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Redactiepraatje 
 

Het is bijna twintig jaar geleden dat ik (Yannick 
Raczynski-Henk) voor het eerst kennismaakte met 
Jean-Pierre de Warrimont, op een ijskoude winter-

zaterdag ergens rond het jaar 2000. Samen met Luc 
Amkreutz liep ik achter hem aan door de groeve 
Vandersanden in Veldwezelt.  
Jean-Pierre voerde ons van de ene kant van de 

groeve naar de andere terwijl hij, uit zijn hoofd links 
en rechts lagen aanwijzend, vertelde hoe de geologie 
van de groeve in elkaar stak. Je moet je daarbij voor-

stellen dat je dan eigenlijk dwars door het met löss 
opgevulde dal van een voormalig beek loopt. Een 
voormalige meanderende beek. Dat houdt dus in 

dat afzettingen niet alleen van boven naar beneden 
ouder worden, maar ook van west naar oost. En vijf-
entwintig meter verder weer van oost naar west. Na 
een half uurtje, waarin Jean-Pierre rustig op zijn si-

gaar kauwend, nonchalant met zijn hand van links 
naar rechts wuivend, liep uit te leggen dat die laag 
daar hetzelfde is als deze laag hier, maar dat de laag 

waar ze allebei op liggen aan deze kant van de beek 
ouder is dan aan de andere en dus niet hetzelfde is, 
terwijl alles voor mijn onervaren oog dezelfde, geel-
bruine kleur had, was het enige dat ik kon denken: 

‘Welke beek?’ Ik keek naar Luc en werd niet gerust-
gesteld door de paniek die in zijn ogen te lezen was.  
 

Deze anekdote reflecteert een bijdrage van Luc in de 
jongste Maasgouw (2018-3), waarin wordt stilge-
staan bij het feit dat Jean-Pierre afscheid heeft ge-
nomen van zijn officiële functies binnen de 

Archeologische Vereniging Limburg en als redactie-
lid van de Maasgouw. Maar lang voordat ik met ijs-
koude voeten de eerste glibberige stappen zette op 

de lange weg om iets van lössgeologie en het Mid-
den-Paleolithicum van Limburg te begrijpen, was 
Jean-Pierre één van de meest prominente auteurs 

in, en redactielid van Archeologie in Limburg, en 
bovendien jarenlang bestuurslid van de Archeolo-
gische Vereniging Limburg.  
De Maasgouw staat in haar jongste nummer terecht 

uitgebreid stil bij de lange, vruchtbare carrière van 
Jean-Pierre, en zijn bepalende rol voor de archeolo-
gie van Limburg, niet in de laatste plaats voor mijn 

favoriete periode, het Paleolithicum. Maar gezien de 
decennialange relatie van Jean-Pierre met Archeo-
logie in Limburg is het voor ons een eer om hem 
mede namens het bestuur van de Archeologische 

Vereniging Limburg te mogen bedanken voor alles 
wat hij in de afgelopen decennia voor het heden en 
verleden van Limburg en in het bijzonder de Arche-

ologische Vereniging Limburg betekend heeft.  

 

 
Jean-Pierre, bedankt! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
De redactie,  

R. Paulussen 

Y. Raczynski-Henk, hoofdredacteur 
A. Van de Water 
H. Vanneste 
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Nieuwe huisstijl vergroot zichtbaar-

heid en herkenbaarheid van Lim-

burgse archeologie 
Bart Moonen1 
 
Door de Provincie is onlangs een huisstijl ontwik-

keld voor ‘Archeologie Limburg’. Deze huisstijl 
helpt in het versterken van het merk ‘Archeologie 
Limburg’. Hans Teunissen, gedeputeerde Archeolo-
gie: “Daarmee vergroten we de zichtbaarheid en 

herkenbaarheid van de Limburgse archeologie naar 
het brede publiek, waardoor we beter in staat zijn 
die belangrijke verbinding te maken met de gehele 

samenleving. Kortom, ook deze huisstijl onder-
steunt in die zin het provinciaal ‘Archeologie in de 

Etalage’-beleid. Met dit beleid maakt de Provincie 
Limburg het rijke verleden van Limburg zichtbaar.”  

 
Wat is de gedachte achter dit woord- en beeldmerk? 
“Het woordmerk ‘Archeologie Limburg’ behoeft 

geen nadere toelichting. Het zegt precies waar het 
om gaat: de Limburgse archeologie, die belangrijk 
is voor onze samenleving en ons allen bindt met el-

kaar, vertelt Teunissen. “Vervolgens het beeldmerk. 
Ten eerste hebben we gezocht naar een eigentijds 
beeld c.q. stijl, die het gevoel van ‘archeologie’ op-
roept. Dat gevoel is vertaald door de ontwerper naar 

een typografisch logo. Daarbij zijn de letters zo aan-

gepast dat ze de hang naar de oudheid laten zien.”  
 

Verbeelding 
“Aangezien nagenoeg alles wat met archeologie te 
maken heeft, afkomstig is uit de grond, wilden we 
een opwaartse dynamiek visualiseren met het 

beeldmerk. Het komt uit de grond, maar op die ma-
nier ook naar boven. In die pijl-vorm is vervolgens 
een stilering van de letters ‘A’ van ‘archeologie’ en 

‘L’ van ‘Limburg’ opgenomen. De pijl is ook weer 
een hint naar archeologische punten die zijn gevon-
den en naar de troffel die veelvuldig door archeolo-
gen wordt gebruikt. Deze voorwerpen spreken tot 

de verbeelding van veel mensen.” 

 
 

 
 
 

 

1 Provincie Limburg, Provinciaal Depot voor Bodem-
vondsten: bj.moonen@prvlimburg.nl.  

 

 
 

 
Samen met werkveld 
Deze huisstijl krijgt uiteraard alleen lading en bete-

kenis als ze wordt gecombineerd met concrete pro-
jecten, evenementen en organisatie op het gebied 
van archeologie. Gedeputeerde Teunissen: “De ko-
mende periode gaan we ‘Archeologie Limburg’ ver-

der uitrollen. Dat wil ik graag samen met het 
werkveld doen. Mijn oproep aan de Limburgse ar-
cheologie-organisaties is dan ook om het beeldmerk 

‘Archeologie Limburg’ mee te nemen in hun eigen 
communicatiemiddelen. Op die wijze kunnen we 

samen de Limburgse archeologie nog zichtbaarder 
en herkenbaarder maken.”   

 
Beeldmerk downloaden 
Op de website van de Provincie Limburg 

(https://www.limburg.nl/onderwerpen/cul-
tuur/erfgoed/archeologie/beeldmerk/), kan onder 
het  kopje Downloads het beeldmerk ‘Archeologie 

Limburg’ worden gedownload. Hier staan tevens 
voorbeelden hoe dit beeldmerk geïntegreerd kan 
worden in verschillende uitingen. 
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Vondstjes van De Vondst  
René Theunissen1 
 
De medewerkers van het provinciaal archeologisch 

depot gehuisvest in De Vondst te Heerlen, krijgen 
regelmatig bijzondere vondsten in handen.  
 
Een kanonskogel uit de 16de eeuw?  

Bij archeologisch onderzoek nabij de dorpskern van 
Arcen werd in 2014 een gegoten ijzeren kogel ge-
vonden. De kogel weegt 750 gram en heeft een dia-

meter van 7,5 cm. De archeologen die bij het 
onderzoek zijn betrokken, twijfelen over de functie 
van deze kogel. Het kan gaan om een kogel voor een 
klein kaliber kanon, zoals een drieponder. Zo’n ka-

non verschoot een kogel van drie pond Amsterdams 
gewicht (494 gram) met een diameter van 72 mm. 
De kanonsloop was geboord op een kaliber van 77 

mm. 
 

 
Afb. 1: Een als kanonskogel vermomde ‘boule’. 
 
In het archeologisch onderzoeksrapport lezen we: 
”Overigens is het bij dit soort klein kaliber kogels 

niet altijd duidelijk of het ook echt om een kanons-
kogel gaat. In onze (Limburgse) contreien zijn na-
melijk ook nogal eens dergelijke ijzeren kogels 

afkomstig uit de keramische/kleiwaren industrie. 

Ijzeren kogels werden gebruikt bij de bewerking van  
de grondstoffen voor glazuur in zgn. glazuurmolens. 

De kogel wordt in de 16de - 18de eeuw (kanonsko-
gel) of in de 19de eeuw (keramische/ kleiwarenin-
dustrie) gedateerd.” 
Bij het verwerken van deze vondst in het provinciaal 

archeologisch depot viel ons oog op enkele golvende 
lijnen die herkenbaar zijn op de geroeste kogel. 

1 Provincie Limburg, Provinciaal Depot voor Bodem-
vondsten: rj.theunissen@prvlimburg.nl.  

Deze lijnen treffen we ook aan op recente ijzeren jeu 

de boules ballen. Ook gewicht en maat komen over-

een met jeu de boules ballen. Ook archeologen kun-
nen er wel eens (een paar eeuwen) naast zitten.  
 

Een grabbelbakje uit Venlo 
Bij opgravingen aan de Maaskade te Venlo in de ja-
ren 2002-2009 zijn vele bijzondere vondsten aan 
het licht gekomen. Behalve de reguliere vondsten: 

veel aardewerk; glaswerk; bouwmateriaal uit de pe-
riode 1550-1700, is ook kinderspeelgoed uit deze 
periode aangetroffen. Bijzonder is een klein houten 

zwaard van circa tien cm en een houten fluitje van 
circa twaalf cm. Andere bijzondere vondsten zijn 
fragmenten van een tweetal zogenaamde grabbel-

bakjes. 

 

 
Afb. 2: Venloos grabbelbakje. 
 
Mogelijk hadden deze te maken met gebruiken rond 

het kraambed. Na de geboorte zou in dergelijke bak-

jes klein snoepgoed aan de kinderen uit het gezin of 
aan eventueel kraambezoek zijn gepresenteerd. In 

één van de bakjes van Venlo zitten twee kikkers. De 
bakjes zijn voorzien van drie oren waarvan een oor-
tje is geboetseerd als fluitje. De Venlose grabbelbak-

jes vertonen overeenkomsten met exemplaren die 
in Amsterdam en Alkmaar zijn gevonden. In een 
van de bakjes is het jaartal 1620 gekrast: dat maakt 
een exacte datering natuurlijk een stuk makkelijker! 

 
Vondst-nieuws 
Op 10 en 11 oktober werd onder grote belangstelling 

De Vondst, het Centrum voor Archeologie in Lim-

burg geopend. Dit is het gebouw aan het Raadhuis-
plein in Heerlen waarin het provinciaal 
archeologisch depot en het restauratieatelier van 

Restaura zijn gehuisvest. In het publieksgedeelte op 
de begane grond wordt het archeologisch proces in 
beeld gebracht. Het publieksgedeelte is vrij toegan-

kelijk. Rondleidingen in het provinciaal depot en bij 
Restaura zijn op verzoek mogelijk.  
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Altijd al willen weten of u een schat in 

huis hebt? 
Beatrice de Fraiture1 
 

Deze vraag lokte op de eerste zomerse dag van dit 
voorjaar een stroom van mensen naar het Limburgs 
Museum in Venlo. Op zondag 8 april 2018 werd hier 

de tweede Tussen Scherf en Schat dag georgani-
seerd als cadeautje van de jubilerende Limburgse 
Archeologie Dag (LAD) aan alle archeologieliefheb-
bers.  

 
Met een knipoog naar de bekende en succesvolle 
TV-serie Tussen Kunst en Kitch werd in 2016 een 

archeologische variant van dit programma gelan-

ceerd. Aanleiding waren de landelijke Reuvensda-
gen in Heerlen, een archeologisch congres van drie 
dagen vooral bedoeld voor professionals. De ge-

meente Heerlen en de Provincie waren grote subsi-
dieverstrekkers, en beiden hadden de wens van een 
publieksprogramma rondom deze Reuvensdagen. 

De gemeente Heerlen, het Thermenmuseum en 
LGOG-AVL sloegen de handen in elkaar, en de eer-
ste Tussen Scherf en Schat dag werd een feit. Een 
team van materiaal- en periodespecialisten stond 

klaar om de vragen van het publiek te beantwoor-
den. De opkomst in Heerlen was overweldigend. 
Alle partijen waren het er over eens dat deze for-

mule over heel Limburg uitgerold zou moeten wor-

den. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan! Dit 
jaar was Venlo aan de beurt.  

