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José Peeters 
 
 
Bewoning en landgebruik in het Maaswerkengebied in de Romeinse tijd  
 
Inleiding 
Sporen van bewoning uit de Romeinse tijd waren voor aanvang van het onderzoek in de Maaswerken heel 
weinig bekend uit de Maaswerken-locaties. Er hebben hier echter ook nauwelijks opgravingen 
plaatsgevonden. Er was sprake van een kennislacune. De enige bekende vindplaatsen waren villaresten in 
plangebied Borgharen en de resten van een Romeinse brug over de Maas bij Cuijk.  
Van de Romeinse vindplaatsen die in Limburg bekend zijn, is de bekendste nederzettingsvorm de villa. Deze 
´herenboerderijen´ werden voornamelijk na de eerste eeuw steeds meer gebouwd, en vertonen in min of 
meerdere mate Romeinse bouwstijlen. De stenen gebouwen en houten bijgebouwen en landerijen met 
grotendeels agrarische functie zijn voornamelijk gebouwd op de vruchtbare lössplateaus in Zuid-Limburg én 
langs de Maas. Men nam echter aan dat villae op de hogere terrassen of op de flanken daarvan gesitueerd 
waren en niet in de riviervlakte.  
Dat zou betekenen dat villae niet zouden worden aangetroffen tijdens het Maaswerken onderzoek.  
Reeds vóór het inventariserend onderzoek, in 1995 bleek echter dat deze aanname enigszins genuanceerd 
zou moeten worden. Toen ontdekte men namelijk dat bij Borgharen in de tweede en derde eeuw na Christus 
een Romeinse villa gelegen heeft en wel op het laagterras.  
  

 

Figuur 1. Romeins Limburg 2e-4e eeuw, uit: Venner 2000. In rose de in het plangebied gelegen sites bij de 
Romeinse brug te Cuijk en Borgharen-Pasestraat. 
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Van de infrastructuur waren delen van de Romeinse weg bekend ten westen van de Maas van Maastricht 
naar Nijmegen en een deel van de weg van Heerlen naar Xanten in Duitsland. De heerbaan ten westen van 
de Maas liep langs grotere nederzettingen als Dilsen, Heel en Cuyk. Aan diezelfde zijde van de Maas lagen 
kleinere militaire posten bij Haelen-Melenborg en mogelijk Grubbenvorst-Lottum. Bij Maastricht en Cuijk 
lagen bruggen over de Maas.  
Ook aan de oostkant van de Maas wordt een weg vermoed, maar die is daar nog niet aangetroffen. Wel 
kennen we aan deze zijde militaire posten of herbergen in Belfeld en Venlo. Op die laatste plaats heeft 
recent onderzoek ook een vicus aangetoond. Een vicus is een agglomeratie van gebouwen die vaak 
ontstond op gunstige plaatsen zoals bij kruispunten van wegen. Heiligdommen of tempels werden 
waarschijnlijk vaak in de nabijheid van de Maas gebouwd. We kennen van een aantal plaatsen langs de 
Maas overblijfselen ervan.  
Wat we vrijwel niet kennen zijn havens en overslagplaatsen. Die zou men wel verwachten als men bedenkt 
dat er in de eerste eeuw voor Christus veel militairen en goederen getransporteerd moeten zijn naar de 
Romeinse forten en naar elders. De handel kwam sterk op in de Romeinse tijd. Dit resulteerde o.a. in de nu 
nog duidelijk zichtbare snelle omschakeling onder de bevolking van handgemaakt inheems, naar op de 
draaischijf vervaardigd Romeins aardewerk. Bij Tegelen-Venlo is een industrie voor dakpannen, tegels en 
tubuli ontstaan Scheepsresten - militaire galeien en civiele platbodems- kennen we nog niet uit de Maas. 
Voor wat betreft de overgang naar de vroege middeleeuwen waren gegevens alleen bekend voor Gennep 
en Borgharen. 
 
