koor van de kerk in 1979, zie Jaarverslag ROB 1979, 71. AMK-nr 11601, 11585
301 Borsboom 1998, Smeets 1984, AMK-nr 8470
302 Sluijs 1980.
303 Roebroek 1979, 1980-1981, 1982, 1985; Bakels 1980; Van Luyn 1993.
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Het grafveld telde 100 tot 110 graven, waarvan er 87 konden worden bloot gelegd. Opmerkelijk is de
oriëntatie. Vrijwel alle graven zijn zuid-noord georiënteerd met het hoofd in het zuiden. In de naburige
grafvelden van Obbicht en Stein was de oriëntatie oost-west. Aangenomen wordt dat het grafveld
gebruikt werd door vier ‘hofgroepen’, bewoners van een erf of gehucht.

Op 600 meter ten oosten van het grafveld werden in 1984 twee proefsleuven getrokken op een akker
te Haagsittard, waar Roebroek aardewerk aan de oppervlakte had ontdekt.305 (kaartlocatie 76)
In 1990 werd hier een groot onderzoek uitgevoerd door de ROB in verband met de stadsuitbreiding
van Sittard.306 De bewoning begint al in de IJzertijd en in de Romeinse tijd, want er zijn circa 2000
scherven gevonden uit die periode, bij elkaar bijna 6 % van het totaal van ruim 32.000
aardewerkfragmenten. Er zijn echter geen structuren duidelijk toe te rekenen aan die periode. Mogelijk
is het loopvlak uit die tijd geërodeerd en zijn de vondsten in de latere bouwvoor opgenomen en in
jongere sporen beland.
De oudste grondsporen horen bij een- en tweeschepige huizen van Merovingische, mogelijk ook
Karolingische ouderdom. Van het aantal scherven heeft 2% een Merovingische en 2% een
Karolingische datering. In de nabijheid van de Merovingische huizen zijn drie graven gevonden;
waarvan één zeker aan een man en één zeker aan een vrouw toebehoorden.
Het zwaartepunt van de bewoning ligt in de late 11e en 12e eeuw (79% van het aardewerk is de van de
Zuid-Limburgse bakseltypen/perioden B, A, 1). Elmpt-aardewerk dat tot in de 13e eeuw doorloopt,
maakt net als in Susteren slechts 3% van het totaal uit. In deze tijd wordt de nederzetting ook vermeld
(1144 'Hagensitert'). De huizen uit deze periode zijn van het bootvormige type. Op het
opgravingsterrein komen verder ovens en waterputten voor. Sommige huizen hebben ingegraven
kelders met een plattegrond die sterk aan hutkommen doet denken. Enkele van deze kelders hoorden
mogelijk bij huizen zonder ingegraven palen. Uit concentraties 13e-eeuws aardewerk is waarschijnlijk
af te leiden dat er in die tijd enkele erven met op stiepen gefundeerde gebouwen zijn geweest.
In de loop van de 14e en 15e eeuw wordt de nederzetting vrijwel geheel verlaten (10% van het
aardewerk is uit de Late Middeleeuwen en nieuwe tijd). Vrijwel, want in het midden van de voormalige
middeleeuwse nederzetting staat nog steeds een boerderij, die in zijn huidige vorm uit de 18e -19e

eeuw dateert, maar waarschijnlijk van 16e- of 17e eeuwse oorsprong is en aldus een schakel is naar de
opgegraven laatmiddeleeuwse erven.
De tot aan de opgraving bestaande holle weg was er al in de Vroege Middeleeuwen, misschien zelfs al
in de Romeinse tijd. Op de opgravingsplattegrond is goed zichtbaar dat de huizen op de weg gericht
zijn. Hetzij haaks erop, hetzij evenwijdig ermee.

5.4. Onderzoek sinds 1995
Van noord naar zuid laten we het recente onderzoek de revue passeren.
Ten zuidoosten van Tegelen, waarvan aangenomen wordt dat de stichting van de Martinuskerk tot
rond 1000 terug gaat,307 is in 2003 en 2004 een beperkt inventariserend onderzoek uitgevoerd, waarbij
een nederzetting (paalgaten, greppels, waterput) uit de 13e en 14e eeuw ontdekt is.308 (kaartlocatie 77)
Een definitief onderzoek heeft niet plaats gevonden, omdat de inrichting van een sportveld zo gedaan
zou worden dat er geen schade zou ontstaan.309 De vindplaats ligt op een hooggelegen dalvlakteterras
van de Maas. Aan de noordzijde stroomt een beek (Aalbeek of Maalbeek). Aan de zuidzijde loopt een
oude handelsweg van Tegelen naar Duitsland. Indien de constatering juist is, dat de nederzetting uit
de 13e en 14e eeuw is, is dat iets van hoge zeldzaamheid.
In de nabijheid van een motte, waarop na de Middeleeuwen het kasteel van de heren van Tegelen
zou zijn gebouwd, werd in een proefsleuf een in de 16e eeuw gekanaliseerde beek aangetroffen. In de
beekvulling werd veen aangetroffen. Omdat er weinig middeleeuws veen over is, is dit wegens zijn
zeldzaamheid bemonsterd.310

In Belfeld zijn op het dalvlakteterras drie onderzoeken uitgevoerd die geen van drieën informatie over
middeleeuwse bewoning hebben opgeleverd.311 Het niet aantreffen van sporen wordt deels verklaard
uit recente verstoring, deels uit de beperkte omvang van het onderzoek, deels uit een vervaging van

304 Zoetbrood 1983, 1984.
305 Sarfatij 1985.
306 Stoepker 1991, 1992.
307 Driessen 1952.
308 Van Waveren 2003; Schutte 2004. Slechts 2% van het terrein is met proefsleuven onderzocht.
309 Vriendelijke mededeling M. Dolmans, Venlo.
310 Veldman 2006. Het rapport vermeldt niet of het monster is geanalyseerd.
311 Van Dijk 2005; Robberechts 2003; Keijers 2004.
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grondsporen in horst- en holtpodzolgronden tengevolge van bodemkundige processen. Ook waren
deze gebieden in het verleden waarschijnlijk niet intensief in gebruik. Het gaat om het broekgebied
tussen de Maas en het hoogterras. In de 19e eeuw was hier geen bewoning. Kerk en dorp lagen dicht
bij de Maas op de terrasrand.

In het kader van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid werd bij Belfeld de Loherschans opgegraven.312

(kaartlocatie 78)  De vindplaats bestaat uit een omgracht binnenterrein. Het vondstmateriaal uit de
grachtvullingen dateert uit de late 16e tot vroege 17e eeuw. De buitenmaatse lengte en breedte van de
schans zijn respectievelijk circa 90 en 60 m. Het binnenterrein heeft een lengte en breedte van
respectievelijk circa 70 en 45 m. De  breedte van de gracht is tussen de 8 en 10 m. De bodem bevindt
zich tussen 1,30 m en 1,75 m onder het maaiveld. Zandige afzettingen in de bodemlaag maken
duidelijk dat er periodiek ook stromend water door de gracht ging.
Vrijwel de enige grondsporen zijn twee parallelle langwerpige kuilen met een lengte en breedte van
respectievelijk circa 9 m en 1,20 tot 2 m en een maximale diepte van circa 50 cm. De onderlinge
afstand tussen beide grondsporen bedraagt circa 15 m. Beide grondsporen bevatten baksteengruis en
kunnen worden geïnterpreteerd als restanten van de fundering van een gebouw. Vanaf het
binnenterrein was aardewerk uit in de gracht gedumpt, vooral Nederrijns aardewerk uit de late 16e of
vroege 17e eeuw. Er waren eigendomsmerken ingekrast, een gewoonte die bij soldaten en in kloosters
voorkomt. In dit geval zou dat volgens de opgravers duiden op militair gebruik, hoewel men zich kan
indenken dat ook ‘burgers’ die enige tijd ergens tezamen tegen wil en dank verblijven, hun spullen
gaan merken. Bij in beerputten bij middeleeuwse gasthuizen aangetroffen bestek ziet men hetzelfde
verschijnsel.
Op het door vele amateur-meldingen bekende terrein ’t Haselt, hoog gelegen bij een beek ten oosten
van Beesel, zijn in 1999 ter plaatse van wegen in het westelijk deel van terrein proefsleuven getrokken
in het kader van de ruilverkaveling Beesel – Swalmen. Het was een beperkt onderzoek dat tegen de
verwachting in geen middeleeuwse vondsten opleverde.313 (kaartlocatie 70)
Aan de rand van het broekgebied dat de zandrug waarop Reuver en Beesel liggen in het oosten
begrenst, zijn langs de in uitvoering zijnde Rijksweg 73-Zuid bij de hoeve Oud Waterloo bij
archeologische begeleiding de resten aangetroffen van 18e-eeuwse bijgebouwen van deze hoeve.314

Zuidelijker in het tracé van de Rijksweg 73-Zuid zijn in 2000 ten westen van de kom van Swalmen op
de noordoever van de Swalm bij de locatie Swalmen-Middelhoven in twee proefsleuven, circa 200 m,
respectievelijk 400 meter ten noorden van de beek enige paalsporen en kuilen en twee bijgiftloze
inhumatiegraven met oost-west orientatie gevonden.315 (kaartlocatie 79)
Eén graf lag op de rand van of in een depressie, de ander in een depressie. Een van de graven had
een 14C-datering van circa 750 – 1000 AD. Eén grafkuil was door verbruining niet meer te herkennen,
de andere nog wel. De in de proefsleuven gevonden scherven waren voor de helft hoogmiddeleeuws
(Elmpt en Zuid-Limburg) en verder IJzertijd, Romeins en Karolingisch. Hieruit mag geconcludeerd
worden dat het beekdal in de directe omgeving van het huidige Swalmen al in de IJzertijd bewoond
werd en dat de bewoning, mogelijk met hiaten, doorliep in de Romeinse tijd, Vroege en Hoge
Middeleeuwen. Daarna is de bewoning afgedekt door een als ‘esdek’ geïnterpreteerde ophoging.
Omdat er weinig grondsporen gevonden waren, is (achteraf misschien ten onrechte) afgezien van een
definitief onderzoek. Het probleem van de slechte leesbaarheid van grondsporen tengevolge van
verbruining is in dit stadium van het A-73 onderzoek waarschijnlijk onvoldoende onderkend. Wel is
gekozen voor archeologische uitvoeringsbegeleiding.
Ook bij de uitvoeringsbegeleiding in 2004 zijn slechts weinig grondsporen waargenomen, mogelijk als
gevolg van de slechte zichtbaarheid.316 Slechts vijf sporen bevatten aardewerk, waarvan drie
Karolingisch. De meeste vondsten zijn vlakvondsten, uit de bouwvoor of het esdek. De helft van de
gevonden middeleeuwse scherven zijn vroegmiddeleeuws  (49%); 13 % is van na 1000; de rest is
ondefinieerbaar. Van de 510 vroegmiddeleeuwse scherven is het merendeel karolingisch.  Enkele zijn
Merovingisch (laat 5e - 7e eeuw). Het meeste importaardewerk komt uit Badorf. Er is ook een grote
component Karolingisch grijs aardewerk, waaronder van het Gittermuster-baksel (Mayen). Er is ook
locaal handgemaakt aardewerk gevonden, van Merovingische of Karolingische ouderdom. Het latere
aardewerk bestaat uit Elmpt en Zuid-Limburgs.

312 Tichelman 2004; Demiddele 2001; Schotten 2002; 2004.
313 Spanjer 1999.
314 Tichelman 2006.
315 Lohof 2001.
316 Kusters 2004.
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De conclusie dat zich in de directe omgeving een vroegmiddeleeuwse nederzetting bevonden heeft, is
hiermee bevestigd. De plek bevindt zich op een kilometer ten westen van de middeleeuwse
parochiekerk van Swalmen. Op grond van het plaatsnaamtype wordt aan Swalmen een
vroegmiddeleeuwse ouderdom toegeschreven. Mogelijk heeft de vroegmiddeleeuwse bewoning een
dynamisch karakter gehad, mogelijk waren er meer vroegmiddeleeuwse nederzettingen op de
noordoever van de Swalm. Kennelijk heeft de bewoning zich na 1000 rond de kerk geconcentreerd.
Verder van de Swalm, op het industrieterrein Swalmen-Reubenberg, zijn geen middeleeuwse resten
aangetroffen.317 Wel werden hier twee kuilen gevonden met een doorsnede van 1,5 m, onregelmatig
van vorm. Onderin bevond zich een concentratie van verbrande leem en houtskool. De functie van de
kuilen onduidelijk. Dit soort kuilen is bij onderzoeken elders ook aangetroffen zijn en dan soms als
houtskoolmeilers geïnterpreteerd worden en soms met bosontginning in verband gebracht worden (zie
hieronder Geleen-Middengebied).

In 2002 is op de locatie Swalmen-Nieuwenhof een definitieve opgraving uitgevoerd in het kader van
de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid. (kaartlocatie 80)
Het middeleeuwse nederzettingsterrein lag direct ten zuiden van het Swalmdal, 250 meter ten zuiden
van de Oudborg, op een vlak deel van het zwak golvende Maasterras. In de Vroege Middeleeuwen (7e

eeuw) heeft het terrein waarschijnlijk deel uitgemaakt van de periferie van een nederzetting. In de 12e

eeuw vormt het opgravingsterrein echter het centrum van een nederzetting. Naast gebouwen zoals
vermoedelijk een woon(stal-)huis, stallen, schuren en spiekers, beschikte de nederzetting over een
waterput en een tweetal oventjes. Of de watervoorziening geheel afhankelijk was van deze waterput of
dat men tevens (drink-)water betrok uit de Swalm valt op basis van de nu beschikbare gegevens niet
te zeggen. De twee oventjes aan de westelijke rand van de nederzetting hebben gezien het
voorkomen van verbrande ingrediënten waarschijnlijk gediend voor de bereiding van voedsel.
De aangetroffen structuren maakten waarschijnlijk deel uit van één erf. De opgegraven nederzetting
heeft blijkens de gevonden metaalslakken, die zowel op productie als bewerking (smeden) van ijzer
duiden, niet alleen een agrarische functie gehad. Twee bijzondere vondsten zijn een toetssteen van
lidiet en een zogenaamde ‘potquern’. De vondst van enkele hoefijzers wijst op de aanwezigheid van
paarden als rijdier. Dit laatste gegeven is niet zo uitzonderlijk als men bedenkt dat de hoofdbewoners
van een hoeve van gemiddelde omvang in deze periode tenminste eigenerfde boeren zullen zijn
geweest en mogelijk zelfs deel uitmaakten van de (lagere) adel.
Na 1200 verplaatst de bewoning zich definitief naar elders, waarna het opgravingsterrein verder in
gebruik genomen wordt als akkerland om dat tot op de dag van vandaag te blijven.
Het aangrenzende land was waarschijnlijk door houtwallen opgedeeld in kleinere kavels, terwijl een
greppel in het zuidelijke deel van de opgraving aantoont dat greppels zorg droegen voor de afvoer van
overtollige neerslag.Het historische verkavelingspatroon en de (holle) wegen stammen waarschijnlijk
uit de periode van de volmiddeleeuwse bewoning.
Het merendeel van het aardewerk dateert uit de Volle Middeleeuwen. Onder het volmiddeleeuwse
aardewerk domineert de Elmpter waar (56%). Ook komt veel Zuid-Limburgs aardewerk voor (21%). De
overige categorieën zijn minder vertegenwoordigd: Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk (15%),
Maaslands aardewerk (4%), Pingsdorf aardewerk (3%), gedraaid grijs aardewerk (1%). Paffrath
aardewerk is vrijwel afwezig. De bestudering van het handgemaakte en het Elmpter aardewerk uit
deze opgraving hebben tot kenniswinst op het gebied van de aardewerktypologie geleid, welke
hieronder nader besproken wordt.

In Echt en Susteren is sinds 1995 weinig voor de Middeleeuwen relevant onderzoek uitgevoerd. Bij
Echt-Bosserhof wegens de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid in 2006 in de binnenbocht van een in het
Atlanticum verlande Maasmeander een nederzetting uit de 12e tot 14e eeuw ontdekt.318 De clusters
kuilen en paalkuilen lijken tot de randzone van éen of twee erven te behoren. Het aardewerk bestaat
voornamelijk uit Zuid-Limburgs aardewerk en Elmpter waar. Verder onderzoek in de nabijheid is
wegens de ontwikkelingen rond de rijksweg 73 gewenst. (kaartlocatie 81)
Proefonderzoek ten noorden van Echt-Peij, aan de noordzijde van het laatmiddeleeuwse gehucht
Hingen bracht geen aan de Middeleeuwen toegeschreven bewoningssporen aan het licht.319

Waarschijnlijk is de locatie pas in de Volle of Late Middeleeuwen ontgonnen. De 12e – tot 15e-eeuwse
scherven hangen waarschijnlijk met de aanleg van akkers samen. Vergeleken met de prehistorische
bewoning is de verspreiding van de middeleeuwse bewoning geconcentreerder.

317 Rensink e.a. 1999.
318 Goossens 2006.
319 Tichelman 2006.
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Proefsleufonderzoek ten oosten van Susteren leverde alleen een 12e-eeuwse pot op uit een
voormalige loop van de Rode Beek.320

In het gebied tussen Roosteren, Susteren, Holtum en Nieuwstadt is sinds 2000 veel onderzoek
uitgevoerd wegens de uitbreiding van industrieterreinen met bijbehorende infrastructuur.
In 2001 leidde de kartering van een tot dusver archeologisch ‘leeg’ gebied ten noorden van Gebroek
tot de ontdekking van diverse vindplaatsen uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen, vooral in
het gebied tussen A2 en Julianakanaal.321 Het plangebied bevindt zich op het meest westelijk gelegen
en tevens jongste laagterras: het terras van Buchten-Grevenbicht ten westen van Susteren en Holtum.
Het terras van Buchten-Grevenbicht wordt doorsneden door verschillende beken afkomstig uit
zuidelijke en zuidoostelijke richting, die voor een deel in oude Maasmeanders stromen en voor een
deel een eigen dal hebben uitgeschuurd. Het gebied heeft hierdoor een gevarieerd reliëf. De
vindplaatsen bevinden zich in de top van de oude rivierklei. Het gebied is afgedekt door jonge rivierklei
die tussen de Romeinse tijd en 1200, mogelijk nog na 1200 is afgezet.322

In 2004 zijn in het tracé van de N 296 ten noorden van Gebroek proefsleuven getrokken, gevolgd door
een geïmproviseerde definitieve opgraving, waarbij een zeer waardevolle en bijzondere vindplaats
(Holtum-Noord) is ontdekt.323 Het gaat om een nederzetting uit de tweede helft van de 4e eeuw en het
begin van de 5e eeuw, op de overgang van laat-Romeinse tijd naar Vroege Middeleeuwen.
(kaartlocatie 82)
De nederzetting is gelegen aan een voormalige geul. Kuilen, haarden en stookplaatsen met
houtskoolblokken in zeer gave conditie, eenschepige plattegronden, lemen vloeren, hutkommen,
spiekers, werkplaatsen en vele vondsten, waaronder 110 munten, zijn afgedekt door meerdere
overstromingen. In de nabijheid bevinden zich sporen uit de 11e, 12e en 13e eeuw met mogelijk het
restant van een kleine motte.
Helaas is dit onderzoek nog niet uitgewerkt. Toch is al, ondanks het kleine, waarschijnlijk te kleine,
opgegraven oppervlak, duidelijk dat het gehele aan de N 296 grenzende terrein van groot belang is en
verder onderzocht en beschermd moet worden.
In het aangrenzende gebied direct ten zuiden van Gebroek, in Holtum-Noord II, zijn bij karteringen
eveneens vindplaatsen uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen ontdekt.324 Hoewel proefsleuven
werden aanbevolen, bleef het vervolgonderzoek beperkt tot éen proefsleuf en archeologische
begeleiding van het uitgraven van wegcunetten, terwijl de rest van het terrein zonder verder onderzoek
overbouwd is. In de cunetten zijn sporen uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen
waargenomen.325

Inventariserend onderzoek langs de Langere Weg ten westen van Nieuwstadt in een gebied waar
weinig van verwacht werd, leverde diverse vindplaatsen op, vaak gerelateerd aan verhogingen in
landschap. Uit de Middeleeuwen werd een kleine concentratie Karolingisch aardewerk gevonden. Bij
een opgraving werden aan de rand van een beek vier kuilen met een diameter van circa 1,40 meter,
met in de vulling veel houtskool, gevonden. Het houtskool uit éen kuil leverde een 14C datering op:
640-810 AD. Het tijdens het inventariserend onderzoek gevonden Karolingisch aardewerk kan hier
mee samenhangen. Een andere kuil bevatte Zuid-Limburgs aardewerk. De kuilen zijn geïnterpreteerd
als houtskoolmeilers uit de Vroege en Volle Middeleeuwen.326 (kaartlocatie 83)

Aan de westzijde van Sittard werd in 1999 onderzoek uitgevoerd op het Hoogveld327(kaartlocatie 84)
Na bewoning in de Romeinse tijd was dit terrein in de 3e eeuw verlaten. Pas rond 1100 werd het weer
ontgonnen, waarbij door de onderzoekers een overeenkomst gezien wordt met de ontginning van de
plateaus in het zuidelijke heuvelland, die zich in dezelfde tijd afspeelt.
Op het Hoogveld werd een omgracht terrein van 0,5 ha (105 x 60 m) aangetroffen met
bewoningssporen uit de 12e en 13e eeuw. Het omgrachte terrein wordt als een moated site gezien. De
gracht had een breedte van 2,5 meter en een diepte van 1,30 – 1,40 –mv. Het was een droge gracht.
Direct langs het omgrachte terrein liep een voorganger van een tot voor kort nog bestaande landweg.

320 Ball e.a. 2006.
321 Polman 2001.
322 Geraeds 2002.
323 Hoegen 2004, 2005.
324 Polman 2001b
325 Krist & Silkens 2005.
326 Polman 2000, Tichelman 2001. Lohof 2003,
327 Tol & Schabbink 2004.
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Het binnenterrein is wegens tijdgebrek en slecht weer niet nader onderzocht. Het omgrachte gebied is
omstreeks 1300 weer verlaten. Daarna is het terrein alleen nog als akker in gebruik. De vergelijking
wordt getrokken met Brabant, waar de bewoning zich na de Volle Middeleeuwen naar de beken
verplaatst. Gesteld wordt dat dat ook in Limburg het geval is, omdat tijdens de Late Middeleeuwen de
dorpen in de beekdalen liggen.328 Deze vergelijking gaat echter niet op. Er wordt niet gedacht aan de
waarschijnlijkheid dat de dorpen ook in de Vroege Middeleeuwen in en langs de beekdalen liggen en
dat het vanuit de beekdalen is dat de plateaus ontgonnen worden.
Laatmiddeleeuwse karrensporen op het Hoogveld gaan vooraf aan een weg uit de Nieuwe Tijd.
Erfgreppels van bewoning op 300 meter ten noordoosten van de moated site hebben niet precies de
zelfde plaats als de 19e eeuwse kavelgrenzen, maar wel dezelfde oriëntatie. De 19e eeuwse
verkaveling kan een middeleeuwse oorsprong hebben.

Ook het gebied tussen Sittard en Geleen (landschapspark de Graven) wordt gekenmerkt door de
afwezigheid van vroegmiddeleeuwse vondsten en een gelijkmatige strooiing van Zuid-Limburgs
aardewerk, hetgeen wijst op een ontginning in de 11e en 12e eeuw. Het gebied bestaat uit een vlakke
lösswand. Het oostelijk deel van het terrein maakt deel uit van dal van de Geleenbeek. Op een locatie
op 350 meter van de Geleenbeek is bij karterend onderzoek in 2002 een hogere dichtheid aan
middeleeuws aardewerk aangetroffen. Dat zou kunnen wijzen op een nederzetting.329 (kaartlocatie 85)
In aangrenzend gebied tussen Sittard en Geleen (Geleen-Middengebied) werd een 14C- datering
verkregen voor de 11e/12e-eeuwse ontginning.330 Onder colluvium werden twee kuilen met veel
houtskool gevonden met een datering tussen 987-1157 AD. De brandkuilen worden met
ontginningsactiviteiten in verband gebracht. Ze zijn zichtbaar in het overgangsgebied tussen de Bt-
horizont en het colluvium. Van Hoof en van Wijk wijzen op overeenkomstige geïsoleerde
houtskoolkuilen elders, alle daterend uit de periode 700-1100.331 (kaartlocatie 86)

In de oude binnenstad van Sittard werd booronderzoek verricht op een terrein langs de oude markt,
dicht bij de door Roebroek in 1981 gelokaliseerde motte.332(kaartlocatie 74) De onderzoekslocatie ligt
op de plaats waar de voorburcht van de motte door een gracht gescheiden wordt van de hoofdburcht.
Ter hoogte van boring 2 en 6 zijn in 1981 elf houten palen, waarschijnlijk van een brug, gezien in een
gracht van 8 meter breed en 2 meter diep. Deze gracht is nu aangeboord onder een ophogingspakket
van 1,25 tot 3 meter onder het maaiveld. Op 4,70 m onder maaiveld was de bodem van de gracht nog
niet bereikt. Het rapport geeft een onverstandige aanbeveling, namelijk dat als de parkeergarage niet
dieper gaat dan het ophogingspakket, vervolgonderzoek niet nodig is. Dit mag niet als reëel en
duurzaam behoud worden gekenmerkt en leidt tot kennisverlies op een zeer belangrijke locatie.

5.5. Synthese
Het middenterras tussen Belfeld en Geleen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot
aantal middeleeuwse vindplaatsen. Nog bestaande dorpen en steden kunnen op historische en
toponymische gronden tot het (potentiële) vindplaatsenbestand gerekend worden, ook al is er zoals in
Echt (in de 10e eeuw voor het eerst vermeld) nog geen onderzoek verricht.
De bebouwing van de kernen bemoeilijkt het antwoord op de vraag of de vroegmiddeleeuwse kern op
dezelfde plaats lag als het huidige centrum, of dat er onder de huidige bebouwing sprake is van een
meer dynamisch nederzettingssysteem, waarbij de vroegmiddeleeuwse bewoning zich over korte
afstanden verplaatste totdat in de Hoge Middeleeuwen fixatie optrad. De vondsten in het tracé van de
Rijksweg 73 op de noordelijke oever van de Swalm, bij Swalmen-Middelhoven, zouden op het laatste
kunnen wijzen.
Een aantal van de nog bestaande nederzettingen kan zijn voortgekomen uit vroegmiddeleeuwse
domeinen, waarvan een herenhoeve met een eigenkerk het centrum vormde. Uit historische bron is
bekend dat in enkele nederzettingen in Midden-Limburg (Susteren, Asselt, Sint Odiliënberg,
Maasbracht, Swalmen, Echt en Linne) Karolingisch koningsgoed was gevestigd.333 Susteren en Sint

328 Tol & Schabbink 2004, 66.
329 Roymans 2002. Vindplaats 7; Archis waarneming 54537.
330 Van Hoof & Van Wijk 2006.
331 Naast de kuil uit Geleen-Middengebied gaat het om kuilen te Linden-De Geest (Verhart 2000,187), Veldhoven
(Van Hoof & Van Beek 2005,104), Maastricht-Randwyck (PSHAL 126 (1990), 214-215). Roermond-Elmpterweg
(Duurland 2003), Born - Swentibold (Lohof 2003, 32;) en Venray (Van der Velde & Kenemans 2003)
332 Archis-waarneming 16022
333 Renes 1999, 294.
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Odiliënberg nemen daaronder een bijzondere positie in omdat hier geestelijke centra (kloosters) zijn
gesticht.
Ook buiten de nog bestaande dorpen zijn nederzettingen aangetroffen, waarvan de bij Holtum-Noord
aangetroffen laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse nederzetting, mede door zijn goede conservering, de
meest spraakmakende is. Waarom nederzettingen als deze verlaten zijn terwijl elders
bewoningscontinuïteit is of verondersteld mag worden, is meestal niet duidelijk. In Holtum-Noord kan
gedacht worden aan door overstromingen veroorzaakte overlast en aan de demografische en politieke
onrust die eigen was aan de 5e eeuw. Vroegmiddeleeuwse nederzettingen waren waarschijnlijk minder
plaatsconstant dan grafvelden en werden mogelijk met zekere regelmaat binnen een bepaald
territorium verplaatst, terwijl de grafvelden langer in gebruik blijven.
Grafvelden uit de 6e en 7e eeuw, zoals gevonden bij Swalmen en Sittard-Kemperkoul, kunnen bij een
of meer nog niet ontdekte nederzettingen – gelegen op loopafstand van de grafvelden- behoord
hebben, maar ook bij nederzettingsarealen waaruit nog bestaande dorpen gegroeid zijn.
Een categorie apart vormen locaties als Haagsittard waar een kleine vroegmiddeleeuwse nederzetting
–waarschijnlijk niet meer dan éen of twee erven,  opmerkelijk genoeg met enkele graven in de
nederzetting – uitgroeit tot een uit enkele erven bestaand gehucht in de 12e eeuw om daarna terug te
vallen tot de omvang van een alleenstaande boerderij.
Opvallend aan de vroeg- en hoogmiddeleeuwse nederzettingen is de ligging aan oude
Maasmeanders, aan de terrasranden en op koppen en ruggen in de directe nabijheid van een beek. In
de directe nabijheid van de nederzettingen wordt het na de Romeinse tijd geregenereerde bos
opnieuw ontgonnen en worden akkers aangelegd.
De grote ontginningsgolf start in de 11e eeuw en zet zich voort tot in de 13e eeuw. Bijna alle bossen
worden gerooid. Met houtskool gevulde kuilen, een fenomeen dat pas recent aandacht heeft
gekregen, getuigen van de hoogmiddeleeuwse (mogelijk ook van de vroegmiddeleeuwse) ontginning.
In de oudste kastelen, op de mottes (Limbricht, Dieteren, Grasbroek, Millen e.a.), huizen lokale
heersers, die waarschijnlijk het voortouw in de ontginning nemen. Rond een motte en een kerk
ontstaat in de 11e eeuw de oudste kern van Sittard.
In de 12e eeuw ontstaan nederzettingen op plaatsen die eerst niet of nauwelijks bewoond waren, zoals
het al genoemde Haagsittard, Swalmen-Nieuwenhof, Sittard-Hoogveld, Echt-Bosserhof. Na 1200
verdwijnen deze geheel of grotendeels. Alleen bij Tegelen-Bakenbos lijkt sprake te zijn van een later
verlaten nederzetting, waarvan het zwaartepunt van de bewoning in de 13e – 14e eeuw valt. In deze
periode is ook het ontstaan te plaatsen van omgrachte, meer geïsoleerd liggende boerderijen, “moated
sites”, zoals bij Sittard-Hoogveld en later bij Reuver en Beesel. Deze liggen wat verder van de beken
af. In de nieuwe tijd worden de grenzen van het Middenterras opgezocht voor de aanleg van
vluchtschansen en landweren. Op de overgang naar de moderne tijd worden de broekgebieden aan
de oostzijde, aan de voet van het hoogterras, ontgonnen.

5.6. Evaluatie: kenniswinst
Zowel in de periode voor als na 1995 heeft er op het middenterras relatief veel onderzoek plaats
gehad. Het onderzoek uit het laatste decennium is een waardevolle aanvulling op het onderzoek, dat
eerder in dit gebied plaats had. Opvallend is echter de afwezigheid van grafvelden in het recente
onderzoek. Van het oude onderzoek verdient het grafveld van Sittard-Kemperkoul, dat nu alleen in de
vorm van een geprint manuscript beschikbaar is, een volwaardige publicatie. Prioriteit hebben ook de
verdere uitwerking en publicatie van de opgravingen te Haagsittard en Susteren-Salvatorplein.
Ten aanzien van het recente onderzoek hebben de onderzoeken van de amateurs in Maas- en
Swalmdal en van diverse archeologische bedrijven in het gehele gebied tot kennisvermeerdering
geleid op het gebied van de nederzettingsgeschiedenis, van de ontginningsgeschiedenis en op het
gebied van aparte fenomenen als de schans te Belfeld. Zorgelijk is echter dat het grote potentieel aan
kennis dat de niet uitgewerkte en niet gepubliceerde opgraving van Holtum-Noord biedt, niet
beschikbaar is. Het unieke van deze locatie is dat hier de overgang van Romeinse tijd naar 5e eeuw in
een immigranten(?)nederzetting bestudeerd kan worden.
De opgravingen van de schans te Belfeld en in het onderzoek bij Swalmen-Nieuwenhof. hebben
weliswaar tot kenniswinst geleid, maar helaas geldt ook hier dat het volledige rapport alleen in
manuscriptvorm beschikbaar is.
Dat is vooral voor Swalmen-Nieuwenhof jammer, omdat de nu beschikbare tekst laat zien, dat het hier
gaat om een waardevolle publicatie over nederzettingsgeschiedenis, waarbij de archeologische sporen
in een brede historische en historisch-geografische context geplaatst worden.
Bovenal is het belang van dit onderzoek echter dat de hier gepresenteerde analyse van het aardewerk
een grote waarde heeft voor de studie van de materiële cultuur en essentieel is voor onderzoek elders.
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In de publicatie van Swalmen-Nieuwenhof wordt voor het eerst, althans wat de oostelijke Maasoever
aangaat, aandacht besteed aan de categorie van het Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk.
Verder wordt diep ingegaan op het Elmpter aardewerk dat hier 51% van het totaal aantal scherven
uitmaakt, terwijl het Zuid-Limburgs 19% van het totaal aantal scherven uitmaakt. Wanneer alleen naar
het aardewerk uit de Volle Middeleeuwen wordt gekeken, dan zijn de verhoudingen zelfs Elmpt 56%
en Zuid-Limburgs 21 %.
Dit is een totaal andere situatie dan in Susteren en Haagsittard. Hier is een dominantie Hoge
Middeleeuwen van het Zuid-Limburgs aardewerk. In Haagsittard gaat het om 79% van het totaal en in
Susteren om 39%. Het verschil tussen beide is het gevolg van het feit dat Haagsittard voor 1000 en na
1250 minder intensief bewoond is dan Susteren. Bij beide opgravingen is de component ‘Elmpt’ maar
3%. Wanneer alleen naar het aardewerk uit de Volle Middeleeuwen gekeken wordt, beslaat het Zuid-
Limburgse aardewerk in Susteren 90% daarvan en Elmpt 7%. In Haagsittard is het aandeel Zuid-
Limburgs in het volmiddeleeuwse aardewerk 94% en Elmpt 4%.
Swalmen ligt hemelsbreed 11 km van Elmpt, terwijl Susteren en Haagsittard op 27 km, respectievelijk
31 km hemelsbreed van Elmpt verwijderd zijn. Swalmen is hemelsbreed 32 km verwijderd van
Brunssum/Schinveld, terwijl de afstand daarvan tot Haagsittard en Susteren 9 km, respectievelijk 15
km is.
De afstand tot het productiecentrum kan voort een deel als een verklaring van de verschillen in het
aardewerkspectrum gelden. Swalmen ligt meer in de regio Elmpt en Haagsittard meer in de regio
Brunssum/Schinveld. Uit het verschil tussen de hoeveelheid Zuid-Limburgs in Swalmen en Elmpt in
Haagsittard kan echter afgeleid worden dat op de middellange afstand Zuid-Limburgs aardewerk een
betere marktpositie had.
Een complicerende factor is dat de vraag gesteld kan worden of het bij in Sittard gevonden Elmpter
aardewerk om in de regio Elmpt-Brüggen geproduceerd aardewerk gaat of om in Zuid-Limburg
geproduceerd “Elmpt”. Bartels beschouwt “Elmpt” als een soortnaam voor op meer plaatsen in het
Rijnland en Limburg, waaronder Brunssum-Schinveld, gemaakte keramiek.334

Ostkamp gaat in de publikatie van Swalmen-Nieuwenhof diep in op de aard van de Elmpter waar en
op het voorkomen hier van het Zuid-Nederlandse handgemaakte aardewerk. Omdat hierin de grote
kenniswinst voor deze regio zit, worden zijn bevinden uitvoerig weergegeven.

Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk, zoals we dat kennen uit Brabant en Vlaanderen, is in
Swalmen als een aparte groep onderkend. Het maakt 13% uit van het totaal aantal scherven en 15%
van het aantal scherven uit de Volle Middeleeuwen. Het Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk is
over het algemeen gemakkelijk te herkennen aan het voorkomen van gelaagdheid op de
breukvlakken.335 “Hierbij wordt een meestal donkere kern afgewisseld met twee lichte buitenste lagen,
die weer aan de buitenzijde donker zijn. Deze gelaagdheid werd veroorzaakt door het bakproces en
kon op verschillende wijzen ontstaan. Een lage temperatuur tijdens het bakken zorgde ervoor dat de in
de klei aanwezige organische verontreiniging niet geheel verbrandde. Omdat dit aan de oppervlakte
van de pot wel gebeurde, werd deze lichter dan de kern. Een tweede mogelijkheid is dat potten
reducerend werden gestookt, terwijl aan het einde van het bakproces zuurstof in de oven werd
gelaten. Hierdoor oxideerde het oppervlakte van de pot. Een hieraan verwante techniek is het uit de
oven halen van potten terwijl deze nog heet zijn. Naast de baksels met drie lagen op de breuk komen
ook egale baksels voor welke in kleur variëren van roodbruin tot beige.336

De vroegste voorbeelden van handgemaakte keramiek uit de Kempen dateren uit de 9e eeuw.337

Vervolgens blijft deze groep aardewerk daar in ieder geval in gebruik tot in het derde kwart van de 11e

eeuw.338.
De in Swalmen aangetroffen randscherven van Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk sluiten qua
vormgeving voor een belangrijk deel aan bij het totnogtoe gepubliceerde materiaal uit Brabant. Het
grootste deel van de producten die tot deze aardewerkcategorie te rekenen is, bestaan waarschijnlijk
uit kogelpotten. De in Swalmen uitgevoerde opgravingen bewijzen dat het Zuid-Nederlandse
handgemaakte aardewerk ook in midden Limburg op grote schaal moet zijn vervaardigd en gebruikt.
Het oudste in Swalmen opgegraven voorbeeld van Zuid-Nederlands handgemaakt aardewerk dateert

334 Bartels 1999, 97.
335 In de beschrijving van dit baksel wordt de tekst van het rapport over Swalmen-Nieuiwnhof letterlijk of enigszins
samengevat gevolgd
336 Verhoeven 1998, 46-48
337 Verhoeven 1993, 74
338 Verhoeven 1998, 48
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uit de Karolingische tijd. Voor de totale groep wordt uitgegaan van een globale datering tussen 875 en
1075.”
Een groep randen die waarschijnlijk tot de relatief late voortbrengselen van het Zuid-Nederlands
handgemaakte aardewerk behoort, sluit zowel qua baksel als randvorm aan bij het Elmpter aardewerk.
Naast de overeenkomst van een deel van het Zuid-Nederlands handgemaakte aardewerk met de
latere Elmpter waar vertoont een ander deel van het handgemaakte aardewerk qua baksel een grote
mate van overeenkomst met het Zuid-Limburgse aardewerk dat vanaf het midden van de 11e eeuw op
de markt verscheen.”

De vraag die Ostkamp opwerpt, is: kan het zo zijn dat het Zuid-Nederlands handgemaakte aardewerk
gedurende de late 9e, de 10e en een deel van de 11e eeuw op verschillende locaties voor een locale of
regionale markt werd geproduceerd en dat vanuit deze kleinschalige producties in de loop van de 11e

eeuw grote gespecialiseerde pottenbakkerscentra als die in Zuid-Limburg en Elmpt zijn ontstaan?
Voor het beantwoorden van deze vraag is slijpplaatjes-onderzoek nodig en meer onderzoek in de
productieplaatsen zelf.
Het Elmpter aardewerk noemt Ostkamp van alle in Swalmen gevonden aardewerksoorten “de meest
problematische”. Het betreft aardewerk dat van tertiaire klei werd vervaardigd en reducerend
gebakken is. De scherf heeft een zandig baksel dat verwantschap vertoont met het Zuid-Limburgs
aardewerk. Elmpter aardewerk werd geproduceerd in de regio Elmpt/Brüggen.

Bij de uitwerking van de uit Swalmen afkomstige keramiek werd in eerste instantie nagenoeg al het
reducerend gebakken aardewerk met een zandig baksel als ‘Elmpt’ beschreven. Ostkamp noemt dit
ook het ‘klassieke’ Elmpter baksel en heeft hier vervolgens de opmerking ‘Elmpt 1’ aan toegevoegd,
omdat in de Swalmense vondstgroep ook andere Elmpter baksels konden worden onderscheiden.
Een tweede bakselgroep is het ‘Elmpt 2’ baksel. De producten uit deze groep zijn klinkend hard
gebakken. Een deel van deze scherven is niet geheel reducerend gebakken en blijkt op de breuk rood
van kleur te zijn. Hoewel deze roodbruine kleur mogelijk verklaard kan worden door de hoge
baktemperatuur, kan ook niet worden uitgesloten dat deze producten in andere productiecentra dan
die van Elmpt 1 zijn vervaardigd.
Elmpt 3 is een groep waarvan het baksel zowel overeenkomst vertoont met het Zuid-Nederlandse
handgemaakte aardewerk als het aardewerk uit Elmpt.
“Aanvankelijk werd gedacht dat aan het verschil tussen de drie onderscheiden bakselgroepen een
chronologische verklaring ten grondslag zou liggen. ‘Elmpt 3’ zou in dat geval een 11e-eeuws baksel
zijn dat geïnterpreteerd moet worden als een overgangsvorm tussen het Zuid-Nederlandse
handgemaakte aardewerk en de klassieke Elmpter waar. Vanaf de vroege 12e eeuw hebben de
producten dan een klassiek ‘Elmpt 1’ baksel, terwijl rond het midden en de tweede helft van de 12e

eeuw meer en meer potten vervaardigd werden die een vrijwel volledig gesinterd baksel hebben
(Elmpt 3).”

In Swalmen is echter éen 11e-eeuwse vondstgroep aangetroffen waarin alle baksels zijn
vertegenwoordigd. “Dat we in dit geval met een zuivere vondstgroep van doen hebben, bewijst de
eenvormigheid van de randvormen die in deze groep aanwezig zijn. Van een chronologische
opeenvolging in absolute zin lijkt derhalve geen sprake. Toch bestaat de indruk dat het geschetste
verhaal statistisch gezien wel enige geldigheid heeft. Zo vormen de gesinterde potten in eerste
instantie (11e eeuw) waarschijnlijk toevallige uitzonderingen die ontstonden gedurende het bakproces,
terwijl men er in de loop van de 12e eeuw naar ging streven dergelijke minder poreuze producten te
vervaardigen. Overigens bewijzen de 11e-eeuwse gesinterde stukken dat er vanaf dat moment
gespecialiseerde pottenbakkers met speciaal voor dat doel vervaardigde ovens moeten zijn geweest.
In eenvoudige veldovens worden simpelweg geen temperaturen bereikt die dergelijke gesinterde
producten tot gevolg zouden hebben. Producten met een ‘Elmpt 3’ baksel verdwenen in de late 11e

eeuw van het toneel.”
De veronderstelling dat de productie van Elmpter aardewerk reeds in de tweede helft van de 11e eeuw
op gang is gekomen, lijkt op grond van de Swalmense vondsten zeer waarschijnlijk. Er kunnen
daarnaast natuurlijk ook andere (thans nog niet bekende) productiecentra zijn geweest waar deze
aardewerksoort werd vervaardigd. Ook in de Duitse Rijnstreek verschenen in de 11e eeuw diverse
pottenbakkerijen die blaugraue Ware, een groep waartoe ook het Elmpter aardewerk gerekend wordt,
gingen produceren.339

339 Verhoeven 1998, 50
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De meest voorkomende vorm onder het Elmpter aardewerk is de kogelpot. De vroegste vorm van
deze pot heeft een ronde, vierkante of verdikte rand. Dit type kogelpot verschijnt ergens in de 11e

eeuw op de markt en komt vooral voor in een ‘Elmpt 3’ baksel, terwijl een enkel exemplaar een ‘Elmpt
1’ of een ‘Elmpt 2’ baksel heeft. In de vroege 12e eeuw of mogelijk zelfs iets eerder verschenen de
klassieke driehoekige randen, die tot in de vroege 13e eeuw in productie bleven. De latere varianten
van dit model zijn voorzien van groeven op de schouder. In de late 12e eeuw verandert het model van
de rand van de kogelpotten. De driehoekige rand maakt plaats voor een platte rand met een groef
boven op de lip. Ook bij deze kogelpotten komen groeven op de schouder voor. Elmpter kogelpotten
blijven in productie tot in de late 13e of vroege 14e eeuw.

Vanaf de (tweede helft van de) 12e eeuw kwamen naast kogelpotten ook voorraadvaten van Elmpter
waar voor. De Elmpter voorraadpotten werden zowel met een ronde bodem als met een standring
vervaardigd. Omdat potten met een ronde bodem niet kunnen staan, werden deze potten vaak
ingegraven. De 12e-eeuwse exemplaren hebben, net als de kogelpotten uit deze periode, een
vierkante rand, soms met daaronder een rij duimindrukken of een andere versiering. De latere (13e-
eeuwse) voorraadvaten hebben meestal een brede kraagrand met daaronder eveneens een
versiering. In Swalmen ontbreken deze voorwerpen.
Tot de nieuwe vormen van het Elmpter keramiek die kort voor 1200 op de markt verschenen, behoren
kannen en grote kommen.340 Van dergelijke kommen komen onder de Swalmse vondsten slechts
enkele exemplaren voor. Hoewel kannen over het algemeen frequenter voorkomen, ontbreken ze
nagenoeg onder de Swalmense vondsten.

5.7. Evaluatie en aanbevelingen: kennislacunes en onderzoeksvragen
De oostelijke Maasoever bevat een potentieel aan gegevens en onderzoekslocaties die nog niet ten
volle geëxploiteerd zijn en die een bijdrage kunnen leveren aan een aantal onderzoeksthema’s.
Genoemd kunnen worden de nederzettingsstructuur en de nederzettingsdynamiek vanaf het einde van
de Romeinse tijd tot het einde van de Middeleeuwen. In deze regio zijn een aantal plaatsen waar
onderzoek mogelijk is naar de intrigerende 13e en 14e eeuw, wanneer de nederzettingen met
ingegraven palen uit het landschap verdwijnen.
Evenals in andere regio’s is dorps- en stadskernonderzoek van groot belang. Bij
nederzettingsdynamiek moet zowel gedacht worden aan verplaatsing op de zeer korte afstand als
binnen een wat groter gebied. Dat betekent dat niet alleen de historische dorpskern
onderzoekspotentieel hoeft te hebben. Ook onder jongere bebouwing of zelfs daarbuiten (zie
Swalmen-Middelhoven) kunnen zich nederzettingsresten bevinden.
Bij het nederzettingsonderzoek is meer aandacht nodig voor de landschappelijke component, zoals
reliëf, afstand tot Maas en beken, en het verloop en de eventuele verplaatsing van beken. Van een
onderzoek te Haagsittard kan achteraf gezegd worden dat er meer fysisch-geografisch onderzoek
plaats had moeten vinden en dat de omgeving van de nederzetting veel verder verkend had moeten
worden. Dat geldt ook voor Susteren, ook al waren daar de mogelijkheden voor
landschapsarcheologisch onderzoek zeer beperkt.
Voor de Vroege Middeleeuwen is de vraag intrigerend welke nederzettingen bij de opgegraven
grafvelden horen en wat de verklaring is voor het feit dat er de laatste twintig jaar geen grafvelden
meer ontdekt zijn.
De bekende grafvelden zouden waar nog mogelijk aan een vervolgonderzoek onderworpen moeten
worden. Kerkarcheologisch onderzoek heeft in deze regio weinig plaats gehad. In dit combinatie met
grafveld- en nederzettingsonderzoek kan dit meer licht werpen op christianiseringsprocessen.
Dit gebied is historisch bekend om zijn Karolingische koningsgoederen. Onduidelijk is – buiten het
klooster van Susteren- wat hier het archeologisch residu van is en wat de relatie is met Merovingische
en Romeinse structuren. In Echt is met name in de omgeving van de kerk onderzoek nodig. Ook in
Susteren zou waar mogelijk verder onderzoek moeten plaats vinden in de omgeving van de abdij en
langs de oevers van de Rode Beek.
Bij de in dit gebied aanwezige mottes is de vraag waar de bijbehorende civiele bebouwing is en welke
rol de mottes speelden in de ontginning van het landschap.
Sittard is een mooi voorbeeld van een stad die ontstaan is rond een kerk en een motte, maar het is
tevens een van de minst onderzochte steden van Limburg. Zowel de prestedelijke als de hoog- en
laatmiddeleeuwse ontwikkeling zou verder onderzocht moeten worden.
Een zeer groot onderzoekspotentieel lijkt zich te bevinden in de regio Holtum, waar helaas al veel
verloren is gegaan. Het gebied is intrigerend, omdat het meer vatbaar voor overstromingen lijkt te zijn

340 Vergelijk bijvoorbeeld: Arts 1994, 206-208
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geweest dan de hogere delen van het terras. Het is aan te bevelen om te onderzoeken of dit
inderdaad een minder voor bewoning geschikte regio en wat dan toch of juist de reden was voor een
zo bijzondere bewoning als bij Holtum-Noord geconstateerd is.
Het onderzoek te Swalmen heeft duidelijk gemaakt dat de kennis van het aardewerk uit de Volle
Middeleeuwen lacuneus is. Meer onderzoek is nodig naar de relaties in chronologie, technologie en,
typologie tussen Zuid-Limburgs, Elmpter en handgemaakt Zuid-Nederlands aardewerk, zodat er meer
inzicht kan ontstaan in de productie, consumptie en distributie van het locaal en regionaal
geproduceerde aardewerk uit de Volle Middeleeuwen.
Een onduidelijke component binnen de nederzettingen vormen de ingegraven ovens, zoals
aangetroffen in Swalmen en vooral in Haagsittard. De functie daarvan is onduidelijk.
Als laatste kennislacunes kunnen in dit gebied de middeleeuwse infrastructuur (land- en waterwegen)
en de voedseleconomie genoemd worden. Werden Swalm en Rode beek bevaren? Zijn er resten van
watermolens? Welke rol speelden de restanten van Romeinse wegen?
Het middenterras heeft het potentieel om op deze en andere vragen antwoord te geven.
Gezien de aanwezigheid van Romeinse en vroegmiddeleeuwse vondsten op de oostelijke oever van
de Maas, kan niet worden uitgesloten dat het lage aantal van laatmiddeleeuwse vondsten in Steijl en
Belfeld vermoedelijk te wijten is aan een gegevenslacune.341

5.8. Evaluatie en aanbevelingen: monumentenzorg
Op het gebied van de archeologische monumentenzorg ligt de hoogste prioriteit in de omgeving van
Holtum-Noord en Gebroek, waar tussen Julianakanaal, N 296 en A2 meerdere vinplaatsen liggen. Ten
zuiden van Gebroek heeft al grootschalige verstoring plaats gehad. Het is daarom van belang verdere
vernietiging van het bodemarchief ten noorden van Gebroek te voorkomen.
In de binnenstad van Sittard moeten alle ingrepen dieper dan 0,50 m als destructief worden
beschouwd en moeten mitigerende maatregelen en voorspiegelingen van behoud of beperktheid van
de ingreep op realiteitszin worden getoetst.
Afwezigheid van grondsporen is niet automatisch een reden om van onderzoek af te zien. Rekening
moet worden gehouden met de slechte leesbaarheid van grondsporen en met de mogelijkheid om
desondanks vondstconcentraties zinvol te interpreteren.
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6. Het Roer- en Vlootbeekdal

6.1. Indeling
De belangrijkste plaatsen in dit gebied zijn Melick, Herckenbosch, Sint Odiliënberg, Posterholt, Vlodrop
en Montfort.

6.2. Landschappelijke beschrijving342

Het Roerdal is van oorsprong gevormd door een tak van de Rijn die vlak ten zuiden van de
Peelrandbreuk een breed dal achter liet. In de laatste ijstijd had de Roer een wat zuidelijker loop maar
onder invloed van tektoniek heeft de Roer zich in het begin van het Holoceen naar het noorden
verplaatst en werd het oude dal ingenomen door de Vlootbeek. Het Roerdal kent ook enkele duidelijk
herkenbare rivierterrassen. Een bijzonder Roerterras is het zgn. terras van Lerop (vlak ten zuiden van
Roermond), dat vermoedelijk gevormd is in het Allerød-interstadiaal, een korte warme periode aan het
einde van de laatste ijstijd. Het reliëfrijke terras vertoont een uitgestrekt patroon van kleine, oude
Roermeanders, die bewaard zijn gebleven omdat de Roer zich gelijktijdig naar het noordoosten
verplaatste

6.3. Onderzoek voor 1995
Het Roerdal werd doorkruist door de Romeinse weg van Heerlen naar Xanten. Tussen Sint
Odiliënberg en Melick (aangegeven op de Peutinger kaart als Mederiacum) stak deze de Roer over.
Uit historische bron is bekend dat de Roer in de Middeleeuwen bevaren werd en wellicht was dat ook
in de Romeinse tijd het geval. Hoewel er geen bewijzen voor zijn, is het aannemelijk dat in de directe
omgeving van de weg continuïteit van bewoning is geweest van de Romeinse tijd tot in de
Middeleeuwen.
Dat zal in het bijzonder gelden voor de heuvel in Sint Odiliënberg op de zuidoever van de Roer met
daarop twee kerken (Petrus en Maria) en een klooster. De aan Petrus gewijde parochiekerk is al in de
8e eeuw gesticht. De Mariakapel gaat in ieder geval terug tot circa 1000. Op de heuvel staat nog
steeds een (in de 20e eeuw na oorlogsschade ingrijpend herstelde) kerk met klooster. (kaartlocatie 87)

Archeologische documentatie is er over een in 1934 ten westen van Herckenbosch opgegraven
vroegmiddeleeuwse pottenbakkerij343, over een in 1980 door de Heemkundevereniging Roerstreek
onderzocht grafveld of een nederzetting bij Melick-Zwarte Berg344, over een grafveld in Vlodrop345 en
een grafveld in Posterholt. Daarvan is het grafveld van Posterholt het meest recent (in 1984)
onderzocht. Het was een groot grafveld met 350 tot 500 bijzettingen. De opgraving is helaas niet
uitgewerkt en slechts beknopt gepubliceerd.346 (kaartlocatie 88)

Tengevolge van de zware gevechten in het laatste oorlogsjaar zijn vrijwel alle kerken in het Roerdal
zwaar beschadigd of verwoest. Door Glazema zijn tussen 1948 en 1952 behalve de al genoemde
kerken van Sint Odiliënberg347, de kerken van Melick348 en Herckenbosch349 onderzocht. De resten
van de beide laatste kerken gingen niet verder terug dan de 13e eeuw. Bij Melick is dit waarschijnlijk
het gevolg van een verplaatsing van de kerk. Herckenbosch was een dochterkerk van Melick en kan
daarom een latere stichting zijn. Geen onderzoek heeft plaats gehad bij de verwoeste kerk van
Vlodrop. Het dorp Vlodrop wordt al in 943 genoemd. Ook hier zou net als in Melick de kerk verplaatst

342 Letterlijke tekst van Piet van der Gaauw
343 Archis-waarneming 3475.
344 Archis-waarneming 15821
345 AMK-nrs 11148, 1535 (Archis-waarnemingen 15833, 51866) betreffen het ten dele onderzochte
vroegmiddeleeuwse grafveld Huylterveld op een kop ten westen van Vlodrop. De terreinen zouden wettelijk
beschermd moeten worden!
346 Willems 1985: Posterholt, merovingisch grafveld.
347 Archis-waarneming 34276. Onderzoek door Glazema (Nieuwsbulletin KNOB 1949, * 70, * 185-190; 1950, *
176-177; 1952, * 70-73; 1952, *71-72); Glazema 1952,  Timmers, J.J.M., 1953: Een prae-romaans goud-émail uit
St. Odiliënberg (Limburg), Berichten ROB 1953, 37-39. Oswald e.a. 1990, 301-302.
348 Archis-waarneming 33978; Onderzoek door Glazema (Nieuwsbulletin KNOB 1949, * 159); Habets, J. , 1883:
over twee fragmenten van een Romiensch opschrift gevonden te Odiliënberg bij Roermond, Verslagen en
Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde, Amsterdam Reeks 2,12.
349 Archis-waarneming 34742, 34746. Glazema 1948, 258.
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zijn. Het oudste gebouw lag circa 800 meter ten zuiden van het huidige gebouw.350 Vlodrop was de
moederkerk van Posterholt. Dit dorp wordt in de 12e eeuw voor het eerst vermeldt en is mogelijk een
hoogmiddeleeuwse bosontginning (-holt-toponiem). Ten oosten van Posterholt ligt een motte, de
Bolberg (niet te verwarren met een gelijknamige motte bij Echt-Diergaarde), die mogelijk uit de
ontginningstijd stamt. Deze is in 1990 gerestaureerd en beperkt onderzocht.351 In 1999 is door een
amateur-archeoloog direct ten noorden van de Bolberg een boomstamwaterput ontdekt, die
waarschijnlijk bij de voorburcht van de motte hoort.

In het dal van de Rode Beek ten oosten van Vlodrop ligteen waarschijnlijk uit de Hoge Middeleeuwen
daterende ‘ringwalburcht’.352  (kaartlocatie 89) Deze is alleen visueel geïnspecteerd.
Het belangrijkste middeleeuwse kasteel in deze regio is dat te Montfort, gesticht door de graven van
Gelre in het midden van de 13e eeuw.353 Uit het begin van de 14e eeuw stamt kasteel Daelenbroeck bij
Herckenbosch. Dit is bouwhistorisch onderzocht, waarbij ook archeologische waarnemingen zijn
gedaan.354

6.4. Onderzoek sinds 1995
Dankzij de zeer actieve Heemkundevereniging Roerstreek zijn er in dit gebied veel veldverkenningen
uitgevoerd. Professionele veldverkenningen zijn uitgevoerd in het kader van de aanleg van een
transportleiding en van de N293. De veldverkenningen zijn op enkele plaatsen gevolgd door
proefonderzoek.
In het kader van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid werden aan de oostzijde van Roermond twee
opgravingen uitgevoerd. Bij Straat gaat het om een terrein op een rivierterras uit de laatste ijstijd
(Allerød-terras), rondom begrensd door een meandergeul.355 (kaartlocatie 90)
Bij een oppervlaktekartering was een vindplaats met een hoge vondstdichtheid ontdekt (12 scherven
op minder dan 0,5 ha). De vindplaats werd beschouwd als een 11e- of 12e-eeuwse huisplaats. Bij de
opgraving werden direct onder de bouwvoor de sporen van een bootvormig huis met vijf gebinten van
16 x 6 meter zichtbaar. Eerder al was 30 meter naar het zuiden een waterput aangetroffen. Verder
waren onregelmatige kuilen te onderscheiden, die waarschijnlijk als afvalkuil zijn gebruikt en nog meer
paalkuilen. Op de bodem van éen paalkuil lagen kruiselings twee balken, mogelijk de fundering van
een staander. De balkenfundering hoorde niet bij het genoemde huis. In éen paalkuil werd een wapen,
een goedendag, gevonden!356 Het aardewerk bestond vrijwel geheel uit Elmpter aardewerk
(kogelpotten, sommige op standring, ook enkele kannen). Omdat typisch 13e-eeuwse keramiek
ontbreekt, zoals protosteengoed, werd geconcludeerd dat het assemblage uit de tweede helft van de
12e eeuw dateert. Uit archeobotanisch onderzoek bleek dat de bewoners rogge hebben verbouwd.
Verder is wat haver, waarschijnlijk als diervoeder, verbouwd. De nederzetting hoeft niet per se uit éen
huis bestaan te hebben. Het nederzettingsareaal lijkt groter dan het opgegraven gedeelte.
De andere opgraving was in Roermond aan de Elmpterweg.357 Hier werd een brandkuil met houtskool
gevonden die op grond van een 14C-datering Karolingisch kan zijn. Er zijn geen Karolingische
vondsten gedaan.

Op een perceel ten noorden van Melick werd in een proefsleuf wel vroegmiddeleeuws aardewerk
aangetroffen, maar grondsporen werden niet waargenomen. (kaartlocatie 91) Dat kan een gevolg zijn
van de slechte leesbaarheid van grondsporen in holtpodzolen.358 Op een ander perceel ten noorden
van Melick waren bij een veldverkenning ruim 100 scherven uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen.
Deze zijn geïnterpreteerd als ‘mestvondst’. Hoewel het de vraag is of dat voor deze relatief vroege
periode een juiste interpretatie is (bij van elders aangevoerde mestvondsten denkt men toch eerder
aan de late Middeleeuwen en nieuwe tijd), werden in een proefsleuf verder geen sporen aangetroffen.
In de zogenaamde ‘mollenlaag’ werd aardewerk uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen. De locatie is
als middeleeuwse akker geïnterpreteerd. Aangenomen werd dat grondsporen, indien aanwezig,

350 Bijdrage van Schotten in Schreurs 2005, 24-27, in Stoepker & Peeters 2005.
351 Stoepker 1991, Bolberg, Posterholt.
352 AMK-nr 15480 (Archis-waarneming 28032); Aarts 1991.
353 Hupperetz e.a. 2005, 247. Archis waarneming 21321.
354 Grüben 1992.
355 Schutte 2005.
356 In het rapport wordt niet ingegaan op de functie. Verlatingsritueel? Bouwoffer?
357 Duurland 2003.
358 Van Waveren 2004.
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ondanks de verbruining opgemerkt zouden zijn.359 Bij archeologische begeleiding van de wegaanleg
op deze twee locaties werd het beeld bevestigd: aardewerk uit vooral de 11e en 12e eeuw, maar geen
sporen.360

Ook op een perceel aan de oostzijde van Melick, werden middeleeuwse aardewerkvondsten gedaan,
waaronder een 5e-eeuwse rand, maar werden geen sporen gevonden.361 Bij een ander onderzoek in
Melick362 en drie onderzoeken in Herckenbosch (o.a. in de dorpskern) werden geen middeleeuwse
vondsten gedaan.363 De bodem was evenwel aanzienlijk verstoord.

In het westen van deze regio werden bij Lerop op de zuidelijke oever van de Roer en ook verder
zuidelijk in het tracé van de Rijksweg 73-Zuid geen middeleeuwse locaties gevonden. Uit het recente
verleden dateren sporen van Duitse stellingen uit 1944 en 1945.364

6.5. Synthese
Het Roerdal was een in de Vroege Middeleeuwen waarschijnlijk relatief dicht bevolkt gebied, getuige
de aanwezigheid van minstens twee merovingische grafvelden, een belangrijk klooster en minstens
twee oude nederzettingen (Melick en Vlodorp), waarvan de eerste ook Romeinse wortels heeft. Het
(strategisch) belang van het gebied zal samenhangen met de verkeersgeografische ligging. Een
Romeinse weg doorkruist bij Melick een bevaarbare rivier. In de Hoge Middeleeuwen vinden
ontginningen plaats, waarbij een kasteellocatie (motte) bij Posterholt waarschijnlijk een rol speelt. Ten
oosten van Roermond lag een hoogmiddeleeuwse nederzetting, welke mogelijk ook een rol speelde bij
de ontginningen. Later vertaalt het strategisch belang van dit gebied zich in het feit dat het een
grenszone van het graafschap, later hertogdom Gelre wordt, beheerst door het grote kasteel Montfort.
Zeven eeuwen later herhaalt de geschiedenis en is het Roerdal een van de laatste obstakels in de
geallieerde opmars, waarvan Duitse loopgraven en tankgrachten getuigen.

6.6. Evaluatie: kenniswinst
De kenniswinst sinds 1995 is beperkt. Het recente onderzoek heeft veel minder opgeleverd dan men
op grond van de historische gegevens en het uit de periode voor 1995 bekende vindplaatsenbestand
zou verwachten.

6.7. Evaluatie en aanbevelingen: kennislacunes en onderzoeksvragen
Het verdient aanbeveling om nog eens goed te kijken naar de bekende onderzoekslocaties: de
(veronderstelde) kerkplaatsen, de grafvelden, de motte de Bolberg, en hun ligging in het landschap.
Dat, tezamen met een analyse van de AHN, zou kunnen leiden tot de creatie van zoekgebieden in de
omgeving van de al bekende locaties en op de hogere terreindelen langs de Roer en de Vlootbeek.
Vraagstelling is waar de (bij de grafvelden behorende) vroegmiddeleeuwse nederzettingen liggen.
Gaan ze schuil onder de huidige dorpen? Hoe is de relatie van grafvelden en nederzettingen met de
Romeinse infrastructuur? Is er bewoningscontinuïteit tussen Romeinse tijd en Middeleeuwen?
Speerpunten van onderzoek zouden de oorspronkelijke kerklocaties (voorzover vast te stellen) van
Vlodrop en Melick moeten zijn en de eventuele begravingen daarbij. Een andere onderzoeksvraag is
die naar de ontginning van het gebied in de 11e en 12e eeuw en of dat geleid heeft tot het ontstaan van
later verlaten nederzettingen of erven.
Nader onderzoek is ook nodig naar de ringwalburcht bij de Rode Beek.
Uitwerking van de eerder uitgevoerde grafveldopgravingen, bescherming of onderzoek van de nog
aanwezige restanten, zou ook ter hand genomen moeten worden.

6.8. Evaluatie en aanbevelingen: monumentenzorg
Uit het recent uitgevoerde onderzoek blijkt dat het bodemarchief op diverse locaties verstoord was.
Daaruit vloeit de noodzaak voort om nog gave terreinen te localiseren, te inventariseren en zo nodig te
beschermen. De hoogste prioriteit ligt bij is het behoud van de restanten (voor zover nog aanwezig)
van de merovingische grafvelden, met name dat van Vlodrop. Dit zijn de meest kwetsbare
monumenten. Even kwetsbaar, indien te localiseren, zijn de begraafplaatsen bij de eerste
kerkterreinen van Melick en Vlodrop.

359 Van Weerden 2003.
360 Eeltink 2005.
361 Duurland & van Wijk 2004.
362 Tichelman 2006.
363 Schrijvers 2005; Duurland 2002, 2003.
364 Schutte 2005; Hoven & Delaruelle 2005, 2006; Hoven 2004.
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Een bij het recente onderzoek gesignaleerd probleem is de geconstateerde moeilijke leesbaarheid van
grondsporen. Dat betekent dat spoorloze opgravingsvlakken niet als oninteressant of onbelangrijk
terzijde mogen worden geschoven, maar dat juist met extra aandacht gekeken moet worden naar
spoorloze vondstconcentraties en naar profielen.

6.9. Geraadpleegde rapporten uit de periode 1995 – 2006
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7. Het Heuvelland

7.1. Indeling
Deze regio ligt binnen het grondgebied van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum
Onderbanken, Beek, Schinnen, Meerssen, Nuth, Valkenburg, Margraten, Voerendaal, Simpelveld,
Gulpen-Wittem, Vaals. Een deel van de gemeente Onderbanken wordt besproken bij de regio
Hoogterras; een deel van de gemeente Meerssen bij de regio Maasdal.

7.2. Landschappelijke beschrijving365

Het heuvelland bestaat in feite uit een unieke opeenvolging van enkele tientallen rivierterrassen, die
een periode van meer dan 2 miljoen jaar omvat. Door de continue opheffing van het heuvelland en de
afwisseling van ijstijden en warmere perioden kon de Maas zich bij iedere serieuze klimaatverandering
een stuk dieper insnijden. Ondanks de vaak sterke versnijding zijn de plateaurestanten van de
Maasterrassen nog goed zichtbaar. In het plateaulandschap hebben enkele grotere zijriviertjes
(Geleenbeek en Geul) van de Maas zich diep ingesneden, waardoor het oorspronkelijke
plateaulandschap is omgevormd tot het huidige heuvelland. De zijriviertjes hebben brede diepe dalen
met een vlakke overstromingsvlakte en zeer steile dalhellingen, met op de steilste plekken
dagzomende gesteenten en aan de voet van de hellingen bron- en kwelzones.
De rivierafzettingen (vnl. grind) op de plateaus zijn afgedekt met eolische lössafzettingen. Door
ontginning en landbouwactiviteiten is de löss op de hellingen geërodeerd. De verspoelde löss is als
colluvium afgezet aan de voet van de hellingen en in de dalen.
Een groot deel van de ondergrond bestaat uit doorlatende kalksteen, hetgeen geleid heeft tot het
ontstaan van droge dalen. De droge dalen zijn vaak asymmetrisch uitgeschuurd tijdens de diverse
ijstijden, bij een bevroren en dus ondoorlatende ondergrond.
Als sublandschappen worden onderscheiden: lössplateaus, beek- en rivierdalbodems, kapen,
droogdalen, hellingen.