 
10 jaar LAD 
Op 7 april 2018 werd voor de tiende keer de LAD in 
het Limburgs Museum te Venlo gehouden. Kern van 

de LAD is het archeologisch nieuws, gebracht in 
korte presentaties van twintig minuten. De opzet 
om professionals en amateurarcheologen samen te 

brengen is geslaagd. De LAD is inmiddels uitge-
groeid tot een jaarlijkse vaste dag waar “tout arche-
ologisch Limburg” elkaar ontmoet. De 
archeologische quiz van Bart Verhart, neef van, en 

de traditie om de deelnemers uit vijf objecten de ar-
cheologische vondst van het jaar te laten kiezen, zijn 
intussen vaste onderdelen van de LAD geworden.  

Om te vieren dat de LAD 10 jaar bestaat, heeft de 
organisatie twee grote publieksactiviteiten op poten 
gezet. De eerste was de Grote Archeologie Quiz in 
Dagblad De Limburger. Zeven weken lang konden 

lezers van de krant hun archeologische kennis tes-
ten. De drie winnaars van de quiz in de krant moch-
ten de strijd aangaan in de grote finale  

die op de LAD zelf ‘live’ gespeeld werd. De dag na de 
LAD, op zondag 8 april werd de Tweede Tussen 

Scherf en Schat Dag in het Limburgs Museum ge-

houden. De organisatie lag dit keer in handen van 
het Limburgs Museum, SAM en LGOG-AVL. Ook 

deze keer was de opkomst boven verwachting. Ge-
zinnen, scholieren, jong en oud wisten hun weg naar 
het museum te vinden. In totaal werden 108 objec-

ten geregistreerd. De eigenaren waren blij omdat zij 
met informatie over hun schat naar huis gingen en 
het Tussen Schat en Scherf team voldaan omdat er 
zoveel interessante archeologische objecten ge-

toond werden. 
 

 
Afb. 1: Deelnemers Tussen Scherf en Schat Dag 
2018 in T-shirt met nieuw logo van De Vondst. 
 

Streekgebonden 
Mijn persoonlijke indruk is dat het publiek tijdens 

de Heerlense editie vooral met Romeinse vondsten 
kwamen. Heel verklaarbaar vanwege de Romeinen 

die in deze omgeving hun sporen achterlieten: land-
bouwbedrijven (villa’s) op de lössgronden, grafvel-
den, wegen, en natuurlijk de vicus Coriovallum met 

het mooie badhuis. In Venlo sprongen vooral bag-
gervondsten uit de Maas in het oog, zoals een brons-
tijdzwaard, Merovingische zwaarden en een 
bronzen schaal Maar ook vuurstenen bijlen uit het 

neolithicum, een pijlpunt uit de bronstijd, en na-
tuurlijk munten werden aangeboden.  
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Toppers 
Zes objecten sprongen er in Venlo uit: een drinkbe-

ker met prachtige sprekende afbeeldingen van fa-
beldieren, narren en adellijke personen uit de 16de 
eeuw, de genoemde zwaarden, een Romeinse gou-

den ring met een gegraveerde rode steen, een pilum 
(speerpunt), ook uit de Romeinse tijd en een com-
pleet gave Kerbschnitt-urn van ongeveer 1.000 voor 
Christus. 

De vinders weten over het algemeen nog heel pre-
cies waar zij hun vondst deden en wanneer. Kans-
rijke momenten bleken wandelen en in de tuin 

werken. Zelfs aardappelen rapen, levert soms wel-
eens wat op! En dan is er ook nog die interessante 

zolder! De pilum en de Kerbschnitt-urn, die tot top-
vondst 2018 werd uitgeroepen, lagen al enige de-

cennia veilig weggeborgen op zolder. 
 
Gave Kerbschnitt-urn, circa 1.000 v.Chr. uit 

Baarlo-Kessel 
 

 
Afb. 2: Foto Kerbschnitt-urn gemaakt door de ROB 
op 16 mei 1960.  

 
In de omgeving van Baarlo-Kessel, Donk, zou de urn 
rond 1960 zijn gevonden door een boer, en daarna 

zijn overgedragen aan het hoofd van de jongens-
school St. Petrus in Baarlo, de heer J. Konings. In 

de urn zaten nog asresten en de rand was afgebro-
ken. De urn is naar Leiden gegaan en daar gerestau-

reerd. Daarbij zijn de asresten verwijderd en niet 
meer bewaard. De urn zit nog in de doos die naar 
Leiden was gestuurd met kranten als vulmateriaal. 

De jongste Limburgse krant dateert van 1963. De 
doos lijkt ouder te zijn en te zijn hergebruikt. De 
doos belandde naderhand op zolder bij de volgende 
generatie Konings.2  

1 AVL, bdf@wxs.nl.  

 

Tien jaar archeologische topvondsten: het 
beste uit de Limburgse bodem 

Tien jaar lang kozen deelnemers van de LAD een 
topvondst van het jaar. Deze topvondsten waren 
nog tot oktober 2018 allemaal te bewonderen in het 

Limburgs Museum.  
 
Topvondsten 2009 tot en met 2018:  

2009: Muntschat Maastricht-Amby 

2010: Grafvondsten Heel, bekertje, glas en 
bronzen olielamp 
2011: Glasvondst uit Roermond 

2012: Werktuigen van been en gewei uit Sittard 
2013: privé collectie van de amateurarcheoloog 

Hanneke Ickenroth 
2014: Haantje van Buchten 

2015: Everzwijntje uit Posterholt 
2016: Pollendiagram Well Aayen 
2017: Tabula ansata uit Heerlen 

2018: Kerbschnitturn Baarlo-Kessel 
 
Het woord Vondsten kan op verschillende manier 

opgevat worden, het gaat niet altijd om vondsten die 
in een vitrine passen. De tentoonstelling ‘Van de 
Schoorsteenmantel’ in 2013 draaide om privé- ver-
zamelingen van amateurarcheologen. Prachtige col-

lecties met veel liefde samengesteld stonden in het 
Limburgs Museum opgesteld. Bezoekers van de 

LAD 2013 kozen de mooiste verzameling. In 2016 

werd een pollendiagram verkozen. Op zich is een di-
agram geen archeologische vondst, maar het pollen-
diagram van Well Aijen vertelt een bijzonder 
landschappelijk verhaal voor de archeologen. Bij de 

vondsten die in de vitrines liggen, zijn amateurar-
cheologen bijna altijd betrokken geweest, of het nu 
assistentie bij een opgraving betrof, of het vinden 

van de vondst, of het meehelpen bij de verwerking 
van de vondsten. 
Niet alleen zolders (zie boven) maar ook archeolo-
gische depots zijn plaatsen waar bijzondere vond-

sten gedaan worden. In het depot van het 
Thermenmuseum werden objecten met inscripties 

met een frisse blik bekeken. En met de nieuwe in-

formatie werd een oud object zomaar topvondst 
2017.  
 

Wil je alle verhalen en achtergrondinformatie we-
ten? Bezoek dan het Limburgs Museum.  
 

2 tekst met dank aan Leo Verhart 
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Weg onder de weg 
Nico van der Feest1 

 
Met het plan van de gemeente Roermond om het 
straatbeeld in de stad van meer groen te voorzien, 

ontstond ook de noodzaak archeologisch onderzoek 
te doen ter plaatse van de te graven boomgaten. Het 
gat op de Neerstraat had, ondanks de ligging in de 
historische kern, een wat lage verwachting bij de ar-

cheologen. Dit had met name te maken met de aan-
wezigheid van verschillende kabels en leidingen en 
de betonnen voet van 2,5 x 2,5 meter centraal in de 

op te graven put van 3 x 5 meter.  
Bij het graven werd echter al snel duidelijk dat er 
meer aan de hand was. De oostzijde van de put ver-

toonde allerlei bouwelementen waarvan eerst werd 
gedacht dat het de aanzet was van een keldergewelf. 
Afbeelding 1.  
 

 
Afb. 1: zicht door de rioolbuis op het profiel van de 

vulling, bestaande uit twee lagen, de onderste was 
een laag beer, de bovenste een (sub)recente invul-
ling die samenhangt met het instorten van het ge-

welf, vermoedelijk bij de aanleg van de kabel die 
aan de bovenzijde van de foto zichtbaar is. 
 

Na wat geduldig graaf- en schoonmaakwerk bleek 
dat dit een oude rioolbuis was. Dergelijke construc-
ties zijn in Roermond niet (goed) bekend. Mogelijk 
is deze rioolbuis recent, maar op basis van de stenen 

kon een datering in de periode van de 17de – 18de 
eeuw niet worden uitgesloten. Onderbouwing vindt 
men in verschillende andere steden als Rijswijk, 

Leiden en Leerdam, met vergelijkbare dateringen 
van dergelijke rioolbuizen. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Dit was al een uitzonderlijke vondst voor Roer-
mond, maar de werkput bevatte nog een verrassing.  
 

 

 
Afb. 2: aanzicht van de Neerstraat in de periode 
1250-1275 n. Chr. 

 
Er werd op geringe diepte een wegdek aangetroffen 
afgedekt door een dik pakket straatvuil. Op basis 

van het aangetroffen aardewerk kan de weg geda-

teerd worden tussen 1250-1275 n. Chr. Afbeelding 
2. De weg vertoonde houten latten op de maaskeien, 
mogelijk als stabilisatie van het wegmateriaal, maar 

ook een hulp voor de karren om uit de verschillende 
gaten in het wegdek te komen is niet uit te sluiten. 
Dat zich diepe kuilen in de weg bevonden lijkt te 

worden onderbouwd door de aanwezigheid van een 
kleiner formaat kiezel op de dieper gelegen delen 
van de weg. 

Direct naast de weg is de opgravingsput verdiept 
naar een tweede vlak. Hier werd nog een tweede 
wegniveau aangetroffen. Dit niveau bestond echter 
uit een aangestampte leemlaag en had verder geen 

verharding. Wat opvallend was, was de aanwezig-
heid van verschillende afdrukken, door de vuile laag 
met straatvuil, in de ‘schone’ ondergrond van Hoch-

flutlehm. Afbeelding 3.  
 
 

Afb. 3: enkele van de aan-

getroffen afdrukken onder 
de maaskeienweg, rood 
omlijnd ter verduidelij-

king. 
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Er zijn verschillende soorten afdrukken te zien, 

naast de duidelijk menselijke, geschoeide afdruk-
ken zijn ook de afdrukken van een groot zoogdier 

met gespleten hoef te zien. Dit beperkt de mogelijk-
heden sterk, en waarschijnlijk zal het gaan om een 

kalf of varken. 
  
De sporen waren te volgen over de lengte van de 

werkput. Dit tweede wegdek van aangestampte 
leem kan worden gedateerd aan de hand van aarde-
werk in de periode 1150-1200 n.Chr. (afb.4).  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

1 Aeres Milieu bv, n.vanderfeest@aeres.nl. 

Afb. 4: uitsnede uit 

de vlaktekening van 
vlak 2, met hierop 

de afdrukken duide-
lijk doorlopend (het 
ontbrekende, tus-

senliggende stuk is 
de bloklichting van 
een segment van de 
weg ter conserve-

ring en expositie). 
 
Al met al kan worden gesteld dat de zeer kleine 

werkput van 15 m² ondanks zijn omvang toch veel 
informatie heeft opgeleverd (afb 5). Door het aan-

planten van de boom in de Neerstraat is Roermond 
een oud riool en twee middeleeuwse wegen onder 

de huidige Neerstraat rijker. 
 
 

 
 
Afb. 5: Overzicht van de werkput na het vrijleggen 

van het riool en de weg in noordelijke richting. 
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DNA van een (amateur)archeoloog  
Ingrid Lohuis1 

 
Wat beweegt iemand tot interesse in het verleden? 
Is het opvoeding, scholing, een inspirerende leraar, 

een bijzondere vondst of toch nog iets anders? 
 
Door (amateur)archeologen te interviewen, krij-
gen we misschien wel een antwoord op de vraag: 

'waar komt je fascinatie voor archeologie vandaan 
en welke plek heeft de archeologie heden ten dage 
in je leven'. Al vragende krijgen we meer en meer 

van het archeologische DNA te zien.  
Door de vragen worden herinneringen en belevin-
gen immers weer tot leven geroepen en kunnen ze 

gedeeld worden. Misschien herken je jezelf wel in 
de antwoorden.  
 
Als eerste in de -hopelijk- lange rij van (amateur)ar-

cheologen waarvan we het archeologische DNA op-
sporen, gaan we op stap met amateurarcheoloog 
Egbert Buchem (59 jaar) uit Munstergeleen.  

