
1 
 

 
  



2 
 

 
 
 
 

Colofon 
 
Dit is een digitale uitgave van de Archeologische 
Vereniging Limburg, sectie archeologie van het 
LGOG. Het werk van het LGOG wordt financieel 
ondersteund door de Provincie Limburg.  
 
De Archeologische Vereniging Limburg is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. 
Illustraties dienen vrij van rechten te worden 
aangeleverd. Bij plaatsing van de bijdrage 
vervallen de auteursrechten en de 
reprovergoeding aan het LGOG. 
 
Artikelen, reacties of meldingen kunnen 
doorgegeven worden aan de redactie via: 
avl@lgog.nl. De auteursrichtlijnen vindt u op de 
website www.lgog.nl/themas/archeologie.  
 
Zonder schriftelijke toestemming mag niets uit 
deze uitgave vermenigvuldigd worden.  

 

 
 
 
 
 
Omslagfoto’s: Tekening van Kasteel de Keverberg 
(Jan de Beijer - 1738-1739) en vuistbijl van Groot-
Welsden (Marlon Hoppel).  
Vormgeving: A. Van de Water in samenwerking 
met Crasborn communicatie vormgevers.  
 

© april 2018. 

 
  

Inhoud 
 
Voorwoord ....................................................................................................................................... 3 
 
Het provinciaal archeologisch depot is verhuisd! .............................................................................. 4 
 
Een vuistbijl midden op het Plateau van Margraten ......................................................................... 6 
 
Kasteel Kessel, archeologisch onderzoek voor de herbouw ............................................................ 10 
 
Enkele Rössener Keile in Belfeld en Reuver .................................................................................... 14 
 
Prehistorische vuursteenmijn Rijckholt-St Geertruid ...................................................................... 17 
 
Weert Van Hornestad. De biografie van erfgoedaspecten in de stad en regio ................................ 21 
 
De verborgen bronstijd-grafheuvels van Eckelrade ........................................................................ 31 
 
 



3 
 

Voorwoord 
 
Inleiding 
Eind 2010 viel, met nummer 116, de laatste 
Archeologie in Limburg (AiL) bij de leden van de 
Archeologische Vereniging Limburg (AVL) op de 
mat. Het was voor de vereniging AVL (sectie van 
het LGOG) namelijk niet langer financieel haalbaar 
om een eigen tijdschrift in gedrukte vorm uit te 
geven. Vanaf dat moment ontvingen AVL-leden 
de Maasgouw, waarvan de ondertitel veranderd 
werd in Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en 
archeologie, om deze verandering te markeren. 
Desalniettemin zijn wij als kersverse AiL-redactie 
en mede namens het voltallige bestuur van de AVL 
circa zeven jaar na dato zeer verheugd om u bij 
deze de 117de editie van Archeologie in Limburg 
(digitaal) aan te bieden. 
 
Waarom 
Met het verdwijnen van Archeologie in Limburg is 
de Maasgouw ook het huisblad geworden van de 
AVL. Maar als gevolg van zijn brede oriëntatie 
bevat het tijdschrift veel artikelen over en van 
andere historische disciplines dan enkel 
archeologie. Dat is natuurlijk uitstekend, maar het 
heeft wel als consequentie gehad dat een deel van 
het specifieke archeologische bereik van de zaken 
die in Archeologie in Limburg werden behandeld, 
weggevallen is. Menig AVL-lid gaf bij het afscheid 
van AiL te kennen dat men dit betreurde. 
 
Doel 
Deze nieuwe, digitale Archeologie in Limburg is 
geen vervanger voor de Maasgouw en zeker geen 
concurrent. De AVL staat volledig achter het 
streven om archeologie ook bij een breder LGOG-
publiek onder de aandacht te brengen en 
archeologisch onderzoek een integraal onderdeel 
van de Limburgse geschiedkunde te laten zijn. 
Archeologie in Limburg wil echter, in de traditie 
van haar papieren voorouder, een podium bieden 
aan het soort publicaties dat buiten de parameters 
van de Maasgouw valt. Denk aan vondstmeldingen  
 

 
 
 
of -beschrijvingen door (amateur)archeologen, 
presentaties en recensies van boeken, artikelen en 
tentoonstellingen, langere artikelen die te 
specialistisch zijn voor het eclectische 
lezerspubliek van de Maasgouw, korte exposés 
over lopend, of net afgerond archeologisch 
onderzoek in Nederlands en/of Belgisch Limburg, 
enzovoort. 
 
Hoe 
Iedereen die zich bezighoudt met archeologie in 
Limburg sensu lato en dat wil delen, of bezig is met 
iets dat binnen de hierboven geschetste kaders 
past, is welkom met zijn of haar bijdragen. Wij 
streven ernaar om Archeologie in Limburg 
periodiek meermaals per jaar te laten verschijnen 
zodat de almaar groeiende kleine en grote 
archeologische kennis, inzichten, reconstructies, 
verwondering en verhalen uit de hele provincie 
Limburg in al haar facetten tussen amateurs, 
beroepsarcheologen, geïnteresseerden, lokale 
historici, heemkundigen, beleidsmakers, politici, 
enzovoort onderling gedeeld kan worden. 
 
Wij hopen dat u veel leesplezier zult beleven aan 
deze 117de nieuwe Archeologie in Limburg en zien 
ook uw bijdrage voor komende nummers met 
genoegen tegemoet! 
 
 
De redactie,  

Y. Raczynski-Henk, hoofdredacteur 
A. Van de Water 
H. Vanneste 
R. Paulussen 
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Het provinciaal archeologisch 
depot is verhuisd!  
René Theunissen1 
 
Het provinciaal depot voor bodemvondsten (PDB) 
was sinds 2006 ondergebracht in een tweetal 
archiefkelders van het Centre Céramique in 
Maastricht, een gebouw van de Limburgse 
architect Jo Coenen. Hier waren de archeologische 
vondsten uit vele honderden opgravingen in 
Limburg ondergebracht. De laatste jaren raakte 
het depot overvol en konden we geen kant meer 
op. Ook bood deze locatie geen mogelijkheden 
voor het organiseren van rondleidingen of het 
opzetten van exposities. Een zoektocht naar een 
nieuwe locatie leidde uiteindelijk naar Heerlen. 
Aan het  Raadhuisplein, tegenover het 
monumentale stadhuis, kwam de voormalige 
stadsbibliotheek van Heerlen beschikbaar. Dit 
gebouw is eveneens een ontwerp van architect Jo 
Coenen. 
 

 
Afb. 1: Het nieuwe depot in Heerlen, ingepakt voor 
gevelrenovatie (foto: René Theunissen).  
 
In het gebouw zijn de nodige aanpassingen 
gerealiseerd. Er zijn honderden meters 
magazijnstellingen geplaatst. De vijf depotruimtes 
zijn voorzien van aangepaste klimaatbeheersing: 
metaalvondsten worden bewaard bij een lage 
luchtvochtigheid om corrosie te beperken. 
Aardewerk en botmateriaal, opgravings-
tekeningen en dergelijk worden weer onder 
andere  klimatologische omstandigheden 
bewaard. 

 
 
 
 
 
Donderdagmorgen 9 november 2017 om 7.45 uur 
stond de eerste vrachtwagen van verhuisbedrijf 
Centrum voor de deur van het Centre Céramique in 
Maastricht. In de voorafgaande weken waren de 
meest kwetsbare vondsten goed verpakt;  alle 
dozen werden van stickers voorzien  en er waren 
schema’s gemaakt van op welke plek welke dozen 
moesten worden geplaatst. 
 

 
Afb. 2: Een kijkje in het nieuwe depot (foto: Anke 
Dallinga).  
 
Wat is allemaal mee gegaan naar Heerlen: 5614 
dozen met aardewerk, bouwmateriaal, hout, leer , 
vuursteen, natuursteen  en botmateriaal, 461 
dozen met vondsten van metaal en glas. 43 groot 
formaat dozen met muurschilderingen, delen van 
sarcofagen; zuilfragmenten, 332 dozen met 
archeologische rapporten en opgravingsdossiers; 
vijf kasten met opgravingstekeningen op groot 
formaat et cetera. En natuurlijk de drie 
medewerkers van het provinciaal depot: Anke 
Dallinga, Sjeng Kusters en René Theunissen. 
 
Met 17 vrachtwagenladingen zijn in een week tijd 
alle vondsten en overige inventaris overgebracht 
naar Heerlen. In Maastricht zat het depot propvol: 
op de nieuwe locatie in Heerlen kunnen we weer 
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jaren vooruit. Jaarlijks worden de archeologische 
vondsten van tientallen nieuwe opgravingen 
aangeleverd in het depot. Deze vondsten worden 
beschreven, gefotografeerd en in een grote 
database ingevoerd. Musea in en buiten Limburg 
kunnen vervolgens deze vondsten weer in 
bruikleen krijgen voor het maken van mooie 
tentoonstellingen over de rijke Limburgse (pre-) 
historie.  
 