7.3. Onderzoek voor 1995
Het oudst bekende middeleeuwse onderzoek in deze regio is dat van Habets in de jaren ‘80 van de
19e eeuw in de tuin van de proosdij in Meerssen. Hier werden de resten van een Karolingische palts
verwacht.366 Aangetroffen zijn echter uitsluitend Romeinse muurresten, waarvan Habets overigens
aanneemt dat ze nog in de vroege middeleeuwen gebruikt kunnen zijn. Dicht bij Meerssen, in Rothem,
werd in 1942 een merovingisch grafveld ontdekt, dat door Bursch onderzocht is. Onderzoek na de
oorlog door Braat bracht het aantal graven op 38. Volgens Proos, die de begravingen tussen 535 en
650 dateert is slechts een deel van het grafveld opgegraven.367 (Kaartlocatie 92)
Bij de restauratie van de parochiekerk van Eygelshoven (gemeente Kerkrade) werd in 1941 een als
Frankisch beschouwde sarcofaag gevonden, die door Brunsting en/of de Boone is gedocumenteerd.368

De aandacht ging echter meer uit naar Romeinse vondsten van die plaats, waaronder twee mijlpalen.
Van andere vondsten uit de eerste helft van de 20e eeuw weten we vooral dankzij de inspanningen
van Beckers, huisarts en collectioneur te Stein, en zijn zoon. Zij documenteerden o.a. de vondst van
door hen ten onrechte als Karolingisch gedateerd aardewerk uit een kiezeldelving tussen Bingelrade
en Doenrade.369 Het aardewerk is met de kennis van nu onmiskenbaar als 11e- en 12e-eeuws Zuid-
Limburgs te duiden. Proos denkt dat het om de resten van pottenbakkersafval gaat.370 Gezien de grote
mate van compleetheid van de door Beckers afgebeelde potten is dat een plausibele veronderstelling.
Beckers maakt echter geen melding van misbaksels. De mogelijkheid van een nederzettingslocatie
moet daarom niet uitgesloten worden.
Leden van een plaatselijke historische vereniging voerden in de jaren ’30 van de 20e eeuw op de
burchtheuvel van Valkenburg de eerste opgravingen uit.371 (Kaartlocatie 93) Renaud heeft in de jaren
vijftig en later het onderzoek voortgezet.372 Hoewel summier gepubliceerd is het onderzoek in

365 Letterlijke tekst van Piet van der Gaauw
366 Habets 1881, 1888, Gussone 1997.
367 Proos 1988, cat  035 002. Archis waarneming 36171. Braat, W.C. 1956: Le cimetière mérovingien de Rothem,
commune de Meerssen, OMROL 57, 68-81.
368 Archis waarneming 39107.
369 Beckers & Beckers 1940, 365. Archis-waarneming 35643.
370 Proos 1988, cat 045 001
371 Schurgers et al. 1979; Sprenger 1939, Dorren 1931.
372 Renaud 1948, 1973, 1979.
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Valkenburg van belang, o.a. omdat de hier waargenomen stratigrafie een rol speelt bij de absolute
datering van het Zuid-Limburgs aardewerk.373 Later uitgevoerde onderzoeken in Valkenburg zijn die
naar gangen onder het kasteel374, naar de torens van de stadsmuur375 en naar de bouwgeschiedenis
van het klooster te Houthem-Sint Gerlach.376 Steeds speelde lokaal initiatief hierbij een belangrijke
rol.
Ook in andere plaatsen zoals Gulpen (dorpskern), Klimmen (kerk), Voerendaal (kerk), Beek (ringwal,
middeleeuwse afvalkuil), Bocholtz (kerk), Schinveld (waterleiding), Wijlre (kerk), Landgraaf (ovens)
voerden amateurs kleine opgravingen uit of verrichtten zij waarnemingen.377

Een archeologische waarneming in 1965 bij de aanleg van een pijpleiding langs de Trichterweg in de
gemeente Margraten met de vondst van (vroeg)middeleeuws aardewerk, kan als de ontdekking van
een (zeldzaam) nederzettingsterrein beschouwd worden.378  De Trichterweg is een deel van de
middeleeuwse weg over het plateau tussen Maastricht en Gulpen. Een Romeinse ouderdom van deze
weg wordt niet aangenomen.379 Het is logisch om langs deze weg bewoning te verwachten. Ook bij
Gulpen zijn middeleeuwse vondsten langs deze route gedaan.380

Van kleine schaal waren de onderzoeken bij kastelen, o.a. in Kerkrade door Renaud381, in
Voerendaal door Stoepker382 en in Brunssum en Landgraaf en het al genoemde Houthem-Sint
Gerlach door Knook en Bauer, waarbij archeologisch en bouwhistorisch onderzoek gecombineerd
werd.383

Beperkt onderzoek is ook uitgevoerd bij diverse zichtbare archeologische monumenten. Ze zijn in de
periode voor 1995 op de monumentenkaart geplaatst en soms wettelijk beschermd. In deze regio zijn
dat vooral kasteelheuvels, waarvan de Borggraaf bij Gulpen de grootste is. (Kaartlocatie 94) 384

Onbekende functie heeft een ringwal met onbekende datering bij Epen.385 Het oostelijk grensgebied
van het Heuvelland telt een aantal landweren, te vinden in Brunssum, Onderbanken, Heerlen en
(uiteraard) Landgraaf.386

Wegens gebrek aan onderzoek is van deze objecten weinig bekend.  Bij inmeting door de ROB of een
visuele inspectie in het kader van het motteproject van de Universiteit van Amsterdam in de jaren ‘80
is het meestal gebleven.387 Dat geldt ook voor een aantal omgrachte boerderijen (‘moated site’s) uit de
Late Middeleeuwen in de omgeving van Beek.388

Het belangrijkste onderzoek in Zuid-Limburg is zonder twijfel dat naar de pottenbakkersovens in
Brunssum (Kaartlocatie 95), Schinveld (Kaartlocatie 96) en Waubach, waar het ‘Zuid-Limburgse
aardewerk’ gemaakt is. In de 19e eeuw werd al geschreven over de bij de Rode Beek aanwezige
schervenhopen. Na een klein onderzoek in de jaren veertig en vijftig had het onderzoek zijn
hoogtepunt tussen 1960 en 1964, toen Anton Bruijn vanuit de ROB een aantal ovens en afvalhopen
met misbaksels opgroef uit de 11e tot en met de 14e eeuw.389 Zijn onderzoeksresultaten zijn nog

373 Renaud 1957-1958a.
374 Diederen 1984.
375 Kwakkernaat 2005; Jaarverslag ROB 1989, 189.
376 Knook 1994; Knook & Kwakkernaat 1995; Cappers 2003.
377 Gulpen: Franzen e.a. 1989; Klimmen: Van den Boorn 1984; Voerendaal Van den Boorn 1985; Beek ringwal:
Jaarverslag ROB 1986, 198; Beek afvalkuil: Mennens 1989; Bocholtz: Houppermans 1954; Schinveld: Linckens
1982; Wijlre: Crutzen 1995, Landgraaf: Beckers zie onder.
378 Archis waarneming 35897.
379 Panhuysen 1996, 29.
380 Archis waarneming 232025.
381 Archis waarneming 36028.
382 Stoepker 1991 (Kunrader huis)
383 Bauer 1981, 1983; Bauer & Corten 1998.
384 Gulpen: AMK-nr 559; Eys: AMK-nr 5571; Schinveld:  AMK-nr 8499; Heerlen: AMK-nr 1536; Wijnandsrade
AMK-nr 8812; Schinnen AMK-nr  8412.
385 AMK-nr 5507.
386 Heerlen AMK-nr 8497; Schinveld: AMK-nr 15733; Landgraaf AMK-nr 5556, 5557, Brunssum 15732, 15733,
Simpelveld 11112, 5579. Bloemers 1967; 1973; Schrijnemakers 2004; Brounen 1997.
387 Besteman 1981; 1984.
388 8404: Binsveldhof AMK-nr 8404; Printhagen AMK-nr 10648; Vroenhofsteeg / Pastorie AMK-nr 8403. Bij deze
laatste heeft in 2005 onderzoek plaats gehad (zie onder).
389 Bruijn 1959; 1960-1961; 1962-1963; 1964; 1965; 1965-1966; 1968; 1971-1972; 1980-1981; Renaud 1955,
1957-1958b.
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steeds toonaangevend.390  Het door Bruijn gemaakte onderscheid in zeven perioden, gekenmerkt door
een technologische ontwikkeling, wordt nog steeds gebruikt bij de datering van opgegraven
nederzettingen. Toch is er consensus dat het vanuit wetenschappelijk standpunt gewenst is om
opnieuw een oven en/of een afvalhoop (althans gedeeltelijk) met moderne middelen en met de grootst
mogelijke nauwkeurigheid op te graven om daarbij de inmiddels vijftig jaar oude bevindingen te
actualiseren.391 Zeker omdat de documentatie van Bruijn niet volledig is.392 Naast de
aardewerkproductieplaatsen hebben ook de bijbehorende woonplaatsen van de pottenbakkers een
hoge onderzoeksprioriteit.
De ovencomplexen in de gemeente Landgraaf zijn helaas minder uitgewerkt, maar vooral dankzij de
alertheid van de plaatselijke ROB-correspondent W.L. Beckers wel geregistreerd.393

Een belangrijke bijdrage aan de vroegmiddeleeuwse archeologie heeft het tussen 1985-1987
uitgevoerde onderzoek van de Romeinse villa te Voerendaal geleverd. (Kaartlocatie 97) Bij de
opgraving bleek dat de bewoning van het villaterrein ook na de Romeinse tijd door ging en dat hier van
circa 350 tot 700 een Frankisch dorpje was, waarbij villagebouwen (her)gebruikt werden.394

Ten zuidoosten van het hoofdgebouw is een gebouw met porticus en zware steunberen van 28 x 16
meter, waarschijnlijk een schuur, zeker nog tot ca. 400 na Chr. blijven staan. In deze tijd is het
hoofdgebouw van de villa nog een keer verbouwd. De belangrijkste verandering was de bouw van een
vierkante toren van 8,5 x 9,5 m met zware muren van 1,5 m dik. De toren, die op geëgaliseerde
funderingen van de villa was opgericht, zal een verdedigende functie hebben gehad.
Ook uit drie vroeg-4e-eeuwse graven (zowel crematie als inhumatie; waarbij een crematiegraf op grond
van de mee begraven wapens aan een persoon van hoge status, waarschijnlijk een militair, werd
toegeschreven) bleek dat de villa in de late 3e en vroege 4e eeuw nog bewoond werd.
Tot de vondsten behoort een kom van handgemaakt aardewerk, zoals die alleen uit Noord-Nederland
bekend zijn. Op grond hiervan is aangenomen, dat de laat-4e-eeuwse bewoners –al dan niet in het
gezelschap van de achtergebleven nazaten van de oorspronkelijke villabewoners- Franken waren,
waarvan uit historische bron bekend is, dat zij als bondgenoot van de Romeinen ten zuiden van de
Rijn mochten wonen.
Ook de aangetroffen 4e-eeuwse munten kunnen er op duiden, dat de 4e eeuwse Frankische
immigranten (huur)soldaten waren in Romeinse dienst. Muntgeld hoort in de Romeinse tijd meer thuis
in een militaire dan in een agrarische context. Een opvallende vondst is ook een midden-5e-eeuwse
scherf van radstempelsigillata met christelijke symbolen. Deze duidt er op dat er nog contacten waren
met het christelijke deel van het Romeinse rijk, zoals de omgeving van Keulen en Gallië.
Als weerslag van de activiteiten van de Frankische nieuwkomers kunnen de sporen van houten
gebouwen op het oostelijk deel van het villaterrein gerekend worden. Het gaat hierbij om twaalf
hutkommen, waarvan enkele Merovingisch en de meeste Laat-Romeins zijn. Ook stonden er minstens
twee huizen; vermoedelijk een eenschepig gebouw van 5 x 10 m en een tweeschepig gebouw van 5 x
9 meter uit de eerste helft van de 5e eeuw. Bij het dorpje is een groot aantal, minstens 17, kleine
sleutelgatvormige oventjes aangetroffen, waarvan de functie onduidelijk is. Ze zijn te klein om
aardewerk in te bakken en aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten zoals metaalverwerking, zijn er
niet.
Dat het terrein tot omstreeks 700 bewoond is geweest, blijkt uit zeven Merovingische inhumatiegraven
met overigens tamelijk armelijke bijgiften, een eenschepig 7e-eeuws gebouw en aardewerk, waarvan
de jongste scherven dateren uit het begin van de 8e eeuw. Waarschijnlijk strekte de Merovingische
nederzetting zich nog verder naar het zuiden uit. Bedekt door afzettingen van de Hoensbeek zijn de
resten daar waarschijnlijk nog goed bewaard.
Daarna is wel het villaterrein, maar niet de omgeving verlaten. Op 100 meter ten noorden van de villa
werd een kuil gevonden, waarvan hout uit de vulling een 14C-datering opleverde van circa 900 AD.
Andere kuilen en een landweggetje werden op grond van vondsten in de 12e en 13e eeuw gedateerd.
Ten oosten van het villaterrein werd bij een oppervlaktekartering naast het Hoenshuis aardewerk
verzameld dat duidde op een continue bewoning vanaf het begin van de 11e eeuw. In de
Middeleeuwen was het Hoenshuis een versterkt huis.

390 Janssen 1983.
391 Arts e.a. 2007.
392 Stoepker & De Grooth 1997.
393 Beckers 1990, 2001; Archis-waarnemingen 16251, 5209, 36106, 6584, 36025, 6583, 35997, 36103, 35995,
35921, 36017, 36019.
394 Willems 1986; 1987; 1992. Willems & Kooistra 1987.
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Behalve gravend onderzoek is er in het heuvelland in de periode voor 1995 inventariserend onderzoek
geweest.
Twee grote inventarisaties (‘AAI’s’) zijn in de tweede helft van de jaren tachtig in opdracht van de
Landinrichtingsdienst verricht. Eerst die van de herinrichting Mergelland-Oost395, daarna die van de
herinrichting Centraal Plateau en de aanpassingsinrichting Beek.396 Hoewel de inventarisaties zich
beperkten tot bureaustudies en oppervlaktekarteringen, en er slechts incidenteel boringen werden
gezet, waren zij baanbrekend door hun systematiek en grootschaligheid. Verrijkend was ook de wijze
waarop van tot dusver onbekende gegevens van amateur-archeologen gebruik werd gemaakt. Dankzij
beide inventarisaties ontstond een geheel vernieuwde archeologische kaart voor een groot deel van
het Heuvelland.
Een van de gekarteerde oppervlaktevindplaatsen van middeleeuws aardewerk, op de Gijsenberg bij
Beek, kan mogelijk als een nederzettingslocatie kan worden beschouwd.397 Kaartlocatie 98),

Belangrijk voor de middeleeuwse archeologie is de historisch-geografische studie van Hartmann uit
1986.398 Deze geeft inzicht in de dynamiek van de bewoning door uiteen te zetten hoe de bewoning,
die zich eerst concentreerde in de dalen, zich in de 11e tot 13e eeuw vestigde op de plateaus en deze
ging ontginnen en exploiteren.
De kort daarna verschenen historisch-geografische studie van Renes geeft een goed overzicht van
de geschiedenis en de ontwikkeling van het cultuurlandschap van geheel Zuid-Limburg. Hij combineert
historische, archeologische, toponymische en historisch-geografische gegevens en plaatst die op een
cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke overzichtskaart.

7.4. Onderzoek sinds 1995
Na 1995 heeft in het heuvelland opvallend weinig middeleeuws onderzoek van enige omvang plaats
gehad. Naar de reden hiervan kan gegist worden. Stads- en dorpskernonderzoek hebben zich hier
nog niet echt ontwikkeld. Waar gravend archeologisch onderzoek in stedelijk gebied werd uitgevoerd,
leidde dit vaak niet tot resultaat.399 Van een in 2006 uitgevoerd onderzoek bij het Pancratiusplein in
Heerlen was het rapport nog niet gereed.400

In het landelijke deel van het heuvelland is vooral buiten de bebouwde kom onderzoek gedaan. Als
verklaring voor het feit dat dit geen middeleeuwse gegevens opgeleverd heeft, is bij een onderzoek bij
Margraten geconcludeerd, dat als er bewoningssporen zijn, die onder de huidige bebouwing gezocht
moeten worden.401 Bekende objecten in het buitengebied, zoals kasteelterreinen, bleven veelal
gevrijwaard voor ingrepen.
Onderzoek op een grote bouwlocatie in het hart van Gulpen (Kaartlocatie 94), had een bescheiden en
verkennend karakter, waarna sloop van de bestaande bebouwing volgde.402 De resultaten van
definitief onderzoek moeten worden afgewacht.

Zoals al bleek bij de villa in Voerendaal zijn Romeinse vindplaatsen niet zonder belang voor de
middeleeuwse archeologie.403 Nieuwkomers en wellicht ook oude bewoners bleven in Voerendaal op
het terrein en in de buurt wonen. Anders was de situatie op het terrein van de villa Holzkuil in
Kerkrade, gelegen aan de bovenzijde van een helling, aan drie zijden omgeven door droogdalen.404

De villa werd in 2002 geheel onderzocht in verband met de aanleg van een woonwijk.
Dit terrein bleef na de Romeinse tijd niet in gebruik. Uit pollendiagrammen blijkt dat na de Romeinse
tijd de helling met bos begroeid raakte en vanaf de 7e eeuw weer ontgonnen werd ten behoeve van
akkerbouw. De oudste post-Romeinse vondsten zijn uit de 12e-13e eeuw. In die tijd is in de nabijheid
weer gewoond, waardoor huishoudelijk afval vanaf de mestvaalt op de akker belandde. Mogelijk werd
de locatie in de Vroege Middeleeuwen, toen er voor de in omvang afgenomen bevolking

395 Brounen 1989.
396 Van der Graaf 1989a; 1989b.
397 Gijsenberg, AMK-nr 8466.
398 Hartmann 1986.
399 Bij de Passage in Heerlen bijvoorbeeld bleek het terrein behoorlijk verstoord te zijn. Afgezien van een
Romeinse kuil, waren de oudste sporen uit de 15e of 16e eeuw (Cornelissen 2003).
400 BILAN-rapport in voorbereiding; Onderzoeksmelding 16542.
401 Polman & Roymans 2001.
402 Moonen 2006.
403 Ook kan gewezen worden op villa Kloosterbosch bij Valkenburg, waar zich een omgrachting uit de
Middeleeuwen bevindt, waarover verder weinig duidelijk is (AMK-nr 1476).
404 Tichelman 2005.
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vestigingskeus genoeg was, als minder interessant beschouwd wegens de vergeleken met
Voerendaal grotere afstand tot de beek.

Meer dan een eeuw na de opgraving van Habets werd in het centrum van Meerssen op een terrein
dat deel heeft uitgemaakt van de tuin van de voormalige proosdij, een proefonderzoek uigevoerd
voorafgaande aan de aanleg van een parkeergarage.405 Meerssen is voor de vroeg-middeleeuwse
archeologie van groot belang. De plaats wordt in de bronnen herhaaldelijk genoemd als Karolingisch
koningsgoed, ook al zijn de historici van mening dat het befaamde verdrag van Meerssen uit 870 niet
hier, maar in Eijsden getekend is.406

Vroegmiddeleeuwse sporen werden niet aangetroffen. Uit het profiel bleek dat het terrein vanaf de 14e

eeuw, waarschijnlijk wegens regelmatige overstromingen van de Geul, meermalen was opgehoogd. In
de vermengde grond bevonden zich enkele Karolingische scherven.
Uit dit onderzoek zijn geen conclusies te trekken. Het was te beperkt van aard. Er werden vijf kleine
putten van 2 x 2 meter en ruim 2 meter diep gegraven.407 Daardoor waren er onvoldoende
waarnemingsmogelijkheden, terwijl bovendien onvoldoende rekening is gehouden met de mogelijke
afdekking van sporen door colluvium of alluvium. In beekdalen kan deze omvangrijk zijn.

Dorpskern- en dorpskerkonderzoek met meer resultaat had plaats in 1995 bij de parochiekerk van
Brunssum.408 (Kaartlocatie 99) Na de sloop van een voormalig kerkgebouw uit de 19e eeuw werden
bij een opgraving funderingen van een middeleeuws kerkgebouw gevonden, alsmede begravingen en
nederzettingssporen. De kerk lag op de oever van de Brunssummer beek, dicht bij het punt waar, naar
wordt aangenomen, een Romeinse route van Heerlen naar het noorden de beek kruiste. Op de
tegenoverliggende rug, tussen de Brunssummer beek en de Merkelbeek, lagen een Romeinse villa en
een grafveld.
De kerk werd in de eerste helft van de 12e eeuw gebouwd. In 1150 wordt deze kerk (en daarmee ook
de nederzetting) voor het eerst vermeld. Tot 1579 hoorde Brunssum tot de parochie Gangelt.
Bij de kerk werd vanaf het begin begraven, ondanks het feit dat het ius sepulturae (het recht om te
begraven) kerkrechtelijk voorbehouden is aan zelfstandige parochiekerken. Het eerste stenen
kerkgebouw was een zaalkerk met een versmald rechtgesloten koor. Vanaf de 13e tot en met de 18e

eeuw is de kerk regelmatig verbouwd en vergroot. In 1840 werd de middeleeuwse kerk geheel
afgebroken en vervangen door een neoromaans gebouw.
Onder de eerste stenen kerk zijn paalgaten gevonden die mogelijk van een houten kerk zijn, maar die
ook kunnen horen bij de nederzetting, waarbinnen de kerk gebouwd is. Uit het gevonden aardewerk
en de 14C-dateringen van de oudste graven en houtskool uit een kuil mag worden afgeleid, dat de
nederzetting dateert uit het einde van de 11e eeuw. Tot de nederzettingssporen hoort een kuiloven
(met onbekende functie) die binnen de muren van de eerste stenen kerk is gevonden.
De nederzetting is gesticht als onderdeel van de ontginning van het plateau van Doenrade. Na de
Romeinse tijd waren de noordhellingen van het plateau van Doenrade in onbruik geraakt als
landbouwgebied. Vanaf de 11e eeuw werden op de helling langs de beekdalen nederzettingen
gesticht. Gangelt in het dal van de Rode Beek was waarschijnlijk de centrale plaats van waar uit de
ontginning werd opgezet. In Brunssum was het tracé van de Romeinse weg, evenals een
oversteekplaats door de beek, mogelijk nog in gebruik en bepalend voor de plek waar de nederzetting
ontstond.
De opwaartse beweging van de ontginning past bij de datering van het Zuid-Limburgs aardewerk. De
productie is in het lager gelegen Schinveld eerder begonnen dan in Brunssum. In Brunssum start de
productie omstreeks 1125, hetgeen goed overeenkomt de ouderdom van de nederzetting onder de
kerk. Ouder middeleeuws aardewerk (wel Romeins) is er bij de kerk niet gevonden.
Een tussen Schinveld en Brunssum gelegen motte, de Vossenberg, fungeerde mogelijk omstreeks
1100 als bestuurlijk centrum voor de ontginning. In de 13e of 14e eeuw raakte de Vossenberg in
onbruik. Langs de Brunssummer beek vestigden zich leden van de lagere adel in omwaterde huizen.
Bij proefsleuvenonderzoek in 2004 op een terrein ten noorden van de kerk bleken meer
bewoningssporen op de beekoever aanwezig te zijn.409 Ook deze gingen, blijkens de vondsten niet
verder terug dan het begin van de 12e eeuw. Een aanbevolen definitief onderzoek of archeologische
begeleiding heeft helaas niet plaats gehad.

405 Spanjer 1999.
406 Hartmann 1986, 141.
407 Ook uit veiligheidsoverwegingen waren de putten te klein.
408 Stoepker 1991, 1997, 2004, in voorbereiding.
409 Vanderbeken 2004.
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Zowel in Brunssum als in Schinveld en Landgraaf heeft in de periode na 1995 enig onderzoek
plaats gevonden bij (potentiële) aardewerkproductieplaatsen.
In Nieuwenhagen (gemeente Landgraaf) heeft op een terrein (beschermd monument) waarin zich
waarschijnlijk twee ovens bevinden, in 2003 booronderzoek plaats gevonden in het kader van het
AMR-project.410 Daarbij werd een nieuwe oven ontdekt. (Kaartlocatie 100)
In 2004 werd op het Wilhelminaplein te Schinveld de sloop van kelders ter plaatse van een
nieuwbouwproject begeleid.411 (Kaartlocatie 96) Onder de kelders zaten wat kuilen met 12e-eeuws
aardewerk. Dit waren sporen van bewoning en niet van pottenbakkersactiviteiten. Bij tegelijktijdig
graafwerk van amateurs op een andere plek op het bouwterrein werd dicht bij de plek waar in de jaren
’60 oven- of afvalhoopvondsten gedaan waren, de vulling van de Rode Beek aangesneden met daarin
“overstelpend veel keramiek” uit de helft van de 12e eeuw op 50-60 cm diepte. Met het argument dat er
wegens de constructiewijze van de nieuwbouw geen verstoring zou plaats vinden, werd na de
sloopbgeleiding geen verder onderzoek uitgevoerd. Men kan zich afvragen of hier sprake is van
geslaagd behoudsbeleid of van een gemiste onderzoekskans.
Buiten de bebouwde kom van Schinveld werden natuurinrichtingswerkzaamheden bij de Rode Beek
archeologisch begeleid. Het rapport vermeldt dat de onderzoeksmogelijkheden slecht waren en dat er
geen vindplaatsen werden waargenomen.412

Elders aan de Rode Beek, ten noorden van Brunssum, werd bij de aanleg van een bergbezinkbassin
en een rioolsleuf archeologisch toezicht gehouden.413  (Kaartlocatie 95) Men dacht dat de bovenste
1,5 meter geroerd was en dat het werk ook niet dieper zou gaan. Beide aannames bleken onjuist. Uit
het profiel bleek dat de sterke meandering van de beek tot een effect had geleid dat in de boor als
geroerde grond was geïnterpreteerd. Er werden in de bouwput geen vondsten of sporen aangetroffen.
In een rioolsleuf werden wel concentraties aardewerkscherven en misbaksels waargenomen. Deze
bevonden zich In vondstlagen in beekafzettingen in een profiel van ruim 2 m diep. Uit het profiel zijn
aardewerkscherven verzameld.
Bij het rapport moet een kritische kanttekening gemaakt worden. Bij de uitwerking is de herkomst van
de scherven niet gekoppeld aan de lagen in het profiel, terwijl er blijkens de tekeningen een stratigrafie
in het profiel was, waarin verschillende vondstnummers (1-8) uitgegeven zijn. Desondanks wordt in de
conclusie opgemerkt dat er geen stratigrafie in de aardewerkconcentraties zat en dat het om
geïsoleerde deposities gaat die in éen keer zijn gedaan.
De scherven zijn gedetermineerd als horende tot de periode I-laat, IA en II. Dit is een productieperiode
van ongeveer 50 jaar (circa 1175-1225). Het rapport vermeldt dat het nemen van botanische monsters
zinvol kan zijn, maar dat dat niet gedaan is, omdat het niet in het programma van eisen stond (!).
Het rapport culmineert in de al in de 19e eeuw getrokken conclusie is dat zich in de Rode Beek
pottenbakkersafval bevindt en stelt vast dat de archeologische begeleiding de bouwwerkzaamheden
niet heeft belemmerd. Over het punt of de bouwwerkzaamheden voldoende ruimte hebben gegeven
voor adequaat onderzoek wordt niet gesproken.

In het landelijke deel van het heuvelland hebben archeologische begeleidingen meer resultaat gehad.
Bij een moated site, ‘Vroenhof’, in de gemeente Beek is bij de aanleg van een waterleiding een kleine
opgraving gedaan.414 (Kaartlocatie 101) Hierbij is de locatie en de omvang van de in de 19e eeuw
opgevulde gracht vastgesteld. Een oudere grachtvulling bevatte vondsten uit de 15e eeuw. De
onderkant van de gracht is niet bereikt. Een oudere datering van deze moated site is dus mogelijk. Ten
oosten van de omgrachting werd een veldoven van onbekende ouderdom aangetroffen.

Bij de archeologische begeleiding van een gastransportleiding werd de voormalige gracht van kasteel
Rivieren bij Voerendaal gevonden. (Kaartlocatie 102) Uit de vondsten werd afgeleid dat het kasteel
mogelijk een 12e-eeuwse voorganger heeft. De vindplaats was door een 85 cm dikke laag colluvium
bedekt. 415

Een van de weinige onderzoeken op een vindplaats uit de Nieuwe tijd is het in 1999 uitgevoerde
onderzoek naar de tuin van kasteel Terworm te Heerlen. (Kaartlocatie 103) In deze rococotuin uit de

410 AMR= Actualisering Monumentenregister; AMK-nr 745.
411 Verhoeven 2005.
412 Roymans 2004.
413 Schutte 2005.
414 Tichelman 2006. AMK nr 8403
415 Hiddink 2003. Archis waarneming 46235.
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18e eeuw zijn acht werkputten gegraven om inzicht te krijgen in de plaats van sloten, tuinmuren en
muren van de oranjerie. Deze elementen zijn opgespoord. Aan de hand van Westerwald-steengoed is
de aanleg gedateerd in de late 17e eeuw of de eerste helft van de 18e eeuw. Ook is een fontein van
twee ringen van mergelblokken gevonden met een eikenhouten waterleiding afkomstig van een hoger
terreingedeelte.416

Tot slot van het overzicht over de periode sinds 1995 moeten de in 1996 en 1999 verschenen
archeobotanische studies van Kooistra en Bunnik genoemd worden.417 Deze zijn van groot belang,
omdat zij een beeld geven van de ontwikkeling van het landschap.

7.5. Synthese
Hoewel er in Zuid-Limburg continuïteit van bewoning is geweest in de Romeinse tijd en Middeleeuwen,
is er wel sprake van een afname van de bevolking in de laat-Romeinse en merovingische tijd.
Omstreeks 200, wanneer het Romeinse villasysteem volledig ontwikkeld is, is er een toppunt in het
agrarisch gebruik in dit gebied.418 De villae liggen op de hogere delen van het landschap. Het vee
graast in het beekdal. Op de minder steile hellingen en op de plateaus liggen akkers.
In de 3e en 4e eeuw, na de vermindering van de exploitatie door de Romeinse villae, is er een
geleidelijke regeneratie van het bos en een teruggang van akkerbouw en veeteelt. Eerst is er een
toename van de berk en de hazelaar. Vervolgens verschijnt er meer haagbeuk op de hellingen en
plateaus. Op de natte weiden keert het elzenbroekbos terug.
Na een korte opbloei van de landbouw in de tweede helft van de 4e eeuw, zet de regeneratie van het
bos, waarin beuken en haagbeuken een belangrijke rol spelen, zich voort in de Merovingische periode.
Toch verschijnen er in de 6e eeuw weer open plekken in het bos, waarop akkertjes worden aangelegd.
In de 5e tot 7e eeuw komt rogge op als voedselgewas in het lössgebied. Volgens Kooistra is dit geen
gevolg van de uitputting van de grond door de landbouw in de Romeinse tijd, maar een kwestie van
smaak van nieuwkomers.419

In de lage gebieden verdwijnt na 550 het elzenbroekbos. Rond 800 zijn de beekdalen weer voor
veeteelt in gebruik als weide en als maailand in de zomer. Op de hellingen en plateaus dient het eiken-
haagbeukbos voor de winning van gebruikshout en als bosweide, het beukenbos als jachtgebied.

Aangenomen wordt, vooral op toponymische gronden, dat de vroegmiddeleeuwse bewoning zich
concentreert in de beekdalen. In hoeverre alle bestaande dorpen langs de beken vroegmiddeleeuwse
wortels hebben en of daarbuiten ook nog nederzettingen gelegen hebben, is onbekend. Evenmin
weten we of aan de middeleeuwse beekdalnederzettingen oudere bewoning vooraf gaat. Renes neemt
aan dat rond 1000 de plaats van de nederzetting gefixeerd is en dat de bewoning geconcentreerd is in
de nog bestaande dorpen en gehuchten.420

De nederzettingen hebben een lineaire structuur. Men woont langs de hoogtelijn op de grens van nat
en droog. Dat is de grens tussen gras- en bouwland).
Soms heeft een dorp een relatief hoog gelegen kern, zoals in Gulpen rond de 11e- of 12e-eeuwse
kerktoren. Deze zal deel uit gemaakt hebben van een “Herrensitz”, horend bij een nabijgelegen
Abschnittsmotte, de Burggraaf, die het dal van Geul en Gulp domineert. Of er dichter bij de Gulp
oudere bewoning gelegen heeft of dat de dorpskern zich pas later naar beneden verplaatst heeft, is
onbekend.

Na 1000 vinden op de hellingen volop agrarische activiteiten plaats, waardoor erosie ontstaat. Dit leidt
tot het ontstaan van dikke sliblagen (colluvium), die de eventuele vroegmiddeleeuwse bewoning in de
beekdalen afdekken. Op de helling daarboven is het reliëf afgevlakt.
De plateaus, die in de vroege Middeleeuwen in gebruik waren als bosweide, worden na 1000, vooral in
de 12e en 13e eeuw, vanuit het beekdal voor bewoning in gebruik genomen. De
ontginningsgeschiedenis is mede met behulp van de toponymie te volgen, bijvoorbeeld aan de hand
van de ‘rode-namen’. De aanwezigheid van oudere infrastructuur, zoals de Romeinse weg van
Heerlen naar Tüddern (via Brunssum) en de middeleeuwse weg van Maastricht naar Aken, zal een rol
bij de locatiekeuze gespeeld hebben. De in de nieuwe dorpen gestichte kerken zijn nog lang
onderhorig aan de kerken in de moedernederzettingen in het dal.

416 Dijkstra 1999.
417 Kooistra 1996; Bunnik 1999.
418 Bunnik 1999.
419 Kooistra 1996
420 Renes 1988.
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Op veel plaatsen kunnen mottekastelen een rol bij de nederzettingsontwikkeling en de ontginning
gespeeld hebben. Stenen kastelen nemen later hun rol als woonhuis van een leidende klasse over.
Aan sommige kastelen kunnen ‘moated sites’ (omgrachte boerenhoeven) vooraf zijn gegaan. Of de
elite ook een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de pottenbakkerijen in het gebied van de Rode
Beek, is onbekend. Dat adel en kloosters invloed hadden op diverse economische activiteiten is zeker.
Elders blijkt dat bij ijzerwinning. Bij Rolduc blijkt het bij de steenkoolwinning.

Tussen 1000 en 1400 verdwijnen de bossen volledig, behalve op de zeer onvruchtbare gronden
(vuursteeneluvium). Omdat bosweiden niet meer ter beschikking staan, worden armere gronden of
door landbouw uitgeputte gebieden als weidegebied gebruikt. Sinds 1200 is er een toename van de
heide. De akkerbouw, die meer calorieën per hectare opleverde, krijgt de overhand op veeteelt.
De agrarische hausse duurde in het lössgebied tot omstreeks 1400, terwijl in aangrenzende gebieden
de teruggang al in 1300 inzette. Door de terugval van de agrarische activiteiten in de 15e eeuw is er
sprake van een beperkte bosregeneratie. Dat uit zich in de 15e tot 17e eeuw in een toenemend
aandeel van (aangeplante) dennen. De hellingen en plateaus blijven echter als bouwland en later
meer als weiland in gebruik.
In het oostelijk deel van het heuvelland verschijnen in deze periode landweren op de grens van woeste
grond en akkergebied, zowel ter bescherming tegen indringers als om vee binnen of buiten te houden,
en als gebiedsgrens.

7.6. Evaluatie: kenniswinst
 De kennis van de middeleeuwse archeologie van het heuvelland is vooral voor 1995 en buiten

het Malta-gerelateerde onderzoek ontstaan. Hiervan zijn de belangrijkste winstpunten:
o het chronologisch schema en de kennis van de technologie van het Zuidlimburgse

aardewerk,
o de archeobotanische kennis van het cultuurlandschap,
o het inzicht in de continuïteit in bewoning sinds de laat-Romeinse tijd  de vorm van die

vroeg-middeleeuwse / laat-Rmeinse bewoning (o.a. het gebruik van hutkommen) en
de relatie met gekerstende centra.

 Van het gravend onderzoek uit 1995 en later kan eigenlijk alleen bij de ROB-opgraving van de
middeleeuwse kerk van Brunssum van kenniswinst gesproken worden. Deze heeft geleid tot
een archeologisch bewijs van de ontginningsbeweging na 1000 op de oevers van de beek
vanuit het dal en tot het inzicht dat althans in Brunssum de bouw van de kerk kort na de
stichting van de nederzetting plaats had.
De opgraving maakte duidelijk dat een kerkrechtelijke onderhorigheid niet daadwerkelijk
inhield dat er ook niet begraven werd in de ondergeschikte kerk. De opgraving leidde tot de
aanname, dat het kruispunt van de Romeinse weg met de beek een rol heeft gespeeld in de
locatiekeuze en dat aansturing van het ontginningsproces mogelijk vanuit de motte de
Vossenberg gebeurde. Ten aanzien van de staat van het bodemarchief maakt de opgraving
duidelijk dat ook nog in een moderne stad goed geconserveerde sporen uit de middeleeuwen
aanwezig kunnen zijn.

 Het overige onderzoek heeft op lokaal niveau (Beek, Voerendaal) tot enige kenniswinst met
betrekking tot plaatselijke fenomenen geleid.

 Het overige onderzoek heeft in negatieve zin duidelijk gemaakt dat archeologische
begeleiding als onderzoeksvorm alleen zinnig als er ook werkelijk adequate
onderzoeksmogelijkheden zijn. Tegenover een conclusie dat het onderzoek de bouw niet
vertraagd heeft, moet ook kunnen staan dat de bouw het onderzoek niet belemmerd heeft.

7.7. Evaluatie en aanbevelingen: kennislacunes en onderzoeksvragen
 De boven gegeven synthese is grotendeels gebaseerd op ecologisch en op historisch-

geografisch onderzoek. Voor de archeologie moet het beschouwd worden als een te toetsen
verwachtingsmodel. Dat vraagt om veel meer onderzoek dan tot nu toe gedaan is.

 Van belang is op de eerste plaats dat de dorpskernarcheologie tot ontwikkeling komt, om te
onderzoeken wat de wortels zijn van de nog bestaande dorpen. Dat aan de dorpskernen op
de nog vigerende verwachtingskaarten geen verwachtingswaarde is gehecht, is een
belemmering van het onderzoek en een bedreiging van het bodemarchief. Onderzocht moet
worden of, hoe en waar de huidige woonkernen vroegmiddeleeuwse beekdalnederzettingen
afdekken. Het kaartbeeld van de vroeg negentiende-eeuwse kadastrale minuutkaart mag in
ieder geval niet als representatief voor de vroegmiddeleeuwse situatie beschouwd worden.

 Aandacht verdient ook het onderzoek van mogelijke nederzettingslocaties buiten de
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bestaande dorpen. Dat geldt zowel voor de beekdalen als voor de hellingen en plateaus.Tot
dusver zijn er slechts enkele gemarkeerd.

 Bij de nederzettingsarcheologie zijn punten van aandacht: het microreliëf (hogere locaties
binnen het beekdal); de relatie kasteel/motte, kerk, nederzetting; de nederzettingsdynamiek,
ook over kleine afstanden.

 Belangrijk is de rol van de infrastructuur bij de ontwikkeling van het cultuurlandschap en de
bewoning en bij de overgang van de Romeinse tijd naar de vroege middeleeuwen.

 Onderzocht moet worden of nederzettingen op het plateau alle dateren uit de tijd van de
hoogmiddeleeuwse ontginning of dat de aanwezigheid van een ouder tracé aan de basis van
oudere bewoning staat.

 Bij villaterreinen is het gebruik na de Romeinse tijd een belangrijk punt van aandacht. In
hoeverre is Voerendaal een uitzondering in het Heuvelland? Van buiten het heuvelland zijn
Borgharen, Neerharen-Rekem, Obbicht en Maasbracht bekend als villaterreinen met post-
Romeinse bewoning en/of begraving. Onder gebruik dient overigens niet alleen bewoning en
begraving verstaan te worden, maar ook het mechanisme van verlating, herbebossing en
herontginning. Nader onderzoek is nodig naar de middeleeuwse resten op het villaterresin
Kloosterbosch bij Valkenburg.

 Nader onderzoek is nodig naar pottenbakkersovens (zeker in Landgraaf) en naar de woon-
werkplaats van de pottenbakkersovens.

 Meerssen is van belang als plaats waar vroeg-middeleeuws koningsgoed gezocht wordt,
waarbij de vraag is hoe dat zich archeologisch representeert.