 

 
Afb. 1: Egbert Buchum (foto: Ingrid Buchem).  
 
Wanneer, waar en waardoor is je fascinatie 

voor archeologie begonnen? 
Begin jaren tachtig, toen ik studeerde voor leraar 
geschiedenis/aardrijkskunde in Sittard, werd het 
oude kerkhof aan de Wal in Sittard geruimd. In de 

borders van de nieuw aangelegde parkeerplaats 
vond ik kleipijpjes en handvaten en schroeven van 
kistdeksels, sommige met mooie tinnen of bronzen 

versieringen. Ik heb deze meegenomen en laten zien 

aan Guus Roebroek van het toenmalige museum 

Den Tempel. Hierdoor kon ik de artefacten plaatsen 
in een tijdsperiode.  

Later werkte ik bij het Limburgs Volkskundig Cen-
trum in Limbricht. Daar heb ik naar aanleiding van 
graafwerkzaamheden op de motte van het kasteel 

veel voorwerpen gevonden. Toen men de gracht 
droog moest leggen, kwamen er zoveel vondsten 
aan de oppervlakte dat ik niet alles alleen kon vei-
ligstellen. Samen met de heemkundevereniging van 

Limbricht hebben we veel kunnen bergen. Op basis 
van de resultaten hiervan heb ik mijn afstudeer-
scriptie geschreven. 

En ik was altijd al geïnteresseerd in fossielen en het 
zoeken hiernaar, waardoor de overstap naar arche-

ologie niet zo heel groot was. Je bent dan namelijk 
al gewend aan het zoeken naar afwijkende vormen. 

 
Welke plek heeft archeologie op dit moment 
in je leven en hoe uit zich dat? 

Archeologie heeft een hele belangrijke plek in mijn 
leven. Mijn verzameling bevat een groot interesse-
gebied. Maar ook onze vakantiebestemmingen zijn 

altijd historisch en archeologisch gerelateerd. Daar-
naast bezoek ik lezingen, musea, neem deel aan de 
studiedagen van de AVL, de regiodagen, de natio-
nale archeologiedagen en excursies. Ik heb onder-

tussen een redelijke bibliotheek op archeologisch 
gebied. Het scheelt natuurlijk dat mijn partner en ik 

dezelfde interesses delen! 

 
Wat is je leukste archeologische ervaring? 
Eigenlijk heb ik twee ‘wow’-momenten. Het eerste 
was in Noord-Limburg. Naast het huis van mijn 

schoonouders was een gebied afgegraven, en er lag 
overal wit zand aan de oppervlakte. Ik zag een 
zwarte vlek tussen al dat wit en ik liep erheen. Het 

bleek een perfecte vuurstenen pijlpunt te zijn. 
 

 
Afb 2: De gevonden pijlpunt. 

 
Het tweede moment was toen ik een klompje ijzer 
vond, maar er bijna meteen een Romeinse sleutel in 
herkende. Thuis heb ik met veel geduld en 
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verschillende technieken de roest kunnen verwijde-

ren en heb ik er inderdaad een fraaie sleutel aan 
overgehouden.  

 

 
Afb. 3: De gevonden sleutel na schoonmaak.  

 
Wat is met betrekking tot archeologie het in-
drukwekkendste wat je hebt gezien? 

Dat was tijdens mijn reis naar Peru, ik ben daar met 
een vliegtuig over de Nazca lijnen gevlogen. Dat 
mensen deze figuren hebben gemaakt zonder een 
overzicht van bovenaf, is onvoorstelbaar. Daarna 

heb ik daar de open graven bezocht. De mooie 
kleurrijke textielresten en de nog aanwezige haren 
van de mummies hebben veel indruk op me ge-

maakt. 
 
Waar ligt jouw favoriete archeologische plek 
op aarde en waarom is dit je favoriete plek? 

Limburg is mijn favoriete plek, hier ligt zoveel ge-
schiedenis in de grond. Alles tussen het verre verle-
den en de tweede wereldoorlog vind je hier. 

 
Heb je een favoriete archeologische peri-
ode?  
Mijn favoriete periode is de Romeinse tijd, vanwege 

met name het prachtige Terra Sigilata en glaswerk, 
maar ook hun technische kennis. Daarnaast de Mid-
deleeuwen, tot en met de 14de eeuw. De ontwikke-

lingen van die tijd spreken me erg aan; ik lees er ook 
graag over. Het boek van Barbara Tuchman, 'De 
waanzinnige 14de eeuw' kan ik iedereen aanraden.2 

1 AVL, ingridlohuis@hotmail.com.  

Heb je als amateurarcheoloog al eens assis-

tentie geboden bij opgravingen? 
Oh jawel! Vanuit Limbricht had ik contact met 

(toenmalig) provinciaal archeoloog Henk Stoepker. 
Hij vroeg of ik geïnteresseerd was om mee te werken 
bij de site van het Amelberga klooster in Susteren. 

Het plein van de kerk zou heringericht worden en 
de resten van het klooster lagen eronder. Het was 
een onderzoek van de rijksoverheid (de toenmalige 
ROB, huidige RCE). Ik hoorde dat Henk nu, zoveel 

jaar later en na zijn pensioen, pas toekomt aan het 
uitwerken van de vondsten die gedaan zijn. 
Tegelijk met het onderzoek in Susteren werd ik door 

Henk Stoepker via de heemkundevereniging Geleen 
gevraagd voor een onderzoek bij kasteel St. Jansge-

leen.  
Overdag was ik in Susteren en daarna in de avonden 

in Beek. Er moest een riool aangelegd worden en dat 
zou dwars door de fundering van het kasteel St. 
Jansgeleen gaan. We hebben hoogtekaarten ge-

maakt, metingen gedaan en daarna een advies afge-
geven. Het riool is door de grachten van het kasteel 
gelegd, zoals wij geadviseerd hadden. Tijdens de 

werkzaamheden vonden we de fundering van een 
ronde toren. Deze was onbekend en nooit eerder er-
gens gezien op bijvoorbeeld landkaarten of schilde-
rijen. Deze vondst heeft de kennis omtrent het 

gebouw weer iets uitgebreid. 
 

Heb je ooit overwogen om van archeologie je 

beroep te maken? 
Ik heb er wel eens over nagedacht. Maar dan had ik 
opnieuw een studie moeten oppakken. Daarnaast 
lijkt het me moeilijk om het vak van beroepsarche-

oloog te rijmen met verzamelen. Ik ben momenteel 
docent informatica/ICT en helaas heeft archeologie 
tot op heden hier geen relatie mee. Maar wie weet 

wat de toekomst nog brengt.  
 
 
Mocht je na het lezen van dit interview ook jouw 

archeologische DNA willen delen, laat het ons dan 
weten via avl@lgog.nl. We komen graag bij je 

langs.  

2 Tuchman, B., 1978: De Waanzinnige 14e Eeuw, De Ar-
beiderspers (2004: 18e druk). 
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Het Limburgse Maasdal archeologisch 

ontsloten. De oogst van 20 jaar Malta-

onderzoek in een dynamisch rivier-

landschap. 
Leo Tebbens, Eugene Ball, Eelco Rensink en 

Cristian van der Linde1 
 
Zaterdag 23 juni kwamen circa 85 deelnemers bij-
een in kasteel De Keverberg in Kessel, voor de regio-

dag van de Archeologische Vereniging Limburg. De 
regiodag had als titel ‘Jagers, boeren en stedelingen 
langs de Maas’ en een feestelijke aanleiding, name-

lijk het verschijnen van de publicatie Het Maasdal 
tussen Eijsden en Mook. De bewonings- en ge-

bruiksgeschiedenis van het Maasdal op basis van 

archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk.2 
Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), overhan-
digde de eerste exemplaren aan gedeputeerde Hans 

Teunissen en Henk Verkerk, senior adviseur bij 
Rijkswaterstaat en voormalig projectleider archeo-
logie van de Maaswerken. In het tweedelige boek, 

nummer 60 in de reeks van Nederlandse Archeolo-
gische Rapporten (NAR), zijn de bevindingen en 
nieuwe inzichten uit twintig jaar archeologisch 
‘Malta-onderzoek’ (sinds 1997, en met nadruk op de 

periode 2004-2014) in het Limburgse Maasdal en 
het aangrenzende Brabantse gebied samenge-

bracht. De synthetiserende studie is uitgevoerd 

door BAAC Archeologie en Bouwhistorie (’s-Herto-
genbosch) in opdracht van de Rijksdienst. In dit ar-
tikel wordt ingegaan op enkele belangrijke 
resultaten van het onderzoek. Het Maasdal was 

voorafgaand aan de opdracht tot synthese gedefini-
eerd als het ingesneden rivierdal tussen de terras-
randen van het met dekzand afgedekte pleniglaciale 

rivierterras en exclusief het gebied van de Maasdui-
nen. Het studiegebied is op afbeelding 1 weergege-
ven.  

 
Archeologisch onderzoek in het Maasdal 
In Limburg lag de focus van archeologisch veldwerk 

lange tijd op de hoger gelegen terras- en dekzand-

ruggen in het pleistocene zandgebied en op de met 
löss bedekte plateaus in het heuvelland van Zuid-
Limburg. Archeologisch onderzoek in het Maasdal 

werd tot eind jaren negentig van de vorige eeuw dan 
ook weinig uitgevoerd. Het Maasdal zou weinig te 
bieden hebben vanwege de ‘jonge klei’ die er ligt en 
de relatief schaarste aan oppervlaktevondsten. Wel-

iswaar waren in de dalbodem bij bijvoorbeeld 
Maastricht, Roermond, Venlo en nabij enkele klei-
nere bewoningskernen opgravingen verricht 

(voorafgaande aan de aanleg van bijvoorbeeld 

nieuwe infrastructuur, woonwijken en bedrijventer-
reinen), maar uit het overgrote deel van het holo-

cene Maasdal was, op een aantal losse vondsten na, 
weinig bekend. Een duidelijk beeld van waar in pre-
historische en historische tijd mensen langs de 

Maas woonden, of en zo ja waar ze er grafvelden 
aanlegden, en welke economische en rituele activi-
teiten ze er uitvoerden, was er niet. Er was destijds 
gewoonweg nog te weinig archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. 
 
Hoe anders zou dit worden na de hoogwaters van 

1993 en 1995, die vele Limburgers zich nog goed 
zullen herinneren. De Rijksoverheid zette samen 

met de provincie Limburg in op uitvoering van het 
project de Maaswerken, waarin ‘Mooder Maas’ 

meer ruimte moest krijgen. Grootschalige ingrepen 
in het landschap werden onvermijdelijk en vorm-
den de directe aanleiding voor grootschalig archeo-

logisch onderzoek, met als belangrijke blikvangers 
de plangebieden Borgharen en Itteren in het Grens-
maasgebied, en meer stroomafwaarts Lomm en 

Well-Aijen in het Zandmaasgebied. Deze en andere 
plangebieden van de Maaswerken worden (of zijn 
inmiddels) tot op grote diepte ontgraven om het 
overstromingsgevaar van de rivier te beteugelen. 

Behoud in situ van archeologische sporen en resten 
was en is vaak niet mogelijk.  

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

adviseerde Rijkswaterstaat gedurende twintig jaar 
en leverde een overkoepelend wetenschappelijk ka-
der3 en gebiedsgerichte programma’s als basis voor 
de Programma’s van Eisen.4 In opdracht van Rijks-

waterstaat en delfstofwinners voerden verschil-
lende archeologische bedrijven vervolgens het 
veldwerk uit. Daarnaast heeft in dezelfde periode 

het nodige Malta-onderzoek plaatsgevonden buiten 
de plangebieden van de Maaswerken, vaak in of na-
bij bewoningskernen op de hoger gelegen zones 
langs de holocene dalbodem van de Maas, bijvoor-

beeld bij Swalmen, Beegden en Heel, en Boxmeer in 
het aangrenzende Brabantse deel van het Maasdal. 