 
Afb. 3: Een aantal van de verhuisde vondsten (foto: 
Anke Dallinga).  
 
Overigens zijn nog niet alle vondsten naar Heerlen 
overgebracht: bij Centrum Verhuizingen in 
Maastricht staan nog een aantal containers met 
vondstmateriaal en een aantal XL objecten: 
complete sarcofagen en dergelijke. Deze worden 
op korte termijn naar Heerlen vervoerd. 
 

 
 
In het nieuwe gebouw is naast het archeologisch 
depot ook plaats voor een ruim publieksgedeelte 
waar jong en oud een goed beeld krijgen van de 

1 Provincie Limburg, Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten: rj.theunissen@prvlimburg.nl.  

archeologische rijkdom van Limburg. Tevens komt 
er een zogenaamd archeo-hotspot: hier kunnen 
mensen onder andere meer informatie krijgen 
over toevalsvondsten en ook is dit een plek waar je 
zonder afspraak gratis binnen kunt lopen en waar 
je mee kunt helpen met het werk van een 
archeoloog. 
 

 
 
In het souterrain is het restauratiebedrijf Restaura 
gehuisvest: zij behoren tot de top van de 
Nederlandse restauratiebedrijven voor archeo-
logische voorwerpen. Metalen voorwerpen,  glas, 
aardewerk, hout en leer worden bij Restaura 
schoongemaakt en gerestaureerd tot 
museumkwaliteit.  
Op de bovenste verdieping is een ruimte 
beschikbaar voor het houden van lezingen over 
archeologische en historische thema’s of voor 
presentaties. 
 
De officiële opening van het gebouw zal naar 
verwachting in oktober 2018 plaatsvinden. 
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Een vuistbijl midden op het 
Plateau van Margraten 
Yannick Raczynski-Henk,1 Rob Paulussen2 en 
Boena van Noorden3 
 
Inleiding 
Op 22 november 2017 was dhr. van Noorden bezig 
met zijn werkzaamheden voor Limburgs 
Landschap in het hamsterreservaat bij Groot 
Welsden toen zijn oog viel op een eivormig stuk 
vuursteen op de akker. Even later stond hij een 
middenpaleolithische vuistbijl in zijn hand te 
bewonderen (afb. 1).  

 
Afb. 1: De vuistbijl van Groot-Welsden (foto: M. 
Hoppel). 
 
Vuistbijlen behoren tot de meest kenmerkende 
artefacttypes van de vroege prehistorie en worden 
in het Limburgse lössgebied vaker aangetroffen, 
zij het ook weer niet zo vaak dat het een alledaagse 
gebeurtenis is. Op de Kaap bij Sint-Geertruid zijn 
bijvoorbeeld verschillende exemplaren 
verzameld,4 maar ook tijdens een veldverkenning 
in het kader van archeologisch onderzoek bij 
Colmont.5 Deze vondstlocaties liggen op 
uitstekende kapen langs de rand van een dal; de 
Kaap bij Sint-Geertruid aan de westkant van het 
Maasdal en de Vrakelberg bij Colmont aan de 
noordrand van een groot droogdal. Het bijzondere 
aan de vuistbijl die hier besproken wordt, is de 
vondstlocatie, midden op het Plateau van 
Margraten. In het braakliggende perceel rondom 
de vondstlocatie is een kleine veldverkenning  
 

 
 
 
 
 
 
uitgevoerd tijdens een locatie-bezoek door een 
van de auteurs. Deze leverde twee aanvullende 
artefacten op in de vorm van afslagen.  
 
De vuistbijl 
De vuistbijl van Groot-Welsden valt volgens de 
typologie van Bordes in de categorie biface 
cordiforme,6 een zogenaamde hartvormige 
vuistbijl, met aan de basis vaak cortex en vrij grote 
afslagnegatieven. Deze beschrijving is uitstekend 
van toepassing op de hier beschreven vuistbijl. De 
afslagen aan de basis zijn vrij grof en een van de 
zijden wordt grotendeels ingenomen door een 
grote ‘verstoring’ waarvan niet geheel duidelijk is 
of het om cortex gaat, of om een grote inclusie. 
De afmetingen van het artefact bedragen 92 x 66 x 
26 mm,7 en het is gemaakt van vrij fijnkorrelige, 
crèmekleurige vuursteen, en het oppervlak is 
grotendeels gepatineerd. De gehele vuistbijl is 
bedekt met een zijdeachtige glanspatina en een 
van de twee zijden vertoont tevens vermiculé 
patina. 
Op dezelfde zijde van de vuistbijl zijn een aantal 
(vorst)scheuren te zien, alsmede twee potlids. Dat 
zijn ovale depressies, die ontstaan wanneer 
scherven van het artefact losbreken, als gevolg van 
differentiële krimp en/of uitzetting van het 
vuursteen onder extreme temperatuur-
schommelingen, eventueel in combinatie met 
vorstwerking. Dat kan zowel onder zeer koude als 
zeer warme omstandigheden gebeuren. Belangrijk 
is het ontbreken van een dicht vegetatiedek. Bij 
deze vuistbijl is primair de aanwezigheid van een 
extreem koude bodem in combinatie met zomerse 
zonne-instraling, eventueel gevolgd door 
ijsvorming in de ontstane scheuren, de meest voor 
de hand liggende dader aangezien andere 
kenmerken van verhitting ontbreken. Opvallend is 
dat de twee potlids uit twee verschillende perioden 
moeten stammen: een van de twee is bedekt met 
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zowel glans- als vermiculé patina, terwijl de andere 
geen van beiden vertoont. Vanwege de versheid 
van het oppervlak van de jongste potlid, is het niet 
uit te sluiten dat het hierbij om een oude breuk 
gaat, maar dat het loslaten van de scherf recent 
gebeurd is. 
De andere kant van het artefact vertoont minder 
schade als gevolg van extreme milieu-
omstandigheden. Langs de laterale zijden zijn 
twee kleine vorstscheuren te zien, maar deze zijde 
vertoont geen potlids. Wel is een recente 
beschadiging aan de linkerzijde te zien. Dit kan het 
gevolg van ploegen of andere recente activiteiten 
zijn. 
 
De afslagen 
Tijdens een tweede veldbezoek is op het perceel 
van de vondstlocatie een veldverkenning 
uitgevoerd. Hierbij was vrij weinig grind aan het 
oppervlak te zien. De twee afslagen die tijdens dit 
bezoek zijn gevonden, vertonen beiden 
kenmerken die kunnen duiden op een 
middenpaleolithische ouderdom. 
De eerste is een afslag met cortex op het 
restslagvlak en een klein deel op de dorsale zijde 
met de afmetingen 48 x 38 x 13 mm. De dorsale 
zijde bestaat uit drie parallelle negatieven die 
dezelfde slagrichting hebben als de afslag zelf. Het 
vuursteen is zwaar gepatineerd, met vuilwitte 
patina en roestpatina langs de dorsale ribben. De 
tweede afslag is vrijwel ongepatineerd, en is 
gemaakt van donkergrijsblauwe vuursteen met 
relatief veel inclusies waarschijnlijk Rijckholt 
vuursteen, met de afmetingen 37 x 58 x 11 mm. De 
afslag is gebroken en alleen het proximale deel is 
bewaard gebleven. Gezien de breedte, is het 
waarschijnlijk een vrij grote afslag geweest. Het 
proximale deel vertoont een zogenaamde chapeau 
de gendarme, een vorm die ontstaan wanneer het 
negatief van de slagbult van een grote afslag op de 
dorsale zijde (min of meer) recht boven de slagbult 
van de huidige afslag ligt. De golvende vorm die zo 
te zien is wanneer het artefact van boven bekeken 
wordt, lijkt op een steek. Deze vorm is typisch voor 
afslagen die door middel van de Levallois techniek 
worden gemaakt. 