 Valkenburg is het bestuurlijke centrum in de Volle en Late Middeleeuwen. Het proces van
stadwording in archeologische zin moet hier nader onderzocht worden.

 Karakteristiek voor het heuvelland zijn de vele kastelen. Het onderzoek hiernaar is marginaal
geweest. Bij onderzoek is niet alleen het militaire en elitaire aspect van belang, maar ook het
gebruik van de voorburcht, de eventuele ontwikkeling uit een moated site en de relatie met
andere kasteelterreinen (waaronder mottes) in de omgeving.

7.8. Evaluatie en aanbevelingen: monumentenzorg
 De aanbeveling om bij het AMZ-beleid alert te zijn op dorps- en kernen, en er niet per definitie

van uit te gaan geldt weliswaar niet alleen voor het heuvelland, maar mag daarom niet
onvermeld blijven.

 Ten aanzien van de staat van het bodemarchief geldt dat de effecten van colluvium en erosie
niet alleen voor de middeleeuwen relevant zijn, maar ook daarom niet onvermeld mogen
blijven. Colluvium uit de Volle en Late Middeleeuwen kan bewoning uit de Vroege
Middeleeuwen afdekken.

 Pottenbakkersovens en afvalhopen zijn door hun beperkte omvang en door hun
aantrekkelijkheid voor schatgravers zeer kwetsbaar. Bij deze objecten dient gestreefd te
worden naar effectief behoud, waarbij de vraag is of afdekking door licht gefundeerde
gebouwen hier onder verstaan moet worden.

 De aanbeveling om archeologische begeleiding alleen in te zetten als er werkelijk
voorwaarden voor goed onderzoek zijn, geldt weliswaar niet alleen voor het heuvelland, maar
mag daarom niet onvermeld blijven.

7.9. Geraadpleegde rapporten uit de periode 1995 – 2006

Cornelissen, M.H.F., 2003: Rapportage van de archeologische begeleiding bij de Passage in Heerlen,
Amersfoort (ADC-rapport 182).

Dijkstra, J., 1999: Archeologisch onderzoek in de tuin van kasteel Terworm te Heerlen, Amersfoort
(ADC-rapport 17).

Hiddink, H., 2003: Archeologische opgravingen tussen Schinnen en Bocholtz in het tracé van de 36
inch gastransportleiding van NV Nederlandse Gasunie, Amsterdam (Vrije Universiteit, ZAR 10).

Moonen, B., 2006: Plangebied Looiersstraat te Gulpen, gemeente Gulpen-Wittem; archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en visuele inspectie, Amsterdamn (RAAP-notitie 1736).
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Polman, S.P. & J.A.M. Roymans 2001: Plangebied Heiligerweg, gemeente Margraten; een
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1), fase 2, Amsterdam (RAAP-rapport 735).

Roymans, J. A. M., 2004: Natuurinrichtingsgebied Rode Beek bij Schinveld, gemeente Onderbanken:
een bureauonderzoek en een archeologische begeleiding, Amsterdam (RAAP-rapport 995).

Schutte, A.H., 2005: Brunssum Rodebeek, archeologische begeleiding, Amersfoort (ADC-rapport 439).

Spanjer, M., 1999: AAO (fase 1) in Meerssen parkeerplaats Bestuurscentrum, Amersfoort (ROB, RAM
49).

Stoepker, H., 2004: Verslag van het archeologisch onderzoek van de middeleeuwse parochiekerk te
Brunssum (Limburg), Amersfoort (Intern rapport ROB).

Tichelman, G. e.a. 2005: Het villacomplex Kerkrade-Holzkuil, Amersfoort (ADC-rapport 155).

Tichelman, G., 2006: Bandkeramiek en Middeleeuwen in het waterleidingtracé Sweikhuizen-Geverik,
gemeente Beek, Amersfoort (ADC-rapport 590).

Vanderbeken, T., 2004: Inventariserend Veldonderzoek Brunssum Hoek Kerkstraat Dorpstraat, Weert
(Synthegra rapport) 174108.

Verhoeven, A,A.A., 2005: Archeologische begeleiding van sloopwerkzaamheden aan het
Wilhelminaplein te Schinveld (gemeente Onderbanken), Amersfoort (ADC-rapport 339).
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8. Beekdallandschap Noord-Limburg (Groote Molenbeek, Loobeek en
Oostrumsche beek)

8.1. Indeling
De belangrijkste plaatsen in dit gebied zijn:

 In de gemeente Meerlo-Wanssum: Meerlo, Swolgen.
 in de gemeente Venray: Venray, Oirlo, Merselo
 in de gemeente Horst aan de Maas: Horst, Meterik
 in de gemeenten Grubbenvorst en Venlo: Californië, Heierhoeve en Tradeport-Noord
 in de gemeente Sevenum: Sevenum
 in de gemeente Maasbree: Maasbree en Baarlo
 in de gemeente Helden: Helden

8.2. Landschappelijke beschrijving421

Door de insnijding van de Maas in het oosten ontstond er een waterscheiding op de Peel, van waaruit
diverse beken ontsprongen die in oostelijke richting stroomden naar het dieper gelegen Maasdal.
Hierdoor is het landschap sterk versneden door enkele evenwijdig aan elkaar lopende beekdalen. Een
belangrijke karakteristiek van dit gebied is de sterke afwisseling van nat (de beekdalbodems) en droog
(de interfluvia). Ook in dit beekdallandschap kunnen onderscheiden: de beekdalbodems, de
beekdalranden en de interfluvia.
Tot dit gebied wordt ook het niet-doorsneden ‘eiland van Californië’ gerekend (tussen Maasbree en
Tienray/Swolgen). Het is een zwakgolvend dekzandgebied tussen de laatglaciale Maasterrassen en
de beekdalen. In het zuidelijk deel van dit eiland ligt Trade Port-noord.

8.3. Onderzoek voor 1995
Voor 1990 was er in deze regio slechts incidenteel middeleeuws onderzoek verricht. Als zichtbaar
archeologisch monument was de motte van kasteel Spralant bij Oostrum bekend dat in 1257 voor het
eerst genoemd wordt.422 Onderzoek heeft hier nooit plaats gehad. Vanaf de jaren ‘60 werden
amateurs in de regio actief. Dat leidde tot een aantal vondstmeldingen en daarmee tevens tot de
eerste signalen dat het gebied rond Venray en Horst sporen van vroegmiddeleeuwse bewoning
bevatte. In 1967 werden enkele vroegmiddeleeuwse scherven gevonden op de oever van de Grote
Molenbeek ten westen van Tienray.423 In 1968 werd een Karolingische pot gemeld die bij de kerk van
Meerlo gevonden zou zijn.424 In 1978 kwam er een melding van vroegmiddeleeuws aardewerk van een
akker ten noorden van Horst.425 In 1986 werden bij een ontgronding aan de Pauwweg ten westen van
Oirlo o.a. een schijffibula en een kraal gevonden.426 In 1988 kwam de melding van de vondst van twee
Karolingische schijffibulae op het Hoogveld te Horst.427 (Kaartlocatie 104)

Kort na de tweede wereldoorlog waren er, zoals in veel gebieden in Noord- en Midden-Limburg,
enkele opgravingen van middeleeuwse kerken uitgevoerd (Tienray, Swolgen, Sevenum428 en
Horst429). De drie laatste kerken hadden als oudste gevonden fase een oerstenen zaalkerk met
versmald, rechtsgesloten koor, waarvan in ieder geval een 11e of 12e eeuwse datering aannemelijk is.
Dat zo’n kerk een hogere ouderdom heeft, is echter niet uit te sluiten.
Daarna bleef het twintig jaar stil totdat Modderman in het begin van de jaren zeventig een landweer bij
Kessel onderzocht.430 In hetzelfde decennium organiseerde Renaud gedurende een aantal zomers
opgravingskampen van de NJBG bij het Kasteel van Horst.431 (Kaartlocatie 105)  In Venray was een

421 Letterlijke tekst van Piet van der Gaauw
422 AMK nr 1514. Hupperetz e.a. 2005, 115, nemen overigens aan dat het hier niet om een motte, maar om een
ronde burcht gaat.
423 Archis waarneming 28366.
424 Archis waarneming 38686.
425 Archis waarneming 15318.
426 Archis waarneming 6591.
427 Schatorjé 1988. Archis waarneming 17518.
428 Glazema 1948.
429 Renaud 1947, Glazema 1948, 259.
430 Modderman 1971-1972; Modderman 1981; AMK nr 8445, 578, 8441.
431 Flokstra 1996; Renaud 1969a; 1969b; 1973; 1975a; 1975b; 1976; 1977; 1988. AMK-nr 15296.
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groep amateurs actief. Clevis bestudeerde het materiaal dat zij tussen 1976 en 1979 hadden
verzameld uit de Burggraaf, een in de 16e eeuw gegraven gracht, die de kerk en het centrum van
Venray omringde.432

Vanaf 1988, en in het bijzonder vanaf 1993, is het middeleeuwse archeologische onderzoek van de
grond gekomen, toen er inventarisaties433 en daarna opgravingen werden uitgevoerd behoeve van de
aanleg van de Rijksweg 73-Noord en het Venlose industriegebied Tradeport-Noord bij Heierhoeve.
In Heierhoeve ontdekte Schotten in 1993 een nederzetting uit de tweede eeuw.434 (Kaartlocatie 106)
Behalve een plattegrond van een huis van het in de Romeinse tijd gangbare Alphen-Ekeren-type werd
ook de plattegrond van een drieschepig gebouw ontdekt, dat slechts bekend is uit het Nederlandse en
Duitse kustgebied. Samen met de vondst van een aantal hutkommen en ‘Fries’ aardewerk leidde dit
tot de conclusie dat zich al in de Romeinse tijd Germaanse immigranten in het Maasgebied hadden
gevestigd.
Bewoning uit de zesde en zevende (mogelijk al de vijfde) eeuw werd in de winter van 1993 / 1994
aangetroffen bij het ‘Brukske’ op de noordelijke oever van de Oostrumsche Beek bij Venray in het
tracé van de Rijksweg 73-Noord.435 (Kaartlocatie 107) De nederzettingssporen doorsneden een
Romeins grafveld.
De vroegmiddeleeuwse bewoning bestond uit drie (dendrochronologisch gedateerde) waterputten uit
de 5e eeuw; uit een drieschepig noord-zuid (op de beek) georiënteerd huis met hutkom en waterput
met een bijgebouwtje en een inhumatiegraf van een vrouw uit de tweede helft van de 6e eeuw; uit drie
tweeschepige noord-zuid georiënteerde huizen met twee waterputten, twee hutkommen en een
schuurtje uit de eerste helft van de 7e eeuw; uit vier oost-west georiënteerde huizen en een waterput
uit de tweede helft van de 7e eeuw (van de huizen was éen tweeschepig, twee eenschepig, éen van
het Warendorftype); uit een drieschepig huis uit de 8e eeuw.
Enkele maanden daarvoor, in maart 1993 was in het centrum van Venray door de ROB een klein
onderzoek uitgevoerd, waarbij niet alleen de Burggraaf weer in het zicht kwam, maar ook kuilen en
vondsten uit de Karolingische tijd werden gevonden.436 (Kaartlocatie 108) De vondst maakte duidelijk,
dat een ‘rode’-naam, die als een wat jongere ontginningsnaam wordt beschouwd dan de ‘lo’namen’ ,
tot de Karolingische tijd kan teruggaan.
Bewoning uit de Volle Middeleeuwen werd op drie plaatsen ontdekt. In 1990 was een geïsoleerde 12e

eeuwse boerderij bij Grubbenvorst gevonden. (Kaartlocatie 109)  Deze werd opgevat als een na
eenmalige bewoning opgegeven ontginningsboerderij.437

Een alleenstaande boerderij werd ook langs de Loobeek in het tracé van de Rijksweg 73-Noord
gevonden.438 Het gaat hierbij om een bootvormig gebouw met drie gebinten met twee bijgebouwen op
een omwaterd erf. Aan de korte kant van de boerderij stond aan de zuidzijde een vijfpalige hooiberg.
Bij de boerderij werd enig Elmpt-achtig aardewerk, kogelpotaardewerk en een Andenne-rand
gevonden. De boerderij is op grond daarvan rond 1100 gedateerd. Gezien de beperkte omvang van
het onderzoeksterrein was het niet mogelijk om vast te stellen of het hier om een geïsoleerde boerderij
ging of om een deel van een nederzetting. Wegens de omgrachting wordt aan de eerste optie de
voorkeur gegeven. Het lijkt er op dat we hier met een vroege moated site van doen hebben.
Ook bij het Brukske werden sporen uit de Volle Middeleeuwen gevonden. Deze bevonden zich ten
noorden van de vroegmiddeleeuwse nederzetting in het tracé van de Rijksweg 73-Noord, op een
hoger deel van het terrein, ongeveer 500 meter van de beek.439

De vondsten bij het Brukske, Loobeek en Horst-Hoogveld werden gedaan onder een esdek van 50 cm
of meer. Niet alle esdekken in de omgeving verborgen echter middeleeuwse bewoning. Proefsleuven
onder een esdek bij Horst-Risselt leverden in 1993 geen archeologische resten op.440

8.4. Onderzoek sinds 1995
Het onderzoek wordt van noord naar zuid besproken: Venray, Horst, Heierhoeve/Tradeport Noord,
Sevenum, Maasbree, Helden.

432 Clevis 1980–1981, 88-89.
433 Derks &  v.d. Gaauw, 1991; Derks 1991.
434 Schotten 1993; 1994; 1994b. Archis waarneming 28854.
435 Stoepker 1995; 1997. Proos 1997a.  Archis waarneming 26043.
436 Schotten 1993; Stoepker & Schotten 1994. Archis waarneming 27598.
437 Schotten 1990. Archis waarneming 19333
438 Stoepker 2000.
439 Afgezien van een korte vermelding in Stoepker 1997 is dit deel van het Brukske niet gepubliceerd.
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De opgravingen bij het Brukske in het tracé van de A73 bij Venray hadden de aandacht gevestigd op
de vroegmiddeleeuwse bewoning op de noordoever van de Oostrumse beek. Ten westen daarvan
was een nog onbebouwd terrein: Venray-Antoniusveld. (Kaartlocatie 110) Toen dit voor woningbouw
bestemd werd, gaven de resultaten van het A73-onderzoek voldoende aanleiding om hier een
inventariserend en vervolgens een definitief onderzoek uit te voeren. Het Antoniusveld ligt op een
dekzandrug aan de noordrand van het beekdal van de Oostrumse beek. De afstand tot de beek is 600
meter. Bij het proefsleufonderzoek werd de conclusie getrokken dat het ging om een 12e -eeuwse
nederzetting op grond van de in het opgravingsvlak aangetrokken vondsten. Als gevolg van de
toenmaals bij de ROB geldende, nogal rigide interpretatie van de opvatting dat bij
proefsleuvenonderzoek zo min mogelijk verstoring mag worden aangebracht, waren de sporen niet
gecoupeerd.441

Pas toen bij het definitieve onderzoek vondsten uit sporen werden verzameld, bleek dat de
nederzetting al in de Vroege Middeleeuwen begon.442 Over een oppervlakte van 1,5 ha werden circa
50 plattegronden van gebouwen, 2 hutkommen, 11 waterputten (waarvan zeker 9 boomstamputten) en
een graf aangetroffen.
Het vroegste middeleeuwse aardewerk dat is aangetroffen, is te dateren in de Merovingische tijd. Er is
in ieder geval 7e-eeuws aardewerk aanwezig, maar een begin van de bewoning in de 6e eeuw mag
niet worden uitgesloten.
Gezien de aanwezigheid van Karolingisch aardewerk duurde de bewoning in de 8e en 9e eeuw voort.
De 10e eeuw wordt in het aardewerkspectrum vermoedelijk vertegenwoordigd door handgevormd
kogelpot-aardewerk, dat rijkelijk is vertegenwoordigd.443

De bewoning komt rond 1150 tot een einde. Het voorkomen van Zuid-Limburgs aardewerk uit periode I
vroeg toont aan dat er in het tweede kwart van de 12e eeuw nog sprake was van bewoning. In het
Andenne-aardewerk ontbreken echter de manchetranden die vanaf circa 1125 de sikkelranden
vervingen en tot circa 1175 in de mode bleven. Verder is de 'late' driehoekige randvorm in het
Pingsdorf-aardewerk zo goed als afwezig. Dit randtype ontstond rond 1050 en was in de vroege 12e

eeuw sterk in de meerderheid. Verder valt op dat in het blauwgrijze aardewerk het Elmpt-aardewerk
(vanaf circa 1125/1150) ontbreekt. Tenslotte is Paffrath-aardewerk tot in de laatste bewoningsfase
aanwezig. Het einde van het voorkomen van Paffrath-aardewerk wordt geplaatst rond 1125.
Bij de bestudering van het aardewerk is Schotten dieper ingegaan op het onderscheid tussen
kogelpot-aardewerk, blauwgrijs aardewerk en Elmpter aardewerk.444 Zijn tekst wordt hier letterlijk
weergegeven omdat deze categorieën aardewerk deel uit maken van de onderwerpen waarnaar
verder onderzoek nodig is in Limburg.
“Met kogelpot-aardewerk wordt handgevormd aardewerk aangeduid, waarin vrijwel uitsluitend min of
meer bolvormige of kogelronde potten zijn vervaardigd. De kleur van deze aardewerksoort varieert van
zwart tot grijs-wit, maar bruintinten, van donker-bruin tot licht-bruin en rood-bruin, overheersen. Als
vorm zijn kogelpotten ook uitgevoerd in andere aardewerksoorten, bijvoorbeeld blauwgrijs aardewerk,
Paffrath-aardewerk of Zuid-Limburgs aardewerk. Het betreft dan steeds producten uit gespecialiseerde
productiecentra van aardewerk.
Hier wordt met kogelpot-aardewerk een aardewerkgroep aangeduid van overwegend bruine
producten, waarvan wordt aangenomen dat deze lokaal is geproduceerd op een huishoudelijk niveau
of nederzettingsniveau. Er staat geen nadere typo-chronologische indeling van het kogelpot-
aardewerk ter beschikking. De periode van circa anderhalve eeuw waarin kogelpot-aardewerk
voorkwam, ruwweg de 10e eeuw en de eerste helft van de 11e eeuw, geeft het als aardewerksoort een
algemene daterende waarde.
Het als blauwgrijs beschreven aardewerk behoort tot een vrij heterogene aardewerkgroep, die door
Friedrich als grijs aardewerk wordt aangeduid.445 Binnen het grijze aardewerk brengt Friedrich een
technologische en chronologische tweedeling aan tussen zacht en hard grijs aardewerk (weiche en
harte Grauware). De naam blauwgrijs aardewerk zou bij Friedrich alleen betrekking hebben op
producten in het relatief late, harde grijze aardewerk. Bij het zachte grijze aardewerk gaat het om
veelal zwart, grof gemagerd aardewerk dat, zowel op grond van het baksel als de vorm, ook bij het
hierboven beschreven kogelpot-aardewerk zou kunnen worden ondergebracht. Dit vroege grijze
aardewerk kwam volgens Friedrich op in de eerste helft van de 10e eeuw en werd rond het midden van

441 Spanjer 1996. Archis waarneming 32846.
442 Spanjer 1997, Schotten in voorbereiding; Proos 1997b.
443 De terminologie is nog niet uitgekristalliseerd.  Bij latere onderzoeken wordt in ‘Brabantse stijl’ gesproken van
Zuid-Nederlands handgevormd aardewerk. Zie hierover het hoofdstuk over het middenterras (opgraving
Swalmen-Nieuwenhoven).
444 Schotten in voorbereiding.
445 Friedrich 1998.
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de 11e eeuw opgevolgd door hard grijs aardewerk. Overigens is de grens tussen zacht en hard grijs
aardewerk niet scherp, maar is er sprake van tussenvormen en van een overlap in het voorkomen van
beide aardewerksoorten. In de tweede helft van de 11e eeuw groeide het aandeel van hard grijs
aardewerk gestaag en in de 12e eeuw was het absoluut dominant.
Het harde grijze aardewerk uit de periode van circa het midden van de 11e eeuw tot circa het midden
van de 12de eeuw werd vrijwel uitsluitend gevormd door kogelpotten met een min of meer driehoekige
rand. Vanaf het tweede kwart van de 12e eeuw werd het vormenspectrum in het harde grijze
aardewerk verbreed door het verschijnen van nieuwe typen, zoals grote eivormige (voorraad)potten,
ook wel aangeduid als dolia of amforen, kommen of teilen en kannen. Deze nieuwe vormen hebben
vaak een uitgeknepen voet of een oor en vertonen soms versiering. De harde blauwgrijze dolia en
kommen hebben veelal een karakteristieke brede en platte rand, een manchetrand. Het is het
aardewerk uit dit derde stadium in de ontwikkeling van het grijze aardewerk volgens Friedrich, dat als
blauwgrijs aardewerk wordt aangeduid. Een productiecentrum van hard grijs aardewerk is aangetoond
in het Duitse Elmpt, niet ver van Roermond. Als synoniem voor blauwgrijs aardewerk wordt daarom
ook vaak de aanduiding Elmpt-aardewerk gebruikt. Het harde grijze aardewerk is geproduceerd tot het
midden van de 14e eeuw.”
Op de huisplattegronden van het Antoniusveld kan helaas niet verder ingegaan. Na Spanjer heeft
Proos en na Proos heeft Schotten een indeling gemaakt, die echter nog niet definitief is. In algemene
zin kan gezegd worden, dat zowel éen- als twee- als drieschepige structuren en bootvormige typen
zijn aangetroffen, te dateren tussen de Merovingische tijd en de Volle Middeleeuwen.
Op het erf van éen van de huizen werd een kamergraf gevonden, dat door een schot in tweeën was
gedeeld. Het noordelijke deel bevatte de botresten van een individu, gezien de bijgaven zeer
waarschijnlijk een vrouw. In het graf had zij een kleine knikwandbeker van gedraaid, gladwandig
aardewerk en een wat grotere kookpot van eveneens gedraaid, ruwwandig aardewerk meegekregen.
Op haar lichaam werden een eenvoudige ijzeren gesp, een kleine gouden hanger en een grote
gouden schijffibula ter hoogte van de hals aangetroffen. Dit sieraad bestaat uit een ronde, licht
gebolde plaat goudblik met een doorsnede van 6,6 cm, gemonteerd op een bronzen plaat. De
voorkant is versierd met gevlochten gouddraad en met cellen gevuld met rode almandijnplaatjes, met
donkergekleurde glaspasta en met resten van een organische vulling, vermoedelijk barnsteen. De
fibula behoort typologisch tot de groep van de filigrainschijffibulae, die vooral in het midden van de 7e
eeuw voorkomt.
Bij de opgraving is de noordelijke begrenzing van de nederzetting gevonden. In het westen heeft de
nederzetting doorgelopen op het terrein van de inrichting Sint Servatius. Bij booronderzoek is hier
onder het esdek middeleeuws aardwerk aangetroffen.446 Hoewel op grond hiervan archeologische
begeleiding van een bouwproject is aangetroffen, is dit kennelijk niet uitgevoerd.

In het oosten en het zuiden is het terrein verstoord door de (voorganger van de) Rijksweg 73 en door
een woonwijk. Aan de oostzijde van de Rijksweg 73 gaat het nederzettingscomplex verder in het in
1993-1994 opgegraven vroeg- en hoog-middeleeuwse complex Venray-het Brukske (zie boven). Een
zone van 100 meter ten oosten daarvan is planologisch beschermd en niet onderzocht.447 In het
gebied ten oosten daarvan, Venray-de Hulst, een voortzetting van de dekzandkop aan de rand van
het dal van de Oostrumse beek, werd wel bewoning uit de Romeinse tijd en de IJzertijd, maar niet uit
de Middeleeuwen aangetroffen. Pas in de 12e en 13e eeuw is dit gebied ontgonnen tot akkerland. 448

Er werden grote ronde plekken met een dik pakket as en houtskool gevonden, zoals die ook van
middeleeuwse ontginningen elders bekend zijn.449

Aangepunte palen en takkenbossen wezen er op dat hier waarschijnlijk een oversteekplaats door de
beek was, die zich overigens meermalen verlegd had. De oversteekplaats verbond Venray- de Hulst
en het Brukske met het meer oostelijk gelegen Oirlo.
Ook in Oirlo is blijkens recent uitgevoerd boordonderzoek vroegmiddeleeuwse bewoning te
verwachten.450 Onder een enkeerdgrond van 1,10 m dik werd op 125 meter ten zuidoosten van de
middeleeuwse kerk fragmenten van Merovingisch en Karolingisch aardewerk opgeboord.

Ten westen van Venray ligt bij Merselo-Grootdorp een nederzetting uit de 10e tot 12e eeuw, die
waarschijnlijk ook door bewoning uit de Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen is voorafgegaan.

446 De Baere 2000.
447 AMK-terrein 11227.
448 Van de Velde & Kenemans 2003.
449 Zie hoofdstuk Middenterras, Geleen-Middengebied.
450 Van Putten 2006
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(Kaartlocatie 111)  Bij inventariserend onderzoek werden hier waterputten, paalgaten en andere kuilen
gesignaleerd.451 Onder de vondsten bevindt zich Zuid-Nederlands handgevormd aardewerk. Het
verslag van het definitief onderzoek was bij het schrijven dit hoofdstuk nog niet beschikbaar.452

In 2000 en 2002 vond onderzoek plaats op het Hoogveld ten zuiden van het dorp Horst.453

(Kaartlocatie 104) Hoewel dit onderzoek geen sporen uit de Middeleeuwen heeft opgeleverd, wordt het
hier besproken, omdat er twee hutkommen uit de 3e eeuw zijn gevonden. Hutkommen zijn fenomenen
waarvan tot voort kort werd aangenomen dat ze pas in de 5e eeuw in Limburg voorkwamen.
De vindplaats ligt op een dekzandplateau tussen de Oostrumsche beek in het noorden en de Grote
Molenbeek in het zuiden. Palynologisch onderzoek wees uit dat het Hoogveld begroeid was met
loofbos, dat waarschijnlijk al in de prehistorie voor een deel gekapt of platgebrand was om er akkertjes
aan te leggen. Na de Romeinse tijd zal het bos in belangrijke mate zijn geregenereerd, om in de
Middeleeuwen – vermoedelijk in de 13e en 14e eeuw- weer te worden ontgonnen. Vanaf deze tijd,
maar vooral sinds 1500 werd een groot deel van het dekzandplateau bedekt door een plaggendek, in
dikte variërend van 25 tot ruim 60 cm. 454  De oorspronkelijk aanwezige dekzandrug is nauwelijks meer
te herkennen op het huidige maaiveldniveau. De akkercomplexen hebben, samen met
zandverstuivingen, gezorgd voor een afdekking van het oorspronkelijke reliëf. Met het landschap zijn
ook nederzettingen en grafvelden door de oude akkers afgedekt en daardoor vaak goed bewaard.
Onder het esdek zijn sporen aangetroffen van bewoning uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en mogelijk
uit het Mesolithicum.De bewoningssporen uit de Romeinse tijd lagen op de hoogste delen van de
dekzandrug. Die bewoning bestond uit ten minste twee erven. De erven bestonden elk uit een
hoofdgebouw, een bijgebouw en een waterput. Op één erf lagen ook een hutkom en een afvalkuil. Wat
verder verwijderd lag een 'losse' hutkom. Aan de hand van het aardewerk is het complex gedateerd in
de tweede helft van de midden-Romeinse tijd en mogelijk het begin van de laat-Romeinse tijd.
De twee hutkommen dateren op basis van het daarin gevonden gedraaide aardewerk uit de 3e eeuw.
Bovendien is in één hutkom Germaans aardewerk aangetroffen. Tot voor kort werd aangenomen dat
hutkommen pas in de loop van de 4e en de 5e eeuw verschenen in samenhang met de komst van
Germaanse immigranten in het Romeinse rijk. Het 5e-eeuwse Gennep is een nederzetting met een
Germaanse materiële cultuur, waarin veel hutkommen aanwezig zijn.
Het lijkt echter op dat al in de 2e en 3e eeuw een golf immigranten, mogelijk als ‘gastarbeiders’, het
Romeinse rijk binnenkwam. Het meest bijzondere vondstcomplex in die zin is Blerick-Heierhoeve,
waar behalve tien hutkommen enkele gebouwen zijn gevonden met een onmiskenbare Friese
plattegrond.455 Het aardewerk toont ook verwantschap met Friese potten uit de Nederlandse
kuststreek. Enkele waterputten zijn dendrochronologisch rond het jaar 100 gedateerd.
Vondsten uit de periode 500 - 1500 zijn afwezig in Horst-Hoogveld. De vondst van de schijffibulae aan
de noordrand van het Hoogveld wijst er op dat een vroegmiddeleeuwse nederzetting toch niet ver weg
kan zijn geweest. Mogelijk lag de bewoning vóór circa 1100 ten noorden van het Hoogveld in de buurt
van de huidige dorpskern. De door Renaud opgegraven kerkje kan centraal in deze
vroegmiddeleeuwse nederzetting gelegen hebben.

Ten westen van Horst is bij Meterik vanaf 2004 een vroeg- en hoogmiddeleeuwse nederzetting
onderzocht.456 (Kaartlocatie 112)  Het rapport van de definitieve opgraving is nog niet beschikbaar,
maar uit het evaluatierapport is het volgende af te leiden.
De flanken zijn opgegraven van een groot nederzettingsterrein dat op een pleistocene dekzandkop
lag. De bewoning valt grofweg uiteen in drie fases: de 7e eeuw, de 8e - 9e eeuw en de 10e - 11e eeuw.
Uit de 7e eeuw zijn twee of drie erven. In essentie bestaat elk erf uit een drieschepige boerderij en een
tweeschepig bijgebouw. Rondom deze gebouwen liggen kleinere bijgebouwen, zoals vierpalige,
zespalige, achtpalige spiekers en meerpalige schuurtjes. Al deze gebouwen liggen in noord-zuid
richting of haaks daarop, in oost-west richting.
Bij éen erf zijn twee waterputten aangetroffen, waarvan er één door middel van het aardewerk in de 7e

eeuw gedateerd kon worden. Het betrof een boomstamput waarvan de boomstam in grote mate

451 McDonald & Tichelman 2005, Veldman 2005. Archis waarneming 400905.
452 J. Dijkstra (ADC) liet weten dat ze er mee bezig was.
453 Verhoeven 2000, 2002.
454 Terecht wordt in dit rapport de opmerking gemaakt, dat uitgebreider onderzoek naar de ouderdom en genese
van de Noord-Limburgse oude akkers wenselijk is.
455 Schotten 1994a, 1994b.
456 Keijers 2004, de Boer 2005, Gheysen 2006, de Koning 2006. Archis waarneming 49630.
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vergaan was. Van de mantel van boomstamdelen van de andere waterput konden wel
dendrochronologische monsters genomen worden. Deze zijn komen op een kapdatum in 630 na Chr.
Op een ander 7e-eeuws erf ligt een incomplete, drieschepige boerderij. Rondom deze plattegrond
liggen bijgebouwen waarvan nog onduidelijk is of ze deel uitmaken van het 7e-eeuwse erf of horen bij
een 8e-9e-eeuws erf. Planken van een waterput op dit erf gaven een kapdatum van 633 ± 6 en 642 ± 6
AD.
Van de 8e-9e eeuw zijn minimaal twee erven aangetroffen. Eén erf bestaat uit twee elkaar in de tijd
direct opvolgende drieschepige plattegronden. Direct daaromheen liggen verschillende bijgebouwen,
zoals vier- en zespalige spiekers en een smal tweeschepig bijgebouw.
Ook het tweede 8e-9e-eeuwse erf bestaat uit twee grote drieschepige gebouwen. Hiertussen lagen
minstens vijf bijgebouwen, waaronder naast de gebruikelijke vier- en zespalige spiekers ook twee
vijfpalige hooibergen.
Van de 10e en 11e eeuw, de laatste bewoningsfase, zijn mogelijk twee erven aangetroffen. Een erf dat
mogelijk al bewoond was vanaf de 7e eeuw, werd in deze periode ook bewoond en zelfs omgreppeld.
Op dit erf stond een grote drieschepige boerderij van 24 meter lang en 13 meter breed. Het
middenschip was 7 meter breed en beide zijschepen 2, 5 meter. Deze plattegrond had nog een
duidelijk rechthoekige vorm, maar de meest westelijke palenrij ligt iets naar binnen. Mogelijk markeert
deze versmalling een ingang aan de korte zijde. Dit lijkt een aanzet te geven tot de latere bootvorm,
maar de wand om de zes traveeën is nog kaarsrecht. Aan de oostkant van deze boerderij lagen
enkele bijgebouwen zoals drie vierpalige en twee zespalige spiekers. Deze kunnen ook behoord
hebben tot een tweede grote drieschepige plattegrond (plattegrond 14), waarvan alleen de westelijke
helft kon worden opgegraven. De oriëntatie van plattegrond 14 doet echter een vroegere namelijk 8e-
9e eeuwse datering vermoeden.

Ten oosten van het dorp Horst ligt op een zandkop in een drassige omgeving het omstreeks 1300
gebouwde kasteel van Horst, dat zoals boven vermeld in de jaren ’60 en ’70 door Renaud onderzocht
was. (Kaartlocatie 104)  Wegens plannen om de voorburcht op te knappen is er in 2002 een
bureaustudie en een booronderzoek uitgevoerd.457 In 1842 zijn de gebouwen op de voorburcht
gesloopt. Het bleek dat de funderingen zich nog dicht onder het oppervlak bevonden. De voorburcht
was net als het hoofdgebouw omgracht en bevatte bedrijfsgebouwen en een poortgebouw. Mogelijk
stond de bebouwing er al in 14e eeuw, maar kwam de ommuring pas in de 15e eeuw tot stand.

In de gemeente Venlo werd voorafgaande aan de ontwikkeling van het grote industriegebied,
Tradeport Noord ten westen van Grubbenvorst, grootschalig inventariserend onderzoek verricht.458

Het gebied ligt ten westen van de plaats waar Schotten in 1990 een 12e-eeuwse boerderij aantrof, die
als een weer snel verlaten ontginningshoeve werd geïnterpreteerd. Bij het inventariserend onderzoek
in 2004 en 2005 werden wel vondsten uit de metaaltijden en Romeinse tijd aangetroffen, maar niet uit
de vroege Middeleeuwen. De oudste middeleeuwse vondsten zijn scherven van ‘blauwgrijs aardewerk’
uit de 12e-13e eeuw. Daarnaast werd Zuid-Limburgs aardewerk en (proto)steengoed aangetroffen. Op
dekzandruggen zijn negen vindplaatsen gelocaliseerd die als in de 12e en 13e eeuw gestichte
‘kampontginningen’ zijn betiteld. Met deze aan de historische geografie ontleende term worden
geïsoleerde boerderijen of gehuchten bedoeld, die op enige afstand van de oude akkers en
nederzettingen werden gesticht om woeste gronden te ontginnen en zo met het oog op door
bevolkingsgroei toegenomen voedselbehoefte het akkerareaal uit te breiden. De nieuwe boerderijen
werden bij voorkeur gesticht op kleine zandkoppen en op dekzandruggen langs een depressie. De
kampontginningen kenmerken zich door kleine percelen. Heggen en houtwallen om de akkers dienden
als veekering, als bescherming tegen wild en als windscherm tegen verstuiving.
Wanneer de ontginningen niet rendabel waren, werden ze afgestoten. Dat gebeurde vooral tijdens
landbouwcrisis in de 14e eeuw. Andere hadden een langer leven en zijn op de vroeg-19e eeuwse
Tranchotkaart nog te herkennen enclaves in de woeste gronden. Van de in dit gebied gelocaliseerde
ontginningen hebben er vier een lang leven gehad. Bij éen (St. Jan) werd zelfs in de 14e eeuw een
kapel gebouwd die onderhorig was aan de parochiekerk van Grubbenvorst. In 1811 werd deze
afgebroken.

In Tradeport Oost, 200 meter ten oosten van de in 1990 gevonden 12e-eeuwse boerderij werd bij
preofsleuvenonderzoek het beeld bevestigd dat dit gebied in de Middeleeuwen fungeerde als, door

457 Van Kempen 2002.
458 Van Dijk & Roymans 2004, van Dijk 2005a, 2005b, Kenemans 2006.



95

stuifzand geteisterd, woeste grond.459 Er werd een houtskoolmeiler gevonden, waarvan gedacht werd
dat hij mogelijk bij de 12e-eeuwse boerderij hoorde. Ook bij Heierhoeve, in de nabijheid van Tradeport
Noord, is een houtskoolmeiler (van onbekende datum) gevonden.460 Men kan zich afvragen of dit een
verschijnsel is dat samenhangt met ontginningen of dat een ambachtelijke activiteit was waarmee de
bewoners van ontginningshoeven in hun bestaan voorzagen.