Samen opgeteld, hebben de onderzoeken geresul-

teerd in een bijzonder rijke en gevarieerde archeo-
logische en aardwetenschappelijke dataset, zoals 
vastgelegd in talrijke standaardrapporten van kar-

teringen, proefsleuven-onderzoeken en opgravin-
gen en inclusief vaak gedetailleerde verslag-
leggingen van bodemkundig, fysisch-geografisch, 
archeo-botanisch en specialistisch materiaalonder-

zoek. 
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Afb. 1: Het onder-

zoeksgebied betreft  
een strook op Ne-

derlands grondge-
bied, van Eijsden 
tot Mook, variërend 

van ca. 1,2 tot 7 km 
breed. Als achter-
grond dient de geo-
morfogenetische 

kaart van het 
Maasdal van Isarin 
et al. uit 2014-

2015.5 
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De synthetiserende studie door BAAC omvatte 380 

archeologische rapporten over gravende onder-
zoeken binnen het onderzoeksgebied, die van 1997 

tot en met 2014 zijn verschenen. Daaronder bevin-
den zich veel projecten die zijn uitgevoerd in het ka-
der van de Maaswerken, maar ook de rapporten van 

andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woning-
bouwlocaties in en bij steden en dorpen. We gaan 
eerst in op het project Oogst voor Malta van de 
RCE, waarbinnen deze synthese is uitgevoerd. 

Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op het dal 
van de Maas vanuit landschappelijk perspectief, op 
enkele thema’s die betrekking hebben op de steen-

tijd (bijv. aspecten van neolithisatie) en op wonen 
en begraven in de brons- en ijzertijd, de Romeinse 

tijd en de middeleeuwen. Daarna volgen enkele af-
sluitende opmerkingen over afgedekte landschap-

pen, het belang van landschappelijke depressies en 
gebiedsgericht, gravend onderzoek in het Maasdal. 
We beperken ons daarbij in dit artikel tot wat er op 

het platteland is gevonden. De archeologie van ste-
den in de late middeleeuwen en nieuwe tijd blijft 
hier buiten beschouwing, maar komt in de synthese 

uiteraard wel aan de orde. Voor uitgebreide infor-
matie over deze topics verwijzen we graag naar de al 
genoemde publicatie NAR 60. 
 

Oogst voor Malta  
Eén van de doelstellingen van de RCE is om de cy-

clus van de archeologische monumentenzorg 

(AMZ) beter te laten verlopen door informatie uit 
rapportages van veldonderzoek te synthetiseren tot 
nieuwe kennis over het verleden. Tijdens een eerder 
uitgevoerde evaluatie is vastgesteld dat de AMZ-

cyclus stagneert op het onderdeel ‘interpretatie en 
synthese’ (beelden van het verleden). Naar aanlei-
ding hiervan heeft de RCE in 2012 het project ‘Oogst 

voor Malta’ geïnitieerd, als onderdeel van het pro-
gramma ‘Kenniskaart Archeologie.’ Het project 
richt zich op het analyseren en synthetiseren van 
rapportages van Malta-onderzoek en in het bijzon-

der van opgravingen. Het heeft een drieledig doel: 
het beantwoorden van vragen uit de Nationale On-

derzoeksagenda Archeologie, het formuleren van 

nieuwe vragen en het actualiseren van ons beeld van 
de geschiedenis van Nederland. Met het oog op het 
uit te voeren synthetiserend onderzoek heeft de 

RCE zogenaamde ‘kenniskansen’ geformuleerd. 
Een kenniskans heeft betrekking op een periode, re-
gio en/of thema die enerzijds een grote lacune in 
onze kennis vormt en anderzijds naar verwachting 

opgevuld kan worden door een synthetiserende 
analyse van verschenen Malta-onderzoeks-rappor-
ten. Eén van de gebieden die de RCE heeft benoemd 

als regionale kenniskans, is het Limburgs zandge-

bied en daarbinnen het holocene Maasdal tussen 
Eijsden en Mook.  

 
Het dal van de Maas 
De mens heeft het Maasdal al sinds de vroege pre-

historie bezocht. De Maas heeft als regenrivier 
grind, zand, leem en klei afgezet en weer geëro-
deerd, was een bron voor drinkwater en bovenal een 
transportader waarlangs men akkerbouw en vee-

teelt bedreef, woonde, begroef en handelde. Op haar 
tocht naar de Rijn-Maasdelta passeert de Maas vier 
geologische hoofdeenheden die elk een apart land-

schapstype vertegen-woordigen.  
Het Kempen Blok ten zuiden van de Feldbiss-breuk 

bij Sittard komt langzaam omhoog: de Maas heeft 
hier een diep ingesneden dal met grindrijke terras-

sen gevormd (‘Grensmaas’). Tussen Sittard en Neer 
ligt de Maas in de dalende Roerdalslenk: het dal is 
hier breed, de ondergrond steeds zandiger en de 

Maas kent hier vele meanderbochten (‘Zandmaas’). 
Ter hoogte van Neer ligt de Peelrandbreuk. Na deze 
breuk kruist de Maas de Peelhorst vrijwel loodrecht, 

om die ter hoogte van Baarlo weer te verlaten. Het 
dal is hier smal en de Maas kent hier weinig terras-
sen. Vanaf Baarlo-Venlo ligt de Maas tot aan Mook 
in de dalende Venloslenk: het dal is weer breder, de 

sedimenten zandig en terrassen zijn vooral ontstaan 
door de klimaatverbetering in het Laat Glaciaal en 

het begin van het Holoceen. De constante factor in 

al deze eenheden is de holocene dalvlakte van de 
Maas, die werd gevormd toen de Maas vanaf 9700 
v.Chr. sterk begon in te snijden in de grove afzettin-
gen uit de laatste fase van de ijstijd (het Late Dryas 

stadiaal).  
Binnen het studiegebied zijn zowel relatief ‘stabiele’ 
landschapsvormen als ‘dynamische’ landschaps-

vormen aanwezig. Enerzijds zijn er omvangrijke, 
aaneengesloten zones waar grindrijke terrasafzet-
tingen uit Bølling-Allerød interstadiaal of het Late 
Dryas stadiaal aan of dicht aan het huidige opper-

vlak liggen. Deze terrasrestanten zijn de hogere de-
len in het landschap. Langs de ingesneden holocene 

dalbodem van de Maas vormen zij terrasranden. 

Het oppervlak van deze terrasresten was eeuwen-
lang het loopvlak van talrijke generaties mensen. 
Als gevolg hiervan vinden we de neerslag van hun 

activiteiten terug door elkaar heen en vaak, maar ze-
ker niet altijd, als onderdeel van één en hetzelfde ar-
cheologische niveau (palimpsest). Als zodanig zijn 
deze resten dicht onder het huidige maaiveld te on-

derzoeken. Vooral op de lagere delen van deze ter-
rassen werden al tijdens het Late Dryas stadiaal 
rivierduinen afgezet. In het Vroeg- en Laat-
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Holoceen werden oeversedimenten afgezet op deze 

terrassen, waardoor de vindplaatsen werden afge-
dekt en nog gaaf aanwezig zijn, soms nog in meer-

dere op elkaar liggende niveaus. 
‘Stabiele’ landschapsvormen zijn onder andere be-
kend van Borgharen (Pasestraat, waterwingebied), 

Itteren (Emmaus, Voulwames), Well-Aijen (werk-
vakken 1, 3 en 4: meerdere niveaus) en Koeweide-
Trierveld (vindplaats 55). Het gaat om (delen van) 
plangebieden op relatief grote afstand van de hui-

dige bedding van de Maas. Opvallend is dat het me-
rendeel van de daar opgegraven archeologische 
sporen en resten dateert uit de ijzertijd. Vanwege de 

afdekking met een post-Romeins oeverdek is de 
kans groot dat het oorspronkelijke loopvlak nog 

grotendeels aanwezig is en dat de archeologische 
sporen nog niet zijn afgetopt. Grondgebruik in his-

torische tijd heeft plaatselijk echter wel geleid tot 
aantasting en opname van archeologische resten in 
de bouwvoor (Itteren-Emmaus, Voulwames).  

Anderzijds zijn er meer dynamische landschapszo-
nes waar de Maas in de loop van het Holoceen her-
haaldelijk fijnkorrelige (overstromings) sedimenten 

heeft afgezet. Dit proces was vooral actief in de ho-
locene dalvlakte en de lager liggende terrasdelen. 
Op deze locaties kan sprake zijn van twee of meer 
stratigrafisch gescheiden, archeologische niveaus 

en daarmee van inbedding en goede conservering 
van archeologische sporen en resten. De vroegholo-

cene kronkelwaardruggen van Well-Aijen, werkvak 

2 ten noorden van Venlo in het Zandmaasgebied, 
zijn hiervan vooralsnog de meest aansprekende 
voorbeelden.6 Daar verliep de geleidelijke opbouw 
van een grote kronkelwaard door de Maas vanaf het 

begin van het Holoceen synchroon met het herhaal-
delijke gebruik van deze ruggen door jagers en ver-
zamelaars uit het mesolithicum. In het pakket 

fijnkorrelige overstromingssedimenten op de kron-
kelwaard-ruggen zijn drie tot vier archeologische 
niveaus uit het mesolithicum en in de top van de 
kronkelwaard-ruggen een niveau uit het neolithi-

cum vastgesteld. Direct boven het neolithische ni-
veau, maar duidelijk daarvan stratigrafisch 

gescheiden, werden sporen uit de bronstijd en cre-

matiegraven uit de ijzertijd gevonden, alle afgedekt 
door een pakket post-Romeinse overstromingssedi-
menten. 

Doordat de Maas zich geleidelijk in westelijke rich-
ting heeft verplaatst, zijn de betreffende kronkel-
waardruggen, ondanks hun positie op korte afstand 
van de rivier, niet geërodeerd maar bewaard geble-

ven. De mesolithische sites bestaan hoofdzakelijk 
uit kleine concentraties (doorsnede circa 5 meter) 
van stenen artefacten, soms in ruimtelijke 

samenhang met een oppervlaktehaard en/of ver-

brande fragmenten van hazelnootdoppen. Onver-
brande organische archeologische resten zijn niet 

aangetroffen. In Well-Aijen bleken huisplattegron-
den uit het midden neolithicum, het laat neolithi-
cum en de midden bronstijd ondanks het 

dynamische landschap vaak vlak langs de (toenma-
lige) Maas te liggen. Dat pleit voor goede bewo-
ningsmogelijkheden en een rustiger rivier-
dynamiek destijds, in vergelijking met de perioden 

daarna. Op de kronkelwaarden in de holocene dal-
vlakte (bijvoorbeeld te Ooijen-Wanssum en bij 
Well-Aijen) zien we namelijk in de ijzertijd al plaat-

selijk afzettingen van zandige sedimenten die dui-
den op een toenemende rivierdynamiek. 

Het hier beschreven onderscheid tussen stabiele en 
dynamische landschapsvormen komt dus tot uiting 

in verschillen in kenmerken van het archeologisch 
bodemarchief, zoals verschillen in de dichtheid en 
‘tijdsdiepte’ van vindplaatsen, en de diepteligging, 

conservering en gaafheid van archeologische spo-
ren en resten. Voorafgaande aan archeologisch 
veldwerk, tijdens het bureauonderzoek en als sluit-

stuk hiervan bij het opstellen van de gespecificeerde 
archeologische verwachting, kunnen voor prospec-
tie- en waarderingsonderzoeken relevante kenmer-
ken van het bodemarchief nu veel beter geduid 

worden dan twintig jaar geleden. Op basis hiervan 
kunnen vindplaatsen efficiënter en met een meer 

betrouwbare uitkomst opgespoord en gewaardeerd 

worden. Daarmee is belangrijke winst geboekt. 
Uit een hele reeks van OSL-dateringen is naar voren 
gekomen dat het prehistorische landschap vanaf de 
laat Romeinse tijd in toenemende mate werd afge-

dekt door een sterk lemig-zandig dek: het post-Ro-
meinse zanddek. Dit dek is ontstaan als resultaat 
van toegenomen bodemerosie door ontbossingen in 

het achterland van de Maas. Die ontbossingen be-
gonnen op basis van vegetatiereconstructies al in de 
midden bronstijd, maar het duurde tot de Romeinse 
tijd dat de wateroverlast leidde tot versnelde sedi-

mentatie en de vorming van een zanddek. We ko-
men hier later op terug, want dit zou gevolgen 

hebben voor de bewoonbaarheid in de vroege en 

volle middeleeuwen van grote delen van de holo-
cene dalvlakte en lage delen van het Late Dryas ter-
ras. Ook het landschap en landgebruik wijzigde 

sterk: was in het mesolithicum nog sprake van een 
dicht bebost landschap, vanaf het vroeg neolithicum 
(circa 5000 v.Chr.) zou het Maasdal geleidelijk ope-
ner worden, met (buiten het lössgebied) de eerste 

graanakkers op vroegholocene kronkelwaardrug-
gen.  
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Mesolithische jagers en verzamelaars 