Onderzoeksvragen 
Het wetenschappelijk beleidsplan, waarin het algemeen kader van het archeologisch onderzoek in de 
Maaswerken vastgesteld is, en de gebiedsprogramma´s, die voorafgaande aan het proefsleuvenonderzoek 
te Borgharen/Itteren en Well-Aijen opgesteld werden, bevatten een aantal specifieke vragen voor de 
Romeinse tijd. Die vragen zijn geformuleerd op basis van de op dat moment beschikbare kennis over de 
Romeinse tijd in Limburg en de betreffende plangebieden in het bijzonder. 
De vraagstelling luidde: 

• Zijn er voor de Romeinse periode landschappelijke ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn 
geweest op het bewonings- of gebruikspatroon van de Maaswerkengebieden. 

• Wat kan men zeggen over de nederzettingsstructuur en de infrastructuur in de Romeinse tijd? 
Behalve de grotere infrastructurele fenomenen zoals de heerbanen, zullen er ook secundaire 
verbindingen zijn geweest tussen villae, havens, nederzettingen en de Maas.  

• Hoe was de relatie tussen bewoning en het gebruik van het landschap? 
• Wat was de rol van de Maas in de Romeinse tijd? Is er een neerslag terug te vinden van het vervoer 

van mensen en goederen voor militaire of handelsdoeleinden? Waar lagen de havens of 
aanmeerplaatsen? Hoe was de bevaarbaarheid van de Maas?  

 
 
Resultaten van het inventariserend onderzoek 
Na de verkennende fase van het onderzoek, dat wil zeggen na het boor- en karterende onderzoek, bleek het 
Maasdal meer Romeinse neerslag te bevatten dan voorheen gedacht en bekend was. In de Grensmaas 
werden tien ‘vindplaatsen’ aangetroffen. In de Zandmaas zelfs 38 en in de Maasroutelocaties éen. 
De precieze aard van deze vindplaatsen was nog onduidelijk.  
Van de vindplaatsen die aangetroffen waren tijdens de verkennende fase, bleven er na de waarderende fase 
een aantal over. 
 
Plangebied Grensmaas-Borgharen 
In Borgharen zijn uit de Late-IJzertijd mondjesmaat sporen aangetroffen. Over continuïteit naar de Vroeg-
Romeinse periode kan opgemerkt worden, dat op de plekken waar de Romeinse vondsten gedaan zijn óók 
enkele Late-IJzertijdsporen zijn aangetroffen. Continuïteit is daarom zeer goed mogelijk, maar verder 
onderzoek zal eventueel pas kunnen aantonen van welke aard die was.  
Op drie locaties is na het proefsleuvenonderzoek sprake van een Romeinse vindplaats. De vroegste 
vondsten dateren uit de eerste helft van de eerste eeuw. 
 



 
 

119 

 

Figuur 2. Hoogtekaart met topografische ondergrond van plangebied Borgharen, inclusief RAAP-
vindplaatsen, uti: v.d. Graaf & Kramer 2005, 39. In de tekst wordt gerefereerd aan de 3 witte cirkels met 
nummers.  

 
Nabij de in de Romeinse tijd nog watervoerende geul in het westen van het gebied zijn enkele Romeinse 
crematiegraven aangetroffen (fig. 2: 1). 
Helaas waren de graven door recente verploeging zo aangetast dat er geen complete grafinventarissen 
meer in hun oorspronkelijke context lagen. In en nabij de graven zijn drie fibulae uit de eerste helft van de 1e 
eeuw aangetroffen (fig. 3). Verder scherven van terra sigillata, van een gladwandige kruik en van Belgische 
waar uit het midden van de eerste eeuw, en een augusteïsche munt uit 7 tot 3 voor Chr. 
 

 

Figuur 3. Drie fibulae uit de eerste helft van de eerste eeuw, gevonden nabij en in crematiegraven te 
Borgharen, spoor 128 en 129, uit: v.d. Graaf & Kramer 2005, 216. 