Landschappelijke en archeologische context 
Wanneer de plateauranden buiten beschouwing 
worden gelaten, zijn in Archis voor het gehele 
plateau van Margraten slechts twee 
vondstmeldingen bekend waarbij de vinders 
genoeg zelfvertrouwen hadden om als datering 
‘Midden-Paleolithicum’ aan te geven. Het gaat om 
een schrabber en een afslag die door RAAP zijn 
verzameld bij een veldverkenning in het kader van 
de uitbreiding de groeve ’t Rooth, en een niet 
nader omschreven vondst uit de omgeving van 
Eckelrade.8 
Op basis van het archeologische bestand lijkt het 
alsof de meer centrale delen van de lössplateaus 
voor Neanderthalers geen populaire 
verblijfplaatsen waren. Hiervoor zijn in het 
verleden verschillende verklaringen gegeven, 
waaronder ongunstige weers- en/of 
klimaatomstandigheden tijdens koudere 
perioden, de afwezigheid van water en de 
mogelijke afwezigheid van begroeiing en 
jachtwild. De brede rivierdalen en hun smallere 
zijdalen in het lössgebied vormden daarentegen 
aantrekkelijke migratieroutes voor mobiele jager-
verzamelaars, vanwege de grote beschikbaarheid 
van water, voedsel- en grondstofbronnen.9 Aan de 
andere kant ligt het voor de hand dat er op het 
plateau geen vondsten uit het Midden-
Paleolithicum worden gedaan, omdat het niveau 
waarin deze kunnen voorkomen (grotendeels) is 
afgedekt door jongere löss uit het Weichselien, 
met name uit het Laat-Glaciaal Maximum. Deze 
koudste fase van de laatste ijstijd duurde van 
ongeveer 23.000 tot 19.000 jaar geleden, toen 
Neanderthalers al lang waren uitgestorven.10 Een 
dergelijke situatie werd aangetroffen tijdens de 
aanleg van een profielput op de Kaap bij Sint-
Geertruid in 2011 en bij recent onderzoek van een 
middenpaleolithische vindplaats in Amstenrade, 
op het Plateau van Doenrade. Restanten van 
bodems uit het Eemien en het Vroeg-Weichsel 
werden hier, samen met middenpaleolithische 
artefacten, aangetroffen onder vier tot zes meter 
dikke, jongere afzettingen. 11 In Sint-Geertruid 
worden artefacten van vergelijkbare ouderdom 
aan het oppervlak gevonden aan de rand van het 
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plateau, 150 meter verderop. Het lijkt er op dat de 
archeologische lagen uit de profielput aan de rand 
van het plateau dagzomen. Deze waarnemingen 
suggereren de aanwezigheid van een 
middenpaleolithisch niveau op de plateaus, 
afgedekt door jongere löss. Hieruit volgt dat 
Neanderthalers de plateaus wel degelijk 
bezochten. 
 

 
Afb. 2: De omgeving van de vondstlocatie op het 
AHN (bron: https://ahn.arcgisonline.nl). 
 
De vondslocatie 
De vuistbijl is, enkele honderden meters ten 
noordwesten van Groot-Welsden, gevonden op 
een naar het zuiden gerichte helling, in de buurt 
van een graft. De locatie ligt op een kleine kaap, 
gevormd door twee kleine droogdalen die 
verderop bijeenkomen om samen een groter, 
breder droogdal te vormen, dat in een lange boog 
uiteindelijk bij Sint Antoniusbank in het Maasdal 
uitkomt (afb. 2). 
Ter plaatse van de vondstlocatie is, tijdens het al 
genoemde locatiebezoek, door de auteurs een 
grondboring verricht om vast te stellen wat de aard 
van de ondergrond is. Uit deze grondboring blijkt 
dat de ondergrond bestaat uit een twintig 
centimeter dikke bouwvoor, met onmiddellijk 
daaronder roodbruine, zwak kleiige leem, die op 
een diepte van circa 60 cm onder maaiveld 
overgaat in lichtbruine, zwak zandige, zwak 
grindhoudende leem. Op 85 cm diepte is de boring 
gestopt in grind. Op basis van deze boorgegevens 
kan worden geconcludeerd dat de bovenste 40 cm 
van het ongeroerde bodemprofiel bestaan uit het 
restant van de B-horizont van de brikgrond die in 
het Holoceen is gevormd. De onderliggende laag 
lijkt vooralsnog op basis van de veldwaarnemingen 

te bestaan uit löss, die onder invloed van 
periglaciale hellingprocessen secundair verplaatst 
is. Daarbij is een deel van het onderliggende 
terrasgrind in deze laag opgenomen. De onderste 
laag in de boring bestaat uit dit terrasgrind. De 
aangetroffen löss wordt op basis van de uiterlijke 
kenmerken als Weichsel-löss geïnterpreteerd, en 
is op grond daarvan waarschijnlijk jonger dan de 
vuistbijl zelf. 
 
Conclusie en interpretatie 
De vuistbijl is goed geconserveerd, maar vertoont 
vrij zware beschadigingen als gevolg van vorst, 
hetgeen er op duidt dat de bijl zeer lange tijd aan 
het oppervlak moet hebben gelegen. De twee 
afslagen die in de buurt gevonden zijn, kunnen op 
basis van verwering en typologische kenmerken, 
net als de vuistbijl, in het Midden-Paleolithicum 
worden gedateerd. Dat ze bij elkaar in de buurt 
gevonden zijn, wil in het geheel niet zeggen dat ze 
bij elkaar horen: ze kunnen met tussenpozen van 
vele duizenden jaren op dezelfde locatie zijn 
achtergelaten. 
De vondslocatie van de vuistbijl bevindt zich in een 
zogenaamd dalhoofdbekken. De Zuid-Limburgse 
plateaus worden gekenmerkt door een meer of 
minder radiaal afwateringspatroon. Diverse beek- 
en droogdalen lopen vanaf het centrale deel van de 
plateaus richting de aangrenzende grotere 
beekdalen, waarbij de diepte van de dalen 
toeneemt met de afstand tot deze centrale 
plateaudelen. De relatief ondiepe, bovenstroomse 
delen van deze stroom- en droogdalsystemen 
worden aangeduid als dalhoofdbekkens. De 
recente Neanderthaler-vindplaats Amstenrade – 
Allée ligt eveneens in een dergelijk 
dalhoofdbekken (afb. 3). Ten behoeve van deze 
vindplaats heeft Paulussen een model 
geformuleerd, waarin deze dalhoofdbekkens 
aantrekkelijke locaties zijn voor Neanderthalers.12 
Naast de reeds bekende hoge kaaplocaties op de 
rand van beekdalen en het huidige Maasdal en 
voormalige alluviale gebieden, is het mogelijk dat 
grotere dalhoofdbekkens een aantrekkelijke 
verblijfslocatie vormden voor 
middenpaleolithische jagers verzamelaars. De 
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hoger gelegen, maar toch relatief beschutte, 
waterrijke dalhoofdbekkens met een grote 
ecologische variatie fungeerden tijdens de 
koudere klimatologische fasen als toegangswegen 
tot de open plateaus met hun grotere prooidieren. 
Die konden zo via deze ‘zijwegen’ van de grote 
migratieroutes gemakkelijker en frequenter 
worden bereikt. Tegelijkertijd hebben deze 
dalhoofdbekkens als grootschalige sedimentval 
gefungeerd, waardoor de kans op het behoud van 
paleolithische openluchtvindplaatsen hier relatief 
groot is. 
 

 
Afb. 3: Ligging van de vindplaats Amstenrade – Allée 
(rood), in het dalhoofdbekken van de Oirsbeek (bron: 
Raczynski-Henk et al., 2018). 
 
In Amstenrade zijn de vondsten aangetroffen in 
afzettingen die zes meter onder het huidige 

1 ADC-ArcheoProjecten / Universiteit Leiden: 
y.e.m.raczynski@umail.leidenuniv.nl. 
2 ArcheoPro: r.paulussen@archeopro.nl. 
3 Provincie Limburg: bpm.van.noorden@prvlimburg.nl. 
4 H. Spronk, persoonlijke mededeling; Roebroeks, W., 
1987: Middenpaleolithische vondsten uit Sint Geertruid. 
Archeologie in Limburg 4, 2-9. 
5 Takken, L., M. Langbroek, A. Verpoorte & B. 
Voormolen, 2002: Een vuistbijl van de Vrakelberg, 
Archeologie in Limburg 90, 11-14. 
6 Bordes, F., 1961: Typologie du Paléolithique Ancien et 
Moyen. Bordeaux. 
7 Gemeten in de volgorde lengte, breedte, dikte. 
8 ARCHIS zaakidentificatienummer 3179894100 en 
2722826100. 
9 cf. Gamble, C. & W. Roebroeks, 1999: The Middle 
Palaeolithic: a point of inflection. In: W. Roebroeks & C. 
Gamble (red): The Middle Palaeolithic Occupation of 
Europe. University of Leiden.. 