Steentijdvindplaatsen hebben altijd ruime aan-
dacht gekregen van Limburgse amateurarcheolo-

gen, zoals in het Vlootbeekdal, de gemeente Beesel 
en in Noord-Limburg de regio Venray-Horst aan de 
Maas. Toch is het aantal systematisch opgegraven 

kampementen van jagers en verzamelaars in het 
Maasdal beperkt gebleven. Opgravingen te Borgha-
ren-Pasestraat, Maastricht-Kanjelbeek, Haelen-
Broekweg (op de rand van het Maasdal) en vooral 

Well-Aijen hebben daar verandering in gebracht.7  
 

 
Afb. 2: Tekening van mesolithische vuurstenen 

kernbijlen uit Well-Aijen (links) en uit Ooijen-
Wanssum (rechts) (naar: Kimenai & Mooren 2014, 
395, afb. 10.4; Van Putten 2015, 75, fig. 3.9 aange-
past).8 

 
Te Maastricht-Kanjelbeek werd in de omgeving van 
de nieuw aan te leggen tunnel voor de A2 een kam-

pement ontdekt van jagers en verzamelaars uit de 
overgangsperiode van vroeg naar midden mesoli-
thicum (7885-7600 v.Chr.).9 Ook te Borgharen-Pa-
sestraat werd een mesolithisch kamp opgegraven.10 

Op beide vindplaatsen is afval van vuursteenbewer-
king gevonden, maar ook jachtattributen die wijzen 

op kortstondig verblijf van jagers en verzamelaars 

op de rand van een restgeul van de Maas. De vind-
plaats Haelen-Broekweg leverde een concentratie 
van vuurstenen artefacten (ca. 60 m²) uit het vroeg 

mesolithicum (circa 8300-8200 v.Chr.) op.11 Op ba-
sis van de spreiding van de zwaar verbrande arte-
facten en hazelnootdoppen, is de positie van een 
vermoedelijk min of meer centraal gelegen (opper-

vlakte)haard bij benadering bepaald. In het onder-
zoeksgebied Hoogwatergeul Well-Aijen werden op 
de vroegholocene kronkelwaardruggen tenminste 

24 mesolithische kampementen ontdekt,12 waarvan 

het merendeel (18) uit het vroeg mesolithicum da-
teert. Een selectie van deze stratigrafisch en ruimte-

lijk goed te onderscheiden kampementen is 
opgegraven tussen 2012 en 2014 en het rapport van 
die opgraving zal binnenkort verschijnen.13 De 

jachtkampen lagen destijds vrijwel naast de actieve 
geul van de Maas en dat uitte zich ook in de aange-
troffen grondstoffen: met name terrasvuursteen en 
natuursteen werd gewonnen uit de bedding van de 

Maas en nabijgelegen eroderende terrasranden. De 
dichtheid aan artefacten en de grote variatie aan 
werktuigen (afb. 2) tonen aan dat de kronkelwaard-

ruggen intensief werden bezocht tijdens het vroeg 
mesolithicum en dat mensen hier een waaier aan 

activiteiten uitvoerden. Opmerkelijk is ook de grote 
concentratie aan getest lithisch materiaal in de pe-

riferie van de vondstclusters. Het laat zien dat de 
Maas als leverancier van ruwe grondstoffen van 
groot belang was en dat de locatie vermoedelijk in 

het zomerhalfjaar werd bezocht (als de Maas laag 
stond). Uit de analyse van vuurstenen werktuigen 
en bijbehorende 14C-dateringen blijkt dat de traditi-

onele, typologische indeling in vroeg, midden en 
laat mesolithicum grotendeels kan standhouden, 
maar dat bepaalde spitstypen gedurende het gehele 
mesolithicum werden vervaardigd en gebruikt.14 De 

vondstdichtheid van midden- en laatmesolithische 
vuursteenclusters is duidelijk lager en het aantal ge-

teste stukken in de periferie van die clusters is ook 

veel minder. Het wijst erop dat de kronkelwaard-
ruggen toen veel minder intensief werd bezocht dan 
in de vroege fase van het mesolithicum.  
 

De overgang van jagen en verzamelen naar 
landbouw  
De vroegste neolithische sporen 

Het vroeg neolithicum is de periode waarin het mo-
biele bestaan van jagen, vissen en verzamelen gelei-
delijk plaatsmaakt voor een meer sedentaire 
levenswijze die (grotendeels) gebaseerd is op akker-

bouw en veeteelt. In Zuid-Limburg kennen we in de 
periode 5300-4900 v.Chr. de eerste boeren, name-

lijk die van de Lineaire Bandkeramiek (LBK). Het 

aantal nieuw ontdekte vindplaatsen uit die periode 
is zeer beperkt gebleven in het Maasdal: welgeteld 
vier kuilen met aardewerk uit de jongste fase IIc/d 

van de LBK (5050-5000 v.Chr.) zijn gevonden te 
Maastricht-Knooppunt Europaplein. Gebouwstruc-
turen ontbraken, waardoor een interpretatie als ne-
derzetting tentatief blijft.15 
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Buiten het Maasdal zijn wel een bijzonder bandke-

ramisch grafveld en een nieuw nederzettingsterrein 

ontdekt bij onderzoek te Maastricht-Lanakerveld. 
Ook te Maastricht-Polvertorenstraat werden vier 
LBK-afvalkuilen ontdekt. We kunnen vaststellen 
dat duidelijke bandkeramische nederzettingen met 

huisplattegronden tot dusverre nog altijd ontbreken 
in het Maasdal. 
 

Introductie graan en aardewerk 
In de Venloslenk werd tussen 4900 en 4200 v.Chr. 
gewoond, graan verwerkt én graan geteeld op de 
vroegholocene kronkelwaard tussen de huidige dor-

pen Well en Aijen.16 Verkoolde graanresten in een 
afvaldump met aardewerk op de flank van een kron-

kelwaardrug dateren uit de periode 4535-4369 

v.Chr. Het toont aan dat mensen in Noord-Limburg 
toen beschikten over aardewerk en graan, elemen-
ten die ruim 500 jaar eerder, ten tijde van de LBK 

in Zuid-Limburg, ook al aanwezig waren. Het 
vondstmateriaal (waaronder verkoolde kafresten 
van graan) in de gesloten context van een afgedekte 
depressie, twee kilometer meer stroomafwaarts, da-

teert in de periode 4341-4266 v.Chr.17 Het aarde-
werk vertoont kenmerken van het aardewerk van de  

Afb. 3: Aardewerk 

uit het vroeg neoli-
thicum B afkom-

stig uit een 
depressie gevuld 
met afvalmateri-

aal (14C-gedateerd 
op kafresten: 
4341-4266 v.Chr.) 
te Well-Aijen-

Werkvak 2 (naar: 
Mooren et al. 2015, 
364, fig. 5 aange-

past). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Rössen-cultuur, de Bischheim-fase én verrassen-

derwijs ook de Swifterbant-cultuur (afb. 3).  

 
Het verspreidingsgebied van (elementen van) de 
vroegneolithische Swifterbant-cultuur strekt zich 
mogelijk dus verder naar het zuidoosten uit dan tot 

nu toe werd aangenomen. Het onderzoek van een 
diepe Maasrestgeul ten oosten van die depressie le-
verde belangrijke resultaten op. Uit het voorkomen 

van de eerste stuifmeelkorrels van graan in de ve-
nige restgeulvulling blijkt dat neolithische boeren 
rond 4365 v.Chr. graan teelden op de kronkel-
waardruggen. Er werden kleine akkertjes aangelegd 

in en omzoomd door een bos.18 Tot 2012 was vroeg- 
en middenneolithische graanteelt alleen bekend 

van de vindplaatsen Maastricht-Vogelzang en 

Maastricht-Randwyck (Rössen-cultuur en Michels-
berg-cultuur) in het zuidelijke Maasdal.19 
 

Wonen 
Het onderzoek te Well-Aijen heeft nog meer nieuwe 
inzichten opgeleverd.20 Op het noordelijke deel van 
de vroegholocene kronkelwaard werd te midden 

van een spreiding van aardewerk, bewerkt vuur-
steen en natuursteen een structuur uit het midden 
neolithicum A ontdekt. De tweeschepige 
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plattegrond, waarvan een rij middenstaanders, en-

kele wandstijlen en een deel van een wandgreppel 
resteerden, dateert uit de periode 3700-3500 v.Chr. 

en kent parallellen in Schipluiden en Wateringen. 
Aan de oostzijde binnen de plattegrond bevond zich 
een haardplaats. De structuur is in tijd equivalent 

met de Michelsberg-cultuur of Hazendonkgroep in 
West-Nederland. Bijgebouwen zijn niet herkend en 
de gebouwstructuur heeft het karakter van een ge-
isoleerd liggend woonhuis. In het zuidelijke deel 

van het onderzoeksgebied werd op het hoogste punt 
van de vroegholocene kronkelwaard een gebouw-
structuur uit het laat neolithicum ontdekt (afb. 4).  

 
In de directe nabijheid van dit gebouw lagen vier 

bijgebouwen. Omdat de gebouwen in tijd overlap-
pen met de periode 2900-2600 v.Chr. en het aarde-

werk karakteristiek is voor het Stein-Vlaardingen 
Complex, gaat het hier om een erf uit die periode. 
Met het pollenonderzoek van een vlakbij gelegen 

depressie kon worden aangetoond dat men ook hier 
graan teelde. Het landschap werd geleidelijk meer 
open en extensief gebruikt hooiland/weiland duidt 

erop dat ook vee werd gehouden. In de depressie 
werd nederzettingsafval in de vorm van aardewerk,  
steen en botanische resten gevonden.  
Een niet-gedateerde gebouwplattegrond te Box-

meer-Sterckwijck vertoont typologisch een sterke 
gelijkenis met de laatneolithische, trapeziumvor-

mige huisplattegronden te Oerle-Zuid  en Veldho-

ven-Habraken (2900-2500 v.Chr.) en wordt om die 
reden ook tot het Stein-Vlaardingen Complex gere-
kend. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Elders in het Maasdal is het aantal vindplaatsen met 

contexten uit het vroeg, midden en vooral laat neo-
lithicum zeer laag gebleven. Weliswaar zijn bij di-

verse onderzoeken losse kuilen en vondsten ontdekt 
die met 14C-analyse overtuigend in het neolithicum 
zijn gedateerd, maar een eenduidige interpretatie 

daarvan bleek vaak moeilijk. De reden daarvoor is 
soms een palimpsest van sporen uit verschillende 
perioden (Borgharen-Daalderveld,  Haelen-
Broekweg). Vaak is het aantal sporen of vondsten 

eenvoudigweg te klein om de vindplaats eenduidig 
als (permanent bewoonde) nederzetting te kunnen 
interpreteren. Vooral het gebrek aan goed geda-

teerde sporen én vondsten uit de periode 2450-
1800 v.Chr. (laat neolithicum B en vroege bronstijd) 

blijkt een terugkerend fenomeen, ook in grootscha-
lig onderzochte en voor bewoning goed geschikte 

gebieden zoals te Well-Aijen. Het begint er steeds 
meer op te lijken dat het Maasdal in die periode 
daadwerkelijk schaars bewoond was. Neolithische 

graven zijn in het studiegebied niet aangetroffen, 
waardoor over het grafritueel geen aanvullende in-
formatie beschikbaar is gekomen. 

 
 
 
 

 
 

 

 
Afb. 4: Gebouwplattegrond van een laat-neoli-
thisch huis tijdens de opgraving te Well-Aijen. 
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Afb. 5: Het Maas-

dal met daarin de 
onderscheiden (ze-

kere) nederzet-
tingsvindplaatsen 
uit de bronstijd en 

de aangetroffen 
huisplattegronden 
uit de midden 
bronstijd:  

a. Heijen-De 
Smele, 1690-1450 
v.Chr.;  

b. Heijen-De Smele, 
bronsm-B;  

c. Beugen-Zuid, 
bronsm-bronsl; d. 

Well-Aijen-Werk-
vak 2, 1665-1318 
v.Chr.; 

 e. Well-Aijen-
Werkvak 2, 1438-
1270 v.Chr.; 

 f. Baarlo-Op den 
Bosch, 1430-1131 
v.Chr.  
(bron: Ball et al. 