Opvallend is de totale afwezigheid van middeleeuws onderzoek in Sevenum. Of gebrek aan druk op
het bodemarchief of een niet actief monumentenbeleid hiervan de reden is, is niet duidelijk. In deze
gemeente komen esdekken voor die net als elders het geval is, archeologische resten kunnen
afdekken.

In Maasbree brachten boringen en proefsleuven in het plangebied Dörperfeld, ten noorden van de
dorpskom, geen middeleeuwse sporen aan het licht. Enkele greppels onder het esdek bevatten Elmpt-
aardewerk waaruit is afgeleid dat het esdek in de 13e eeuw of later is opgebracht.461 Ook een
proefsleuvenonderzoek ten westen van de kom van Maasbree aan de Molenstraat leverde geen
middeleeuwse resten op en plaatste het ontstaan van het esdek in de 14e eeuw of later.462

In de gemeente Helden, dat voor 1995 een – althans voor de Middeleeuwen – archeologisch leeg
gebied was, is op verscheidene plaatsen onderzoek verricht. Vooral esdekken op dekzandkoppen
langs de beken bleken archeologische sporen te bevatten, waarbij het middeleeuwse areaal overigens
vaak beperkter was dan het prehistorische of Romeinse.
Tussen Neer en Nunhem liggen de resten van het omstreeks 1380 gestichte en in 1796 afgebroken
kasteel Ghoor, waarvan de grachten nog zichtbaar zijn. In 2001 werd de aandacht op het terrein
gevestigd en werd het op de monumentenkaart geplaatst.463 Resten van een dichtbij gelegen
watermolen werden in 2000 tijdens een begeleiding geregistreerd.464 Kaart locatie 113
Ten noorden van Nunhem werd in het bosgebied van het Leudal in 2001 een als Abschnittsmotte
geïdentificeerde heuvel als monument geregistreerd.465 Kaart locatie 114

Proefsleuvenonderzoek nabij de kern van Beringe in de gemeente Helden leverde wegens
diepgaande verstoring door de landbouw geen archeologische resten op.466

In de kom van Panningen (gemeente Helden) ter plaatse van het voormalige gemeentehuis werden
sloopwerkzaamheden archeologisch begeleid. Het dorp Panningen wordt pas in 1486 voor het eerst
vermeld. De gevonden funderingen van baksteen (formaat 26 x 12 x 6 cm) en mergel dateren uit de
Nieuwe tijd (16e eeuw?).467

Op 1400 meter ten noorden van het centrum van Panningen werden op een met een esdek bedekte
dekzandkop sporen van ambachtelijke activiteiten aangetroffen, die zich waarschijnlijk in de periferie
van een nederzetting hebben afgespeeld.468 Kaart locatie 115 Op grond van de aanwezigheid van
Elmpt-aardewerk en proto-steengoed zijn de activiteiten gedateerd in de 12e – 14e eeuw. Gedacht
wordt aan ijzerproductie uit moerasijzererts. Er is een grote afvalkuil gevonden met daarin slakken,
houtskool, sintels en stukken van een ovenwand. Een andere kuil is geïnterpreteerd als veldbrandoven
voor baksteen of dakpan. Deze mat 1 x 1 meter, had een vlakke bodem (de diepte is in het rapport niet
aangegeven), en was gevuld met verbrande leem. Daaromheen bevond zich een uitgloeiingsplek van
2 x 2 meter. In de vulling van de kuil zat steengoed, gedetermineerd als 14e eeuw Langerwehe.469

Verder zijn er greppels en een vanaf het vlak drie meter diepe waterput gevonden. Er was geen hout
meer aanwezig en door de opgravers is aan een plaggenput gedacht. In de vulling bevonden zich 12e–
14e-eeuwse vondsten.470 Het esdek, dat deze sporen afdekte, is waarschijnlijk rond 1400 aangelegd.

459 Verhoeven 2003.
460 Van Dijk 2002.
461 Schryvers 2005.
462 Tichelman 2000.
463 AMK nr 15258
464 Archis waarneming 44640.
465 AMK nr 15257.
466 Schutte 2005.
467 Geraeds 2003.
468 Kenemans 2002; Kenemans & Lohof 2005. Archis waarneming 51186.
469 Bij de interpretatie als veldbrandoven kunnen vraagtekens gezet worden. De kuil ziet er niet zoals bekende
veldbrandovens (Aan de Maas, Ittervoort) en bevatte ook geen rijen baksteen op de bodem. Verder is het de
vraag of men in de 14e eeuw, ver van de bebouwing, baksteenovens mag verwachten.
470 Het is de vraag of het toch niet om een boomstam- of tonput ging. Plaggenputten zijn eerder een laat- en post-
middeleeuws verschijnsel, zijn minder vatbaar voor degradatie en laten zich goed herkennen.
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Tussen het hiervoor genoemde onderzoeksterrein en de kom van Panningen werden bij een
proefsleuvenonderzoek bij Stokx (plangebied Beekstraat-Irenestraat) grondsporen gevonden uit
waarschijnlijk de Volle Middeleeuwen. Het terrein is afgedekt door een hoge zwarte enkeerdgrond van
1 meter dik en ligt op een licht oplopende dekzandhelling op de overgang van laaggelegen naar
hooggelegen grond. Op hetzelfde terrein bevindt zich een crematiegrafveld uit de Late Bronstijd –
Vroege IJzertijd. Bij definitief onderzoek van het grafveld in 2005 zijn echter geen middeleeuwse
sporen aangetroffen.471

Bij Helden-Schrames werd een nederzettingsterrein ontdekt aan de noordzijde van een
dekzandwelving op de grens van lager gelegen graslanden in het dal van de Kwistbeek en hoger
gelegen akkerlanden (zwarte enkeerdgronden). Kaart locatie 116 Boringen hadden wel Bronstijd-,
IJzertijd- en Romeins aardewerk opgeleverd, maar geen middeleeuwse vondsten.472 Bij het
proefsleuvenonderzoek kwam uit de onderkant van het esdek vooral Elmpt aardewerk en verder 13e-
eeuws en jonger materiaal. De aanleg esdek is daarom mogelijk in de tweede helft van de 12e eeuw,
maar waarschijnlijker in de 13e of 14e eeuw geplaatst.473 Op een hoger deel van het terrein werden
sporen uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Volle en Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd
waargenomen. De datering is gebaseerd op vlakvondsten. Er is sprake van een of meer
middeleeuwse erven, maar zonder verder onderzoek is de aard en datering hiervan onduidelijk. In
2005 is het oostelijk deel van het plangebied onderzocht. Daar zijn geen middeleeuwse sporen
aangetroffen, maar wel een Romeinse nederzetting. Hiervan is nog geen rapport, omdat het
onderzoek mogelijk nog wordt vervolgd, waarbij de kans bestaat op het aantreffen van de
middeleeuwse component van de onderzoekslocatie.474

Op een terrein ten zuiden van Helden aan de Neerseweg werd een 40 cm hoge plaggenwal
aangetroffen die als veekering is geïnterpreteerd.475 De plaggenwal vormde waarschijnlijk de grens
tussen akkerland en woeste grond. Direct ten oosten lag stuifzandgebied en de wal kan ook als
zandvanger gediend hebben.

8.5. Synthese
Al in de tweede en derde eeuw maken Germaanse immigranten hun entree in Noord-Limburg.
Hutkommen, plattegronden en aardewerk van een Noord-Nederlands type, gevonden in Heierhoeve
en Horst-Hoogveld wijzen daar op. In een gelijktijdige nederzetting als Venray-Hoogriebroek ontbreken
de Germaanse sporen echter en breekt de bewoning af rond het midden van de derde eeuw als teken
van een teruggang in bevolkingsdichtheid. In het binnenland van Noord-Limburg zijn er geen
aanwijzingen voor bewoning in de vierde eeuw. Mogelijk waren de migranten op doorreis en zijn ze
evenals de inheems-Romeinse bevolking zuidwaarts getrokken.
De teruggang in bevolking in de Laat-Romeinse tijd was echter geen volkomen ontvolking. Langs de
Romeinse weg Cuyk – Blerick – Maastricht is er zo goed als zeker bewoningscontinuïteit geweest in
de overgangsperiode van Romeinse tijd naar Middeleeuwen.

Vanaf de 5e, 6e en 7e eeuw neemt de bewoning toe. In de nederzetting op de oever van de Oostrumse
beek bij Venray-het Brukske dateren de eerste waterputten uit de 5e eeuw. In Venray-het Brukske,
Venray-Antoniusveld, Horst-Meterik en mogelijk ook Merselo-Grootdorp is Merovingische en
Karolingische bewoning gevonden op terreinen die pas in de Volle Middeleeuwen zijn verlaten. Of in
de vroege Middeleeuwen ook ter plaatse van de huidige dorpen bewoning plaats vond, is nog niet met
zekerheid vastgesteld. In Venray-Centrum en bij Oirlo zijn er aanwijzingen voor en rond de kerk van
Horst wordt die ook verondersteld. De -lo- plaatsnamen (Oirlo, Merselo, Berkel – de oorspronkelijke
naam van Horst) kunnen een aanwijzing zijn voor de vroegmiddeleeuwse ontginningsgolf. Het -rode-
type van Venray wordt in de toponymie als wat jonger beschouwd, maar kan kennelijk toch ook al tot
de Karolingische tijd terug gaan.

Opvallend afwezig zijn de grafvelden. Op het Antoniusveld is tussen de erven een graf gevonden. Het
kan een geïsoleerd ‘stichtersgraf’ zijn, maar ook kan de ligging op de grens van het opgravingsterrein
betekenen dat de rest van het grafveld meer naar het zuiden gelegen heeft en bij de bouw van een
woonwijk in de jaren ’80 (?) verloren is gegaan. In de uitgedroogde zandgronden van Noord-Limburg

471 Vriendelijke mededeling Henk Hiddink (AIVU); onderzoeksmelding 123.
472 Van der Zee 2004.
473 De Winter 2005. Archis waarneming 404078.
474 Onderzoeksmelding 9284; vriendelijke mededeling van Juliette de Winter (BAAC) d.d. 26 februari 2007.
475 Smit & Moonen 2006.
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zijn de conserveringscondities voor botmateriaal slecht. Fibulavondsten (Horst-Hoogveld, Venray-
Centrum, Oirlo-Pauwweg) zouden op inmiddels verdwenen grafvelden kunnen wijzen.

Vanaf de Karolingische tijd zullen de begraafplaatsen verplaatst zijn naar in nederzettingen of op
domeinen gestichte kerken. Verlaten kerken zijn er in dit gebied niet. Bij de kerken van Meerlo,
Swolgen, Horst, Sevenum, Oirlo, Venray, Baarlo en Helden zijn nederzettingen te verwachten die
tussen de Merovingisch/Karolingische tijd en de 11e-12e eeuw gesticht zullen zijn.
In dezelfde tijd gaat de bewoning verder op de tot nu toe bekende nederzettingsterreinen: het
Antoniusveld, het Brukske, Melderslo en Meterik. Of de bewoning in de Volle Middeleeuwen hier groter
is dan in de voorafgaande periode, en zo ja, in welke mate, kan bij de huidige stand van uitwerking van
dit onderzoek niet gezegd worden. In de Volle Middeleeuwen zal in ieder geval het akkerareaal
uitgebreid zijn. Onduidelijk is waarom in de 12e en 13e eeuw de bewoning afbreekt op het
Antoniusveld, het Brukske, bij Melderslo en Meterik. Concentreert de bewoning zich in de
parochiecentra zoals Venray, Oirlo, Maasbree, Sevenum, Helden of in (althans aanvankelijk) kerkloze,
maar wel grotere kernen zoals Melderslo? Verplaatst de bewoning zich naar gehuchten, dichter bij de
beek en aan de buitenrand van de akkers, ineen geschrompeld tot niet meer dan een boerderij of een
buurtschap? Waarschijnlijk is het een complex proces geweest, waarbij een druk vanuit de grotere
centra om het akkerareaal te vergroten en een behoefte om de natte gronden langs de beek
intensiever te exploiteren, waardoor meer veevoer beschikbaar kwam, wat kon leiden tot vergroting
van de mestproductie, sturende factoren kunnen zijn geweest.

De verlaten nederzettingen worden al snel omgezet in akkerarealen, welke later worden opgehoogd
met plaggendekken. Het begin van de plaggenbemesting hoeft zeker niet op de overgang van Volle
naar Late Middeleeuwen plaats gevonden te hebben, maar kan vallen op de overgang van Late
Middeleeuwen naar Nieuwe tijd. Vondsten onder het esdek kunnen wel van de mestvaalt van een
nabijgelegen boerderij afkomstig zijn, maar hoeven nog niet te duiden op stelselmatige ophoging met
plaggen of heidestrooisel.
In de 12e en 13e eeuw wordt ook gepoogd om vanuit nieuw gestichte, geïsoleerde boerderijen akkers
aan te leggen op de slechtere, ‘woeste’ gronden. Deze ontginningen zijn niet altijd geslaagd, zeker niet
als houtwallen onvoldoende soelaas bieden tegen de in de late Middeleeuwen toenemende
zandverstuivingen. Sommige van deze kampontginningen hebben echter een lang leven. In andere
gevallen heeft het stuifzand het gewonnen. Deze marginale akkercomplexen vinden we vooral ten
westen van Blerick en Grubbenvorst in de omgeving van Heierhoeve.

 In het centrale deel van het beekdalenlandschap hebben de esdekken tussen de beken een grote
omvang aangenomen. Een ander regionaal verschil in dit gebied is dat het gebied in de tegenwoordige
gemeente Helden, hoewel rijk aan vindplaatsen uit de prehistorie en Romeinse tijd, in de vroege
Middeleeuwen in vergelijking met de regio Horst-Venray minder dicht bewoond lijkt te zijn geweest. De
tot nu bekende vindplaatsen bij Panningen en Helden wijzen uitsluitend op bewoning in de Volle
Middeleeuwen. Dit kan het gevolg zijn van de stand van het onderzoek. Het kan ook het gevolg zijn
van een wat mindere toegankelijkheid vanuit het Maasdal, waardoor er bij een geringere
bevolkingsdruk minder urgentie was om zich na de Romeinse tijd opnieuw in het gebied te vestigen.
Opvallend voor de Hoge en Late Middeleeuwen is tenslotte in dit gebied het grotendeels ontbreken
van mottes en kastelen. Het kasteel van Horst is een uitzondering. Verder liggen de kastelen alle dicht
langs de Maas.

8.6. Evaluatie: kenniswinst
Het onderzoek was in dit gebied, althans in de regio Venray, al omstreeks 1990 geïntensiveerd en na
1995 is de lijn voortgezet. Dat heeft er toe geleid dat zo langzamerhand een overzicht ontstaat van de
regie Venray-Horst, waardoor opgravingen met elkaar kunnen worden vergeleken en waardoor
wellicht patronen in de nederzettingsontwikkeling kunnen worden ontdekt. Het ontstaan van dit
regionale overzicht, dat echter nog niet compleet is, is het belangrijkste winstpunt.
Verder is het inzicht ontstaan - althans in de regio Venray-Horst- dat de opgegraven nederzettingen
een continuïteit kennen van de Vroege tot en met de Volle Middeleeuwen. Een continuïteit met de
Romeinse tijd is (nog) niet gebleken, hoewel het opmerkelijk is dat in deze regio al in de Midden-
Romeinse tijd sprake is van noordelijke immigranten. Een klein, maar niet onbelangrijk winstpunt is,
dat in deze regio een dataset aan het ontstaan is van dendrochronologisch gedateerde waterputten.
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8.7. Evaluatie en aanbevelingen: kennislacunes en onderzoeksvragen
Helaas is een deel van het hier uitgevoerde onderzoek nog niet gepubliceerd. De publicaties van
Merselo en Meterik zijn binnen afzienbare tijd te verwachten. De uitwerking van Antoniusveld ligt
echter al geruime stil en ook de publicatie van het Brukske moet nog voltooid worden. In de omgeving
van Helden moet veldwerk nog worden voltooid.
Hierdoor is er ondanks een potentieel aan opgravingsplattegronden nog een kennislacune ten aanzien
van de in dit gebied te vinden huistypen en hun ontwikkeling. Inhalen van de achterstand in uitwerken
en publiceren is gewenst.
Nader onderzoek is ook nodig naar de ontwikkeling en verbreiding van het hier gemaakte aardewerk.
De baksels ‘kogelpot’aardewerk, ‘handgemaakt Zuid-Nederlands aardewerk’, ‘blauwgrijs aardewerk’,
‘Elmpter aardewerk’, waaraan ook in andere gebieden (Middenterras) aandacht is besteed, verdienen
nadere bestudering, zodat meer eenduidigheid in de typologie en terminologie kan ontstaan.

Bij alle opgravingen was meer aandacht nodig geweest voor de landschappelijke component. Bij
toekomstig onderzoek moet hier aan tegemoet worden gekomen door ook de omgeving van de
nederzetting te onderzoeken en door bijzondere aandacht te schenken aan waterputten en hun
inhoud.
Evenals elders is het hier van groot belang om onderzoek te verrichten in bestaande kernen, met
name in de omgeving van de kerk, teneinde inzicht te krijgen in de ouderdom van de nog bestaande
dorpen, in de relatie met verlaten nederzettingen en daarmee in de nederzettingsdynamiek en
locatiekeuze.
Alle onderzochte nederzettingen waren afgedekt door esdekken. De tijdsperiode tussen het opgeven
van de nederzettingen, de aanleg van akkers en het begin van de daadwerkelijke ophoging met
plaggen, is nog onduidelijk. Onderzoek van de genese van de esdekken is daarom gewenst.

Een volkomen kennislacune in dit gebied vormen tenslotte de vroegmiddeleeuwse grafvelden. In
regionaal opzicht vormen Sevenum, Helden, Meerlo en Maasbree een kennislacune. Daarmee wil niet
gezegd worden, dat Venray en Horst inmiddels voldoende onderzocht zijn. Integendeel, daar moet nu
juist een proces van detaillering plaats vinden.

8.8. Evaluatie en aanbevelingen: monumentenzorg
Het gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van esdekken. Deze kunnen een goede bescherming
bieden aan het bodemarchief. Het is aan te bevelen om in de regio Meerlo, Helden en Sevenum hier
op in te zetten en alert te zijn op schade, vooral door de landbouw en door dorpsuitbreiding.
Grote druk door woningbouw en industrie is er op het bodemarchief in de regio Horst, Venray en
Venlo-Tradeport Noord. Met het oog op de gewenste detaillering van het kennisbeeld dat zich nu
ontwikkelt,  is het aan te bevelen hier een archeologisch ‘zero tolerance’ beleid te voeren; met andere
woorden elke verstoring van esdek en bebouwde kom ook daadwerkelijk te onderzoeken. Dat geldt in
het bijzonder voor het gebed tussen A 73, Henri Dunantstraat en N 270 in Venray ten zuiden van de
Hulst.
Speerpunt van een gebiedsgericht onderzoek zouden de gebieden rond Oirlo, Leunen en Horst-
Meterik-Molenveld moeten zijn en in tweede instantie Megelsum, Melderslo, ten westen van Dubbroek
(Maasbree) en ten noorden en oosten van Stokx (Panningen). Hier zijn de kansen op kenniswinst
waarschijnlijk het grootst. In landschappelijke zin hebben de koppen en ruggen langs de beken en de
esdekzones tussen de beken de hoogste prioriteit.

8.9. Geraadpleegde rapporten uit de periode 1995 – 2006
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ontdekkingen langs de A73 bij Venray, 59-61

Putten, M. J. van, 2006: Plangebied Deputé Petersstraat te Oirlo, ’s-Hertogenbosch (BAAC-rapport
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9. Beekdallandschap Midden-Limburg (Haelensche -, Tungelroyse - en
Roggelsche beek)

9.1. Indeling (gemeentelijke indeling 2006)
De belangrijkste plaatsen in dit gebied zijn:
Gemeente Roggel en Neer: Roggel
Gemeente Heythuysen: Heythuysen, Baexem, Grathem
Gemeente Hunsel: Hunsel, Ittervoort
Gemeente Weert: Stramproy, Tungelroy
Er lopen drie zuidwest-noordoost georiënteerde dekzandgebieden met daarop de volgende plaatsen:

 Stramproy – Tungelroy – Swartbroek - Ell – Kelpen -  Leveroy - Heythuysen – Roggel – Neer,
doorsneden door (west-oost of noordwest – zuidoost) Tungelroysche Beek, Leveroysche
Beek, Heythuyser beek, Bevelants Beek, Roggelsche Beek;

 Hunsel – Grathem – Baexem – Haelen - Nunhem (Uffeltse Beek, Haelensche Beek);
 Neeritter – Ittervoort – Thorn – Panheel476 (Itterse Beek, Panheelder Beek).

9.2. Landschappelijke beschrijving477

De beken van dit gebied ontspringen aan de voet van het Kempisch plateau en volgen het patroon van
het verwilderde rivierstelsel van de Maas uit de laatste ijstijd. De beken monden tezamen via de
Neerbeek bij Neer uit in de Maas. Het gebied bestaat uit een mozaïek patroon van natte beekdalen en
tussenliggende drogere dekzandgebieden met verspreide dekzandruggen. De beekdalbodems zijn
over het algemeen vrij smal, met uitzondering van de midden- en bovenloop van de Tungelroyse beek
waar in de brede ondiepe dalvlakte veen is gegroeid.
Als sublandschappen worden onderscheiden: de beekdalbodems, de beekdalranden en de interfluvia.

9.3. Onderzoek voor 1995
In 1948 is de in de tweede wereldoorlog verwoeste kerk van Baexem opgegraven. Daarbij werd
vastgesteld dat bij de 12e-eeuwse toren een op maaskeien gefundeerd schip van een zaalkerk had
gehoord. De vorm van het koor kon niet vastgesteld worden.478

Sindsdien heeft er in dit gebied tot 1995 geen gravend onderzoek plaats gehad, behalve een klein,
door amateurs in 1993 uitgevoerd onderzoek bij Roggel. Dit vestigde de aandacht op het verschijnsel
van ontginningsgreppels onder een esdek.479 Aan de hand van de oudste vondsten werden de
greppels toen in de 12e eeuw gedateerd. Jonger (tot 16e-eeuws) materiaal werd als nazakking
beschouwd. Bij nader inzien is het – gelet op de scherpe aftekening van de grondsporen - toch de
vraag of de greppels niet uit de Late Middeleeuwen of het begin van de Nieuwe tijd dateren. In dat
geval zijn de oudere scherven opspit van aardewerk, dat op het land is gekomen toen dit gebied wel
als akker in gebruik was, maar nog niet werd opgehoogd.
Behalve deze twee opgravingen zijn in het gebied waarnemingen en toevalsvondsten gedaan en er is
een aantal zichtbare monumenten geregistreerd.
Bij Hunsel, Nunhem, Ittervoort en Baexem zijn locaties ontdekt van vroeg-middeleeuwse ouderdom.
In 1972 werden in het esdekgebied tussen Hunsel en Nunhem op 900 m ten noordoosten van Hunsel
zeven crematiegraven, een deel van een gordelgarnituur en een terra nigrakom van omstreeks 450
gevonden.480 (Kaartlocatie 117) Bij Kinkhoven, tussen Nunhem en Neer bij de samenvloeiing van
twee beken, werd in 1941 een Karolingische fibula gevonden.481 In 2006 werden op ongeveer dezelfde
plaats meer vroeg- en hoogmiddeleeuwse vondsten gedaan, waaronder een mondharp.482 Er kan van
uitgegaan worden dat zich hier een nog niet onderzochte middeleeuwse nederzetting of een grafveld
bevindt.483 (Kaartlocatie 118)
In Ittervoort werden iets ten noorden van de Napoleonsweg een gelijkarmige fibula, twee schijffibulae

476 Zie hoofdstuk Maasdal.
477 Letterlijke tekst van Piet van der Gaauw
478 Glazema 1948, 212.
479 Stoepker 1993.
480 Archis waarneming 31249. Bloemers 1973.
481 Archis waarneming 38612.
482 Archis waarneming 407994.
483 Het is aan te bevelen om de locatie op de AMK te plaatsen.
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met een met email ingelegd gelijkarmig kruis en een mes gevonden.484 Iets ten zuiden van Ittervoort
werd aan de Napoleonsweg Badorf- en ander vroegmiddeleeuws aardewerk gevonden.485

(Kaartlocatie 119)
Ten zuiden van de kom van Baexem werd op een hoge akker tussen twee beken (op de huidige
topografische kaart Leemskuilen en Haelense beek geheten) Karolingisch aardewerk gevonden.486

(Kaartlocatie 120)
In de omgeving van Baexem liggen ook verschillende kasteelterreinen. Ten westen van Baexem in
de buurtschap Oler is de locatie van het in 1779 gesloopte, laatmiddeleeuwse Enschenbroeck.487 Aan
de zuidoostzijde van Baexem liggen de Baronsberg, huis de Borg, kasteel Baexem en kasteel Exaten.
De Baronsberg is een 5 meter hoge heuvel met een diameter van 34 meter, waarvan de functie
omstreden is. Gedacht is aan een Romeinse tumulus, een middeleeuwse motte of een folly  in het
park van het kasteel van Baexem.488 (Kaartlocatie 121) Huis de Borg is een omgracht terrein. Waar
waarschijnlijk een laat-middeleeuwse voorganger van kasteel Baexem gestaan heeft. Dat laatste
kasteel dateert uit de 17e eeuw. Kasteel Exaten is in zijn huidige gedaante een 18eeeuws kasteel
(klooster sinds 1872) dat terug gaat op een in 1219 genoemde hoeve van de abdij van Sint Pantaleon
te Keulen.
In het gebied zijn zes vluchtschansen bekend. Drie bij Stramproy489, éen bij Tungelroy490, ten
noordwesten van Hunsel491 en ten zuiden van Neer bij de Neerbeek.492

In de ‘woeste gronden’ tussen Neer en Helden bevindt zich een laatmiddeleeuwse landweer.493

Ten westen van Neer lag het in het tweede kwart van de 13e eeuw gestichte vrouwenklooster
Keizersbosch.494

9.4. Onderzoek sinds 1995
Bij begeleiding van graafwerkzaamheden in verband met de reconstructie van de Tungelroysche
beek werden resten van eikenhouten palen gevonden, die mogelijk deel uitmaakten van een
watermolen die al in 13e eeuw vermeld is.495 (Kaartlocatie 122) De palen zelf zijn als 16e -17e-eeuws
geïnterpreteerd.
Op het Kerkplein te Stramproy werden in 2004 boringen gezet. Hier bleek in het centrum van het dorp
een esdek te zitten. De kerk, waarvan nu alleen nog een toren uit de 14e of 15e eeuw resteert, zou in
de 12e of 13e eeuw gesticht zijn. Onder een aantal boringen bleek de grond verstoord te zijn.
Aanbevolen werd om in het onverstoorde gedeelte een proefsleuf te trekken en de werkzaamheden in
het verstoorde gedeelte te begeleiden. Dit verstandige advies is kennelijk niet opgevolgd, omdat een
onderzoeksmelding van vervolgonderzoek ontbreekt.496

In het centrum van Heythuysen, waarvan werd aangenomen dat de bewoning op grond van het
naamtype al tot voor 1000 terug gaat, werd in 2005 in een voormalige tuin een booronderzoek
verricht.497 Bij boringen werd geconstateerd dat zich hier een esdek van ruim 1 meter dikte bevond, dat
evenwel blijkens de aanwezigheid van plastic e.d. tot op het moedermateriaal verstoord was.
Geconcludeerd werd dat geen verder onderzoek nodig was, omdat de diepte van de ingreep 1 meter
was. 498

484 Archis waarneming 21268, 47321. Stoepker 1992.
485 Archis waarneming 33111, 295030.
486 Archis waarneming 31284.
487 AMK-nr 8426
488 AMK-nr 183.
489 Archis waarneming 32306, 32308, 21254.
490 Archis waarneming 32310.
491 Archis warneming 31347.
492 ANK nr 15854.
493 AMK nr 15259.
494 AMK-nr 15260.
495 Roymans 2007.
496. Verhoeven 2004.
497 Van Putten 2005.
498 Het is de vraag of dit een juiste conclusie was. Doorspitten van de grond in een tuin hoeft niet perse te
betekenen dat grondsporen onder een esdek van een meter verdwenen zijn. De aanname dat een ingreep die net
niet reikt tot het potentiële sporenvlak geen bedreiging is, getuigt van een weinig realistische visie op het
behoudsperspectief van deze locatie. Zeker gezien het belang van onderzoek van dorpskernen was een advies
tot een proefput of proefsleuf om de onderkant van de es te controleren op sporen, beter geweest.



103

Bij inventariserend onderzoek tussen Roggel en Heythuysen in het kader van de aanleg van een
transportleiding werd onder het esdek slechts éen (mogelijk vroeg-)middeleeuwse scherf gevonden.499

Bij de archeologische begeleiding van de aanleg van deze leiding werden onder het esdek bij Roggel
enkele nederzettingssporen gezien uit de Late Middeleeuwen.500 Ook werden wat greppels gezien die
met wallen (veekering, houtwal, stuifwal) in verband werden gebracht.

Op een dekzandrug met een esdek aan de noordzijde van de kom van Hunsel in de directe nabijheid
van dal van de Uffeltse beek werd bij booronderzoek onder de es een kogelpotscherf gevonden die als
nederzettingsvondst werd geïnterpreteerd.501 (Kaartlocatie 123)  De aanleg van de es werd op grond
van oppervlaktevondsten in de 14e eeuw gedateerd. In later uitgevoerd, waarschijnlijk te beperkt,
proefsleufonderzoek zijn alleen off-site sporen aangetroffen, waaronder met houtskoolkuil gevulde
kuilen, mogelijk houtskoolmeilers.502

Het rapport vermeldt dat er geen vondstlaag is aangetroffen, maar het is de vraag of die als neerslag
van een middeleeuwse nederzetting onder een es te verwachten zou zijn. Op grond van de
verweringsgraad is 12e-eeuws en later aardewerk geïnterpreteerd als bij bemesting opgebracht
aardewerk. Van definitief onderzoek is daarna afgezien.503

Nadat in 2002 voor het Ruilverkavelingsgebied Land van Thorn een verwachtingskaart was
opgesteld, werd daarna op een aantal locaties vervolgonderzoek uitgevoerd. Dat speelde zich vooral
af bij twee hierboven al genoemde locaties langs de Haelense Beek bij Baexem: de Borg504 en de
Baronsberg.505 (Kaartlocatie 121) De eerste een kasteellocatie uit de Late Middeleeuwen, de tweede
een heuvel die als Romeinse tumulus, als hoogmiddeleeuwse motte en als nieuwtijdse folly is opgevat.
Een booronderzoek bij beide leverde geen daterende gegevens op.506

Bij archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden in het dal van de Haelensche beek werden
dicht bij de Baronsberg enkele houten structuren gevonden.507 De waarneming is niet erg exact.508 In
de directe omgeving werden verder een graf uit de Romeinse tijd, een bronzen randbijl en een La
Tène bronzen fibula gevonden. Bij een hierop volgende opgraving is de tijdens begeleiding
aangetroffen grote houtconcentratie, bestaande uit liggende stammen van elzenhout met kapsporen,
als vermoedelijke voorde (doorwaadbare plaats) betiteld.509 Ook een nabijgelegen laag stenen tussen
balken is als voorde beschouwd. Voor beide wordt zowel een Romeinse als middeleeuwse datering
mogelijk geacht. Van de gedachte dat de Baronsberg een motte zou zijn, is afgestapt, omdat er geen
gracht omheen ligt en bij booronderzoek geen vondsten gedaan zijn.510

499 Van Dijk 2002. Het verdient aanbeveling om zich in de standaardteksten van bureaustudies, zoals in dit rapport
op pag. 16, te hoeden voor te weinig onderbouwde uitspraken die bovendien tegenstrijdigheden bevatten: “Het
bewoningspatroon in de Late IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen werd min of meer gekenmerkt
door plaatsvaste erven en kleine nederzettingen van enkele geclusterde erven. In vergelijking met de
urnenveldenperiode was de bewoning zeer geconcentreerd.” ( vervolgens: …..) “In het algemeen lijkt de bewoning
in de Vroege Middeleeuwen tamelijk verspreid te zijn geweest en het nederzettingspatroon vertoonde een grote
dynamiek. Pas aan het einde van de Vroege Middeleeuwen ligt een groot deel van de nederzettingen op de
locatie waar ze nu nog liggen.”
500 Roymans 2003. Het kan zijn dat men hier met de term ‘Late Middeleeuwen’ ook materiaal of sporen uit de
‘Volle Middeleeuwen’ aanduidt.
501 Koop 2003.
502 De Winter 2004. Het proefsleufonderzoek bedroeg 2% van het plangebied, waarvan echter wel een deel al
verstoord was.
503 Het is inderdaad zeer goed mogelijk dat 12e–eeuws aardewerk vanaf de mestvaalt van een boerderij op de
akkers belandt, maar bij de Volle Middeleeuwen moet men er rekening mee houden dat de afstand tussen akker
en boerderij gering kan zijn. Uitbreiding van het proefsleuvenonderzoek om het terrein grondiger te controleren op
aanwezigheid van grondsporen  was daarom verstandig geweest.
504 AMK-nr. 8529.
505 AMK-nr 183.
506 Verhoeven 2003a schrijft: “De Borg heeft waarschijnlijk in de vroege Middeleeuwen een rol gespeeld in de
geschiedenis van het klooster van Exaeten”. Duidelijk moge zijn, dat noch het klooster Exaten, noch dit inmiddels
verdwenen kasteel tot de vroege Middeleeuwen teug gaan. In het van oorsprong laat-middeleeuwse kasteel
Exaten is pas in 1872 een klooster gevestigd.
507 Verhoeven 2003b
508 Met respect voor ieders inzet moet geconcludeerd worden dat een opzet van door amateurs uitgevoerde
begeleiding met RAAP als ondersteunend bureau niet als adequaat beschouwd kan worden. Archeologische
begeleiding is alleen effectief als onderzoeksmethode als er goede randvoorwaarden zijn.
509 Roymans 2004.
510 De Baronsberg wordt nu wegens de aanwezigheid van Roeminse vondsten in de buurt als Romeinse
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Op een terrein aan de Napoleonsweg in Ittervoort werd wegens de geplande aanleg van een
retentievijver en bergbezinkbassin een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, waarbij – naar
aangenomen werd – de resten van een baksteenoven werden aangetroffen.511 (Kaartlocatie 124) Er
waren banen met een lengte van 3 tot 16 meter en een breedte van 0,3 tot 1,1 meter gevonden met
afval van baksteenproductie. Lagen halfgebakken stenen ontbraken echter. Bij een definitief
onderzoek werd geconcludeerd, dat het niet om een oven ging, maar om in evenwijdige banen
uitgegraven leem als grondstof voor baksteenproductie. Op grond van een pijpenkop werd het
complex in de 19e eeuw gedateerd.512

Bij archeologische begeleiding van werkzaamheden op een naburige plek aan de Napoleonsbaan te
Itervoort werden geen sporen uit de Middeleeuwen aangetroffen, hoewel met de aanwezigheid
daarvan wel rekening was gehouden.513 In de bureaustudie van dit rapport werd er op gewezen dat
Ittervoort, een bij een voorde over de Itterbeek ontstane nederzetting, in 1260 voor het eerst vermeld
wordt.

9.5. Synthese
De Romeinse weg van Maastricht naar Cuijk is een element dat een brug slaat tussen de Romeinse
tijd en de Middeleeuwen. Het voortleven van de Romeinse plaatsnaam Catualium in het hedendaagse
Heel wijst op de bewoningscontinuïteit, net zoals dat meer noordelijk bij Blerick en Cuijk het geval is.

Venner schetst een beeld van een ontginning van dit gebied dat op toponymische en historische
gronden gebaseerd is.514 Hij ziet een ontginningsvolgorde: in de 7e en 8e eeuw Wessem, Buggenum,
Beegden, Hanssum. Dit zijn dorpen die dicht bij de Maas liggen.515 Daarna zouden 8e en 9e eeuw
meer landinwaarts Thorn, Ittervoort, Grathem, Nunhem en vervolgens Hunsel en Baexem ontstaan.