maaiveld liggen. In Sint-Geertruid bedraagt de 
diepte meer dan vier meter, maar liggen 
artefacten 150 meter verderop gewoon aan het 
maaiveld. De oppervlaktevondsten hier 
vertegenwoordigen waarschijnlijk het 
dagzomende uiteinde van een spreiding van 
middenpaleolithische artefacten die zich uitstrekt 
over de plateaus, al dan niet in de omgeving van 
(droog)dalen. De vuistbijl uit Groot-Welsden is 
waarschijnlijk op eenzelfde manier aan het 
oppervlak terecht gekomen. De lössafzettingen 
waarop hij is gevonden zijn waarschijnlijk jonger 
dan de bijl zelf, zeker gezien de vrij zware 
vorstverwering op het oppervlak. Als de 
afzettingen ter plaatse van eenzelfde ouderdom 
zouden zijn, dan zouden daarin duidelijke 
aanwijzingen voor sterke cryoturbatie moeten zijn 
waargenomen. 
Op basis daarvan is het aannemelijk dat de vuistbijl 
hoger op de helling uit dagzomende, oudere lagen 
is geërodeerd en als gevolg van hellingprocessen 
op zijn laatste rustplaats is geëindigd. Voor de 
twee andere artefacten geldt waarschijnlijk 
hetzelfde. Dit zou kunnen betekenen dat in de 
buurt van de vondstlocatie, ergens in het 
dalhoofdbekken in het midden van het Plateau van 
Margraten een middenpaleolithische vindplaats in 
het lössdek bewaard is gebleven. 

10 Jongmans, A., M. van den Berg, M. Sonneveld, G. Peek 
& R. van den Berg van Saparoea, 2013: Landschappen van 
Nederland. Geologie, Bodem en Landgebruik. Wageningen 
Academic Publishers. 
11 Van Baelen, A., Y. Raczynski-Henk, J.W. de Kort, H. 
Huisman, B. van Os, A.J. Versendaal, J. Wallinga, E.P.M. 
Meijs & J. Deeben, 2017: Onderzoek naar de stratigrafie 
van de lösssequentie en de daarin aangetroffen artefacten 
op De Kaap bij St. Geertruid. Amersfoort (Rapportage 
Archeologische Monumentenzorg 236); Raczynski-Henk, 
Y., R. Paulussen, B. Weekers-Hendrikx & R. Machiels, 
2018: “Wie sjoeën oos Limburg waor.” Een 
openluchtvindplaats uit het Midden-Paleolithicum in het 
tracé van de Buitenring Parkstad Limburg, Brunssum. 
Amersfoort (ADC-rapport 4482). 
12 Raczynski-Henk, Y., R. Paulussen, B. Weekers-Hendrikx 
& R. Machiels, 2018: “Wie sjoeën oos Limburg waor.” Een 
openluchtvindplaats uit het Midden-Paleolithicum in het 
tracé van de Buitenring Parkstad Limburg, Brunssum. 
Amersfoort (ADC-rapport 4482). 
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Kasteel Kessel, archeologisch 
onderzoek voor de herbouw1 
Jeroen Wijnen2  
 
Begin juni 2013 is op kasteel de Keverberg te Kessel 
begonnen met een archeologische begeleiding, 
protocol opgraving, in de toren van het kasteel, 
waarbij ikzelf bij betrokken ben geweest. Het 
kasteel, dat op 17 november 1944 werd verwoest 
door terugtrekkende Duitse troepen, zal worden 
herbouwd. Het kasteel te Kessel is in Nederland 
slechts een van twee nog bestaande burchten, die 
gebouwd zijn op een kunstmatig opgeworpen 
heuvel, een zogenaamde motte met een 
mergelstenen ringmuur uit de 12de eeuw. De 
andere is de Burcht in Leiden. De herbouw zal zo 
worden uitgevoerd dat de nog bestaande 
ringmuur, met nissen en kantelen, een gedeelte 
van de weergang, de muren van de grote zaal, de 
zijtoren en de poorttoren, worden gehandhaafd. 
De herbouw zal worden gerealiseerd door de bouw 
van een constructie op palen binnen de bestaande 
bouwsubstantie. Bij het ontwerp is uitgegaan om 
duidelijk zichtbaar te laten wat oud is en wat nieuw 
is aan het kasteel. In het motte-lichaam wordt wel 
een liftschacht in de zijtoren aangelegd met een 
ondergrondse toegang voor bezoekers en 
leveranciers, die zeker ook de toegankelijk van 
minder valide bezoekers moet waarborgen. Het 
kasteel en de motte hebben de status van een 
nationaal monument.  
 

   
Afb 1: Kasteel de Keverberg te Kessel vanaf de 
kasteeltuin. Achter de boom is de Neerhof. In de 
grote toren wordt de liftschacht aangelegd (foto: 
Jeroen wijnen). 

 
 
 
 
 
Als voorbereiding op een eventuele herbouw werd 
al in 1960 uitgebreid archeologisch en 
bouwhistorisch onderzoek verricht door prof. dr. 
Jaap Renaud. Men hield toen serieus rekening met 
een herbouw van het kasteel, omdat er elders ook 
veel verwoeste historische gebouwen werden 
opgebouwd. Omdat er geen nieuwe bestemming 
kon worden gevonden, werd echter gekozen voor 
een consolidatie van de kasteelruïne.  
 
Uit het onderzoek van prof. Renaud is gebleken 
dat in de motte restanten aanwezig moeten zijn 
van een burcht die in de 9de eeuw gebouwd moet 
zijn. Het betrof hier muren van 2 m dik, gemaakt 
uit ijzeroersteen en maaskeien, met daarop een 
vierkante houten woontoren van 15 m hoog. 
Brokken ijzeroer kunnen zich vormen op plaatsen 
waar een sterke kwel van het grondwater 
optreedt, zoals in veel beekdalen, of onderaan een 
helling van een Maasterras. Het huidige kasteel op 
de motte heuvel is waarschijnlijk in de 12de eeuw 
gebouwd. Er werden toen een toren en een 
mergelstenen ringmuur met weergang op bogen 
aan de binnenzijde aangelegd. Binnen de ringmuur 
is in de 13de eeuw een zaal gebouwd, met daaraan 
een poorttoren. Vervolgens bouwde men in 1325 
aan de noordoostzijde buiten de ringmuur een 
vierkante donjon. Rond 1400 werd nog een nieuwe 
poorttoren gebouwd aan de zuidoostzijde, de 
zogenaamde Maastoren. In de loop der eeuwen 
werden nog een aantal gebouwen opgericht 
binnen de muren van het kasteel. Wel werd in 1597 
het kasteel door Staatse troepen in brand 
gestoken, maar daarna werd het weer 
opgebouwd. 
 
De herbouw van kasteel de Keverberg ging 
gepaard met het graven van een liftschacht die 1,5 
m dieper komt te liggen dan straatniveau (zijnde 
de voet van de motte) en een doorgang door het 
mottelichaam. Dit was een uitgelezen kans om de 
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boven beschreven onderzoeksresultaten aan te 
vullen en verder te toetsen. Het onderzoek is een 
van de vereisten voor de vergunning voor de 
herbouw. Het Rijksinstituut van Cultureel Erfgoed 
adviseert de Werkgroep bij de bouw vanwege de 
monumentenstatus, terwijl ArchAeO de 
gemeente Peel en Maas adviseert over de 
voortgang en beleidsmatige processen wat betreft 
de archeologie. Het onderzoek van prof. Renaud 
heeft zich beperkt binnen de ringmuur en bovenop 
het motte-lichaam. De archeologische begeleiding 
met protocol opgraven is uitgevoerd onder leiding 
van Xavier van Dijk van RAAP, samen met 
vrijwilligers van Projectgroep de Keverberg. 
 

 
Afb. 2: Profiel in de toren. De helling van de motte is 
duidelijk te zien (rechts), gescheiden door puinlaagje 
van jongere ophogingen in de toren waaronder 
leemvloer ter hoogte van meetlint (foto: Jeroen 
Wijnen).  
 
In juni 2013 is begonnen met het afgraven van de 
grond in de zuidoostelijke zijtoren (donjon) uit 
1325. De afgraving in de toren werd laagsgewijs 
uitgevoerd met 20 cm per laag. De toren was 
opgedeeld in vier vakken. Van een van deze vakken 
werd de grond per laag gezeefd om 
aardewerkfragmenten, bouwmateriaal, bot, 
munten etc. uit te kunnen sorteren. In eerste 
instantie werd er een profiel aangelegd tegen de 
noordwestelijke muur van de toren, om de 
gelaagdheid van het grondpakket in de toren goed 
te kunnen vastleggen. 
De eerste 2 m zouden verstoord zijn door de 
opgravingen van prof. Renaud, maar al snel bleek 
dat deze verstoring beperkt was tot een strook aan 

de binnenkant, waar de oorspronkelijke ringmuur 
had gelegen. Bij het afgraven stootten de 
vrijwilligers op een klinkerbestrating, waardoor 
duidelijk werd dat wat daaronder lag waarschijnlijk 
niet was verstoord. Onder de klinkervloer werden 
al gauw verschillende ophogingen zichtbaar, al 
dan niet met puinbijmenging. Onder de eerste 
ophoging met puin onder de klinkervloer lag een 
leemvloer. Deze is meerdere malen gerepareerd 
omdat deze is gaan verzakken, voornamelijk 
doordat de toren aan het verzakken was. Er waren 
bij de uitvoering van het gravend onderzoek een 
aantal gapende scheuren in het muurwerk 
zichtbaar, van zeker 10 à 20 cm breedte. 
 