Onder een pakket van bijna een meter dikke, jonge rivierafzettingen werd een spoor aangetroffen met daarin 
Romeins vondstmateriaal (fig. 2: 2). Het betreft hier een minstens 2 m brede en circa 40 cm diepe 
noordoost-zuidwest georiënteerde ingraving die als greppel te interpreteren is (fig. 4). In de vulling werden 
Romeinse dakpanfragmenten, een ruwwandige en een gladwandige scherf aangetroffen, maar óók scherven 
van handgevormd aardewerk. Reeds bij het verkennend onderzoek waren op deze plek scherven uit de  
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Romeinse tijd en IJzertijd aangetroffen. De functie van de greppel is niet duidelijk. Een mogelijke 
interpretatie is dat het een omgrenzing van de villa Borgharen-Pasestraat is. 
 

 

Figuur 4. Greppel, mogelijk omgrenzing villa Borgharen-Pasestraat  

Van de ‘Villa Pasestraat’ (fig. 2: 2) is in 1995 een kelder met verwarmingssysteem (hypocaustum) 
opgegraven (fig. 5.) In 1999 zijn aanvullende proefsleuven gegraven. De villa ligt op de oudste en hoogste 
grindrug van het Geistingen terras. Alleen deze plek blijft nu nog steeds bij overstromingen droog, zoals de 
foto uit 1995 laat zien (fig. 6). 
 

 

Figuur 5. Hypocaustumresten bij Borgharen Pasestraat. In en om de resten bevonden zich 
vroegmiddeleeuwse begravingen, uit Hulst en Dijkman 2000. 
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Figuur 6. De locatie van Borgharen Pasestraat (voorgrond) bleef in 1995 droog. In het midden Borgharen, 
bovenaan Maastricht.  

 
Dat de locatie Borgharen in de overgangsperiode naar de vroege middeleeuwen bewoond of althans 
gebruikt is geweest, is aangetoond door de vondst van een 5e-eeuws wapengraf, door scherven van 
Argonne-sigillata in de bovenste vulling van een Romeinse waterput bij de villa en door enkele 5e-eeuwse 
detectorvondsten uit de buurt van de villa.  
 
 
Zandmaas, Proefproject 2: Hansummerweerd 
In juni 2001 werden tijdens baggerwerkzaamheden in het kader van Proefproject 2 in het zuidelijk deel van 
de Hansummerweerd bij Beesel twee zuiltrommels ontdekt (fig. 7). De zuilfragmenten zijn van Nivelsteiner 
zandsteen. Deze steensoort komt voor in het oostelijk deel van Zuid-Limburg en werd gewonnen juist over 
de grens bij Kerkrade-Rolduc. De Romeinen hebben veel van deze steensoort gebruik gemaakt. In Zuid-
Limburg voor de productie van grote sarcofagen. Bij Roermond is eerder ook al een deel van een zuil 
opgebaggerd van deze steensoort.  
De vondst van de zuiltrommels wijst er op, dat hier mogelijk langs de Maas in de 2e en /of 3e eeuw na Chr. 
een Romeinse tempel heeft gestaan. De zuilen kwamen bij rivierverbreding aan het licht onder 
kronkelwaardafzettingen in een voormalige Maasbedding. De Maas heeft haar loop op deze plek door de 
eeuwen heen een aantal malen veranderd. Paleogeografische reconstructie heeft aangetoond dat de Maas 
op deze plek in de Romeinse periode meer naar het oosten lag. De tempel zou op de westoever van de 
toenmalige Maas gestaan hebben (fig. 8). In de middeleeuwen is de locatie door verplaatsing van de Maas 
in westelijke richting geërodeerd en de resten zijn in het water beland. 
De aanname dat het hier om een tempel gehandeld heeft, is voornamelijk gebaseerd op de locatie van de 
vondst. Vlak in de buurt is namelijk de monding van de Neerbeek in de Maas. Aan de andere zijde van de 
Maas heeft de monding van de Swalm gelegen. Het is bekend dat de Romeinen op dit soort kruisingen van 
waterwegen graag hun heiligdommen situeerden. Waarschijnlijk kenden zij bovennatuurlijke krachten toe 
aan samenlopen van rivieren en beken en aan bronnen. Ook bij de monding van de Roer heeft waarschijnlijk 
een tempeltje gelegen, dat gewijd was aan de godin Rura. Bij Born-Buchten is bij de monding van de 
Geleenbeek een heiligdom gevonden, dat gewijd was aan de godin Arcanua. Op basis van de 
paleogeografische constructie van de toenmalige Maasloop bij Koeweide kunnen we aantonen dat de 
monding van de Geleenbeek inderdaad ter plekke van het heiligdom lag.  
Indien de zuiltrommels geen onderdeel hebben uitgemaakt van een gebouw bin de monding van de 
Neerbeek, moet aangenomen worden dat het om een transport van spolia gaat, dat wil zeggen 
afbraakmateriaal van een gebouw dat men elders wilde hergebruiken. 
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Figuur 7. Opgebaggerde Romeinse zuiltrommel van Nivelsteiner zandsteen tijdens de verbreding van het 
kanaal nabij Hansummerweerd, juni 2001. 