De archeologische gegevens bevestigen dit model ten dele. Ittervoort is volgens Venner een
Karolingisch naamtype. 516  Dat is in overeenstemming met de vondsten die hier in de buurt van de
Napoleonsbaan gedaan zijn. Karolingisch, althans vroegmiddeleeuws zijn ook de heem-namen.
Van het in 1116 voor het eerst vermelde Grathem zijn geen archeologische gegevens. Bij Nunhem-
Kinkhoven en Baexem zijn Karolingische vondsten gedaan, te weinig om Baexem jonger dan Nunhem
te maken. Baexem (voor het eerst vermeld in 1244) lijkt met zijn kastelen, gelegen bij een overgang
door de Haelense beek, wel een vrij belangrijke positie te hebben gehad.
Hunsel doorbreekt het patroon. Hier is een 5e eeuws grafveld gevonden. De vindplaats ligt 900 meter
van de kern van Hunsel en heeft met het latere Hunsel, waarvan het –lo-toponiem van Hunsel kan
duiden op de ontginning van een geregenereerd bos, waarschijnlijk weinig van doen. Toch is het de
vraag of het grafveld duidt op continuïteit of dat we uit moeten gaan van een bewoningshiaat in de 6e

en 7e eeuw langs de Uffeltse Beek.
Plaatsen met de uitgang –huizen, - hoven en huizen, zoals Heythuysen517, Kinkhoven, Leveroy,
Tungelroy, Stramproy, zouden in de 11e tot 13e eeuw ontstaan zijn. Venner ziet dit als plaatsen die in
de hoogmiddeleeuwse ontginningsgolf ontstaan zijn, evenals Kelpen, Oler en Roggel. Het
dorpskernonderzoek in Heythuysen en Stramproy heeft helaas geen uitsluitsel gegeven over de
opvatting van Venner. Opvallend is wel dat bij beide onderzoeken sprake was van een esdek. In de
dorpskern van Heythuysen was dit zelfs een meter dik. Dat zou duiden op een al lang in gebruik zijn
van de locatie als akker voordat de bebouwing ontstond.
Uit de Nieuwe Tijd dateert een aantal vluchtschansen. Ze zijn een teken van de onrustige tijden die in
het afgelegen grensgebied met de Oostenrijkse Nederlanden geheerst hebben.

9.6. Evaluatie: kenniswinst
Het recente onderzoek bestond vrijwel uitsluitend uit inventariserend onderzoek. Het heeft weinig
gegevens opgeleverd. Alleen ten aanzien van de overgang door de beek bij Baexem is sprake van

grafheuvel beschouwd. Hiermee wordt voorbij gegaan aan het gegeven dat de Baronsberg als motte de
voorganger kan zijn van het omgrachte terrein ‘De Borg’, dat weer de voorganger kan zijn het 17e eeuwse kasteel
Baexem.
511 Van Daele 2004.
512 Van der Weerden 2004.
513 Debunne & van Dijk 2003.
514 Venner 1996, 18-26; 2000, 82.
515 Deze plaatsen worden in het hoofdstuk Maasdal besproken.
516 Venner 1996, 22, gebaseerd op Blok (AGN; De Franken)
517 Van Putten 2001 denkt dat Heythuysen een naamtype van voor 1000 is.
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enige nieuwe kennis. Het is duidelijk geworden dat dit soort plaatsen ook al in de Romeinse tijd
gebruikt kunnen zijn en dat ze door de strategische ligging een interessante vestigingsplaats voor
kastelen zijn.

9.7. Evaluatie en aanbevelingen: kennislacunes en onderzoeksvragen
Het model van Venner is prikkelend en vraagt om toetsing en onderbouwing, want in archeologische
zin is de bewoningsgeschiedenis van dit gebied zeer lacuneus. Toekomstig onderzoek zal uit moeten
wijzen of hier sprake van een tot nog toe weinig onderzocht gebied of van een gebied met een
schaarse bewoning.
De overgang van de Romeinse tijd naar de Middeleeuwen kan in de eerste plaats langs de Romeinse
weg bestudeerd worden, waarbij zowel met nederzettingen als met grafvelden rekening gehouden
moet worden. Ook onder de essen kan, waarschijnlijk vooral bij doorwaadbare plaatsen,
vroegmiddeleeuwse bewoning en begraving verwacht woorden, waarbij de vraag is wat de relatie met
de nog bestaande dorpen is.
In dit beekdalenlandschap vragen de zones in en langs de beek bijzondere aandacht. Niet alleen met
het oog op voordes, maar ook met het oog op depotvondsten en watermolens. Ook sporen van
ijzerwinning zouden niet te ver van de beken verwacht kunnen worden.
In de dorpskernen moet niet alleen gekeken worden naar de ouderdom van de bewoning, maar ook of
deze plaats heeft op een oudere (al dan niet opgehoogde) akker.
De functie van de Baronsberg in relatie met de andere kasteelterreinen blijft een punt van aandacht.

9.8. Evaluatie en aanbevelingen: monumentenzorg
Buiten de inventarisatie in het kader van de Ruilverkaveling land van Thorn kan voor dit gebied niet
gesproken worden van een goed ontwikkeld, archeologische monumentenzorgbeleid. Het gebied bij
Ittervoort is, voorzover nog intact, een speerpunt wegens de mogelijke continuïteit tussen Romeinse
tijd en Middeleeuwen.
In het algemeen kunnen zowel de beekdalen als de esdekken, en mogelijk ook nog de dorpskernen,
hier nog belangrijke gegevens opleveren. De locatie bij Numhem-Kinkhoven dient nader verkend en
gewaardeerd te worden.

9.9. Geraadpleegde rapporten uit de periode 1995 – 2007
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10. Het Eiland van Weert

10.1. Indeling
De belangrijkste plaatsen in dit gebied zijn Weert, Nederweert en Ospel.

10.2. Landschappelijke beschrijving
Het “eiland” van Weert ligt in een wat minder verzakt deel van de Centrale Slenk. Het bestaat uit een
dekzandlandschap met hier en daar een wat hogere dekzandrug. Door zijn relatief hoge ligging en de
afwezigheid van geïsoleerde laagten kon het gebied naar alle kanten goed afwateren. Kenmerkend is
het uitgebreide oude bouwlandcomplex dat het dekzandlandschap overdekt. De periferie van het
escomplex bestaat uit vochtige en natte gebieden, zoals de Peel en enkele beekdalen, die het eiland
van Weert omringen.518

In de micro-regio Weert-Nederweert ontspringen vertakkingen van de Dommel en de Aa, die naar het
noordwesten afwateren, en de Tungelroyse Beek en nevenstromen, die naar het oosten afwateren.
De hoogte van de in de microregio opgegraven vindplaatsen is tussen 32 en 33 meter + NAP. Ze
liggen op een uitloper van een hoger (35 meter + NAP en hoger) deel van het dekzandeiland. Daarop
ligt in het zuidwesten het urnenveld van de Boshoverheide. Aan de noord- en zuidoostzijde liggen
lagere en nattere gronden. Op de bodemkaart liggen de opgravingslocaties op enkeerdgronden met
grondwatertrap VI en VII. Deze hoge enkeerdgronden hebben een ondergrond van fijn lemig zand,
oorspronkelijk een moderpodzol (bruine bosbodem) waar beuk en eik op groeide.

10.3. Onderzoek voor 1995
In de gemeenten Weert en Nederweert is voor 1995 slechts weinig middeleeuws onderzoek gedaan.
Als middeleeuwse locaties stonden alleen de kerk en het kasteel van Weert in Archis geregistreerd.
In de jaren ’80 ontstond hier een actieve groep amateur-archeologen met als belangrijkste figuur de
ROB-correspondent Alfons Bruekers. Later werd de stichting Peel-Maas-Kempen opgericht.
In 1986 en 1991 meldde Bruekers vondsten uit Nederweert-Strateris. Het ging vooral om vondsten uit
de IJzertijd. Nederweert-Strateris is een uitbreidingsgebied waar pas na 1995 onderzoek is verricht.
Eerder was er geen tijd en geen geld voor verder onderzoek.519 Dankzij medewerking van
Rijkswaterstaat kon wel onderzoek gedaan worden bij kanaalverbreding bij Nederweert-
Wessemerdijk. Hier werd in 1987 een 12e eeuwse huisplattegrond aangetroffen.520 (Kaartlocatie 125)
Grootschalig onderzoek in deze regio begon in 1994. Aanleiding was de vondst van Romeinse
bronzen voorwerpen in een toekomstig industrieterrein ten noorden van Weert in 1992.
Nadat proefsleuvenonderzoek door de stichting Peel-Maas-Kempen en daarna door de ROB had
uitgewezen, dat er in de gebieden Weert-Molenakker en Weert-Kampershoek veel
bewoningssporen uit de Romeinse tijd aanwezig waren, werd het onderzoek in 1994 in overleg tussen
ROB en gemeente Weert overgedragen aan de Universiteit van Amsterdam.

10.4. Onderzoek sinds 1995
Het grootschalige onderzoek in de regio Weert en Nederweert duurt tot op heden voort. In de
gebieden Weert-Molenakker, Laarderweg en Kampershoek is het onderzoek in 1996 overgenomen
door de Vrije Universiteit. Het heeft tot en met 1998 geduurd.521 In 2006 heeft de VU het onderzoek bij
Weert, o.a. in Kampershoek-Noord, voortgezet. De resultaten van het proefonderzoek zijn inmiddels
bekend.
Op het Rosveld bij Nederweert heeft de VU van 2001 tot 2003 grootschalig onderzoek uitgevoerd.522

Naast de universitaire onderzoeken is er sinds circa 2000 ook door andere instellingen onderzoek
verricht. Hierbij gaat het vooral om inventariserend onderzoek.
Het regionale onderzoek is diachroon van karakter en heeft ook gegevens opgeleverd over de
prehistorie en Romeinse tijd. Hier zal vooral op de Middeleeuwen worden ingegaan, waarbij eerst het
onderzoek in de gemeente Weert en daarna dat in de gemeente Nederweert besproken wordt.

518 Letterlijke tekst van Piet van der Gaauw
519 Archis waaneming 28634.
520 Archis waaneming 17520; Bruekers 1989, Stoepker 1988, Nederweert.
521 Tol & van der Mark 1995, Dijkstra 1996, 1998, Dijkstra & Tol 1999.
522 Hiddink 2005a.
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In het van 1994 tot en 1998 uitgevoerde onderzoek bij Weert-Molenakker, -Laarderweg en -
Kampershoek (een areaal van 15 ha) is vastgesteld dat het gebied vanaf de Late Bronstijd bewoond
is geweest. (Kaartlocatie 126) In de Late Bronstijd tot en met de Late IJzertijd is er sprake van een
dynamisch nederzettingssysteem met zwervende erven. Vanaf het einde van de Late IJzertijd tot in de
Romeinse tijd concentreert de bewoning zich in enkele clusters van plaatsvaste erven. Na de
Romeinse tijd raakten de vruchtbare leemrijke gronden weer begroeid met bos. In de 4e tot 6e eeuw
was het gebied kennelijk ontvolkt. In de Merovingische periode vindt herontginning plaats.
Aanvankelijk woonde men in verspreid liggende boerderijen. De erfindeling bestond uit een
hoofdgebouw, één of meer bijgebouwen en een waterput. De vroegmiddeleeuwse erven hadden niet
meer dan één bouwfase, met een vermoedelijke gebruiksduur van één generatie (circa 25 jaar).
Daarna werd de boerderij verplaatst, zodat men ook voor de Vroege Middeleeuwen kan spreken van
zwervende erven. Waarschijnlijk waren er tegelijkertijd maximaal vier erven per km2.
De oudste aangetroffen bewoning bestaat uit twee laat-Merovingische gebouwen uit de tweede helft
van de 7e eeuw. Eén heeft een vierbeukige plattegrond en heeft een waterput; de ander heeft een
driebeukige plattegrond. Uit de Karolingische tijd zijn op acht plaatsen minimaal negen (vooral
driebeukige) gebouwen en twee waterputten gevonden.523 Bij Kampershoek D is een relatief goed
bewaard vroeg-Karolingisch erf gevonden, bestaande uit een hoofdgebouw, bijgebouw en een
boomstamput. Het hoofdgebouw is driebeukig met vijf gebinten en meet 9,5 x 12,75 m. De datering is
op basis van het aardewerk: 725-775.524 De vroegmiddeleeuwse boerderijen zijn geïnterpreteerd als
een van een domeincentrum elders afhankelijke nederzetting. Dat domein zou het in 1062 voor het
eerste vermelde “Werta” kunnen zijn.
In de Volle Middeleeuwen was het akkerareaal nog versnipperd. Bepaalde zones waren nog niet
ontgonnen en er waren diverse lage, natte plekken. Uit de 11e tot vroege 12e eeuw zijn bij de
Molenakker/Laarderweg-D twee bootvormige huizen gevonden (circa 1050 en circa 1100). Bij de
Molenakker/Laarderweg-C lagen twee erven met op elk erf enkele bootvormige huizen uit de periode
van circa 1125 tot circa 1225 (hoofd- en bijgebouw; herbouwfases). Bij Kampershoek locatie B zijn
twee bootvormige huizen aangetroffen en op Kampershoek locatie A een 12e-eeuws erf met twee
bootvormige gebouwen, een tweebeukig gebouw en een zespalige spieker.525

Vanaf de Late Middeleeuwen (1250 en later) vindt een herinrichting van het landschap plaats. Er
worden grote, aaneengesloten akkercomplexen gevormd en de laagten worden opgevuld door er
dekzandkopjes in te schuiven. De akkers worden opgehoogd door mest en plaggen op te brengen. De
bewoning verschuift naar de randen van de akkers en concentreert zich in nog bestaande gehuchten.
Vergelijking van bij de opgraving aangetroffen laatmiddeleeuwse greppels en veldwegen met het
kadastrale minuutplan uit de 19e eeuw laat zien, dat sommige greppels en karrensporen ook staan op
de kadastrale kaart of dezelfde oriëntatie hebben. De conclusie is dat de inrichting van het
akkerlandschap, zoals zichtbaar op de kaart uit 1842, in sterke mate terug gaat op de Late
Middeleeuwen.

Bij booronderzoek in 2002 in het aangrenzende Weert-Kampershoek-Noord werd dit beeld
bevestigd.526 (Kaartlocatie 127) Er werd aardewerk uit diverse perioden gevonden. Het middeleeuwse
aardewerk lag vooral op de hogere delen van het pleistocene landschap en meer verspreid op de
lagere delen. Ook hier waren depressies door het esdek opgevuld. Bij proefsleufonderzoek hier werd
een erf uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen, maar er waren geen aanwijzingen voor bewoning uit
de Vroege Middeleeuwen.527

Bij proefsleufonderzoek in Weert-Laarveld werd een complex van meerdere erven met bewoning uit
mogelijk de 8e eeuw en in ieder geval uit de 11e tot en met 13e eeuw gevonden.528 (Kaartlocatie 128)
Paalgaten uit de Volle Middeleeuwen waren te herkennen als grote, nauwelijks gehomogeniseerde
sporen, gevuld met brokken en een nog herkenbare kern. Kleine lichte, meer homogene grondsporen
kunnen uit prehistorie, Romeinse tijd, maar ook uit de Vroege Middeleeuwen stammen.529

523 Kampershoek A, B, D, E; Klein-Leuken A, B; Molenakker/ Laarderweg A,B. Dijkstra 1998, 1999.
524 Klinkend hard gebakken Mayen en Gittermuster.
525 Dijkstra 1996.
526 Van Dijk 2002.
527 Hiddink 2006, ZAR 59.
528 Hiddink & de Boer 2006.
529 Op deze locaties vindt vanaf 2007 een opgraving plaats.
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Proefsleufonderzoek in Weert-Vrouwenhof en Weert-Vrakker-West leverde geen middeleeuwse
sporen op. Beide gebieden waren minder geschikt voor bewoning. Vrouwenhof lag op de rand van het
akkercomplex en had een minder vruchtbare bodem met leemarm tot matig lemig zand.530 Vrakker-
West was een vochtig terrein een beekeerdgrond met een esdek van 40 – 60 cm. Onder het esdek
bevonden zich greppels met daarin aardewerk uit de 16e en 17e eeuw.531

Bij een proefsleuvenonderzoek op het WML-terrein te Weert, nu gelegen in de bebouwde kom ten
oosten van het stadscentrum, maar tot circa 1950 in het landelijk gebied, werd onder het esdek een
oude akkerlaag aangetroffen, die er op duidt dat het gebied al ontgonnen was (waarschijnlijk in de 11e

– 13e eeuw) voordat de es werd aangelegd.532 In deze oude akkerlaag zijn scherven uit de prehistorie,
Romeinse tijd, Vroege en “Late” Middeleeuwen gevonden.533 Bij het middeleeuwse aardewerk gaat het
vooral om Elmpter waar. Het middeleeuwse aardewerk wordt als mestaardewerk geïnterpreteerd.534

De onderzoeksterreinen in de gemeente Nederweert liggen ten westen (Randweg-West), ten noorden
(Strateris) en ten zuiden (Rosveld) van de bebouwde kom van Nederweert. In het oosten ligt Ospel.
Iets verder zuidelijk van Nederweert ligt de locatie Wessemerdijk, waarvan boven sprake was.535

Het gebied Nederweert-Rosveld ligt 1 km ten oosten van Weert-Kampershoek. (Kaartlocatie 129) Het
is een terrein van 38 ha, waar tussen 2001 en 2003 in zeven zones opgravingen zijn gedaan. Hierbij
zijn sporen van bewoning en begraving aangetroffen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en
Middeleeuwen.536 In alle zones werden nederzettingen uit de Middeleeuwen ontdekt.
In totaal zijn er 25 nagenoeg complete en 4 fragmentarische plattegronden gevonden. Verder zijn er
acht waterputten, één waterkuil en diverse greppels en kuilen opgegraven. Een aantal gebouwen zijn
herbouwd op dezelfde plaats. De structuren dateren uit de late 11e tot en met de vroege 14e eeuw. Er
is een piek in de bewoning in het midden van de 12e eeuw. In de 12e eeuw zou er sprake kunnen zijn
van zes gelijktijdige erven. Alleen de vindplaats in zone 4 is compleet opgegraven.
Er is wel aardewerk uit de Karolingische tijd en de 10e eeuw gevonden, maar er zijn geen structuren
herkend. Deze lagen waarschijnlijk net buiten de opgravingsputten. Ook kunnen erven gemist zijn. In
Kampershoek hadden de Karolingische erven een diameter van 30 tot 40 meter. De afstand tussen de
proefsleuven was op het Rosveld minimaal 40 meter.
De oudste gebouwen horen tot het bootvormige type met twee tot vier gebinten en dateren uit de late
11e eeuw en de 12e eeuw . De jongere bootvormen hebben een gebint; de oudere mogelijk niet. Een
gebint is een constructie, waarbij stijlen dwars verbonden zijn en zijn geschoord. Dat een gebouw een
gebint had, kan opgemaakt worden uit de uitgraafkuilen. Als deze dezelfde richting hebben, is er
sprake geweest van gebinten.
Rond 1200 ontstaat er een tendens naar meer rechthoekige gebouwen, waarbij de hoekstijlen op de
kopse einden zwaarder worden, zodat er een soort gebint met vier stijlen ontstaat. De plattegronden
hebben nog licht gebogen lange wanden, maar de korte wanden zijn recht.
In de eerste helft van de 13e eeuw is er sprake van een rechthoekige plattegrond van iets kortere
huizen met binnen- en buitenstijlen met drie tot vijf gebinten. Uit de periode rond 1300 stammen
enkele plattegronden die bijna vierkant zijn, nog maar licht ingegraven stijlen hebben en die de
overgang representeren naar op bovengrondse poeren of stiepen gefundeerde huizen. De jongste
vormen hebben nog maar enkele ingegraven palen. Van gebouwen uit de late 13e en vroege 14e eeuw
zijn vrijwel geen (gepubliceerde) parallellen en Nederweert geeft hiermee nieuwe en tot dusver unieke
gegevens.
Het aardewerkspectrum uit de Volle Middeleeuwen laat een dominantie van Elmpt-aardewerk zien met
Zuid-Limburgs als goede tweede. Van het aardewerk bestaat 59,9 % uit Elmpt 1, 3,3 % uit Elmpt 2,

530 Hiddink 2006, ZAR 58 & 61.
531 Lohof 2001.
532 Van Dijk 2006.
533 Onder Late Middeleeuwen verstaat men in dit rapport ook de Volle Middeleeuwen.
534 Hierbij moet worden opgemerkt dat het voor de Volle Middeleeuwen – uit de periode voor de esvorming – niet
aannemelijk is dat dit materiaal van de mesthoop van verder weg gelegen boerderijen afkomstig is. Net als met
scherven uit de prehistorie en Romeinse tijd zal het materiaal van de mestvaalt van nabij gelegen bewoning
komen en is het onderscheid tussen nederzettingsafval en mestaardewerk betrekkelijk. Vanaf de 13e eeuw moet
men bovendien bedacht zijn op gebouwen die geen grondsporen hebben achter gelaten. Pas bij het begin van de
plaggenbemesting kan men gaan spreken van ‘mestaardewerk’ als een vondstcategorie die van enige afstand is
aangevoerd.
535 Hiddink 2005a, fig. 1.3 met een overzicht van de opgravingsterreinen.
536 Hiddink 2005a.
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19,4 % uit Zuid-Limburgs, 3,5 % uit handgevormd Zuid-Nederlands en 2,4 % uit Midden-
Maasgebied.537 Vroeg- en laatmiddeleeuws aardewerk beslaan tezamen niet meer dan 11,5 %.
In de Volle Middeleeuwen is het nederzettingspatroon op het Rosveld behoorlijk dynamisch. Erven
worden soms na één fase al verplaatst, hetzij binnen hetzelfde terrein, hetzij naar een andere locatie.
Soms zijn ze meer plaatsgebonden en blijven ze langer op één plaats liggen.
Er is geen verschil waar te nemen in hoogteligging tussen nederzettingen uit de Vroege en Volle
Middeleeuwen. De nog bestaande gehuchten liggen echter op de lagere terreindelen en de aanname
is dat in de Late Middeleeuwen (13e - 14e eeuw) de bewoning daarheen gegaan is. Met onderzoek in
de latere gehuchten zou dat geverifieerd moeten worden. De trek naar lagere delen in het landschap is
overeenkomstig het algemene patroon op de Zuid-Nederlandse zandgronden. Hier wordt na het begin
van de 13e eeuw niet meer gewoond op de hogere, vruchtbaarste delen. Daar komen in de Late
Middeleeuwen plaggendekken op te liggen.

Bij Nederweert-Strateris werd bij booronderzoek in het esdek als mestaardewerk geïnterpreteerd
aardewerk uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen. (Kaartlocatie 130) Onder de es
bevond zich aardewerk uit de Romeinse tijd en Volle Middeleeuwen.538

Bij proefsleuvenonderzoek werd onder de bouwvoor een akkerlaag waargenomen die waarschijnlijk
vanaf de Volle Middeleeuwen ontstaan is. Onder deze akkerlaag zit een laag met Romeinse en
IJzertijd-vondsten, waarschijnlijk ook een akkerlaag uit die periode. Er zijn vooral sporen uit de IJzertijd
en Romeinse tijd gevonden en enkele kuilen en greppels uit de Middeleeuwen (met 11e- tot 14e-eeuws
aardewerk) en Nieuwe tijd.539 De greppels zijn voorgangers van de huidige percelering. Een kuil met
houtskool is als een houtskoolmeiler opgevat. De opgravingslocatie is een zuidwest-noordoost
georienteerde dekzandrug. De sporen bevinden zich op de flanken van de rug.
Bij noodonderzoek in een wegcunet bij Nederweert.Strateris werd een twee of drie keer verbouwde
bootvormige boerderij gevonden met een waterput. In een kuil aan de noordzijde lag een intentioneel
door twee scherven afgedekte sleutel. In een andere kuil zaten twee hoefijzers. De kuil met de sleutel
is opgevat als een verlatingsritueel. Dat geldt mogelijk ook voor het hoefijzer. Ook een spinsteen kan
onderdeel uitmaken van een verlatingsritueel. Bij het noodonderzoek werd ook in een wegcunet bij de
nabijgelegen Bredeweg een deel van een bootvormig huis waargenomen. Bijbehorend aardewerk
dateerde uit de 12e eeuw (blauwgrijs, Zuid-Limburgs, Andenne).540

Ten westen van Nederweert, bij de Randweg-West, werd in een al uitgegraven wegcunet, na melding
van grondsporen door amateurs, eveneens noodonderzoek uitgevoerd. (Kaartlocatie 131) Het terrein
sluit aan op het Rosveld. Er werden sporen en vondsten uit de Volle Middeleeuwen en uit de Late
Bronstijd tot en met de Vroeg-Romeinse tijd aangetroffen. Een greppel van 70 cm diep bevatte 12e-
eeuws aardewerk. Bijzonder was de aanwezigheid van laat-4e eeuwse of 5e-eeuwse crematiegraven.
Er werden twee terra nigra kommen gevonden, zoals die ook in 1994 bij Gennep opgegraven zijn.541

Proefsleuvenonderzoek aan de oostzijde van Ospel leidde tot de conclusie dat dit gebied na het in
onbruik raken van het terrein in de IJzertijd pas na de Middeleeuwen weer ontgonnen is.542

Bij booronderzoek in de kern van Ospel werden onder een esdek geen middeleeuwse indicatoren
aangetroffen. De aanbeveling om bouwwerkzaamheden te begeleiden is niet opgevolgd.543

10.5. Synthese
In de regio Weert en Nederweert zijn bij grootschalig nederzettingsonderzoek op de flanken van een
dekzandrug meerdere nederzettingen aangetroffen uit de Merovingische tijd tot en met de Volle
Middeleeuwen, vaak op plaatsen waar ook Romeinse bewoning zit. De Laat-Romeinse tijd, de
overgang naar de Vroege Middeleeuwen en de 10e eeuw ontbreken bij Weert en bij Nederweert-
Rosveld. Bij de Randweg-West zijn Laat-Romeinse crematiegraven gevonden.
In Molenakker, Kampershoek en Rosveld liggen de nederzettingen gespreid over het landschap.
Mogelijk waren het afhankelijke hoeven, ressorterend onder een domeincentrum in Weert. De

537 Zie voor een toelichting op de aardewerkcategorieën Elmpt 1 en Elmpt 2 het hoofdstuik Middenterras.
538 Debunne & Kluiving 2002.
539 Bink & Westdorp 2002. De auteurs uiten terecht kritiek op het Programma van Eisen, waarin de ROB te weinig
proefsleuven heeft geëist.
540 Schotten 2004.
541 Hiddink 2005b.
542 Siemons & Hiddink 2002.
543 Robberechts 2003. Er is althans geen onderzoeksmelding van vervolgonderzoek.!
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afwezigheid van vroegmiddeleeuwse nederzettingen op het Rosveld wordt geweten aan de
ontoegankelijkheid van terreinen en aan de onderzoeksmethodiek. De bewoning bestond uit
geïsoleerde erven met niet meer dan enkele structuren (hoofdgebouw, bijgebouwen) en een waterput.
In de Vroege Middeleeuwen werden de erven na één generatie al verplaatst. In de Volle
Middeleeuwen blijven sommige erven wat langer bewoond en worden de huizen verbouwd en
hersteld. In Vroege en Volle Middeleeuwen komt verplaatsing van een huis binnen het erf voor. In de
Volle Middeleeuwen wordt in deze regio overwegend Elmpt aardewerk gebruikt en in mindere mate
Zuid-Limburgs.
Na 1300 worden de hogere terreinen verlaten en vestigt men zich op de wat lagere delen van het
landschap, waar gehuchten ontstaan die op de 19e eeuwse kadastrale kaart terug te vinden zijn. Het
vroegere woongebied wordt geëgaliseerd en depressies worden opgevuld. Er wordt geleidelijk aan
een plaggendek opgebracht. Sommige laatmiddeleeuwse greppels en karrensporen zijn op de 19e

eeuwse kaart te herkennen.
Hoewel helaas minder goed onderzocht, is vastgesteld dat ook bij Nederweert-Strateris aan de
noordzijde van Weert sprake is van bewoning uit de Volle Middeleeuwen. Bijzonder is hier de vondst
van een intentioneel begraven sleutel. Deze duidt tezamen met twee hoefijzers wellicht op een
verlatingsritueel.
Onderzoek op meer marginale gronden, dicht bij de heide, heeft geen sporen van bewoning aan het
licht gebracht.

10.6. Evaluatie: kenniswinst
In de regio Weert is sprake van kenniswinst op het vlak van de nederzettingsgeschiedenis,
bewoningsdynamiek en huistypen. De succesfactoren waren de grootschalige en gebiedsgerichte
aanpak, de homogeniteit en continuïteit van het onderzoek en het feit dat de opgravingen ingebed
waren in een regionaal onderzoeksprogramma van een universiteit, waardoor een hoge mate van
deskundigheid bij de opgraving en uitwerking verzekerd was.

10.7. Evaluatie en aanbevelingen: kennislacunes en onderzoeksvragen
Ondanks de bij Weert en Nederweert behaalde kenniswinst kan men, wanneer men de
opgravingsputten ziet tegen de achtergrond van het gigantische areaal dat bebouwd is, niet anders
spreken dan van een in omvang ontoereikend onderzoek.
Gedwongen door tijd- en geldgebrek heeft men keuzes moeten maken, waardoor sommige
fenomenen te weinig onderzocht zijn, zoals de Volle Middeleeuwen bij Kampershoek. Op het Rosveld
heeft men de Vroege Middeleeuwen gemist. De proefsleuven lagen te ver uit elkaar. De zones zijn te
weinig met elkaar verbonden. Er zijn maar enkele complete erven opgegraven en de omgeving van de
erven is te weinig onderzocht. Er zijn veel elementen gevonden, maar de structuur is niet compleet
ontrafeld.
Onthutsend is de vermelding door Hiddink dat bij het opstellen van het Programma van Eisen voor het
Rosveld sommige archeologen van mening waren dat huizen uit de 11e -12e eeuw nu wel voldoende
onderzocht waren.544 Deze misvatting, die gelukkig niet de overhand heeft gekregen, is kennelijk
gebaseerd op de aanname dat het in de middeleeuwse archeologie alleen maar gaat om het
verzamelen van huisplattegronden.
Het besef dat het gaat om nederzettingsgeschiedenis in de ruimste zin van het woord en om de relatie
tussen landschap en bewoning, waarvoor gebiedsgericht onderzoek van complete nederzettingen en
volledige erven inclusief de “lege” gebieden daartussen nodig is, ontbreekt kennelijk bij sommige
archeologen en dat is zeer verontrustend.545

Punt van nader onderzoek zijn het centrum van Weert, waar wellicht het domeincentrum van dit
gebied gelegen heeft en de gehuchten waar de bewoning in de Late Middeleeuwen heen getrokken is.
Is hier inderdaad geen oudere bewoning te vinden?
Een andere vraag is, waarom de overgang van de Laat-Romeinse tijd naar de Middeleeuwen hier
ontbreekt en of het werkelijk toeval is dat er geen sporen uit de 10e eeuw gevonden zijn.

10.8. Evaluatie en aanbevelingen: monumentenzorg
Overduidelijk is de potentie aangetoond van grote dekzandeilanden als dat bij Weert en Nederweert.
Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat soortgelijke dekzandeilanden elders niet een
overeenkomstige hoeveelheid archeologische resten bevatten. In de omgeving van Venray is dat al
gebleken

544 Hiddink 2005a, 10.
545 Zie ook Arts e.a. 2007 (Nationale Onderzoeksagenda, hoofdstuk 22).
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Indien behoud in dit soort gebieden niet mogelijk is, dan zijn dit de locaties waar men moet inzetten op
grootschalig, meerjarig, gebiedsgericht onderzoek op basis van een doordacht
onderzoeksprogramma. Uitvoering van zulk grootschalig onderzoek dient door een deskundig
bevoegd gezag gecoördineerd te worden. Het stelt hoge eisen aan de uitvoerder en de uitvoering dient
zoveel mogelijk in één hand te zijn.
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11. De Peel en Peelrestanten

11.1. Indeling
De Peel omvat delen van de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Sevenum, Helden, Meijel en
Nederweert.

11.2. Landschappelijke beschrijving546

De Peel is een veengebied dat is ontstaan op de waterscheiding tussen enkele Brabantse en
Limburgse beken. Het veen is gevormd tijdens het Holoceen op een zwak golvend dekzandlandschap
uit de laatste ijstijd. De veengroei begon al vroeg in het Holoceen in geïsoleerde laagten en breidde
zich steeds verder uit tot een aaneengesloten hoogveengebied. Door ontwatering, ontginning en
afgraving zijn aanzienlijke delen van dit vroegere veenlandschap grotendeels verdwenen
(Peelrestanten), waardoor het onderliggende zwak golvende dekzandlandschap met hier en daar een
hogere dekzandrug, weer aan het oppervlak ligt. In de Historische Provincie Atlas is dit Peellandschap
vrij nauwkeurig in beeld gebracht. Een droge enclave (‘eiland’) in dit natte gebied is Meijel en
omgeving.

11.3. Onderzoek voor 1995
In 1989 zijn in de omgeving van Meijel twee Byzantijnse munten gevonden. Het gaat hierbij om twee
bronzen munten, een follis uit 571 of 572 en een follis uit de jaren 1075-1080. De vondsten bevonden
zich in ophogingslaag die waarschijnlijk recent aangevoerd was.547

Op de archeologische kaart staan een mogelijke schuilkerk uit de 17e of 18e eeuw en twee landweren.
Van een opgraving uit 1953 bij de plek van de schuilkerk op de grens van Brabant en Limburg, zijn
geen gegevens bekend.548 Op de grens van de Peel liggen de landweren, de ‘Lanterd’ bij Helden en
Kessel en de ‘Houtgraven’ bij Roggel en Neer.549

Meijel ligt als een eiland op oude akkergronden. Het dorp zou in de 12e eeuw al een kerk hebben
gehad. Een kleine opgraving werd in 1986 uitgevoerd aan de buitenzijde van de kerk van Meijel,
waarvan het huidige gebouw uit 1955 is. Van de gevonden funderingsresten van maaskeien en
baksteen (afmetingen 30 x 15 x 7,5 tot 28 x 14 x 6 cm) werd aangenomen dat ze in ieder geval tot de
14e eeuw terug gaan.550

11.4. Onderzoek sinds 1995
In deze regio is in de periode 1995 tot heden geen middeleeuws archeologisch onderzoek uitgevoerd.

11.5. Synthese
Vanaf de late Prehistorie tot de late 19e eeuw vormden de hoogveenmoerassen van de Peel een
barrière tussen het Brabantse zandgebied in het westen en het Limburgse zand- en
beekdalenlandschap en het Maasdal in het oosten. De uitlopers van de Peel scheidden ook het
noordelijk deel van het Limburgse zandgebied van het zuiden. De uitdrukking ‘een mijl op zeven’
getuigt daarvan. Het dorp Meijel lag op een zandrug, omgeven door nat en slecht toegankelijk terrein
en wie van Meijel naar Sevenum wilde, had geen korte weg tot zijn beschikking.
Hoewel de veengebieden in de Middeleeuwen onderdeel uit maakten van het als ‘woeste grond’
geëxploiteerde landschap, zijn er geen middeleeuwse tegenhangers bekend van de Romeinse
‘Peelhelm’. De enige vondsten die daar –even- in de verre verte aan doen denken, zijn de twee
genoemde Byzantijnse munten. De vondsten bevonden zich echter in een ophogingslaag. Een
bijdrage aan de archeologische kaart van de Peel leveren ze dus niet.
Karakteristiek voor de Peel is de mogelijke schuilkerk uit de 17e of 18e eeuw . Schuilkerken werden in
de tijd dat de uitoefening van de katholieke godsdienst officieel verboden was, op afgelegen plaatsen
of in een grensgebied van twee rechtsmachten gebouwd.
Landweren zijn karakteristiek voor een grensgebied en voor de overgangszone van woeste grond naar
bewoond gebied. Het zijn fenomenen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Ze bestonden uit een
(soms meervoudige) wal en een greppel, waren voorzien van een doornige haag en begrensden de
akkers en bewoonde gebieden. Ze boden enige bescherming tegen kwaadwillenden.

546 Letterlijke tekst van Piet van der Gaauw
547 Bruekers 1990.
548 Archis waarnemingsnummer 32340
549 AMK terreinen 578, 8441, 8445, 15870; 1529.
550 Jaarverslag ROB 1986, 201.
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11.6. Evaluatie: kenniswinst
Er heeft sinds 1995 geen kenniswinst in archeologische zin plaats gehad.