Aan de binnenkant van de toren werd de ringmuur 
aangetroffen, bestaande uit maaskeien. In de 
ringmuur was een grondboog zichtbaar die deel 
uitmaakte van de fundering van de muur. 
Grondbogen werden aangelegd als fundering en 
om stenen te sparen. Tegen deze grondboog is 
later een bakstenen steunbeer gebouwd, 
waarschijnlijk bij de bouw van de toren. De 
steunbeer fungeerde waarschijnlijk tegelijkertijd 
als ondersteuning van de ringmuur en als 
grondkering voor de grond achter de grondboog. 
De aanleg van de steunbeer was nodig omdat de 
grond buiten de ringmuur is afgegraven ter hoogte 
van de grondboog, waarschijnlijk bij de bouw van 
de toren. De ringmuur met grondboog en 
steunbeer werd in 1960 ook al door prof. Renaud 
opgegraven.  
 

 
Afb. 3: Steunbeer tegen grondboog in de ringwal. 
Links muurwerk van later gebouwde zijtoren (foto: 
Jeroen Wijnen).  
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In een later stadium van het onderzoek was te zien 
dat er grond was gestort vanaf de ringmuur in de 
toren. In het profiel was onder een zandpakket 
onder de leemvloer een laagje baksteenpuin 
zichtbaar dat op een helling moet zijn gestort 
vanaf de ringmuur. Deze helling maakte onderdeel 
uit van het motte-lichaam. In het profiel was 
tevens een tweede bakstenen steunbeer 
zichtbaar. Het is de auteur alleen niet duidelijk of 
deze de ringmuur moest ondersteunen of dat deze 
eveneens als grondkering heeft gediend. Een 
eventuele grondboog was niet zichtbaar bij het 
onderzoek. Toen het niveau onder de steunbeer 
werd bereikt, werd de opgravingsput verkleind om 
de stabiliteit van de steenbeer te kunnen 
waarborgen. In motte-lichaam zijn verder 
meerdere ophogingsfasen aangetroffen bij het 
verder afgraven van de grond in de toren.  
  
Omdat er grote scheuren in het muurwerk van de 
toren aanwezig waren en men op gegeven 
moment bang was voor implosie van de toren, 
werd eind juli 2013 besloten om deze te 
stabiliseren door hem te verankeren en te 
verstevigen. Daarom lagen de werkzaamheden stil 
tot februari 2014. In maart werd ook begonnen 
met het graven van de toegang. Daarvoor werd 
vanuit een bestaande kelder aan de voet van de 
motte verder in de heuvel gegraven, aan de 
voorzijde van het kasteel, aan de Neerhofzijde. In 
eerste instantie spitste het onderzoek zich toe op 
het opnemen van het profiel om de opbouw van 
het motte-lichaam te kunnen onderzoeken. Zo 
werd er in het profiel een pakketje van rond 30 cm 
aangetroffen van leemmateriaal met een fijne 
gelaagdheid, dat mogelijk als verharding heeft 
gefungeerd voor een pad naar het kasteel. Volgens 
Xavier van Dijk behoorden deze afspoellagen tot 
een opgang naar een grote toegangspoort. 
Restanten van deze poort bevinden zich dan ook 
langs het grootste raam aan de voorzijde 
(Neerhofkant) van het kasteel. De toegangsweg 
zou een zogenaamde ‘dwingel’ (zigzagweg) zijn 
die als een slinger naar boven, naar de grote poort 
liep. Deze dwingel was ruim twee meter breed, 
zodat men met paard en wagen naar boven naar 

de burcht kon komen. Deze toegangspoort, 
waarvan thans nog resten te vinden zijn in het 
muurwerk, is gerealiseerd bij de derde en laatste 
uitbreiding van de ronde burcht (ringwalburcht). 
 
Op een gegeven moment werd een laag 
aangetroffen met veel materiaal (bot en 
aardewerkfragmenten van rond de 11de eeuw). Er 
werd besloten dat de grond uit de doorgang 
voortaan gezeefd zou moeten worden. In het 
profiel van de doorgang was op gegeven moment 
te zien dat er een grondwalletje moet zijn geweest 
voordat de motte werd aangelegd. Aan de 
binnenkant van het walletje lagen maaskeien en 
onder andere ook een tephrietfragment die als 
versteviging van de wal of als bestrating zijn 
gebruikt. Het tephrietfragment is waarschijnlijk 
secundair gebruikt en fungeerde mogelijk in een 
eerder leven in de Romeinse tijd als molensteen. 
Hoger op het wallichaam waren lagen te zien van 
humeuzer materiaal, verbrande leem en schone 
zandlaagjes, terwijl tussen deze stenen aan de 
voet van de wal en tegen de helling van de wal 
humeuzer materiaal met verbrande leem 
aanwezig was.  
 

 
Afb. 4: grondwalletje met humeuzer materiaal,  
verbrande leem en schone zandlaagjes (foto: Jeroen 
Wijnen).  
 
Het kan zijn dat de verbrande leem als een soort 
versteviging van het wallichaam diende. Op de wal 
heeft mogelijk een palissade gestaan. Er is een 
mogelijk paalspoor aangetroffen, maar ik moet 
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erbij zeggen dat dit een gedurfde interpretatie is 
van de auteur zelf. Binnen deze omwalling is later 
in de 12de eeuw het motte-lichaam aangelegd, 
waarop de ringwal is gebouwd. Het oudste 
materiaal dat waarschijnlijk aan de burcht 
gerelateerd is, zijn een aantal fragmenten 
Karolingisch aardewerk (8ste/9de eeuw). 
 
Buiten de wal en rond de eerste motte (12de eeuw) 
werd een zes meter diepe droge gracht 
aangetroffen, waarin diverse aardewerk-
fragmentjes uit de 11de en 12de eeuw zaten. Eerder 
had men tijdens proefboringen al een ‘natte’ 
gracht aangetroffen buiten de voet van de muren 
van de woontoren. Bij de aanleg van een lange 
leidingsleuf werd eveneens een gracht 
aangetroffen in de kasteeltuin, nabij het pad voor 
het kasteel. Waar deze gracht deel van uitmaakt is 
de auteur niet bekend. In de kasteeltuin werd bij de 
aanleg van sleuven voor kabels en leidingen ook 
nog muurwerk uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. 
Het betreffende muurwerk, dat bij de 
toegangspoort aan de dorpsstraat is aangetroffen, 
is van een huis dat zelfs nog op oude foto’s staat. 
 
Bij het boren van funderingspalen aan de 
binnenkant van de ringmuur op de motte werden 
de gewelven van twee kelders ontdekt, die niet 
door prof. Renault in kaart waren gebracht. Wel 
waren ze, waarschijnlijk tijdens de consolidatie van 
de kasteelruïne, in de jaren vijftig volgestort met 
puin van de verwoesting in 1944. In het puin 
werden een aantal vloertegeltjes uit de jaren 
twintig en twee bierflesjes van Lindeboombier van 
voor de Oorlog aangetroffen. Na het verwijderen 
van het puin werden de twee kelders in kaart 
gebracht door de bouwhistoricus André Viersen. 
De kelders dateren uit de 17de eeuw en zijn 
waarschijnlijk, nadat het kasteel in de 
Tachtigjarige Oorlog door brand was verwoest, 

1 Het artikel is gebaseerd op: 
http://www.kasteeldekeverberg.nl/ en Ton Hendricks, 
2014: Stand van zaken herbouw Kasteel De Keverberg (2), 
(De Moennik, uitgave Heemkundekring Helden). 

aangelegd bij de herbouw begin 17de eeuw. De 
kelders zijn aangelegd tussen veel ouder 
muurwerk dat is opgebouwd uit mergelsteen. Het 
tussen de kelders gelegen muurwerk is aan de 
buitenkant aan beide zijden zorgvuldig aangelegd, 
waardoor is aan te nemen dat deze oorspronkelijk 
in het zicht zijn geweest.  
 