2018b afb. 10.3). 
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De midden bronstijd: toenemende ontbos-

sing en bewoning 
Wonen 

Vanaf de midden bronstijd A (circa 1800 v.Chr.) be-
gon het landschap in het Maasdal duidelijk te ver-
anderen. Uit pollenonderzoeken van restgeulen te 

Hoogwatergeul Well-Aijen, Hoogwatergeul Lomm 
en Heijen-Kleefsche Beek blijkt dat het landschap 
meer open werd. Er werd steeds meer graan geteeld 
en de sterke toename in graspollen toont aan dat 

weilanden en hooilanden begraasd werden. Voor 
verschillende locaties in het Maasdal lijkt het meer 
open wordende landschap samen te gaan met de in-

richting van nederzettingen en de bouw van huizen. 
Waren huisplattegronden uit de bronstijd tot 2004 

een grote zeldzaamheid, nu zijn zes nieuwe exem-
plaren ontdekt, vooral op het Peel Blok en in de 

Venloslenk (afb. 5). Meer zuidelijk in het Maasdal 
zijn ze niet gevonden. Erven konden bij gebrek aan 
andere structuren nog niet goed worden gerecon-

strueerd en ook waterputten zijn zeldzaam nabij de 
huizen. Twee plattegronden zijn ontdekt te Heijen-
De Smele.21 De eerste is het restant van een oor-

spronkelijk drieschepige huisplattegrond. De spo-
ren dateren op basis van drie 14C-dateringen uit het 
einde van de midden bronstijd A (1690-1450 v.Chr. 
met een overlap van de dateringen tussen 1622 en 

1510 v.Chr.). Huisplattegronden uit die periode zijn 
in Nederland amper bekend en daarmee is dit een 

zeer belangrijke vondst. Het exemplaar toont aan 

dat een drieschepige opbouw vermoedelijk al in de 
midden bronstijd A bestond, zij het in een onregel-
matigere opbouw dan de exemplaren uit de midden 
bronstijd B. De tweede plattegrond van De Smele is 

eveneens een drieschepige huisplattegrond, die uit 
de midden bronstijd B of uit de late bronstijd da-
teert. Pollenonderzoek van een nabijgelegen rest-

geul te Heijen-Kleefsche Beek toont namelijk een in 
toenemende mate opener wordend landschap in de 
zestiende eeuw v.Chr. (bewoning eerste huis?) en 
weer in de late bronstijd (bewoning tweede huis?). 

Eveneens goed gedateerd zijn de twee plattegron-
den uit de midden bronstijd B die op het hoogste 

punt van een kronkelwaardrug te Well-Aijen-Werk-

vak 2 (Venloslenk) zijn gevonden. De 14C-daterin-
gen van oversnijdende paalsporen geeft aan dat een 
huis gedateerd tussen 1665 en 1316 v.Chr. op vrijwel 

dezelfde locatie is herbouwd, rond 1438-1270 v.Chr. 
De beide huizen stonden pal langs de Maas en dat 
geeft aan dat de holocene dalvlakte op dat moment 
nog goed bewoonbaar was. Op het Peel Blok werd te 

Baarlo-Op den Bosch een uitstekend bewaard ge-
bleven huisplattegrond, mogelijk met inpandige si-
lokuilen en een wandgreppel opgegraven.22 De 

plattegrond zelf is niet gedateerd, maar twee silo-

kuilen dateren tussen 1430 en 1131 v.Chr. (midden 
bronstijd B). Tenslotte zijn in de gemeente Boxmeer 

enkele huisplattegronden gevonden, die op typolo-
gische gronden gerekend zijn tot de periode midden 
bronstijd B-late bronstijd. Het is opmerkelijk dat 

nederzettingen met huisplattegronden uit de mid-
den bronstijd nog ontbreken in het zuidelijke Maas-
dal. Dat dit niet alleen voor het Maasdal geldt, blijkt 
uit de inventarisatie van gegevens die Meurkens en 

Tol hebben uitgevoerd in opdracht van de provincie 
Limburg.23 Daaruit blijkt dat vindplaatsen uit de 
midden bronstijd vooral in Noord- en Midden-Lim-

burg voorkomen, maar dat het Heuvelland, maar 
ook het Land van Weert en de Peel relatief leeg 

zijn.24 Enkele kuilen en losse vondsten zijn echter 
wel beschreven in de microregio Itteren-Borgha-

ren-Voulwames-Maastricht-Meerssenhoven. De in-
terpretatie daarvan als ‘nederzetting’ blijft onzeker 
bij een gebrek aan huisplattegronden. De mensen 

verbouwden emmertarwe, naakte gerst en bedekte 
gerst. In de silokuilen werden ook geroosterde ei-
kels en verkoolde resten van wilde appels gevonden.  

 
Begraven 
Binnen het bestand aan graven uit de midden 
bronstijd zijn solitair gelegen graven en kleine graf-

groepjes vertegenwoordigd en een aantal ervan re-
presenteert het begin van wat later tot grotere 

grafvelden zal uitgroeien. In het onderzoeksgebied 

zijn zowel enkele graven met urn, als graven zonder 
urn vertegenwoordigd. In de laatste gevallen gaat 
het om kleine kuiltjes waarin het verbrande bot is 
bijgezet. Geen van de graven dateert aantoonbaar 

van vóór de midden bronstijd B. Het vroegste graf 
is dat van Maastricht-Verlegging Kanjelbeek met 
een datering tussen 1446 en 1306 v.Chr. Bij vrijwel 

geen van de graven zijn relicten van grafmonumen-
ten herkend. Het is echter aannemelijk dat een deel 
ervan wel een monument in de vorm van een heuvel 
zal hebben gehad, maar zonder ingegraven rand-

structuur. Dat kunnen we bijvoorbeeld stellen voor 
Lomm-Hoogwatergeul fase II, waar één van een 

groepje graven een 14C-datering in de midden 

bronstijd heeft opgeleverd, maar waarnaast ook in 
de vroege ijzertijd nog een graf is aangelegd.25 Het 
is aannemelijk dat de aanwezigheid van een graf-

heuvel uit de midden bronstijd daarvoor het richt-
punt was.  
De vroegste graven van het urnenveld van Amby-
Ambyerveld dateren op basis van 14C-analyse uit de 

midden bronstijd (34 van de 89 graven zijn 14C-ge-
dateerd).26 Het gaat om een urngraf en twee graven 
zonder urn en bijgiften. Het lijkt erop dat deze 
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locatie vanaf een late fase van de midden bronstijd 

continu voor begraving in gebruik is gebleven, 
waarschijnlijk met een korte onderbreking vóór het 

einde van gebruik in de negende eeuw v.Chr. Op ba-
sis van die dateringen kunnen we aannemen dat te 
Ambyerveld aan het einde van de midden bronstijd 

of in het begin van de late bronstijd een kleine graf-
groep al was uitgegroeid tot een aaneengesloten 
grafveldje. De configuratie van de graven in dit graf-
veld maakt ook hier de ligging van een grafheuvel 

uit de vroegste fase ervan, maar zonder ingegraven 
randstructuur, aannemelijk. 
 

De late bronstijd en de ijzertijd: naar een 
dichter bewoond, agrarisch landschap  

Wonen 
Vanaf de late bronstijd veranderde het landschap in 

hoog tempo. Uit de periode eind late bronstijd-ijzer-
tijd zijn in het Maasdal 41 zekere en veertien onze-
kere nederzettingen ontdekt met circa vijftig erven 

en maximaal 33 huisplattegronden.27 Overigens da-
teert geen enkele van die huisplattegronden uit de 
late bronstijd. De meeste nederzettingen dateren uit 

de vroege en/of (begin) midden ijzertijd, maar de 
late ijzertijd is sterk ondervertegenwoordigd. Het 
landgebruik was veel intensiever dan in voorgaande 
perioden, getuige de hoge pollenpercentages van 

graan- en cultuurgewassen die wijzen op uitge-
strekte akkers en extensief beheerde wei- en hooi-

landen. Tot de geteelde gewassen behoorden haver, 

emmer- en spelttarwe, eenkoorn, gerst, pluimgierst, 
huttentut en erwt. De analyse van de huisplatte-
gronden leverde een opmerkelijk resultaat op: rela-
tief grote woonstalhuizen die in het dekzandgebied 

juist veel voorkomen, zijn in het Maasdal maar wei-
nig aangetroffen. Hier komen juist kleinere, vaak 
kortere of gedrongen plattegronden voor, zoals we 

die ook kennen uit Beek en Breda. Het gaat mogelijk 
om oorspronkelijk drieschepige gebouwen, waar-
van de buitenste lichte wandconstructies niet zijn 
overgeleverd, en waarvan dus alleen de kern res-

teert. Deze gebouwen zijn waarschijnlijk vooral op-
gericht in de vroege en (begin van de) midden 

ijzertijd, maar er is maar één exemplaar 14C-geda-

teerd, namelijk uit Well-Aijen (816-594 v.Chr.).  
Op de ijzertijderven waren, voor zover valt te recon-
strueren, gemiddeld drie tot vijf bijgebouwen aan-

wezig, maar het aantal varieert sterk per vindplaats. 
Bij twee nederzettingen kan worden vermoed dat 
verschillende huizen gelijktijdig bewoond werden 
en was de nederzetting dus ‘meerledig’. Bij gebrek 

aan 14C-dateringen of per structuur uitgewerkte 
vondsten kunnen over de nederzettingsstructuur en 
-fasering vaker niet dan wel uitspraken gedaan 

worden. Dat geeft aan dat bij de uitwerking van op-

gravingen zeker nog winst te behalen valt.  
Vooral de hoge delen van het Maasdal werden voor 

bewoning uitgekozen: de (hoogste) kronkel-waard-
ruggen, de terrasruggen en lage rivierduinen op ter-
rasresten. Bewoning uit de late ijzertijd is zoals 

genoemd zeer schaars: dat hangt vermoedelijk sa-
men met de toenemende wateroverlast in het Maas-
dal in die tijd. In de Venloslenk verschuift de 
bewoning gedurende de ijzertijd dan ook geleidelijk 

naar de hogere delen (met name lage rivierduinen 
op het Late Dryas terras). De holocene dalvlakte 
wordt in de ijzertijd zeker nog gebruikt voor het bij-

zetten van crematieresten en voor agrarische en 
ambachtelijke activiteiten, evenals het aangren-

zende Late Dryas-terras. 
 

Begraven 
Over het grafritueel is veel aanvullende kennis voor 
het gebied vergaard.28 Graven en grafvelden uit de 

urnenveldenperiode zijn op minimaal achttien 
vindplaatsen aangetroffen. Grotere grafvelden uit 
die periode zijn o.a. onderzocht langs de hoger gele-

gen randen van het Maasdal, bijvoorbeeld te Amby-
Ambyerveld, Roermond-Musschenberg en Box-
meer. In het Maasdal is de diversiteit echter groter: 
ook solitaire crematiegraven, kleine grafgroepen en 

kleine grafvelden komen voor. Solitaire graven en 
kleine groepen graven kennen we onder andere uit 

Borgharen-Daalderveld/Pasestraat, uit het einde 

van de late bronstijd, en uit Itteren-Voulwames, 
Lomm en Well-Aijen uit de vroege of het begin van 
de midden ijzertijd. Eén van de meest opmerkelijke 
grafvelden ligt eveneens te Itteren-Voulwames waar 

minimaal dertien mensen begraven zijn. Op één na 
behoren alle graven toe aan kinderen en het andere 
graf behoort toe aan een juveniel.29 Op basis van de 
14C-dateringen is een nadruk van gebruik van het 
grafveld in de vroege en midden ijzertijd het meest 
evident, al laat één datering een vroeger begin toe. 
Het is opmerkelijk dat het grafveld met name kin-

deren herbergde die daar ogenschijnlijk gedurende 
eeuwen zijn begraven. Ons is daarvan in Zuid-Ne-

derland geen ander voorbeeld uit de bronstijd of ij-

zertijd bekend. 
Nog eens minimaal tien vindplaatsen zijn bekend 
met begravingen die hoofdzakelijk ná 400 v.Chr. 

dateren. Ook hier betreft het enkele solitaire graven, 
kleine grafgroepjes en grafvelden. Opvallend zijn de 
grafvelden met grote greppelstructuren die op basis 
van 14C-dateringen in de periode van het begin van 

de vierde tot het begin van de tweede eeuw v.Chr. 
moeten zijn aangelegd.30 
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De greppelstructuren, waarbinnen vrijwel altijd 

lijkt te zijn begraven, zijn resten van collectieve mo-
numenten ofwel overwegend collectieve graf(veld) 

monumenten die een rol lijken te spelen in cultus-
activiteiten rondom de dood en de voorouders.31 Zij 
zijn binnen het studiegebied vastgesteld op vier 

plaatsen. Bij Lomm is het grootste grafveld opge-
graven, met zestig crematiegraven uit de periode 
midden ijzertijd-midden Romeinse tijd.32 Een grote 
groep graven ligt binnen een grote greppelstructuur 