11.7. Evaluatie en aanbevelingen: kennislacunes en onderzoeksvragen
Juist door zijn geïsoleerde ligging is Meijel een interessante locatie. De vraag is wanneer de
middeleeuwse bewoning hier begonnen is en wat de aard en omvang er van is. Die vraag kan zowel
gesteld worden ten aanzien van het huidige dorp als het omliggende gebied, waar naar analogie van
andere door plaggendekken afgedekte bodems, onder de enkeerdgrond bewoningsresten kunnen
schuilgaan.
Een andere vraag is die naar de exploitatie van de veengebieden gedurende de Middeleeuwen. Het is
onduidelijk of het resterende bodemarchief nog het daartoe noodzakelijke onderzoekspotentieel heeft.

11.8. Evaluatie en aanbevelingen: monumentenzorg
Het esdek rond Meijel is een belangrijk element in het behoud van archeologische waarden.

11.9. Geraadpleegde rapporten uit de periode 1995 - 2006
Geen.
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12. Synthese

12.1. Ontwikkeling van het cultuurlandschap
Omstreeks 200 is er een toppunt in het agrarisch gebruik van het Zuid-Limburgse heuvelland.551 Het
vee graast in het beekdal. Op de minder steile hellingen en op de plateaus liggen akkers. Na de
vermindering van de exploitatie door het Romeinse villasysteem is er in de 3e en 4e eeuw een
geleidelijke regeneratie van het bos en een teruggang van de akkerbouw en veeteelt. Eerst is er een
toename van de berk en de hazelaar, vervolgens verschijnt er meer haagbeuk op de hellingen en
plateaus. Op de natte weiden keert het elzenbroekbos terug.
Na een korte opbloei van de landbouw in de tweede helft van de 4e eeuw zet in de Merovingische
periode de regeneratie van het bos, waarin beuken en haagbeuken een belangrijke rol spelen, zich
voort. Toch zijn er in de 6e eeuw ook open plekken in het bos. Ook het elzenbroekbos gaat na 550
weer verdwijnen en rond 800 zijn de beekdalen weer in gebruik als weide en als maailand in de zomer.
Nederzettingen liggen aan de rand van het beekdal. In de 5e tot 7e eeuw komt rogge op als
voedselgewas in het lössgebied. Rogge is waarschijnlijk in de Laat-Romeinse tijd geïntroduceerd door
Germaanse kolonisten.552

De plateaus blijven nog lang onbewoond en het daar aanwezige bos wordt in de Vroege
Middeleeuwen op verschillende wijzen gebruikt. Het eiken-haagbeukbos voor gebruikshout en als
bosweide; het beukenbos als jachtgebied.
Na 1000 vinden op de hellingen veel agrarische activiteiten plaats, waardoor erosie ontstaat. Tussen
1000 en 1400 verdwijnen de bossen volledig, behalve op de zeer onvruchtbare gronden. Omdat
bosweiden niet meer ter beschikking staan, worden armere gronden of door landbouw uitgeputte
gebieden nog meer als weidegebied gebruikt.
Na 1200 krijgt de akkerbouw de overhand op veeteelt. In de 15e eeuw is er na een terugval van
agrarische activiteiten sprake van een beperkte bosregeneratie. De hellingen en plateaus blijven
echter als bouwland en later meer als weiland in gebruik.

De oorspronkelijke begroeiing van het rivierengebied langs de Maas bestaat uit loofbossen op
stroomruggen en elzenbroekbos in de kommen. De rivierduinen, de stroomruggen en de terrasranden
zijn de meest geëigende nederzettingslocaties.

Het zandgebied wordt gekenmerkt door veelal zuidwest-noordoost gerichte dekzandruggen met
daartussen een bekenstelsel. Daartussen in bevinden zich voor bewoning en beakkering geschikte
dekzandeilanden. De Romeinse tijd liet een parklandschap na met grassen en heide-achtige planten in
de onderlaag, dat zich weer tot bos ging verdichten. Els, hazelaar en eik waren de voornaamste
boomsoorten. Het bos regenereerde vooral op de dekzandeilanden. In de beekdalen overheerste een
broekbos.553

De vroegmiddeleeuwse mens heeft zich waarschijnlijk op open plekken in de bosachtige omgeving op
de dekzandeilanden gevestigd. Wegens de gunstige waterhuishouding werden de hoge delen van de
dekzandeilanden het eerst in gebruik genomen.
Natte gebieden werden in de Vroege Middeleeuwen (500-1000) slechts beperkt gebruikt.554 Er was
kleinschalige akkerbouw, waarbij rogge werd verbouwd. De nadruk lag op beweiding van open
plekken in de bossen met vermoedelijk vooral runderen en varkens. Het bos speelde dus een
belangrijke rol bij de keuze van de vestigingsplaats. Na de tweede helft van de 7e eeuw tot in de Volle
Middeleeuwen is er een toename van de graanverbouw.

Tussen 1000 en 1300 heerste er een relatief droog klimaat. Na 1000 versnelde het occupatie- en
ontbossingsproces. De bossen op de dekzandeilanden werden in cultuurland omgezet en op de natte
en droge vlaktes ontstond een heidelandschap met verspreide bomen en struiken.
In de 11e en 12e eeuw worden de beekdalen intensiever in gebruik genomen. Dit hield waarschijnlijk
verband met de verdwijning van het eiken-beuken- en eiken-berkenbos op de hoge gronden, de kap
van het broekbos en het ten gevolge daarvan uitbreiden van blauwgraslanden. Door de verdwijning

551 Bunnik 1999; Kooistra 1996.
552 Van Beurden 2002.
553 Renes 1999.
554 Huijbers 2004.
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van het eiken-beukenbos verdween een voedselbron voor varkens. De veeteelt zal zich meer op
runderteelt zijn gaan richten, wat leidde tot een grotere behoefte aan hooi als veevoer.555

In de Late Middeleeuwen droegen grote schaapskudden bij aan de uitbreiding van de heidevelden. De
heidevelden werden vanaf wellicht de 14e eeuw ook gebruikt voor het steken van plaggen, die
vermengd met mest op de akkers werden opgebracht. Hierdoor kan het beheer van de heide uit
balans zijn geraakt. .De plaggenlandbouw wordt verantwoordelijk gesteld voor het rond 1400 ontstaan
van zandverstuivingen.556 Niet alle zandverstuivingen hebben overigens een laatmiddeleeuwse
datering.
In veertiende eeuw was er mogelijk een stagnatie in de ontginningen, maar in vijftiende eeuw werd
weer land in cultuur gebracht. Van het midden van de 18e tot het midden van de 20e eeuw vonden
grootschalige ontginningen van de heidevelden plaats en werden stuifzanden gefixeerd.
In de Peel is in de Middeleeuwen sprake van kleinschalige turfwinning. De grote ontginningen van de
Peel en van de heidevelden vinden echter pas in de periode 1770 - 1960 plaats.

12.2. Bewoningsgeschiedenis

12.2.1. Vroege Middeleeuwen
Hoewel de bewoningsintensiteit in Limburg sinds het einde van de derde eeuw afneemt, is de
provincie nooit compleet ontvolkt geweest. De meeste aanwijzingen voor continuïteit in bewoning zijn
er voor Maastricht. Buiten deze plaats, die tot ver in de Middeleeuwen het belangrijkste centrum in
Zuid-Nederland was, heeft nederzettingsonderzoek in Gennep, Holtum, Blerick en Borgharen duidelijk
gemaakt, dat hier in de vijfde eeuw met bewoning te rekenen is.
Dit is mede een gevolg van de instroom van Germaanse migranten en met het Romeinse leger
verbonden Germaanse groepen die zich met toestemming van de Romeinen achter de limes
gevestigd hadden, de zogenaamde foederati. De hutkommen uit de late 4e en 5e eeuw die op
verschillende plaatsen gevonden zijn, worden in verband gebracht met Germaanse nieuwkomers in
verband gebracht. In Blerick is de Germaanse aanwezigheid het sterkst aangetoond.

Voor de vroege bewoningsgeschiedenis van het Maasdal is behalve de Maas de Romeinse weg op de
westelijke Maasoever een structurerend element geweest. Uit meldingen van losse vondsten, vooral
detectorvondsten, en uit opgravingen ontstaat een beeld van grafvelden en nederzettingen uit de laat-
Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen die langs de weg gelegen hebben.
De vestingplaats Maastricht was daarvan de belangrijkste. Hier bleef het laat-Romeinse fort bewoond
en in de 5e of 6e eeuw werd het zelfs van een nieuwe gracht voorzien. Gregorius van Tours (538/9-
594/5) omschrijft 'Traiectum ad Mosam' als urbs. Deze aanduiding als stad –in de zin van centrale
plaats in economische zin, naast de religieuze, sociale, defensieve en bestuurlijke functie- is
archeologisch onderbouwd door de vondst van gouden munten met de tekst TRIECTO FIT (geslagen
te Maastricht).
Ook de wegdorpen Heel en Blerick hebben Romeinse wortels. Bij Heel zijn geen nederzettingssporen
bekend, maar wel is er een al omstreeks 1900 ontdekt laat-Romeins en merovingisch grafveld en er
zijn recente detectorvondsten.

De bewoningsgeschiedenis van Blerick vertoont nog een aantal hiaten, maar uit datgene wat nu
bekend is, blijkt hoe hier vanaf de 5e of 6e eeuw sprake is van bewoning en begraving op een rug langs
de Maas, waarbij het zwaartepunt zich langs de noord-zuid-as enkele malen verplaatst totdat het in de
11e of 12e eeuw bij de parochiekerk komt te liggen.
In een ca. 200 m lange zone zijn graven uit de 4e en 5e eeuw aangetroffen met zowel inhumaties als
crematies. De vondst van 5e-eeuws Angelsaksisch aardewerk, waarschijnlijk een grafvondst, duidt op
pas aangekomen migranten uit het noorden. De bij het grafveld behorende nederzetting was mogelijk
een burgus. Een burgus is een kleine versterking, in dit geval langs de weg en bij een Maasovergang.
De bezetting van de burgus zou uit Germaanse foederaten bestaan kunnen hebben.

Hetzelfde wordt verondersteld van Gennep, waar een burgus gelegen zou kunnen hebben bij de
monding van de Niers in de Maas. De ten westen van Gennep opgegraven nederzetting, op de
Maaskemp / Stamelberg, die in de 4e en 5e eeuw door Germanen werd bewoond, zou de bemanning
van de burgus kunnen hebben gehuisvest.

555 Renes 1999, Huijbers 2004.
556 Van Mourik 1988.
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Recent zijn in Gennep zelf, bij de Houtstraat, sporen van 5e eeuwse bewoning gevonden. Hoewel hier
slechts een klein deel van het nederzettingsterrein is opgegraven, lijkt er toch sprake te zijn van een
wezenlijk verschil tussen beide nederzettingen. De nederzetting in de Houtstraat heeft in zijn
vondstenspectrum geen kenmerken van een rijke nederzetting. Het vondstmateriaal beperkte zich
hoofdzakelijk tot aardewerk. Op de Maaskemp / Stamelberg, waar aan het einde van de jaren ’80 een
opgraving heeft plaats gehad is daarentegen glas en metaal gevonden, waaronder zelfs voorwerpen
van zilver en goud..De vindplaats is door de opgravers gekarakteriseerd als een elitenederzetting van
Frankische immigranten. IJzerverwerking en edelsmeedkunst hoorden tot hun bezigheden. De
nederzetting op de Stamelberg, althans dat deel dat opgegraven is, werd aan het eind van de 5e eeuw
verlaten. Op de locatie aan de Houtstraat lijkt de bewoning door te gaan.

Over de bewoningscontinuïteit in het Zuidlimburgse heuvelland zijn weinig gegevens. Bij de Romeinse
villa van Voerendaal zijn sporen van bewoning uit de tweede helft van de vierde eeuw en uit de vijfde
eeuw aangetroffen, alsmede bewoning en begravingen uit de zevende eeuw.
Voor het heuvelland wordt aangenomen dat de vroegmiddeleeuwse bewoning zich concentreert in de
beekdalen. In hoeverre alle bestaande dorpen langs de beken vroegmiddeleeuwse wortels hebben en
of daarbuiten ook nog nederzettingen gelegen hebben, is onbekend. Evenmin weten we of aan de
middeleeuwse beekdalnederzettingen oudere bewoning vooraf gaat.

Op de oostoever is langs de Maas geen Romeinse weg bekend. Daar zijn bij de villae van Maasbracht
en Borgharen en mogelijk ook Obbicht echter wel aanwijzingen gevonden voor vroegmiddeleeuwse
bewoning.

Vanaf de 5e, 6e en 7e eeuw neemt de bewoning toe. Bij Hunsel is een 5e-eeuws grafveld gevonden. De
vindplaats ligt 900 meter van de kern van Hunsel en heeft met het latere Hunsel, waarvan het –lo-
toponiem van Hunsel kan duiden op de ontginning van een geregenereerd bos, waarschijnlijk weinig
van doen. Toch is het de vraag of het grafveld duidt op continuïteit of dat we uit moeten gaan van een
bewoningshiaat in de 6e en 7e eeuw langs de Uffeltse Beek.
In de nederzetting op de oever van de Oostrumse beek bij Venray-het Brukske dateren de eerste
waterputten uit de 5e eeuw. In Venray-het Brukske, Venray-Antoniusveld, Horst-Meterik en mogelijk
ook Merselo-Grootdorp is Merovingische en Karolingische bewoning gevonden op terreinen die pas in
de Volle Middeleeuwen zijn verlaten.

Het economisch en cultureel zwaartepunt lag echter tijdens de Vroege en Volle Middeleeuwen in het
Maasdal. Het meest zuidelijke gebied, de regio Maastricht – Aken – Luik hoorde tot het Karolingische
kerngebied. Op diverse plaatsen langs de Maas lag Karolingisch koningsgoed en vroegmiddeleeuwse
kloosters als Susteren, Aldeneik en Sint Odiliënberg zijn waarschijnlijk op koninklijke domeinen
gesticht.
In Venlo zou de vroeg-middeleeuwse bewoning zich geconcentreerd hebben rond de aan Martinus
gewijde parochiekerk, welke mogelijk als eigenkerk op een domein gesticht was. Rond de kerk zijn
laat-Merovingische en Karolingische bewoningssporen opgegraven. Dicht daarbij lag wellicht ook een
merovingisch grafveld.
Ook Asselt is een voorbeeld van een domeincentrum met vroegmiddeleeuwse wortels, waar de kerk -
waarvan de oudste delen mogelijk uit de 11e eeuw stammen, op een afgekalfde Maasoever nog
prominent aanwezig is.

Het Roerdal was een in de Vroege Middeleeuwen waarschijnlijk relatief dicht bevolkt gebied, getuige
de aanwezigheid van minstens twee merovingische grafvelden, een belangrijk klooster en minstens
twee oude nederzettingen (Melick en Vlodorp), waarvan de eerste ook Romeinse wortels heeft. Het
(strategisch) belang van het gebied zal samenhangen met de verkeersgeografische ligging. Een
Romeinse weg doorkruist bij Melick een bevaarbare rivier.

In het Maasdal waren de hogere delen van het landschap bepalende elementen voor de locatiekeus.
Opvallend aan de vroeg- en hoogmiddeleeuwse nederzettingen is de ligging aan oude
Maasmeanders, aan de terrasranden en op koppen en ruggen in de directe nabijheid van een beek.
Favoriet is een ligging langs de Maas bij de monding van een zijrivier. In de directe nabijheid van de
nederzettingen wordt het na de Romeinse tijd geregenereerde bos opnieuw ontgonnen en worden
akkers aangelegd.
De nederzettingsontwikkeling was in het Maasdal een dynamisch proces, waarbij
locatieverschuivingen optraden. De nederzettingsverplaatsingen lijken echter over beperkte afstanden
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te hebben plaatsgevonden. In die gebieden waar de Maas af en toe haar loop verlegde of waar
overstromingen de bewoonbaarheid beïnvloedden, is de bewoningsdynamiek waarschijnlijk het grootst
geweest. Opvallend is in Beesel en vermoedelijk ook in Reuver de verplaatsing van de middeleeuwse
nederzetting, waarbij de oude kerk – dichter bij de Maas – verlaten werd.
Het Maaswerkenonderzoek heeft aangetoond dat gebieden dicht langs de rivier, die in de IJzertijd en
Romeinse tijd nog bewoond waren, in de Vroege Middeleeuwen alleen voor perifere activiteiten
werden gebruikt.

Het middenterras tussen Belfeld en Geleen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot
aantal middeleeuwse vindplaatsen. Nog bestaande dorpen en steden kunnen op historische en
toponymische gronden tot het (potentiële) vindplaatsenbestand gerekend worden.
Een categorie apart vormen locaties als Haagsittard waar een kleine vroeg-middeleeuwse
nederzetting –waarschijnlijk niet meer dan éen of twee erven,  opmerkelijk genoeg met enkele graven
in de nederzetting – uitgroeit tot een uit enkele erven bestaand gehucht in de 12e eeuw om daarna
terug te vallen tot de omvang van een eenzame boerderij.

Ook buiten de nog bestaande dorpen zijn nederzettingen aangetroffen, waarvan de bij Holtum-Noord
aangetroffen laat-Romeinse / vroegmiddeleeuwse nederzetting, mede door zijn goede conservering,
de meest spraakmakende is. Waarom nederzettingen als deze verlaten zijn terwijl elders
bewoningscontinuïteit is of verondersteld mag worden, is meestal niet duidelijk. In Holtum-Noord kan
gedacht worden aan door overstromingen veroorzaakte overlast en aan de demografische en politieke
onrust die eigen was aan de 5e eeuw. Vroegmiddeleeuwse nederzettingen waren waarschijnlijk minder
plaatsconstant dan grafvelden en werden mogelijk met zekere regelmaat binnen een bepaald
territorium verplaatst, terwijl de grafvelden langer in gebruik bleven.

Grafvelden uit de 6e en 7e eeuw, zoals gevonden bij Stein, Obbicht, Swalmen en Sittard-Kemperkoul,
kunnen bij een of meer nog niet ontdekte nederzettingen – gelegen op loopafstand van de grafvelden-
behoord hebben, maar ook bij nederzettingsarealen van waaruit nog bestaande dorpen gegroeid zijn.
In westelijk Noord-Limburg zijn de grafvelden tot nu toe opvallend afwezig. Op het Antoniusveld is
tussen de erven een graf gevonden. Het kan een geïsoleerd ‘stichtersgraf’ zijn, maar ook kan de
ligging op de grens van het opgravingsterrein betekenen dat de rest van het grafveld meer naar het
zuiden gelegen heeft en bij de bouw van een woonwijk in de jaren ’80 (?) verloren is gegaan. In de
uitgedroogde zandgronden van Noord-Limburg zijn de conserveringscondities voor botmateriaal
slecht. Fibulavondsten (Horst-Hoogveld, Venray-Centrum, Oirlo-Pauwweg) zouden op inmiddels
verdwenen grafvelden kunnen wijzen.
Vanaf de Karolingische tijd zullen de begraafplaatsen verplaatst zijn naar de in nederzettingen of op
domeinen gestichte kerken.

In de regio Weert en Nederweert zijn bij grootschalig nederzettingsonderzoek op de flanken van een
dekzandrug meerdere nederzettingen aangetroffen uit de Merovingische tijd tot en met de Volle
Middeleeuwen, vaak op plaatsen waar ook Romeinse bewoning zit. De nederzettingen liggen gespreid
over het landschap. Mogelijk waren het afhankelijke hoeven, ressorterend onder een domeincentrum,
bijvoorbeeld in Weert. De bewoning bestond uit geïsoleerde erven met niet meer dan enkele
structuren (hoofdgebouw, bijgebouwen) en een waterput. In de vroege middeleeuwen werden de
erven na éen generatie al verplaatst. In de Volle Middeleeuwen blijven sommige erven wat langer
bewoond en worden de huizen verbouwd en hersteld..

12.2.2. Volle of Hoge Middeleeuwen
In de 11e eeuw start een grote ontginningsgolf die zich tot in de 13e eeuw voort zet. Bijna alle bossen
worden gerooid. Met houtskool gevulde kuilen, een fenomeen dat pas recent aandacht heeft
gekregen, getuigen van de hoogmiddeleeuwse (mogelijk ook van de vroegmiddeleeuwse)
ontginningsactiviteiten.
In de oudste kastelen, op de mottes (Limbricht, Dieteren, Grasbroek, Millen e.a.), huizen lokale
heersers, die waarschijnlijk het voortouw in de ontginning nemen. Rond een motte en een kerk
ontstaat in de 11e eeuw de oudste kern van Sittard. Vanuit het dal van de Rode Beek bij Gangelt wordt
Brunssum rond 1100 gesticht op het kruispunt van een beek en de Romeinse weg van Heerlen naar
Tüddern. De parochiekerk wordt in de nederzetting gebouwd en er wordt direct bij begraven, hoewel
de kerk nog lang onderhorig blijft aan Gangelt. Later wordt het plateau van Doenrade ontgonnen. Spil
in het proces is mogelijk de motte de Vossenberg tussen Schinveld en Brunssum.
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In de Volle Middeleeuwen kreeg de nederzettingsstructuur van het Maasdal zijn beslag. Na een meer
dynamische periode, waarin zoals bij Reuver het geval lijkt te zijn, vroeg-middeleeuwse bewoning over
de hoge rug langs de Maas ‘wandelt’, stabiliseren de nederzettingen zich rond de kerk.
Dorpskernarcheologisch onderzoek heeft buiten Blerick echter nauwelijks plaats gehad. Noch over de
structuur van de vroeg- en hoogmiddeleeuwse nederzettingen, noch over de relatie kerk, nederzetting,
grafveld valt tot dusver veel te zeggen.

In de 11e en 12e eeuw ontstaan nederzettingen op plaatsen die eerst niet of nauwelijks bewoond
waren, zoals Haagsittard, Swalmen-Nieuwenhof, Sittard-Hoogveld, Echt-Bosserhof. Na 1200
verdwijnen deze geheel of grotendeels. Alleen bij Tegelen-Bakenbos lijkt sprake te zijn van een later
verlaten nederzetting, waarvan het zwaartepunt van de bewoning in de 13e – 14e eeuw valt.

In dezelfde tijd gaat de bewoning verder op al langer bewoonde nederzettingsterreinen. In het
noordelijke beekdalenlandschap gebeurt dat bij Venray-Antoniusveld, bij Venray-Brukske, Melderslo
en Meterik. Of de bewoning in de Volle Middeleeuwen hier groter is dan in de voorafgaande periode,
en zo ja, in welke mate, kan bij de huidige stand van uitwerking van dit onderzoek niet gezegd worden.
In de Volle Middeleeuwen zal in ieder geval het akkerareaal uitgebreid zijn.

Onduidelijk is waarom in de 12e en 13e eeuw de bewoning afbreekt op het Antoniusveld, het Brukske,
bij Melderslo en Meterik. Concentreert de bewoning zich in de parochiecentra zoals Venray, Oirlo,
Maasbree, Sevenum, Helden of in (althans aanvankelijk) kerkloze, maar wel grotere kernen zoals
Melderslo? Verplaatst de bewoning zich naar gehuchten, dichter bij de beek en aan de buitenrand van
de akkers, ineengeschrompeld tot niet meer dan een boerderij of een buurtschap?
Waarschijnlijk is het een complex proces geweest. Sturende factor kan de behoefte zijn geweest om
het akkerareaal te vergroten en de natte gronden langs de beek intensiever te exploiteren, waardoor
meer veevoer beschikbaar kwam. Dat kon leiden tot vergroting van de mestproductie en verbetering
van de akkerbouw.

De verlaten nederzettingen worden al snel omgezet in akkerarealen, welke later worden opgehoogd
met plaggendekken. Het begin van de plaggenbemesting hoeft zeker niet op de overgang van Volle
naar Late Middeleeuwen plaats gevonden te hebben, maar kan vallen op de overgang van Late
Middeleeuwen naar Nieuwe tijd.
Vondsten onder het esdek kunnen wel van de mestvaalt van een nabijgelegen boerderij afkomstig zijn,
maar hoeven nog niet te duiden op stelselmatige ophoging met plaggen of heidestrooisel.
Deze vondsten kunnen zelfs het residu van een ‘onzichtbare’ nederzetting zijn. Complicerend factor is
namelijk dat na circa 1250 het bouwen met ingegraven palen plaats maakt voor het funderen op
bovengrondse stiepen. Alleen een schervenconcentratie in combinatie met kuilen en waterputten
getuigt dan van het erf.

In de 12e en 13e eeuw wordt ook gepoogd om vanuit nieuw gestichte, geïsoleerde boerderijen akkers
aan te leggen op de slechtere, ‘woeste’ gronden. Deze ontginningen zijn niet altijd geslaagd, zeker niet
als houtwallen onvoldoende soelaas bieden tegen de in de late middeleeuwen toenemende
zandverstuivingen. Sommige van deze kampontginningen hebben een lang leven. In andere gevallen
heeft het stuifzand het gewonnen.

In het heuvelland worden de 12e en 13e eeuw de plateaus voor bewoning in gebruik genomen.

Bij Weert en Nederweert worden na 1300  de hogere delen van het landschap verlaten en vestigt men
zich op wat lagere delen van het terrein, waar gehuchten ontstaan die op de 19e eeuwse kadastrale
kaart terug te vinden zijn. Het vroegere woongebied wordt geëgaliseerd en depressies worden
opgevuld. Er wordt geleidelijk aan een plaggendek opgebracht. Sommige laat-middeleeuwse greppels
en karrensporen zijn op de 19e eeuwse kaart te herkennen

12.2.3. Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
In de twaalfde eeuw verschuift de culturele en economische hegemonie van het Maasdal naar
Vlaanderen en later ook naar Brabant. Het Maasdal echter blijft eeuwenlang als verbindingsweg
tussen Frankrijk en het Nederlandse rivierengebied belangrijk, zoals blijkt uit de groei van Roermond
en Venlo vanaf de dertiende eeuw.
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Het strategisch en economisch belang van de Maas komt tot uitdrukking in het aantal kastelen dat
vanaf de 13e eeuw in toenemende mate op de oevers gebouwd is.
Van economisch belang zijn ook de watermolens, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de vroege
middeleeuwen. In de Late Middeleeuwen, zo is uit historische bron bekend, kwamen zij in grote getale
voor. Om watermolens beter te laten functioneren werden aanpassingen in de waterlopen aangebracht
en werden molenvijvers aangelegd om water op te stuwen.
In de Late Middeleeuwen werd het landschap meer en meer aangepast aan de menselijke behoeften.
Gebieden langs de rivier die eerder ontoegankelijk waren werden door een betere afwatering geschikt
gemaakt voor akkerbouw.
De middeleeuwse mens werd voortdurend geconfronteerd met de dynamiek van de Maas en met een
in de Late Middeleeuwen groot aantal overstromingen als gevolg van ontbossing. De Maas is ten
zuiden van Reuver diverse malen van loop veranderd. Archeologische vondsten zoals de vondst van
als beschoeiing hergebruikt scheepshout bij Swalmen en de bij Neer gevonden boot illustreren dat.

In de overgang van Volle naar Late Middeleeuwen is ook het ontstaan te plaatsen van omgrachte,
boerderijen, “moated sites”, zoals bij Sittard-Hoogveld, Reuver, Beesel, Boeken en elders.

De grootste verandering in de Late Middeleeuwen is echter de opkomst van de steden.
Met uitzondering van het vroegmiddeleeuwse Maastricht ontstonden de steden in Zuid-Nederland in
de late twaalfde, dertiende en veertiende eeuw. In het Maasdal komen Gennep, Venlo, Roermond en
Sittard op. Deze steden hebben echter al een prestedelijke kern. In Sittard bestaat die uit een motte,
een voorburcht, een kerk en enkele huizen. In Gennep gaat de prestedelijke kern al terug tot de
vroege Middeleeuwen.
Het stedelijk karakter van Maastricht wordt onmiskenbaar na de bouw van de eerste stadsmuur in
1229. In de loop van de 14e eeuw wordt een tweede ommuring aangelegd, die een areaal omvat,
waarmee tot het midden van de 19e eeuw volstaan kon worden.
In Venlo bouwt de graaf van Gelre rond 1275 een residentie dicht bij de Martinuskerk, de zogeheten
Prinsenhof, waarvan de bouwgeschiedenis dankzij archeologisch onderzoek duidelijk is geworden.
Dankzij het intensieve archeologisch onderzoek kan het op historische bronnen gebaseerde beeld van
de ontwikkeling van Roermond getoetst en aangevuld worden. Verondersteld is dat de prestedelijke
kern tussen Roer en Luifelstraat al voor 1213 versterkt was. Na 1213 is de stad in oostelijke richting
uitgebreid, rond de Swalmerstraat en Lindanusstraat met de Markt als centrum. Sporen van houten
huizen met ingegraven palen uit de late 12e eeuw zijn aangetroffen bij de Bethlehemstraat. Rond 1300
deed baksteenbouw hier zijn intrede.

In de vijftiende eeuw was het stedenlandschap min of meer compleet, maar tevens zeer divers. De
functie van deze steden was vooral die van centrale plaats in economische zin, hoewel sommige ook
bestuurlijke functies hadden. Daarnaast maakten sommige deel uit van een regionaal machtcentrum
(Valkenburg). Soms hadden ze een strategische ligging, zoals Maastricht en Gennep. Van een andere
categorie zijn kleine vestingsteden, zoals Stevensweert, die primair een militaire functie hadden. Deze
dateren overwegend uit de Late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

Buiten de dorpen en steden lagen in later ontgonnen gebieden omgrachte boerenhuizen, moated
sites, zoals de Halvendijk bij Grubbenvorst en Mulkenshof bij Boekend. Soms groeiden moated sites
uit tot kleine kastelen, zoals het huis de Hildert bij Well-Aijen en het Huys tot Beegden bij Beegden,
beide uit de 15e eeuw.

Uit de overgangsperiode van Late Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd dateren landweren en
vluchtschansen. Landweren zijn karakteristiek voor een grensgebied en voor de overgangszone van
woeste grond naar bewoond gebied.
Het strategisch belang van het Maasdal komt In archeologische vondsten uit de Nieuwe tijd nog eens
tot uitdrukking. Bij Haelen werd een Napoleontische legerkamp opgegraven. Bij Well-Aijen, Lomm en
Linne werden resten van verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt.
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13. Evaluatie

13.1. Kenniswinst (figuur 1)

In dit hoofdstuk worden de bevindingen met betrekking tot kenniswinst uit de regiohoofdstukken
samengevat en wordt geëvalueerd waar en op welke aspecten de meeste kenniswinst gehaald is.

13.1.1. Regionaal
De meeste kenniswinst is geboekt in het Maasdal. Dat geldt vooral voor de Maaswerkenplangebieden
en voor de steden. In Venlo (inclusief Blerick) en in Roermond is sinds 1995 het onderzoek sterk
geïntensiveerd. Voor Maastricht moet een voorbehoud gemaakt worden. Sinds 1978 wordt hier van
gemeentewege stadskernonderzoek uitgevoerd, maar het is nog niet duidelijk of het onderzoek hier in
de laatste tien jaar getalsmatig is toegenomen. Een overzicht van het in Maastricht uitgevoerde
onderzoek is bij de gemeente in voorbereiding. De laatste jaren is wel een aantal grote onderzoeken
uitgevoerd in Maastricht. De rapporten hiervan zijn nog niet beschikbaar.
In de Maaswerkenplangebieden is dankzij de gebiedsgerichte aanpak en de
landschapsarcheologische vraagstelling kennis verkregen over de interactie tussen mens en
landschap, over de dynamiek van de rivier en over de wijze waarop de mens hier op reageerde. Dat
uit zich vooral in de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, onder andere in het graven van sloten, het
verleggen van beken en het ontginnen van lage gebieden. In de Vroege en Hoge Middeleeuwen was
er minder druk op de ruimte en werden de gebieden dicht bij de rivier vooral gebruikt voor
ambachtelijke activiteiten. Het onderzoek in de natte delen van het Maasdal heeft ook informatie
opgeleverd over het gebruik van de Maas als handelsweg, bijvoorbeeld voor het transport van
aardewerk uit het Midden-Maasgebied in de 12e eeuw. Voor het eerst is een middeleeuwse boot
gevonden in het Zuid-Nederlandse Maasdal.
De onderzoekingen in Roermond en Blerick waren veel in getal, maar kleinschalig. De resultaten van
een groot onderzoek langs de Venlose Maasboulevard zijn nog niet beschikbaar. Door de vele kleine
onderzoeken als stukjes van een puzzel aan elkaar te leggen, ontstaat een weliswaar niet compleet,
maar toch redelijk samenhangend beeld van de bewoningsgeschiedenis. Bij Blerick gaat het daarbij
om de periode van de 5e eeuw tot de 12e eeuw. In Roermond is deze periode afwezig. Daar heeft de
archeologie veel nieuwe gegevens opgeleverd van de 12e eeuw tot en met het einde van de
Middeleeuwen.
De kennistoename in het Maasdal is ook te danken aan de publicatie van het fysisch-antropologisch
onderzoek in Maastricht.
Aanzienlijke kenniswinst is ook geboekt in de regio’s Middenterras, Beekdalen Noord en Weert en in
iets mindere mate in de regio Niers/Maasduinen. In de eerste drie gevallen is dat vooral een gevolg
van het intensieve onderzoek van landelijke nederzettingen. Bij Weert en Nederweert gebeurt dat
binnen een regionaal meerjarig onderzoeksprogramma. In het gebied van de noordelijke beekdalen is
dat helaas niet het geval. Nadat echter de trend gezet was door het A73-Noord-onderzoek is hier op
meerdere plaatsen grootschalig onderzoek verricht, waarbij het potentieel van de plaggendekken ook
in deze regio onomwonden is komen vast te staan. Zowel in Weert als bij Venray en Horst is kennis
ontwikkeld over het nederzettingspatroon en de huistypen. Dankzij de ontdekking van
boomstamputten is de regio Venray en Horst is een dendrochronologische dataset tot onze
beschikking gekomen, terwijl de inhoud van deze putten ook informatie kan verschaffen over de
natuurlijke omgeving en de voedseleconomie.
De kennistoename op het Middenterras is het sterkst op het vlak van de materiële cultuur dankzij de
bestudering van het hoogmiddeleeuwse aardewerk van de opgraving Swalmen-Nieuwenhof in het
tracé van de Rijksweg 73-Zuid. Dat het volledige rapport van deze opgraving alleen in manuscriptvorm
beschikbaar is, is geen goede zaak en belemmert kennisverspreiding. Potentieel sterke
kennistoename op het gebied van de diachrone bewoningsgeschiedenis van de laat-Romeinse tijd tot
de Late Middeleeuwen is er ook dankzij de opgraving bij Holtum-Noord. Zorgelijk is dat dit potentieel
niet beschikbaar is omdat de opgraving nog niet uitgewerkt is.
In de regio Niers en Maasduinen is voor Gennep sprake van een grote mate van kenniswinst sinds de
late jaren tachtig. De kenniswinst speelt zich het meest af ten aanzien van de vroegmiddeleeuwse
bewoningsgeschiedenis van het stadje Gennep. Bijzonder is dat naast kennis ten aanzien van de
nederzettingsvorm en het huistype (de frequente aanwezigheid van hutkommen) ook inzicht is
ontstaan in de herkomst en status van de bewoners en in hun grafgebruik.
In het Heuvelland is de kenniswinst is matig. Van het gravend onderzoek uit 1995 en later kan
eigenlijk alleen bij de ROB-opgraving van de middeleeuwse kerk van Brunssum van aanzienlijke
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kenniswinst gesproken worden, met name ten aanzien van de relatie kerk-nederzetting-
ontginningsgeschiedenis. Kennis van het landschap en de voedseleconomie is ontstaan door de
publicaties van Bunnik en Kooistra. Enige kenniswinst is ontstaan over kastelen en over
pottenbakkerijen.
In de regio Beekdalen Midden is betrekkelijk weinig kenniswinst gehaald, omdar het onderzoek
vrijwel uitsluitend inventariserend van aard was en weinig nieuwe gegevens heeft opgeleverd. Van
enige kenniswinst is sprake in het beekdalonderzoek, met name ten aanzien van doorwaadbare
plekken.
Het Roerdal heeft buiten kleinschalig nederzettingsonderzoek in het kader va Rijksweg 73-Zuid weinig
nieuws opgeleverd. In de regio’s Peel en Stuwwal-Hoogterras is geen onderzoek uitgevoerd,
respectievelijk heeft het weinige onderzoek geen resultaat gehad. Hier is geen sprake van nieuw
verworven kennis.
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Maasdal 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 23
Niers 2 1 3 3 1 1 2 1 2 2 18
Stuwwal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Middenterras 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 19
Roerdal 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11
Heuvelland 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 17
Beek Noord 2 1 3 3 2 1 2 1 2 3 20
Beek Midden 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 13
Weert 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 20
Peel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Limburg 17 14 22 19 14 12 15 13 17 18 161

1 weinig / geen kenniswinst
2 enige/ matige kenniswinst
3 veel kenniswinst

Figuur 1



124

13.1.2. Per thema

Mens en landschap
Dankzij de inzet van landschapsdeskundigen zoals fysisch-geografen, is er in het afgelopen
decennium aanzienlijke kenniswinst bereikt op het vlak van de ontwikkeling van het landschap en op
het gebruik en de aanpassing van het landschap door de mens. Dit geldt echter uitsluitend voor de
gebieden dicht langs de Maas en voor het (voormalige) stroombed van de Maas Hier is de dynamiek
ook het grootst evenals de noodzaak om het landgebruik aan te passen aan de mogelijkheden of de
inrichting aan het gewenste gebruik.
Meer aandacht is er ook gekomen voor de vorming van de esdekken, waarbij op een aantal plaatsen
duidelijk is geworden dat land al als middeleeuwse akker in gebruik was voordat met daadwerkelijk
ophoging met plaggen begonnen werd. Ook werd – vooral bij het onderzoek in de regio Weert –
duidelijk dat voorafgaande aan het opbrengen van het plaggendek het natuurlijke reliëf werd gewijzigd
door het opvullen van depressies.