Omdat ik net in een periode van werkloosheid zat, 
had ik het genoegen en de mogelijkheid om nauw 
betrokken te zijn bij het veldonderzoek in het 
motte-lichaam van kasteel de Keverberg te Kessel. 
Vooral in 2013 was ik zo nauw betrokken dat ik tot 
plaatsvervangend opgravingsleider werd gebom-
bardeerd. In 2014 ben ik begonnen met mijn eigen 
bedrijf in de archeologische prospectie en 
grondradar, maar heb toen toch nog wel een dag 
per week gereserveerd om mee te werken bij het 
gravend onderzoek. De beschrijving van de 
onderzoeksresultaten zover deze mij bekend zijn, 
zijn niet definitief. De beschreven interpretaties 
zijn ter plaatse en snel gemaakt, maar kunnen nog 
worden herzien in de definitieve uitwerking door 
Xavier van Dijk van RAAP.  
 
Tot zo verre deze voorlopige resultaten die ik 
meegekregen heb bij het veldonderzoek en zoals 
ik ze in herinnering heb (met een beetje hulp van 
de website van Projectgroep De Keverberg en het 
artikel van Ton Hendricks in het historisch 
tijdschrift voor Helden “De Moennik”). Graag zou 
ik alle vrijwilligers van Projectgroep de Keverberg, 
de archeologische vrijwilligers en Xavier van Dijk, 
van RAAP willen bedanken voor de fijne 
samenwerking. 
 
 
 
 

 

2 Laagland Archeologie VOF: joetw1@hotmail.com.  
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Enkele Rössener Keile uit 
Belfeld en Reuver 
Wiel Luys1 
 
In het neolithicum (5300-2000 v. Chr.) was een 
groot deel van ons land met bos bedekt. Om aan 
goede akker- en weidegrond te komen, moest dit 
bos worden ontgonnen. Met stenen bijlen werden 
de kleine bomen gekapt, terwijl de grootste 
werden geringd. Hierbij werd de bast van de boom 
verwijderd, waardoor ze afstierven. De bomen 
konden gebruikt worden voor de bouw van huizen 
en het maken van erfafscheidingen. De eerste 
boeren van de lineaire bandkeramiek (5300-4800 
v. Chr.) gebruikten klein stenen dissels om deze 
bomen om te hakken. Hiermee konden bomen 
gekapt worden tot wel 30 cm dikte. Uit 
experimenten is gebleken dat zo’n boom in een 
half uur kon worden geveld.  
 
Na 4200 v. Chr. kwamen vuurstenen bijlen in 
gebruik. De vuursteen werd gewonnen in 
vuursteenmijnen. Zo kennen we in Limburg 
vuursteenmijnen in het Zuid-Limburgse Rijckholt-
St. Geertruid en Valkenburg. De gewonnen 
vuursteenknollen werden bovengronds bewerkt 
tot halffabricaten. Dit waren meestal ruw bekapte 
bijlen. Deze halffabricaten werden over grote 
afstand verhandeld. Via een netwerk van 
contacten werden de bijlen geruild tegen andere 
producten, zoals huiden, graan, zout en dergelijke. 
Hierdoor konden bijlen soms over grote afstanden 
verspreid raken. 
 
Aan de hand van de gesteentesoort kunnen we 
meer te weten komen over de handelsrelaties, die 
er toen geweest moeten zijn. Zo komen we in het 
werkgebied van de Heemkundevereniging Maas- 
en Swalmdal (Belfeld-Beesel-Reuver-Swalmen) 
bijlen tegen uit allerlei soorten vuursteen. Veelal is 
dit Rijckholt-, Lousberg-2, Valkenburg-3, en 
Simpelveld-vuursteen. Een bewijs dat er zo’n 6000  
jaar geleden al over grote afstand werd gehandeld. 
Doch we komen ook bijlen tegen, die uit nog 
 

 
 
 
 
 
 verdere oorden komen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval met  bijlen van lydiet4. Het materiaal lydiet, 
ook wel ftaniet genoemd, is vooral afkomstig uit d’ 
Ottignies in de Belgische provincie Brabant. 
Hemelsbreed van de winplaats tot de vindplaats 
een afstand van circa 140 km. Het materiaal werd 
in het begin van het neolithicum vooral voor dissels 
gebruikt. Later werden van het materiaal ook 
kleinere bijltjes gemaakt.  
 
Een andere steensoort, die over vrij grote afstand 
werd verhandeld, is Romigny-Lhéry-vuursteen. 
Deze vindplaats ligt zo’n 20 km ten zuidwesten van 
Reims. Het materiaal is dus over een afstand van 
zo’n 300 km getransporteerd. Ook in Reuver zijn in 
1982 bijlvondsten van deze steensoort gedaan.5 
Het betreft de top en een snededeel van een 
gepolijste bijl, evenals een compleet exemplaar. 
Bijlen van deze steensoort zijn een zeldzaamheid 
in Nederland.  
Dat er over een nog grotere afstand werd 
gehandeld, bewijzen enkele zogenaamde 
hamerbijlen uit amfiboliet. Amfiboliet is een 
vulkanisch gesteente, dat bij relatief bescheiden 
temperaturen (500-700°C) en uiteenlopende druk, 
gewoonlijk op een diepte van 10-30 km onder het 
aardoppervlak, wordt gevormd. Het is over het 
algemeen een grijsgroen, gelaagd gesteente met 
vlekken van lichtgekleurde mineralen, waardoor 
ze een gespikkeld uiterlijk hebben. Binnen de 
amfibolieten zijn verschillende varianten bekend. 
Een andere steensoort waar deze hamerbijlen 
vaak van gemaakt zijn, is Aktinolith 
Hornblendeschiefer, die door kleur en gelaagdheid 
sterk op de amfibolieten lijkt.6  
 
Er worden twee soorten hamerbijlen 
onderscheiden: de hoher durchlochter 
Schuhleistenkeil en de Breitkeil. Samen zijn ze 
beter bekend als Rössener Keile. Bij een 
inventarisatie van bijlen tussen Tegelen en 
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Roermond door Leo Verhart konden drie Rössener 
Keilen gedocumenteerd worden.7 Het betreft twee 
complete exemplaren en een fragment met 
steelgat.8 De eerste vondst (inv. nr. 36/172) werd in 
april 1983 in Reuver gedaan.9 De vinder meldde dat 
hij een "bijl" had gevonden bij het rooien van 
aardappelen op een akker tussen Reuver en 
Beesel. Het bleek te gaan om een wig, die in de 
vakliteratuur bekend staat onder de naam “hoher 
durchlochter Schuhleistenkeil”. Dit type kenmerkt 
zich door zijn asymmetrische vorm, zijn vaak 
buiten de lengte as gelegen conische doorboring 
en het feit dat de hoogte (dit wil zeggen gemeten 
loodrecht op de snede) bijna altijd meer bedraagt 
dan de breedte. Dit exemplaar was ook gemaakt 
uit amfiboliet. Het gesteente komt in Nederland 
niet voor, zodat het geïmporteerd moet worden. 
Vermoedelijk is het afkomstig uit Polen, waar dit 
gesteente voornamelijk wordt aangetroffen in de 
omgeving van Sobotka (het vroegere Zobten in 
Silezië).10  
 

 
Afb. 1: Rössener Keil uit Reuver (36/172).  
 
De lengte van het exemplaar bedraagt 12,9 cm, de 
grootste breedte 4,7 cm. De hoogte is niet precies 
te bepalen vanwege de buitengewoon 
asymmetrische vorm. We kunnen zeggen dat deze 
verloopt van 24 tot 35 mm. In de wig is een conisch 
steelgat gemaakt (2,2 tot 2,5 cm), dat een hoek 
van 22 graden maakt met de snede. Dit steelgat 
werd verkregen door middel van de holleboor 
techniek. Hiervoor gebruikte men hout of bot, 
waardoor een cilindrisch boorgat ontstond, 
waarvan de kern verwijderd kon worden. Om het 
boren wat te vergemakkelijken werd als 
slijpmiddel kwartszand met water gebruikt.11  

In 2007 werd in Belfeld eveneens een Rössener Keil 
uit amfiboliet gevonden (inv. 234/1). De lengte van 
de bijl bedraagt 31 mm, de breedte 50 mm, en de 
dikte 30 mm. In de bijl is een conisch toelopende 
doorboring aangebracht met een doorsnede van 
20 tot 23 mm. Deze doorboring verloopt parallel 
aan de snede en valt daarmee onder de Breitkeile.  
 