(afb. 6), waarbinnen zich ook een kleinere greppel-
structuur bevindt. Latere graven liggen daarbuiten. 
Duidelijk is dat de nabijheid van de Maas hier een 

belangrijke rol speelde. Waarschijnlijk was het om-
greppelde terrein juist vanaf de kant van de Maas 

toegankelijk via een (brug)constructie over de grep-
pel. De nabijheid van de Maas zorgde er ook voor 

dat het grafveld en de cultusplaats bij zeer hoog wa-
ter zullen zijn overstroomd, en dat bij gemiddelde 
hoogwaters de greppels gevuld zullen zijn geweest 

met water, hetgeen de relatie met de rivier nog eens 
zal hebben benadrukt. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Bekijken we de samenhang tussen wonen en begra-

ven in de loop van de ijzertijd, dan valt op dat ter-
reinen die in voorgaande perioden nog bewoond 

werden, nu niet meer als nederzettingsterreinen in 
gebruik zijn, maar op die locaties wordt wél begra-
ven. Dat gebeurde in de goed onderzochte microre-

gio’s Itteren-Borgharen, Well-Aijen en Lomm-
Hoogwatergeul. Op de eerste twee plaatsen zijn 
grafvelden ontstaan en te Well-Aijen gaat het vooral 
om losse graven en kleine groepen graven. Een 

voorheen intensief bewoond en gebruikt landschap 
lijkt dus in de loop van de ijzertijd vooral nog een 
begravingslandschap te zijn, en daarnaast een agra-

rische rol te vervullen. Toenemende wateroverlast 
speelde daar ongetwijfeld een belangrijke rol in. 

 
 

 
 
 

Afb. 6: Overzichtsfoto van de greppelstructuur met 
gecoupeerde palenrij in het grafveld van Lomm-
Hoogwatergeul (naar: Gerrets & De Leeuwe 2011, 

afb. 6.20). 
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De Romeinse tijd: (villa-)nederzettingen, 

wegen en grafritueel 
Wonen 

Het aantal tussen 2004 en 2014 compleet opgegra-
ven gebouwstructuren en nederzettingen uit de Ro-
meinse tijd is gering in het Maasdal.33 Bij enkele 

onderzoeken zijn in steen opgetrokken hoofdgebou-
wen van villa’s beperkt onderzocht. Over deze ge-
bouwen zijn in deze studie weinig nieuwe inzichten 
te vermelden. Te Borgharen is wel een sterke aan-

wijzing gevonden voor zeer late herstelwerken aan 
de villanederzetting en het is opvallend hoe grondig 
de gebouwen in Plasmolen en ook in Borgharen 

oudtijds zijn ontmanteld.  
 

De overige gebouwen die deel uitmaken van rurale 
nederzettingen, van het noorden tot het zuiden van 

het onderzoeksgebied, zijn van het type Alphen-
Ekeren. Soms werden éénschepige varianten (op 
poeren) gebouwd, of, een enkele keer, tweeschepige 

huizen met een verdiept (stal?)gedeelte, zoals te 
Maastricht-Landgoederenzone.34 Een dak gedekt 
met pannen kwam in meerdere onderzochte neder-

zettingen voor, ook in de rurale gebieden. 
De nederzettingen hadden het karakter van ofwel 
een meer urbaan centrum (vicus) nabij centrale 
knooppunten van militaire infrastructuur of brug-

gen/oversteekplaatsen, ofwel een meer ruraal ka-
rakter. De vici met huizen in houtbouw ontstonden 

al in de Augusteïsche tijd (begin eerste eeuw 

n.Chr.), zo blijkt uit de onderzoeken te Venlo35, 
Maastricht en Heerlen.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

In de tweede eeuw kwam daar steenbouw bij. Steen-

bouw blijkt overigens ook in meer bescheiden rurale 
nederzettingen (villae?) voor te komen. De bewo-

ners van vici waren, blijkens onderzoek in Venlo en 
Maastricht, grotendeels zelfvoorzienend en hadden 
hun akkers en weilanden in de directe omgeving.  

 
Van de negentien onderzochte rurale nederzettin-
gen kenden er zes een start in de eerste eeuw n.Chr. 
Negen nederzettingen werden gesticht in de tweede 

eeuw en zeven daarvan kenden continuïteit tot in de 
derde eeuw. Slechts drie rurale nederzettingen wer-
den bewoond in de laat-Romeinse tijd: de villa te 

Borgharen-Pasestraat (350-450 n.Chr.) en de 
nieuw gestichte ‘Germaanse’ nederzettingen te 

Beegden-Eerdweg (350-450 n.Chr.) en Holtum-
Noord-Gebroek (400-450 n.Chr.). Geen enkele ru-

rale nederzetting bleef bestaan vanaf de vroeg-Ro-
meinse tijd tot in de laat-Romeinse tijd: aan het 
einde van de derde eeuw n.Chr. waren ze allemaal 

verlaten. Dat beeld zien we ook in Noord-Oost Bra-
bant en de oorzaak daarvan lijkt te liggen in de po-
litieke onrust in die tijd.36 Enkele regionale centra 

zoals Venlo/Blerick en Maastricht bleven wel be-
woond tot in de laat-Romeinse tijd. 
 
 

 
 

Afb. 7: Impressie van de vicus Venlo rond 150 

n.Chr., gezien vanaf Blerick (bron: Van Enckevort 
& Hendriks 2015, fig. 10, illustratie Frans Men-
sink).37 
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Infrastructuur 

Al vanaf de vroegste Romeinse aanwezigheid werd 
infrastructuur in het Maasdal aangelegd, die in aan-

zet vooral een militair karakter kende, en waaruit 
later een verder vertakt (handels)netwerk ontstond. 
De belangrijkste verbindingen bestonden uit 

(grind)verharde wegen, meestal acht á negen meter 
breed, geflankeerd door bermgreppels. De resten 
daarvan zijn teruggevonden bij enkele opgravingen, 
vooral in de gemeente Maastricht. Vertakkingen 

van deze hoofdwegen liepen als secundaire wegen 
(diverticula) naar de rurale nederzettingen toe. Op 
knooppunten lagen structuren die zijn geïnterpre-

teerd als herberg (mansio) of als tijdelijke rust-
plaats (statio). Over verscheidene zijbeken van de 

Maas, zoals de Neerbeek, waren brugconstructies 
gebouwd. Het geheel laat zien dat een wegennet met 

hoofdwegen, secundaire wegen en lokale wegen 
zeer goed ontwikkeld was in de Romeinse tijd en dat 
ook de lagere delen deels van infrastructuur waren 

voorzien. Het wegennet voerde ook langs oudere 
grafvelden/cultusplaatsen, en hoewel pre-Ro-
meinse wegen niet onomstotelijk zijn aangetoond, 

worden ze wel vermoed. Andere vormen van infra-
structuur, zoals perceelscheidingen, zijn amper 
aangetroffen. Ook de rol van de Maas zelf als ver-
keersroute is niet goed in beeld gekomen. Mogelijk 

had Venlo een overslaghaven en vormde het een 
schakel in de aanvoerroute naar de nederzettingen 

langs de Rijngrens. Inmiddels is wel aangetoond dat 

bij Venlo géén vaste brugverbinding richting Blerick 
(Blariacum) aanwezig was, maar wel een oversteek-
plaats. 
 

Begraven 
Het onderzoek van 99 Romeinse crematiegraven 
die zijn opgegraven tussen 2004 en 2014, heeft een 

aantal voor het Maasdal streekeigen kenmerken op-
geleverd, zoals het vrijwel overal ontbreken van 
randstructuren rondom individuele crematiegra-
ven. We zagen eerder al dat archeologisch zichtbare 

grafmonumenten ook vrijwel ontbraken bij de laat-
prehistorische crematiegraven. Het gaat hier dus 

mogelijk om de voortzetting van een lokale traditie. 

Tevens komt een aantal urnbegravingen voor. Dat 
wijkt af van wat gekend is uit het intensief onder-
zochte Maas-Demer-Schelde-gebied, waar ze vrij-

wel niet voorkomen. De grafvelden dateren alle in 
de periode eerste eeuw v.Chr. tot vierde eeuw n.Chr. 
Opmerkelijk is ook het ontbreken van ‘rijke’ graven 
met zeer veel bijgiften of met monumentale struc-

turen zoals tumuli of grafpijlers, zelfs nabij de vici 
of bij rurale nederzettingen met steenbouw. Tradi-
tioneel worden daar namelijk de meer 

geromaniseerde personen verwacht, voor wie geïn-

vesteerd werd in dergelijke rijke graven. Uit de syn-
these komt naar voren dat in een kwart van de 

graven geen bijgiften aanwezig waren, maar alleen 
crematieresten. Tussen deze crematieresten werd 
meestal een hoeveelheid verbrand dierenbot 

(meestal varken of schaap) aangetroffen. Dat wijst 
op het meeverbranden van voedsel voor het hierna-
maals of als offer. Indien wel bijgiften aanwezig wa-
ren, dan was dat meestal een standaardset van 

kruik, bord en beker van gedraaid aardewerk, al dan 
niet aangevuld met extra vaatwerk, glas, sieraden of 
soms gereedschappen/ bestek. In de grafvelden te 

Itteren-Emmaus en Maastricht-Landgoederenzone 
is het aantal grafgiften gemiddeld groter dan in 

grafvelden in de Roerdalslenk en Venloslenk. Alleen 
bij de villa Borgharen-Daalderveld/Pasestraat zijn 

elf inhumatiegraven uit de laat-Romeinse tijd tot 
vroeg-Merovingische periode (400-550 n.Chr.) ont-
dekt. Het meest opvallend is een krijgergraf uit de 

tweede helft van de vijfde eeuw n.Chr., voorzien van 
wapens en schild. De graven lagen verspreid en had-
den wisselende oriëntaties. Uit strontium-isotopen-

onderzoek komt het opmerkelijke resultaat dat geen 
enkele overledene in de directe omgeving van de 
villa was opgegroeid. 
 

De vroege en volle middeleeuwen: rurale ne-
derzettingen, kastelen en ambacht langs de 

Maas 

Rurale woonplaatsen in de vroege en volle middel-
eeuwen 
Na de tweede helft van de vierde eeuw n.Chr. nam 
de wateroverlast in het Maasdal sterk toe: het pre-

historische landschap werd van zuid naar noord af-
gedekt door een lemig zanddek.38 Het is dan ook 
niet opmerkelijk dat het aantal zekere, rurale neder-

zettingen uit de vroege en volle middeleeuwen op de 
holocene en Late Dryas-afzettingen in het Maasdal 
geringer is dan uit eerdere perioden. Vier zekere ne-
derzettingsterreinen (Beegden-Eerdweg, Swalmen-

Nieuwenhof, Boxmeer-Sterckwijck en Vierlings-
beek-Vrijthof) bevonden zich op de hogere terrasni-

veaus uit het Bølling-Allerød Interstadiaal. Slechts 

één huisplattegrond uit de periode 1150-1250 be-
vond zich op het Late Dryas terras (Itteren-Voul-
wames). Veelzeggend is ook dat juist enkele grotere, 

vroeg- en volmiddeleeuwse nederzettingen werden 
opgegraven op het hoger liggende pleniglaciale ter-
ras te Beers-De Riet, Venlo-TPN en bij Cuijk. Die lo-
caties vallen net buiten het Maasdal, zoals dat in het 

kader van de synthese-opdracht is gedefinieerd. 
Een opmerkelijk resultaat van de studie is dat het 
boot- of ellipsvormige huis als innovatie in het 
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Maasdal en het noordoostelijke deel van Noord-

Brabant al in de achtste tot negende eeuw voor-
komt. Dat is vroeg in vergelijking met andere regio’s 

in het Maas-Demer-Schelde gebied.39 De meest 
compleet opgegraven nederzettingen te Boxmeer-
Sterckwijck (‘bewoningsplaatsen 1 en 2’) en Beers-