 
 
 

 

 

Figuur 8. Reconstructie van de loop van de Maas nabij Hansummerweerd in de Romeinse tijd en de ligging 
van de veronderstelde tempel ten westen ervan (reconstructie door Piet van der Gaauw). 
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Zandmaas: Lomm 
In Lomm werden in 2000 bij het verkennend onderzoek (fig. 10) enkele Vroeg-Romeinse graven 
aangetroffen. De graven lagen uitzonderlijk dicht bij de Maas (fig. 9: 1). Ze worden op grond van de 
grafgiften in de tweede helft van de eerste eeuw gedateerd.  
 

 

Figuur 9. Hoogtekaart (AHN) van het plangebied Lomm, uit: Verhoeven & Schutte 2004, 25. Binnen de rode 
cirkels lagen de vindplaatsen zoals besproken in de tekst. 

 

 

Figuur 10. Tijdens een verkennend onderzoek in 2000 werden in Lomm Vroeg-Romeinse crematiegraven 
ontdekt nabij de Maas.  
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2003 werden in nog twee locaties vindplaatsen ontdekt. In het oosten 
van het plangebied werden sporen van een landelijke nederzetting aangetroffen (fig. 9: 2). Deze lagen op 
een hoger deel van het Jonge Dryas-terras. Op deze plaats zijn paalsporen aangetroffen behorende bij een 
houten gebouw uit de Midden-Romeinse tijd (fig. 11).  
 

  
 
Figuur 11. Paalsporen behorende bij een houten gebouw uit de Midden-Romeinse tijd, aangetroffen in put 
116, uit: Verhoeven & Schutte 2004, 55.  

 

In het zuiden van het plangebied werd in een laagte een vondstlaag aangetroffen die als afvaldump te 
interpreteren is (fig. 9: 3). Hier werd naar aanleiding van het verkennend vooronderzoek een villaterrein 
verwacht. Mogelijk heeft in de buurt een villa gestaan, maar zo vlak langs de Maas kan ook gedacht worden 
aan een overslagplaats, handelspost of een militaire wachtpost. Het terrein ten westen van de dumpzone is 
in een latere periode geërodeerd door laterale verplaatsing van de Maas. Het gebouw dat hier waarschijnlijk 
stond, is daardoor geërodeerd.  
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Brug bij Cuijk 
Net als in Maastricht heeft bij Cuijk een Romeinse brug gelegen. Nabij Cuijk is reeds op de Peutingerkaart 
een oversteekplaats zichtbaar. Die kaart geeft het wegennet in de derde eeuw weer (fig.12). Ook in Venlo 
wordt een brug vermoed, maar tot nu toe is die niet aangetoond. De resten van de in het begin van de jaren 
’90 onderzochte brug bij Cuijk dateerden uit de 4e eeuw (fig. 13).  
 

 

Figuur 12.Fragment van de Peutingerkaart met daarop een oversteekplaats van de Maas nabij Cuijk.  De 
kaart is een middeleeuwse kopie van een derde-eeuwse wegenkaart, origineel in Nationalbibliothek Wenen. 