Gezien de vorm en de dikte van de snede van deze 
bijlen ligt een gebruik als bijl niet voor de hand. Uit 
onderzoek is gebleken dat de mensen van de 
Rössencultuur dit soort werktuigen gebruikten om 
er hout mee te bewerken. Ze waren namelijk 
landbouwers en voor hun huizenbouw was 
natuurlijk veel hout nodig, dat in de uitgestrekte 
bossen voldoende voorradig was. Deze bijlen 
werden daarbij waarschijnlijk gebruikt voor het 
kloven van hout. Zo zouden er houten pennen en 
wiggen mee gemaakt kunnen zijn voor het maken 
van houtverbindingen bij de bouw van huizen en 
waterputten.  
 

 
Afb. 2: Rössener Keil uit Belfeld (234/1).  
 
Zoals de benaming al zegt, wordt dit soort wiggen 
toegeschreven aan de Rössencultuur (4900 - 4200 
v. Chr.), genoemd naar een vindplaats in de buurt 
van de Duitse stad Merseburg aan de Saale, waar 
in 1862 een neolithisch grafveld werd ontdekt. Het 
is een cultuur, die vooral bekend is geworden door 
opgravingen en vondsten in het Rijn-Main-
Neckargebied en Midden-Duitsland. De 
Rössencultuur volgt in Duitsland de cultuur van de 
eerste boeren van de Bandkeramiek op. Hun 
nederzettingen concentreren zich vooral in 
Midden-Duisland, maar vlak over de Nederlandse 
grens komen ze ook voor onder andere op de 
Aldenhovener Platte ten noorden van Keulen. Ook 
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zouden er aardewerkscherven gevonden zijn bij 
Kaldenkirchen, Brüggen en Bracht.12 Deze wijzen 
erop dat net ten oosten van het werkgebied van de 
Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal 
mogelijk ook nederzettingen te verwachten zijn.  
In Nederland zijn er slechts enkele nederzettingen 
bekend: bij Maastricht-Randwijck, waar in 1988 
enkele kuilen met aardewerkscherven, vuurstenen 
werktuigen en maalstenen werden gevonden, en 
ten oosten van Nijmegen. In Midden- en Noord-
Limburg kennen we geen nederzettingen. Wel 
kennen we een opvallende concentratie van 
stenen Rössen artefacten in het Limburgse 
Maasdal. Zo zijn er behalve de bovengenoemde 
vondsten ook Rössener Keilen gevonden in o.a.: 
Kessel (een tweetal exemplaren), Helden, Blerick, 
Asselt, Diergaarde, Echt, Maasbracht, Posterholt 
en Melick. Inmiddels zijn er in Diergaarde, St. 
Odiliënberg, Herkenbosch, Grathem en Neer ook 
scherven van deze cultuur gevonden.13 
Opvallend is dat de meeste Rössener Keile in 
Limburg buiten het verspreidingsgebied van de 
Rössencultuur worden gevonden. Daarvoor zijn 
verschillende verklaringen mogelijk. Het kan zijn 
dat er wel Rössenbewoning is, maar dat dit 

1 Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal; 
w.luys@home.nl.  
2 Lousbergvuursteen is een grijze vuursteensoort, die 
genoemd is naar de bij Aken gelegen Lousberg. Deze 
steensoort kenmerkt zich door het voorkomen in 
plaatvorm waarbij in het gesteente rode tot 
chocoladekleurige vlekken voorkomen, die ontstaan zijn 
door inwerking van ijzeroxide. Door de dunne lagen 
kunnen er geen grote bijlen van gemaakt worden; 
vandaar dat het meestal kleine bijtjes betreft.  
3 Luys W., 1992. Archeologische vondsten en opgravingen 
in Beesel Reuver Belfeld Swalmen (1987-1991). In: 
Jaarboek Maas- en Swalmdal nr.12 (1992), blz. 117-119. 
4 Idem, blz. 115-116. 
5 Polman S.P., 1995. Archeologische vuursteenvondsten 
uit Romigny-Lhéry (F) gevonden te Beesel. In: Jaarboek 
Maas- en Swalmdal nr. 15 (1995), blz. 147-148 . 
6 Verhart L., 2012. Contact in stone: adzes, Keile and 
Spitzhauenin the Lower Rhine Basin - Neolithic stone 
tools and the transition from Mesolithic to Neolithic in 
Belgium and the Netherlands. In: Journal of Archaeology 
in the Low Countries 4-1 (oktober 2012), 14. 
7 Verhart L., 2011. Er is meer dan houthakken. Jaarboek 
Maas- en Swalmdal nr. 31 (2011) blz. 56-71. 

archeologisch verder niet zichtbaar is. Een tweede 
verklaring kan zijn dat mensen van de 
Rössencultuur zich tijdelijk hier ophielden en deze 
werktuigen hebben achtergelaten.  Een derde 
verklaring kan zijn dat de objecten zijn geruild, 
tussen boeren van de Rössencultuur en jagers / 
verzamelaars. Combinaties van bovenstaande 
verklaringen zijn natuurlijk ook mogelijk.  
 

 
Afb. 3: Verspreiding van Rössener Keile in in het 
stroomgebied van Maas (rood) en Rijn (blauw) (bron:  
Verhart 2012).  
 

8 Inmiddels is er nog een fragment bekend, dat in 1987 
gevonden werd. Het feit dat het slechts de helft (top) van 
een bijl betreft, die ook nog voor een deel gespleten is, 
maakt een datering een stuk moeilijker. Gezien echter de 
asymmetrische doorboring hebben we hier 
hoogstwaarschijnlijk ook te maken met een Rössener 
Keil. 
9 Luys W., s.d. Archeologische vondsten en opgravingen 
in Beesel Reuver Belfeld Swalmen (1982-1986). In: 
Jaarboek Maas- en Swalmdal nr. 7, blz. 96-98. Helaas is 
deze bijl terug naar het “thuisfront” in Polen waar deze 
door de schoondochter van de eigenaar van de vondst 
gebruikt wordt om deze aan de schoolkinderen in haar 
klas te laten zien.  
10 Niet uitgesloten is dat het ook nog om Aktinolith 
Hornblendeschiefer kan gaan. Dan zou deze afkomstig 
kunnen zijn uit Bohemen. (Verhart 2012).  
11 Weiner J., 1980. Vom Rohmaterial zur Gerät zur 
Technik der Feuersteinbearbeitung. In: 5000 Jahre 
Feuersteinbergbau. Bochum (1980), blz. 227]. 
12 Loewe G., 1992. Kreis Kempen-Krefeld. Archäologische 
Denkmäler im Rheinland. Band 3 Düsseldorf 1971. 
13 Smeets, J. "25 Jaar HVR archeologie". In: Roerstreek 24 
(1992), blz 91. 
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Prehistorische vuursteenmijn 
Rijckholt-St Geertruid 
Joep Orbons1 
 
In het Savelsbos, op de oostelijke rand van het 
Maasdal, ligt de bij velen welbekende 
prehistorische vuursteenmijn van Rijckholt-St 
Geertruid. Het is een beschermd archeologisch 
monument en ligt in een natuurgebied dat 
onderdeel uitmaakt van het Natura-2000 gebied 
Savelsbos. De vuursteenmijn is bijzonder omdat 
het een van de weinige locaties in Limburg (en 
Nederland) is waar bezoekers hun neus midden in 
prehistorische resten kunnen steken. In de 
vuursteenmijn is het donker, de kou van de 
mijnwerker van destijds is voelbaar en de mergel 
en vuursteen zijn tastbaar aanwezig. De 
vuursteenmijn heeft ook nog eens heel herkenbare 
verbindingen met hedendaagse industrie, handel 
en techniek. De vuursteenmijn kan daarom 
worden beschouwd als het oudste industriële 
monument van Nederland. Op weinig plaatsen 
komt de archeologie zo dicht bij de bezoeker en 
zijn hedendaagse leefwereld.  
 

 
Afb. 1: De ingangen van de vuursteenmijnen in het 
Savelsbos (foto: Joep Orbons).  
 