De Riet lijken ook het langst te hebben bestaan: ca. 
225 tot 450 jaar lang. Voor de lange bestaansduur 
van nederzettingen met meerdere, gelijktijdige er-
ven, zoals aangetoond te Boxmeer en Beers, bestaan 

drie verklaringen: 1. de intensivering van de land-
bouw, waardoor het van belang is nabij het geculti-
veerde land te wonen, 2. de opkomst van grondbezit 

tijdens de middeleeuwen, door het steeds schaarser 
worden van landbouwgrond, en 3. de vereenzelvi-

ging met een woonplaats, ofwel plaatsidentifica-
tie.40 

 
Aristocratische woonplaatsen 
Langs de Maas bevinden zich opmerkelijk veel kas-

telen, die aristocratische woonplaatsen vertegen-
woordigen.41 Het belang van deze kastelen lag onder 
meer in de controle van de handel over de Maas via 

tolheffing door de kasteelheren.42 Acht kasteelter-
reinen zijn in de periode 2004-2014 onderzocht. 
Twee daarvan liggen op grotere afstand van de Maas 
en buiten het Maasdal (de motte te Eijsden-Breust 

en een motte te Sittard-Het Domein). De vol-mid-
deleeuwse motteburchten van Eijsden-Breust, Kes-

sel-Keverberg en Holtum-Noord liggen in het 

zuiden en midden van het geïnventariseerde gebied. 
In het noorden zijn drie omgrachte, versterkte hui-
zen onderzocht (‘moated sites’: Beegden-Huis Krij-
tenberg, Well-Huys-de Hildert en Boxmeer-

Weijerhof). Alle terreinen hebben gemeen dat ze in 
de buurt liggen van watervoerende restgeulen of be-
ken, vanwege het water dat van belang was voor de 

verdediging. De meest grootschalig onderzochte 
terreinen zijn de motteburchten van Eijsden-Breust 
en Kessel-De Keverberg. De motte van Eijsden-
Breust werd in fasen opgehoogd vanaf de tweede 

helft van de twaalfde eeuw of vroege dertiende eeuw 
en werd omgeven door een gracht.43 In de buurt van 

de motte stond in de volle middeleeuwen bebou-

wing, maar het is niet bekend in hoeverre de motte 
daaruit voortkwam. De eerste bouwwerkzaamhe-
den te Kessel-Keverberg dateren al uit de elfde 

eeuw, met de aanleg van een wal, een gracht en een 
toren met grondplan van 16,7 x 14,1 m.44 Dat kas-
teelterrein werd voor de eerste keer opgehoogd tot 
motte in de tweede helft van de twaalfde eeuw, na 

sloop van de toren in het midden van de twaalfde 
eeuw. Aan het einde van de twaalfde eeuw werd het 
terrein nogmaals opgehoogd en werd een ringmuur 

gebouwd rond de ovaalvormige motte (28 x 24 m). 

Tegen deze ringmuur werd een torenachtig gebouw 
gezet. Het binnenterrein werd ingericht in het mid-

den van de dertiende eeuw, gevolgd door de bouw 
van een toren in de veertiende eeuw. 
 

Begraven 
Het aantal opgegraven grafvelden uit de vroege 
middeleeuwen is beperkt gebleven. Graven uit de 
volle en late middeleeuwen zijn niet gevonden. Het 

grafveld te Borgharen-Daalderveld/Pasestraat, 
aangelegd ter plaatse van het Romeinse villaterrein, 
kende tenminste 23 inhumatiegraven uit de periode 

550-700. Niet ver daar vandaan, in een ander graf-
veld, lagen elf divers georiënteerde inhumatiegra-

ven uit de tijd tussen circa 400 en 550 n.Chr. Het 
grafveld te Echt-Bocage is bijzonder met een cen-

traal liggend cluster van 64 crematiegraven (met 
bijgiften) uit de zesde eeuw. Rondom het cluster la-
gen 75 inhumatiegraven. De oudere crematiegraven 

waren dus mogelijk nog zichtbaar, misschien als 
kleine grafheuveltjes, maar randstructuren zijn hier 
niet gezien. Te Boxmeer-Sterckwijck lag een graf-

veld met dertien inhumatiegraven (zonder bijgiften, 
vermoedelijk uit de periode 650-750 n.Chr.) nabij 
gelijktijdige bewoning. Een interpretatie als ‘erf-
grafveld’ of ‘nederzettingsgrafveld’ is op die locatie 

allebei nog mogelijk, omdat de nederzetting daar 
vlakbij nog niet compleet is opgegraven. Uit de graf-

velden wordt duidelijk dat in de periode 450-700 

n.Chr. twee verschillende begravingsrituelen naast 
elkaar bestonden: cremeren én begraven. Vermoed 
wordt dat het oudere crematieritueel geleidelijk wij-
zigde naar een christelijke/Merovingische traditie 

(met oost-west georiënteerde graven).  
 
Ambacht en economische activiteiten langs de 

Maas 
In de holocene dalvlakte en op de lagere delen van 
het Late Dryas terras van de Maas zijn weinig spo-
ren van agrarische nederzettingen gezien. Dat bete-

kent echter niet dat die delen ongebruikt bleven. De 
pollenonderzoeken tonen agrarisch gebruik aan ge-

durende alle perioden vanaf het (met name laat-

)neolithicum. De Maas werd natuurlijk gebruikt 
voor transport en handel. Archeologisch is dat aan-
getoond voor de late middeleeuwen in de havenzone 

van Venlo: de geplande uitbreidingen van de haven-
kade en het voorkomen van de fundamenten van 
grote koopmanshuizen aan de Maaskade wijzen op 
handel.45 De vondst van een scheepswrak met An-

denne tuitpotten,46 het voorkomen van exclusieve 
specerijen/citrusvruchten en zoutwatervisresten in  
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Afb. 8: De vindplaats Well-Aijen-Werkvak 4 met 

alle aangetroffen houtskoolkuilen op het Late 
Dryas terras en in de geulzone. (naar: Bouma & 
Müller 2014, afb. 4.27 aangepast) 
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beerputten en de resultaten van historisch onder-

zoek laten dat ook zien. Sporen van ambacht en eco-
nomische activiteiten zijn soms zeer talrijk. Te 

Well-Aijen wijzen meer dan tachtig houtskoolmei-
lers nabij een Late Dryas-restgeul op de productie 
van houtskool ten behoeve van ijzerproductie in de 

vroege en volle middeleeuwen (afb. 8).47 Omdat 
geen grootschalige dateringsprogramma’s zijn uit-
gevoerd, kan over de intensiteit daarvan binnen be-
paalde perioden nog maar weinig gezegd worden. 

Dergelijke kuilen zijn ook elders in het Maasdal ge-
vonden, maar in duidelijk lagere aantallen (bijvoor-
beeld Lomm: twintig-dertig stuks, Venlo: twaalf 

stuks, Linne: zes stuks). Bij die kuilen zijn in Well-
Aijen en Lomm bovendien sporen van ijzerwinning 

en ijzerproductie, zoals metaalslakken, ijzersmelt-
ovens en herverhittingshaarden, uit dezelfde peri-

ode aangetroffen. Lijken de vele kuilen te Well-
Aijen meer te wijzen op bovenregionale ijzerpro-
ductie dan op lokale ijzerproductie bestemd voor 

zelfvoorziening? Meer onderzoek, waaronder uitge-
breid dateringsonderzoek en onderzoek naar de ge-
produceerde volumes houtskool, is noodzakelijk om 

een dergelijke vraag te beantwoorden. Pottenbakke-
rijen uit de middeleeuwen en/of de nieuwe tijd zijn 
bekend uit Maastricht (Merovingisch en Sphinx) en 
Gennep (Nederrijns aardewerk). Metaalbewerking 

kennen we van de locatie Swalmen-Nieuwenhof 
(smidse).  

 

Opgraven in het Maasdal: begraven land-
schappen en het belang van artefact traps 
Uit de diverse opgravingen in het Maasdal is duide-
lijk gebleken dat de Maas al vanaf de vroege prehis-

torie een grote aantrekkingskracht op mensen had. 
In de eerder zo ‘leeg’ geachte holocene dalvlakte en 
op de laat-glaciale terrassen zijn vele vindplaatsen 

uit de steentijd tot en met de Romeinse tijd ontdekt. 
Vanaf de gevorderde ijzertijd en zeker vanaf de 
vroege middeleeuwen is het gebruik van het Maas-
dal door toenemende wateroverlast duidelijk veran-

derd, namelijk van een plek om te wonen en 
akkeren naar een plek voor overwegend extensief 

agrarisch gebruik (weide, hooiland) en ambachte-

lijke activiteiten. De afdekking met oeverafzettingen 
door de Maas was cruciaal voor de hoge mate van 
gaafheid en conservering van die vindplaatsen. Dit 

gebeurde niet alleen in historische tijden. Ook daar-
vóór zijn er perioden geweest dat de Maas eerdere 
archeologische niveaus heeft afgedekt, ook op de 
terrassen. Juist het voorkomen van begraven land-

schappen vraagt om een specifieke onderzoeksstra-
tegie bij proefsleuvenonderzoek en opgravingen. 
Een stratigrafische aanpak is essentieel, met de 

aanleg van twee of meer vlakken die het natuurlijk 

reliëf volgen en met lange proefsleuven/werkput-
ten, liefst haaks op de stroomrichting van de Maas. 

Korte verspringende proefsleuven geven, gezien de 
specifieke landschapskenmerken in het Maasdal, 
een veel te beperkt beeld en de potentie van som-

mige vindplaatsen wordt daardoor in een aantal ge-
vallen niet op tijd onderkend. Vanwege het 
fenomeen spoorvervaging zijn controlevlakken van 
groot belang, net als de controle van schijnbaar ‘na-

tuurlijke sporen’ door diepere coupes. Meer dan 
eens werden complete huisplattegronden daardoor 
alsnog ontdekt of herkend. Het lijkt volstrekt lo-

gisch, maar het opgraven in twee of meer vlakken 
wordt in het Maasdal nog lang niet overal toegepast. 

Op deze plaats dient ook nog gewezen te worden op 
een landschappelijk verschijnsel van bijzondere be-

tekenis voor de conservering van kwetsbare catego-
rieën van archeologisch materiaal. Het gaat om 
ondiepe natuurlijke depressies waarin mensen in 

het verleden afval hebben gedeponeerd of waarin 
archeologische resten zijn terecht gekomen als ge-
volg van verspoeling en/of andere post-depositio-

nele processen. Tijdens het veldwerk in de 
plangebieden van de Maaswerken zijn enkele van 
dergelijke artefact traps onderzocht: een depressie 
met kuilen en veel (laat-)Romeins vondstmateriaal 

in de directe nabijheid van een Romeinse villa bij 
Borgharen,48 een depressie nabij een rivierduin met 

nederzettingsafval uit het laat neolithicum, de mid-

den ijzertijd en midden Romeinse tijd,49 en een de-
pressie met onder andere aardewerk uit het vroeg 
neolithicum B (4341-4266 v.Chr.) in Well-Aijen, 
werkvak 2.50 Vanuit chronologisch oogpunt ver-

dient de laatstgenoemde vondstsituatie bijzondere 
aandacht (zie eerder). Gegevens over de bewoning 
en het landgebruik ten tijde van de overgang van het 

mesolithicum naar het neolithicum, van een levens-
wijze gebaseerd op jagen, verzamelen en vissen naar 
een levenswijze met een centrale rol voor landbouw 
en veeteelt, zijn (na de periode van de LBK in Zuid-

Limburg) niet alleen voor het Limburgse Maasdal, 
maar voor geheel Zuidoost-Nederland schaars. 

Door de functie als artefact trap is in de natuurlijke 

depressie een kwetsbare en daarmee zeldzame 
vondstgroep van aardewerk daterend uit de eind-
fase van het vroeg neolithicum B (ca. 4400-4200 

v.Chr.) bewaard gebleven, samen met archeobota-
nische resten die wijzen op vroege graanteelt en 
graanverwerking. Een unieke vondstsituatie die van 
grote betekenis is gebleken voor het onderzoek van 

de vroegste neolithische bewoning van het noorde-
lijke deel van het Limburgse Maasdal. Het onder-
streept het belang van een breed perspectief op het 
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bodemarchief: in het geval we alleen dichte clusters 

van antropogene grondsporen voor archeologisch 
veldwerk selecteren, is het aannemelijk dat belang-

rijke contexten met een hoge informatiewaarde niet 
onderzocht zullen worden.  
 

Een belangrijke constatering, tot slot, heeft betrek-
king op de kwaliteit van het archeologisch onder-
zoek. Bij het archeologisch onderzoek in het kader 
van de Maaswerken is gebruik gemaakt van zorgvul-
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