 
In 1996 is hier in het kader van proefproject 1 van de Maaswerken de rivier verdiept. In 2001 en 2002 heeft 
bij een van de pijlers van de brug in Cuijk onderzoek plaatsgevonden om er achter te komen of de ingrepen 
van proefproject 1 negatieve effecten hebben op de pijlerresten. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Ook bij 
de loswal van Cuijk, het zogenaamde 6000 gebied, zijn door erosie Romeinse vondstlagen aan het 
oppervlak gekomen. Deze bevatten uiterst zeldzame resten van organisch materiaal die een schat aan 
informatie kunnen opleveren (fig. 14).  
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Figuur 13. De situatie bij Cuijck. In zwart de locatie van de brug over de Maas, in rood de locaties van het 
2000 en 6000 gebied zoals in de tekst besproken. 

 

 

Figuur 14. Onderwateropname van organisch en ander 4e eeuws materiaal afkomstig uit de loswal (foto: 
Peter Stassen) 
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Conclusies 
Late-IIzertijd / Vroeg-Romeinse tijd- 

• Er zijn in toenemende mate overstromingen geweest in de Romeinse tijd. Dit heeft grote invloed 
gehad op de bewoonbaarheid en bruikbaarheid van het landschap in de Maaswerkenlocaties.  

• Er werden geen nederzettingen uit de Vroeg-Romeinse periode aangetroffen. Mogelijk lopen Late-
IJzertijdnederzettingen door en is dit niet goed zichtbaar doordat er slechts weinig importaardewerk 
werd gebruikt. 

• De vroeg-Romeinse crematiegraven zoals in Lomm en Borgharen liggen op plaatsen die bij hoge 
waterstanden incidenteel konden overstromen. Mogelijk werd deze locatie gekozen, omdat er in 
deze vroege periode nog geen uitgebreid Romeins wegennet was aangelegd en de Maas de meest 
herkenbare ´weg´ was. In de Romeinse tijd was het de gewoonte om graven langs een weg aan te 
leggen.  

Midden- en Laat-Romeinse tijd  
• Het is aannemelijk dat er kleinere, landelijke nederzettingen aanwezig waren in de plangebieden. 

Waarschijnlijk houden de vindplaatsen met los schervenmateriaal uit de 2e en 3e eeuw hier verband 
mee. Ook is het mogelijk dat deze vindplaatsen tot het akkerareaal van de grotere villae buiten de 
plangebieden behoord hebben, aangezien de interpretatie van losse scherven als 
bemestingsvondsten niet kan worden uitgesloten.  

• Vindplaatsen waar behalve vondstmateriaal ook grondsporen zijn gevonden, zoals in Lomm en 
Borgharen, zijn slechts in algemene zin als nederzetting te duiden. Dit soort nederzettingen komt 
voor in de hogere delen van het laagterras. 

• Waar een te groot risico was voor overstromingen, zijn geen grote villae gebouwd. Villae liggen dan 
ook niet op het laagterras, behalve bij Borgharen, maar op die plek was het laagterras ook wel 
uitzonderlijk hoog! 

• Opmerkelijk is dat buiten de graven uit de eerste eeuw, geen graven uit latere perioden zijn 
aangetroffen, terwijl die wel in de nabijheid van villacomplexen verwacht mogen worden. 

• Op dit moment zijn alleen in Borgharen aanwijzingen voor continuïteit van de Romeinse periode 
naar de Vroege Middeleeuwen. Opgravingen in Gennep en Holtum hebben echter aangetoond dat 
op meerdere plaatsen in het Maasdal resten uit de 5e eeuw kunnen voorkomen. 

• In de taluds van de huidige Maas en in verlande geulen kunnen nautische vondsten bewaard zijn.  
 
 
Thema’s voor vervolgonderzoek 
Op basis van het inventariserend onderzoek kunnen de volgende onderzoeksthema’s voor 
vervolgonderzoek worden aanbevolen. 

• De rol van de Maas en de zijrivieren als handels- en trasportroute en als plaats waarin of waarbij 
culltusplaatsen en deposities gesitueerd kunnen zijn. In het bijzonder moet de aandacht uitgaan naar 
verlande geulen waar zich resten van schepen en hun lading kunnen bevinden. 

• De romanisering van het Maasdal. 
• Het karakter van de nederzettingsresten en de relatie met de begravingen en het wegenpatroon. 
• De overgang Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen. 
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