Infrastructuur en handel
Kenniswinst op het gebied van de infrastructuur is bereikt door de aandacht voor de rol van de Maas in
het Maaswerkenproject en door de registratie van het verloop van wegen en paden bij grootschalig
nederzettingsonderzoek. De vondst van de boot bij Neer en de daarin gevonden Andenne-potten
werpen licht op de handelsbetrekkingen en het gebruik van de Maas als transportroute in de
Middeleeuwen. Bij Nederweert en bij Sittard werd opgemerkt dat in de opgraving herkende
(laat)middeleeuwse paden op de 19e eeuwse kaart terug te vinden waren.
De registratie van detectorvondsten op de westelijke Maasoever, waaruit de ligging van
(vermoedelijke) grafvelden is af te leiden, leidt in relatie met nog bestaande nederzettingen tot meer
inzicht in het verloop van de Romeinse weg en de rol daarvan als structurerend element in de
nederzettingsgeschiedenis. Ook in Brunssum lijkt het centrum van de laat-11e eeuwse nederzetting
zich gericht te hebben op het punt waar een Romeinse weg of route van Heerlen naar Tüddern het
beekdal kruiste. In de buurt van Baexem is duidelijk geworden dat bij werkzaamheden aan beken
doorwaadbare plekken gekarteerd kunnen worden.

Bewoningsgeschiedenis
In de gehele provincie is aanzienlijke kenniswinst bereikt op het gebied van de
bewoningsgeschiedenis. Dit is niet alleen het gevolg van de opgravingen van landelijke nederzettingen
en steden, maar ook van de vele kleine en grote inventarisaties. Booronderzoek en
oppervlaktekarteringen leveren een belangrijke bijdrage aan de verspreidingskaart, ook in de gevallen
dat er geen gave of complete nederzettingen ontdekt worden.
In die gebieden waar intensief, gebiedsgericht onderzoek plaats vindt, is de kenniswinst op het gebied
van de bewoningsgeschiedenis het grootst. De grootste vooruitgang is geboekt in de regio Weert
dankzij de gecoördineerde, vraagstellinggestuurde aanpak vanuit de Universiteit van Amsterdam en
de Vrije Universiteit. Voor 1995 was hier sprake van een nagenoeg volslagen kennislacune. Thans is
voor een aantal deelgebieden van deze regio kennis ontstaan van de bewoningsgeschiedenis vanaf
de IJzertijd tot aan de Volle Middeleeuwen. Wanneer de schaal van het onderzoek meer in
overeenstemming was geweest met de schaal van de ingreep en wanneer er mogelijkheden zouden
zijn om de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd in de bestaande kernen te onderzoeken, zou de
kenniswinst nog groter zijn geweest.
In Weert zijn tot nog toe geen hutkommen gevonden, terwijl deze dichter bij de Maas inmiddels van
meerdere plaatsen bekend zijn. Men zou kunnen stellen dat de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis
van Limburg begint met het voorkomen van hutkommen en de instroom van Germaanse migranten,
waarvan de eerste tekenen al uit de tweede eeuw (Venlo-Heierhoeve) dateren. Beter is het om te
zeggen, aangezien immigratie in het Romeinse rijk ook een onderdeel van de geschiedenis van de
Romeinse periode is, net zoals het voorkomen van christelijke symbolen in Limburg tot de Romeinse
tijd terug gaat, dat er geen scherpe scheidslijn is tussen Romeinse tijd en Middeleeuwen. Ook dit
inzicht is de laatste jaren versterkt.

Voor de geschiedenis van de Vroege Middeleeuwen is de meeste kenniswinst gehaald in het Maasdal
(Borgharen, Maastricht, Blerick), de Noordelijke Beekdalen (Venray, Horst), het Middenterras
(Holtum), de Niersstreek (Gennep) en de regio Weert.
De kenniswinst op het gebied van de Hoge Middeleeuwen is meer gespreid (Weert, Swalmen, Venray,
Blerick, e.a.). Bij Brunssum is door het onderzoek van de binnen een laat-11e-eeuwse / vroeg-12e-
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eeuwse nederzetting gelegen parochiekerk het ontginningsmodel geïllustreerd, waarbij de bewoning
vanuit het beekdal de helling ‘opkruipt’. Vanuit een centraal gelegen motte werd dit proces wellicht
aangestuurd. Het door Venner geschetste ontginningsmodel van het beekdallandschap in Midden-
Limburg vanuit de Maas, is door de archeologie voorlopig nog niet bevestigd.
Ook de kenniswinst op het gebied van de Late Middeleeuwen is op meer plaatsen toegenomen. Op
een locaal niveau is een heel sterke toename in Roermond.
Specifieke aandacht voor de meer recente periodes is er nog weinig geweest. Een uitzondering is het
Franse legerkamp bij Haelen.

Nederzettingen en huizen
Op het gebied van nederzettingsstructuur en huistypologie is voor wat de landelijke nederzettingen
betreft de meeste kenniswinst behaald in Weert (Weert, Nederweert) en de regio Beekdalen-Noord
(Venray, Horst).
In Venray-Antoniusveld werden over een oppervlakte van 1,5 ha circa 50 plattegronden van
gebouwen, 2 hutkommen, 11 waterputten en een graf aangetroffen.
 Bij Horst-Meterik zijn de flanken opgegraven van een groot nederzettingsterrein met bewoning uit de
7e eeuw, de 8e - 9e eeuw en de 10e - 11e eeuw. Uit de 7e eeuw zijn twee of drie erven. In essentie
bestaat elk erf uit een drieschepige boerderij en een tweeschepig bijgebouw. Rondom deze gebouwen
liggen kleinere bijgebouwen, zoals vierpalige, zespalige, achtpalige spiekers en meerpalige schuurtjes
Van de 8e-9e eeuw zijn minimaal twee erven aangetroffen. Op één erf lagen twee, elkaar in tijd
opvolgende drieschepige plattegronden met daaromheen bijgebouwen, zoals vier- en zespalige
spiekers en een smal tweeschepig bijgebouw. Op het andere 8e-9e-eeuwse erf lagen twee grote
drieschepige gebouwen en minstens vijf bijgebouwen, waaronder naast de gebruikelijke vier- en
zespalige spiekers ook twee vijfpalige hooibergen. Op een 10e - 11e-eeuws erf stond een grote
drieschepige boerderij van 24 meter lang en 13 meter breed. Deze plattegrond had nog een duidelijk
rechthoekige vorm, maar de meest westelijke palenrij lag iets naar binnen. Dit lijkt een aanzet te geven
tot de latere bootvorm.
In Weert-Kampershoek woonde men in de Vroege Middeleeuwen in verspreid liggende boerderijen.
De erfindeling bestond uit een hoofdgebouw, één of meer bijgebouwen en een waterput. De
vroegmiddeleeuwse erven hadden niet meer dan één bouwfase, met een vermoedelijke gebruiksduur
van één generatie (circa 25 jaar). Daarna werd de boerderij verplaatst, zodat men ook voor de Vroege
Middeleeuwen kan spreken van zwervende erven. Waarschijnlijk waren er tegelijkertijd maximaal vier
erven per km2. Eén laat-Merovingisch gebouw heeft een vierbeukige plattegrond, een ander heeft een
driebeukige plattegrond. Bij Kampershoek D is een relatief goed bewaard vroeg-Karolingisch erf
gevonden, bestaande uit een hoofdgebouw, bijgebouw en een boomstamput. Het hoofdgebouw is
driebeukig met vijf gebinten en meet 9,5 x 12,75 m. Uit de 11e tot vroege 13e eeuw zijn bootvormige
huizen gevonden.
Bij Nederweert-Rosveld zijn 25 nagenoeg complete en 4 fragmentarische plattegronden gevonden. De
structuren dateren uit de late 11e tot en met de vroege 14e eeuw. De oudste gebouwen horen tot het
bootvormige type met twee tot vier gebinten en dateren uit de late 11e eeuw en de 12e eeuw . De
jongere bootvormen hebben een gebint; de oudere mogelijk niet. Een gebint is een constructie, waarbij
stijlen dwars verbonden zijn en zijn geschoord. Dat een gebouw een gebint had, kan opgemaakt
worden uit de uitgraafkuilen. Als deze dezelfde richting hebben, is er sprake geweest van gebinten.
Rond 1200 ontstaat er een tendens naar meer rechthoekige gebouwen, waarbij de hoekstijlen op de
kopse einden zwaarder worden, zodat er een soort gebint met vier stijlen ontstaat. De plattegronden
hebben nog licht gebogen lange wanden, maar de korte wanden zijn recht.
In de eerste helft van de 13e eeuw is er sprake van een rechthoekige plattegrond van iets kortere
huizen met binnen- en buitenstijlen met drie tot vijf gebinten. Uit de periode rond 1300 stammen
enkele plattegronden die bijna vierkant zijn, nog maar licht ingegraven stijlen hebben en die de
overgang representeren naar op bovengrondse poeren of stiepen gefundeerde huizen. De jongste
vormen hebben nog maar enkele ingegraven palen. Van gebouwen uit de late 13e en vroege 14e eeuw
zijn vrijwel geen (gepubliceerde) parallellen en Nederweert geeft hiermee nieuwe en tot dusver unieke
gegevens.
Ten aanzien van de stedelijke nederzettingsstructuur is de meeste winst gehaald in Roermond. Qua
huistypologie is hier enige, zij het fragmentarische, kennis verworven over de overgang van houtbouw
naar steenbouw in de 13e-eeuwse stad.
In de omgeving van Blerick zijn geïsoleerde boerderijen onderzocht uit de Hoge Middeleeuwen die als
ontginningsboerderijen (‘kampnederzettingen’) worden beschouwd. De laatmiddeleeuwse pendanten
daarvan zijn moated sites. Deze zijn onderzocht bij Sittard-Hoogveld, Beek-Vroenhof, Blerick-
Mulkenshof.
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Kastelen -schansen – stadsmuren
Hoewel er diverse schansen op de monumentenkaart staan, was er tot de opgraving van de schans bij
Belfeld in het kader van de A-73-Zuid nog nauwelijks onderzoek naar gedaan. Hoewel het onderzoek
weinig spectaculaire resultaten had was het in die zin vernieuwend. Bij Arcen, Heerlen, Horst Stein en
Elsloo werd op beperkte schaal onderzoek naar kastelen gedaan. In Roermond werden de
stadsmuren op een aantal plaatsen gedocumenteerd.

Religie- kerken – kloosters
Kerkarcheologisch onderzoek had plaats bij Beesel en Brunssum. In Brunssum kon de sequentie van
kerken in relatie tot graven en (in beperkte mate) tot de nederzetting onderzocht worden. De opgraving
maakte duidelijk dat een kerkrechtelijke onderhorigheid niet daadwerkelijk inhield dat er niet begraven
werd in de ondergeschikte kerk. Als uiting van ‘bijgeloof’ kunnen de begraven sleutel, hoefijzers en
waarschijnlijk ook het spinsteentje uit Nederweert-Strateris worden opgevat.

Graven – fysieke antropologie .
Een thema waarop grote kenniswinst gehaald is –ook al gaat het om de uitwerking van oud
onderzoek- is de fysieke gesteldheid van de in de Servaaskerk en bij de Boschstraat begraven
Maastrichtenaren. Ook bij Brunssum is een groep bij de kerk begraven doden fysisch- antropologisch
onderzocht. Vroegmiddeleeuwse graven werden aangetroffen in Venzelderheide, Venray, Gennep,
Swalmen en Nederweert.
Kenniswinst zit in zekere zin ook in de registratie van detectorvondsten. De detectorvondsten kunnen
wijzen op de aanwezigheid van vroegmiddeleeuwse grafvelden.
Het onderzoek van de graven bij de kathedraal van Roermond leidde niet tot nieuwe kennis.

Voedseleconomie
De voedseleconomie heeft bij het recente onderzoek te weinig aandacht gehad. Alleen bij het
stadskernonderzoek in Maastricht en bij het grotere onderzoek van landelijke nederzettingen is er
aandacht aan besteed. Dat zijn ook de plaatsen waar geconserveerd materiaal in beerputten en
waterputten aanwezig kan zijn.

Economie - productie
Kenniswinst op het gebied van pre-industriële activiteiten is er vooral geboekt in de marginale
gebieden. Vroeger was er voor deze gebieden weinig aandacht. Door deze gebieden nadrukkelijk wel
op te nemen in het onderzoeksprogramma wordt er een dimensie toegevoegd aan onze kennis van de
(post)middeleeuwse samenleving.
In de lager gelegen gebieden langs de Maas werden sporen van ijzerverwerking, baksteenproductie
en houtskoolbranden ontdekt. Duidelijk is geworden welk een belangrijk fenomeen ijzerverwerking is in
de gebieden langs de Maas. Opvallend was ook het grote aantal als meilers beschouwde met
houtskool gevulde kuilen die buiten de nederzettingen op de zandgronden en bij Geleen werden
ontdekt.

Materiële cultuur - chronologie
Grote kenniswinst is behaald op het gebied van de studie van het Zuid-Nederlands handgemaakt
aardewerk en van het Elmpter aardewerk.
In de publicatie van Swalmen-Nieuwenhof wordt diep ingegaan op het Elmpter aardewerk dat hier
51% van het totale aantal scherven uitmaakt, terwijl het Zuid-Limburgs 19% van het totale aantal
scherven uitmaakt. Dit is een totaal andere situatie dan in Susteren en Haagsittard. Hier is een
dominantie Hoge Middeleeuwen van het Zuid-Limburgs aardewerk. Ook het hoogmiddeleeuwse
aardewerkspectrum van Rosveld-Nederweert laat een dominantie van Elmpt-aardewerk zien met Zuid-
Limburgs als goede tweede.  De veronderstelling dat de productie van Elmpter aardewerk al in de
tweede helft van de 11e eeuw op gang is gekomen, zeer waarschijnlijk. In de publicatie van Swalmen-
Nieuwenhof is een onderscheid gemaakt tussen Elmpt 1, 2 en 3.
Bij de uitwerking van de uit Swalmen afkomstige keramiek werd in eerste instantie nagenoeg al het
reducerend gebakken aardewerk met een zandig baksel als ‘Elmpt’ beschreven. Aan dit ‘klassieke’
Elmpter baksel is vervolgens de opmerking ‘Elmpt 1’ aan toegevoegd. De producten van het ‘Elmpt 2’
baksel zijn klinkend hard gebakken. Elmpt 3 is een groep waarvan het baksel zowel overeenkomst
vertoont met het Zuid-Nederlandse handgemaakte aardewerk als het aardewerk uit Elmpt.
Bij de bestudering van het aardewerk van Venray-Antoniusveld is Schotten dieper ingegaan op het
onderscheid tussen kogelpotaardewerk, blauwgrijs aardewerk en Elmpter aardewerk. Met
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kogelpotaardewerk duidt hij in Antoniusveld handgevormd aardewerk aan, waarin vrijwel overwegend
bruine, bolvormige of kogelronde potten zijn vervaardigd. Hij neemt aan dat deze lokaal zijn
vervaardigd in de 10e eeuw en de eerste helft van de 11e eeuw.
Het als blauwgrijs beschreven aardewerk behoort tot de groep van het grijze aardewerk volgens de
typologie van Friedrich en heeft betrekking op producten in het relatief late, harde grijze aardewerk,
dat vanaf het midden van de 11e eeuw voorkomt. Vanaf het tweede kwart van de 12e eeuw werd het
vormenspectrum in het harde grijze aardewerk verbreed door het verschijnen van nieuwe typen, zoals
grote eivormige (voorraad)potten, ook wel aangeduid als dolia. De harde blauwgrijze dolia en kommen
hebben veelal een karakteristieke brede en platte rand. Het Duitse Elmpt, niet ver van Roermond is
productiecentrum van hard grijs aardewerk. Als synoniem voor blauwgrijs aardewerk wordt daarom
ook vaak de aanduiding Elmpt-aardewerk gebruikt. Het harde grijze aardewerk is geproduceerd tot het
midden van de 14e eeuw.

13.2. Kennislacunes en onderzoeksvragen (figuur 1)
In de regiohoofdstukken zijn gebiedsspecifieke aanbevelingen gegeven en kennislacunes benoemd.
Hier worden de belangrijkste kennislacunes en onderzoeksvragen samengevat. In overkoepelende zin
kan verwezen worden naar de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, hoofdstuk 22.

13.2.1. Kennislacunes
In de diverse regio’s zijn kennislacunes aan te wijzen.
In de regio’s Peel en Hoogterras/Stuwwal heeft het minste onderzoek plaats gevonden. Men zou
kunnen zeggen dat ten aanzien van de bewoningsgeschiedenis van deze gebieden grote
kennislacunes bestaan. Deze conclusie gaat echter niet op, aangezien het archeologisch potentieel
van deze gebieden die gedurende de Middeleeuwen en Nieuwe tijd landschappelijk als ‘woeste grond’
werden betiteld, zeer beperkt is.
Opvallender zijn de kennislacunes die bestaan ten opzichte van de regio Roer- en Vlootbeekdal en de
regio Beekdalen Midden. Zeker aan de Roerregio kan men een hoog potentieel toerekenen. In de
periode voor 1995 heeft deze regio op diverse terreinen (kerken, grafvelden) belangwekkende
gegevens opgeleverd. In het afgelopen decennium heeft echter alleen het nederzettingsonderzoek in
het kader van de Rijksweg 73-Zuid iets opgeleverd. Zoals bij het regiohoofdstuk geschreven is, dienen
zich voor dit gebied nog diverse onderzoeksvragen aan en het verdient aanbeveling om in dit gebied
alert te zijn op onderzoeksmogelijkheden en op de noodzaak om oud onderzoek verder uit te werken.
Dit geldt vooral op het vlak van het kerken- en grafveldenonderzoek en ten aanzien van het onderzoek
naar het fungeren van de Romeinse weg in de Middeleeuwen.
Bij de Beekdalen Midden is de situatie iets gunstiger, maar ten aanzien van de meeste thema’s is toch
nog sprake van kennislacunes. In dit gebied heeft nog relatief weinig onderzoek plaats gehad en het
potentieel van plaggendekken en beekdalen kan verder geëxploreerd worden. Er zijn aanwijzingen
voor de aanwezigheid van nederzettingen en grafvelden. Wat de potentie is van detectorvondsten die
op nederzettingen en grafvelden kunnen wijzen, is nog onduidelijk.
Behoorlijke kennislacunes gelden ook nog voor het Heuvelland. In het landelijke deel kan dat een
gevolg zijn van de betrekkelijk geringe druk op de bodem, waardoor er weinig onderzoek plaats hoeft
te vinden. Dat gaat echter niet op voor het stedelijke deel. Kennislacunes bestaan vooral ten aanzien
van de infrastructuur (voortleven Romeinse weg, ontstaan van een middeleeuws wegenpatroon) en
van de nederzettingsstructuur en locatiekeuze. Zeer opvallend is het nagenoeg volledig ontbreken van
kennis over vroeg-middeleeuwse grafvelden. Hei weinige onderzoek dat daarnaar heeft plaats gehad
(Rothem) dateert van decennia geleden. Er is een belangrijk potentieel aanwezig aan
pottenbakkersovens. Het onderzoek daarvan dient geactualiseerd te worden, aangezien de reultaten
daarvan van groot belang zijn voor diverse aspecten van de middeleeuwse archeologie (chronologie,
materiële cultuur, productie, consumptie, distributie).
In de regio Niersdal en Maasduinen is sprake van een voortdurende kennisachterstand op het gebied
van infrastructuur en voedseleconomie, terwijl het onderzoek van kerken, kastelen en grafvelden het
laatste decennium is stil gevallen.
Van de regio’s Middenterras, Beekdalen Noord en Weert kan gezegd worden dat zij een potentieel
aan gegevens en onderzoekslocaties bevatten die nog niet ten volle geëxploiteerd zijn, en die een
bijdrage kunnen leveren aan een aantal onderzoeksthema’s. De kennis op het gebied van kerken,
grafvelden, kastelen en schansen, moated sites, voedseleconomie, infrastructuur, de relatie mens-
landschap (ontginningsgeschiedenis) is in deze regio op een aantal plaatsen nog lacuneus. De kennis
van de nederzettings- en bewoningsgeschiedenis van de Vroege en Volle Middeleeuwen is weliswaar
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toegenomen, maar de overgang naar de Late Middeleeuwen is vaak nog onduidelijk. In deze regio is
een aantal plaatsen aanwezig, waar onderzoek mogelijk is naar de intrigerende 13e en 14e eeuw
wanneer de nederzettingen met ingegraven palen uit het landschap verdwijnen
Het Maasdal heeft een groot onderzoekspotentieel, dat zowel de steden als de rivier als de ruggen en
terrasrand langs de rivier en de lagere gronden met oude geulen omvat. Het Maasdal is een gebied
waarin de interactie tussen menselijk handelen en de natuurlijke omgeving, in het bijzonder de rivier,
te bestuderen is. Door de aanwezigheid van enkele grotere plaatsen kan het proces van stadswording
en de relatie stad en platteland bestudeerd worden.

Als kennislacune van bovenregionaal karakter kan de vraag genoemd worden, waar en hoe zich
binnen de middeleeuws-archeologische dataset en de interpretatie daarvan, de verschillen en
overeenkomsten tussen de Limburgse regio’s manifesteren.

In thematisch opzicht bestaan de meeste kennislacunes ten aanzien van infastructuur en
voedseleconomie. Deze thema’s hebben in het algemeen nog weinig aandacht gehad. Met betrekking
tot de thema’s kerken, kloosters, religie, kastelen, mottes, grafvelden, pottenbakkersovens kan
geconstateerd worden dat het onderzoek hiernaar in het verleden weliswaar betrekkelijk intensief was,
maar nu tot stilstand is gekomen, waardoor achterstand dreigt te ontstaan.

13.2.2. Onderzoeksvragen per thema

Mens en landschap
 Hoe verliep de ontginning van de na de Romeinse tijd weer beboste gebieden? In welke mate

was er een wisselend gebruik van terreinen als akker en als erf? Wanneer werden
plaggendekken aangelegd?

Infrastructuur en handel
 Wat is de lange-termijngeschiedenis van het wegenpatroon in het Maasdal, zowel van de

interlokale als de lokale verbindingen? Wat is de weerslag van de Maashandel? Waar liggen
bruggen en oversteekplaatsen? Welke scheepstypen en welke scheepslading verbergt de
(vroegere bedding van de) Maas?

 Hoe bepalend was de Romeinse weg op de westoever voor het ontstaan en de continuïteit
van grafvelden en nederzettingen in de Vroege Middeleeuwen?

Bewoningsgeschiedenis
 Is er langs de gehele Maas sprake van bewoningscontinuïteit in de overgangsperiode van

Romeinse tijd naar Vroege Middeleeuwen of is die plaatselijk?
 Er is in archeologische zin een hiaat in de bewoningsgeschiedenis van het Maasdal

gedurende de Karolingische tijd. Hoe kan dat verklaard en opgelost worden?
 Wat is het archeologisch residu van de Karolingische koningsgoederen en wat is de relatie

met merovingische en Romeinse structuren?
 Is er een periodisering in de occupatie van de beekdallandschappen?

Nederzettingen en huizen
 Tot hoe lang loopt de vroegmiddeleeuwse bewoning op villaterreinen door?
 In welke mate liggen vroegmiddeleeuwse nederzettingen onder de huidige dorpen?
 In hoeverre was de nederzettingsontwikkeling in de Vroege en Hoge Middeleeuwen een

dynamisch proces?
 Archeologisch bewijs van de vroegmiddeleeuwse ouderdom van beekdalnederzettingen in het

Heuvelland is, evenals bewijs van de hoog- of laatmiddeleeuwse ouderdom van
plateaunederzettingen daar, schaars. Hoe kan het model, dat nu op historische, historisch-
geografische en toponymische aannames gebaseerd is, getoetst worden?

 In hoeverre wijkt de situatie in het beekdallandschap af van die langs de Maas, waar ruggen
en hoge oevers favoriete vestigingsplaats lijken te zijn?  Is er in het Limburgse
beekdallandschap sprake van een trek naar de lagere delen in de Late Middeleeuwen (het
Kempenmodel?).

 Hoe stabiel is de plaats van de kerk en het kerkhof in (zich verplaatsende) nederzettingen?
 Tot hoelang blijft houtbouw in gebruik in stedelijke context en wanneer treedt verstening op
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het platteland op? Tot hoe lang blijft het bouwen met ingegraven palen in gebruik? Hoe is de
archeologische weerslag van het funderen op geheel of gedeeltelijk bovengrondse stiepen?

 Tot wanneer heeft men hutkommen gebouwd en waarom is men daar van afgestapt?
 Hoe representatief is het kaartbeeld van de vroeg negentiende-eeuwse kadastrale

minuutkaart voor de Late Middeleeuwen en de vroege Nieuwe Tijd?

Kastelen -schansen – stadsmuren
 Waar is bij de mottes de bijbehorende civiele bebouwing en welke rol speelden de bewoners

van de mottes in de ontginning van het landschap?

Religie- kerken – kloosters
 In welke mate kan hernieuwd kerkarcheologisch onderzoek in combinatie met grafveld- en

nederzettingsonderzoek meer licht werpen op christianiseringsprocessen?

Graven – fysieke antropologie .
 Waar kunnen grafvelden aan de hand van metaaldetectorvondsten gelocaliseeerd worden?
 Welke nederzettingen horen bij welke opgegraven grafvelden en wat de verklaring is voor het

feit dat er de laatste twintig jaar geen grafvelden meer ontdekt zijn

Voedseleconomie
 Wat zijn de verschillen in voedseleconomie tussen dorp, stad, elitewoonplaatsen en kloosters

aan de hand van beer- en waterputten?

Economie - productie
 Wat is de functie van de ingegraven ovens die binnen nederzettingen zoals Swalmen-

Nieuwenhof en in Haagsittard aangetroffen zijn?
 Zijn de ‘houtskoolkuilen’ zoals aangetroffen bij Geleen, Blerick en elders inderdaad

houtskoolmeilers?

Materiële cultuur - chronologie
 Hoe zijn de relaties in chronologie, technologie en, typologie tussen Zuid-Limburgs, Elmpter

en handgemaakt Zuid-Nederlands aardewerk?
 Waar liggen de verschillen en overeenkomsten in de productie, consumptie en distributie van

de diverse locaal en regionaal geproduceerde aardewerkproducten uit de Volle
Middeleeuwen?

13.3. Monumentenzorg
In de regiohoofdstukken zijn gebiedsspecifieke aanbevelingen gegeven. Hier worden de belangrijkste
algemene conclusies samengevat.
In het Maasdal lijken de nederzettingslocaties zich te concentreren langs de terrasranden en langs
watervoerende restgeulen, maar de bewoning en zeker de andere vormen van landgebruik zijn niet
uitsluitend gekoppeld aan de hoger gelegen landschappelijke delen. Archeologische monumentenzorg
in het Maasdal dient daarom zowel oog te hebben voor de hogere als voor de lagere delen, ook zal
naar verwachting de onderzoeksintensiteit in de lagere delen geringer kunnen zijn.
Belangrijk is in het Maasdal het tracé van de Romeinse weg tussen Maastricht, Thorn, Ittervoort, Heel,
Horn, Beegden, Buggenum, Blerick en Cuijk met aanliggende (vermoedelijke) grafvelden en
nederzettingsterreinen.

Gennep is in Limburg waarschijnlijk de stad met het nog meest gave bodemarchief en het is van
belang om hier diepe ontgravingen zoals parkeergarages te vermijden en anders goed te
onderzoeken.
Naast stadskernen kunnen dorpskernen nog bronnen van informatie zijn. De potentie van de
dorpskernen is door gebrek aan onderzoek echter nog vrijwel onbekend.
Daarom moeten niet alleen in binnensteden, maar ook in dorpskernen alle ingrepen dieper dan 0,50 m
als destructief worden beschouwd, waarna onderzoek moet volgen of althans overwogen moet
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worden. Mitigerende maatregelen en voorspiegelingen van behoud of beperktheid van de ingreep
moeten op realiteitszin worden getoetst.

Het gebied ten westen van de Maas kenmerkt zich door de aanwezigheid van esdekken. Deze kunnen
een goede bescherming bieden aan het bodemarchief. Het is aan te bevelen om hier alert te zijn op
schade, vooral door de landbouw en door dorpsuitbreiding. Op grote dekzandeilanden zoals dat bij
Weert en Nederweert moet men inzetten op grootschalig, meerjarig, gebiedsgericht onderzoek.

In de regio Niers is bij Venzelderheide nog eens duidelijk geworden dat behoud in situ van
inhumatiegraven op de zandgronden helaas geen zinvolle optie is. In het semi-stedelijke gebied ligt
een regio van groot belang in de omgeving van Holtum-Noord en Gebroek.
Zorgelijk is de behoudssituatie op villaterreinen, zoals Obbicht. Behalve de Romeinse villa bevatten
deze terreinen ook vaak resten van vroegmiddeleeuwse bewoning en begraving en zijn zij jachtterrein
van schatzoekers met een metaaldetector.
Ook pottenbakkersovens en afvalhopen zijn door hun beperkte omvang en door hun aantrekkelijkheid
voor schatgravers zeer kwetsbaar. Bij deze objecten dient gestreefd te worden naar effectief behoud
en wegens de grote kennislacunes naar beperkte “Forschungsgrabungen”.

In het heuvelland kunnen colluvium en beekdalafzettingen bewoning uit de Vroege Middeleeuwen
afdekken. Deze gebieden dienen als esdekken behandeld te worden.

Beekdalen en voormalige Maasgeulen moeten bij inrichtingswerkzaamheden en afgravingen, voor
zover technisch mogelijk, niet alleen aan archeologische begeleiding, maar ook aan prospectief
onderzoek onderworpen te worden.

Afwezigheid van grondsporen is niet automatisch een reden om van onderzoek af te zien. Rekening
moet worden gehouden met de slechte leesbaarheid van grondsporen en met de mogelijkheid om
desondanks vondstconcentraties zinvol te interpreteren.

13.4. Succesfactoren
Het uitvoeren van een groot aantal onderzoeken leidt niet automatisch tot kenniswinst. Er zijn
succesfactoren te benoemen.
De cyclus van de archeologische monumentenzorg dient zorgvuldig gevolgd te worden.
De kenniswinst hangt samen met de mate van definitief onderzoek en de relatie tussen definitief en
inventariserend onderzoek. Definitief onderzoek van enige omvang (bij voorkeur minstens een halve
hectare) geeft de meest substantiële informatie over sites, maar grootschalig, gebiedsgericht en
landschapsarcheologisch inventariserend onderzoek heeft ook een hoge informatiewaarde die
bovendien het siteniveau kan overstijgen.
Methoden en technieken dienen zorgvuldig gekozen en beredeneerd uitgevoerd te worden. Gelet
moet worden op het werken in uitgekiende boorgrids, het zetten van archeo-geologische boringen en
het uitvoeren van fysisch-geografisch onderzoek, het maken van kijkgaten in proefsleuven, het zetten
van proefsleuven in een verspringend patroon (maar dan wel met een dekking van meer dan 5%!) en
het zeven van sporen. Zeer gevaarlijk is de gewoonte –zogenaamd uit behoudsbeleid – om bij
proefsleufonderzoek sporen niet te couperen. Vlakvondsten kunnen een vertekend beeld geven. Dit is
alleen acceptabel als er een reële kans op behoud in situ is.
Archeologische begeleiding heeft alleen rendement bij strikte voorwaarden aan de civieltechnische
uitvoering.

Bij het proces van waardering en selectie is de vraagstelling, waarin onderzoeksdoelen en
kennislacunes benoemd zijn, leidend. Keuze voor behoud in situ moet alleen worden gemaakt als er
een reële behoudsoptie is, zowel in fysieke als juridische zin.
Het verdient de voorkeur om te werken van uit een regionaal onderzoeksprogramma. Zo kunnen grote
en kleine onderzoeken, desnoods over een tijdperk van jaren, binnen éen gebied in samenhang
worden uitgevoerd. De resultaten van elk onderzoek moeten geëvalueerd worden en zo nodig leiden
tot een aangepaste vraagstelling voor het volgende onderzoek in dit gebied. Dit vereist aansturing
door een deskundige partij, gelieerd aan het bevoegd gezag dat de selectiebesluiten neemt en de
programma’s van eisen vaststelt. De uitvoering is zoveel mogelijk in éen hand. Betrokkenheid van een
universiteit bevordert de kwaliteit van het onderzoek, evenals de inzet van locale deskundigen
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In landelijke gebieden heeft grootschalig onderzoek, waarbij ook aandacht is voor de ‘lege’ gebieden
tussen vindplaatsen de voorkeur. Sommige typen vindplaatsen (graven, depots) kunnen echter ook
binnen een beperkt terrein veel informatie opleveren. In een stedelijke context is grootschalig
onderzoek zelden mogelijk en leidt de ‘speldenkussen’tactiek met vele kleine, idealiter op elkaar
aansluitende onderzoeken tot de beste resultaten.
Archeologische informatie krijgt meer zeggingskracht wanneer de archeologische gegevens worden
aangevuld met ecologische data en wanneer de vindplaatsen in een landschappelijke context worden
bestudeerd. Fysisch-geografen en paleobotanici dienen in een vroeg stadium bij het onderzoek
betrokken te worden. Locaties waar organisch materiaal bewaard is, zoals waterputten en beerputten,
horen met begravingen tot de belangrijkste delen van een site en mogen nooit of te nimmer een
optionele post zijn.

13.5. De mooiste vondst
Kennis is niet van toeval afhankelijk en wordt ook niet bepaald door de schoonheid van de vondst. Een
unieke vondst heeft door zijn hoge zeldzaamheid natuurlijk wel een hoge informatiewaarde, mits de
vondst in context gedaan is. Aan deze voorwaarde voldoet de ‘fibula van Venray’. Gemaakt in de regio
Trier-Luxemburg is deze 6,6 cm grote gouden filigrainschijffibula, versierd met gouddraad en voorzien
van cellen met rode almandijn en donkergekleurde glaspasta, in de tweede helft van de 7e eeuw
meegegeven aan een vrouw, die op het erf van éen van de huizen van Venray-Antoniusveld begraven
is.

13.6. Tot slot
De geëvalueerde rapporten zijn vaak zeer verschillend. Dat is geen bezwaar. Op éen punt is echter
consistentie nodig, omdat de terminologie tot verwarring leidt.
Het is absoluut gewenst dat in de chronologische terminologie een duidelijk onderscheid wordt
gemaakt tussen de Hoge of Volle Middeleeuwen enerzijds en de Late Middeleeuwen anderzijds.
Met de eerste periode dient men de periode 1000/1050 tot 1250/1300 aan te duiden en met Late
Middeleeuwen de periode 1250/1300 – 1500.
Te vaak wordt in rapporten gesproken van Late Middeleeuwen, terwijl men doelt op de Volle
Middeleeuwen. Dat is verwarrend en getuigt van weinig besef voor de grote verschillen tussen beide
perioden. Alleen in tabellen is het acceptabel om aan te sluiten bij de minder gelukkige Archis-codering
‘LMEA’ voor Volle Middeleeuwen.
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