De eigenaar van de vuursteenmijn is 
Staatsbosbeheer. Zij hebben tussen 1964 en 1972 
medewerking verleend aan een bijzondere 
opgraving van de vuursteenmijn door leden van de 
Nederlandse Geologische Vereniging, Afdeling  

 
 
 
 
 
Limburg. Georganiseerd door de gebroeders 
Felder, is een moderne gang gegraven in een 
heuvelwand op het niveau van de prehistorische 
mijngangen om zo een goede toegang tot de 
prehistorische ontginningen te krijgen. Na het 
beëindigen van de opgraving in 1972, is de gang 
voor bezoekers toegankelijk gemaakt en door 
Staatsbosbeheer verder onderhouden en 
geëxploiteerd, zodat geïnteresseerden de mijn 
konden bezoeken. Verder onderzoek is nadien 
nauwelijks meer uitgevoerd tot 2008.  
Tussen 2008 en 2012 heeft de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed (RCE) een grootschalig archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in het gebied rondom de 
vuursteenmijn.2 Het doel van dit onderzoek op een 
gebied van 250 hectare was tweeledig. De RCE 
heeft daarbij zoveel mogelijk archeologische 
informatie verzameld over de omgeving van de 
vuursteenmijn, om de aard, de omvang, de 
ouderdom en de kwaliteit van de archeologie en de 
context vast te stellen. Een tweede doelstelling 
was meer ervaring op doen met een 
gecombineerde aanpak van diverse 
onderzoeksmethoden, om tot het archeologische 
resultaat te komen. In dat kader zijn op 
grootschalige gebieden vlakdekkende 
oppervlaktekarteringen uitgevoerd, zijn vele 
boringen verricht, is er geofysisch onderzoek 
uitgevoerd en zijn er op gerichte locaties 
proefsleuven gemaakt.  
Van dit onderzoek zijn enkele uitgebreide 
publicaties beschikbaar die via de website van de 
RCE gratis te downloaden zijn.3  
Het booronderzoek heeft veel informatie 
overgeleverd over de opbouw van de löss-lagen en 
de mate van erosie, die aan de rand van het plateau 
het grootste is.  
De oppervlaktekartering, gedeeltelijk verricht in 
samenwerking met AVL-leden, is in vakken van 5 
bij 5 meter uitgevoerd, waarbij al het materiaal 
verzameld en gedetermineerd is. Er zijn ruimtelijke 
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verspreidingspatronen herkenbaar, die van het 
paleolithicum tot de ijzertijd gaan. In deze 
patronen zijn gebieden herkenbaar die mogelijk 
als bewoning gediend hebben en gebieden waar 
mogelijk vuursteenbewerking plaatsgevonden 
heeft.  
Ook is tijdens dit onderzoek een uitgebreid 14C 
onderzoek uitgevoerd op een aantal artefacten die 
tijdens de opgraving van 1964 tot 1972 gevonden 
zijn. Met deze moderne technieken is een 
duidelijker beeld gekregen van de ouderdom van 
de opgegraven vuursteenmijnen.  
 
De ontginning van de vuursteen is aan het begin 
van de Michelsbergcultuur in 5320 ± 40 BP gestart 
en heeft doorgelopen tot in de periode van de 
Stein-groep in 4470 ± 35 BP. Een heel bijzondere 
verrassing was de datering van een schedel die 
tijdens de opgraving 1964-1972 in de 
vuursteenmijn aangetroffen werd. Destijds werd 
deze schedel als een neolithische rituele depositie 
gezien maar uit het onderzoek blijkt dat het een 
recente schedel van maximaal 300 jaar oud is. Het 
verhaal achter deze vondst heeft daarmee een 
heel bijzonder wending gekregen.  
 

 
Afb. 2: Het weerstandsonderzoek in actie (foto: Joep 
Orbons).  
 
Maar er kwam meer bijzonders uit dit onderzoek. 
Met geofysische weerstandsmetingen is het 
gebied rondom de bekende vuursteenmijn 
onderzocht om na te gaan tot waar de schachten 
doorlopen. Bekende schachten van de opgraving 

uit de jaren 60 zijn aangetroffen in de metingen en 
ook de begrenzing van het schachtengebied. Dit 
geofysisch onderzoek is nog verder doorgezet. Op 
basis van de oppervlaktekarteringen is een gebied 
geselecteerd waar vermoedelijk vuursteen-
bewerking plaats gevonden heeft. Dit gebied is 
vervolgens uitgebreid onderzocht met de 
geofysische metingen. Deze metingen leverden 
een patroon van puntvormige vlekken op, die 
gelijkmatig verdeeld zijn over het gebied. Het 
ruimtelijke verspreidingspatroon van deze 
puntlocaties komt overeen met de spreiding van 
de bekende schachten van de vuursteenmijnen. 
Dit patroon, in samenhang met de vondst van 
vuurstenen werktuigen, deed vermoeden dat op 
deze locaties een nieuw, nog onontdekt 
vuursteenmijnbouw gebied ligt. In afbeelding 3 zijn 
de mogelijke schachten als de zwarte vlekken 
weergegeven. 
Om dit te bevestigen, zijn enkele locaties met 
proefsleuven en boringen nader onderzocht. 
Vreemd genoeg laten deze proefsleuven zien dat 
de punten een natuurlijke vulling hebben. Het blijft 
nu dus de grote vraag of deze puntlocaties 
vuursteenmijnen zijn, of dat het natuurlijke 
structuren zijn. Nader onderzoek zou daarvoor 
ingezet moeten worden. Op dit moment blijft het 
een raadsel.  
 

 
Afb. 3: Resultaten van het weerstandsonderzoek 
(bron: ArcheoPro).  
 
Uit het onderzoek kwamen niet alleen neolithische 
resultaten naar voren. Ook het paleolithicum 
leverde enkele bijzondere nieuwtjes op. In het 
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verleden werden vooral langs de terrasranden 
paleolithische vondsten gedaan. Het boor-
onderzoek liet zien dat het plateau afgedekt is met 
een laag lössgrond die plaatselijk meerdere meters 
dik kan zijn, en dat onder die afdeklaag de 
paleolithische oppervlaktes aanwezig zijn. Aan de 
randen van de plateaus erodeert deze afdeklaag, 
waardoor juist daar de paleolithische vondsten aan 
het oppervlak komen. Waarschijnlijk zijn veel meer 
artefacten uit het paleolithicum nog intact op dat 
dieper gelegen niveau. Om dit te testen werd een 
diepe proefsleuf gegraven op zo’n 100 meter van 
de terrasrand, met als doel deze lagen lössgrond te 
bestuderen.4 Het toeval wil dat juist in deze 
proefsleuf vier vuurstenen artefacten werden 
aangetroffen uit het paleolithicum, precies op de 
voorspelde diepte.  
 
Kortom, het gebied van de vuursteenmijn Rijckholt 
– St. Geertruid heeft veel meer te bieden dan 
alleen de ondergrondse mijngangen, waaronder 
ook de bronstijdgrafheuvels die elders in de 
nummer worden besproken.  
 
In 2017 geleden heeft Staatsbosbeheer besloten 
de exploitatie van de vuursteenmijn over te dragen 
aan de Stichting Ir. D.C. van Schaik. De Van 
Schaikstichting is een vrijwilligersstichting die 
diverse mergelgroeves beheert en exploiteert in 
het Mergelland. De stichting heeft daarvoor 
vergunningen, een technische dienst, sponsoren 
en een groep vrijwilligers, die zich inzetten voor 
zowel de mergelgroeven als de vuursteenmijn. De 
essentie van de werkwijze van de Van 
Schaikstichting is samenwerking, onder andere 
met de AVL: met zoveel mogelijk mensen en 
organisaties zich inzetten voor het behoud van de 
mooie, bijzondere en unieke ondergrondse 
landschappen die in Zuid-Limburg te vinden zijn.  
In 2017 heeft de van Schaikstichting met de 
bestaande gidsengroep de excursies en bezoeken 
weten voort te zetten. Er zijn ruim 50 excursies 
geweest waarbij ruim 850 bezoekers ondergronds 
hebben genoten onder begeleiding van een gids.  
Tijdens de winter van 2018 is een nieuwe groep 
gidsen geworven. Er was plaats voor ongeveer 10 

nieuwe gidsen, maar blijkbaar heeft de 
vuursteenmijn een enorme aantrekkingskracht, 
want er zijn ruim 45 aanmeldingen binnen 
gekomen van mensen die graag aspirant gids 
willen worden. Na zorgvuldige selectie zijn 
momenteel dertien nieuwe gidsen in opleiding, die 
zich specialiseren in geologie, archeologie, 
landschap, natuur en de geschiedenis van de 
vuursteenmijn in het Savelsbos.  
 
Wat maakt de vuursteenmijn zo bijzonder? 
Bezoekers zien vooral een betonnen gang met 
vensters links en rechts. Achter ieder venster kijk je 
de prehistorische gangetjes in.  
 

 
Afb. 4: Eén van de gangen van de vuursteenmijnen 
(foto: Joep Orbons).  
 
Maar het echte bijzondere zit vooral in het verhaal 
eromheen. Het gebied rondom de vuursteenmijn 
is een archeologisch landschap. Werktuigen 
achtergelaten door Neanderthalers  langs de 
terrasrand vertellen zowel over het leven van de 
eerste mensen in onze streken als ook over de 
ijstijden en de lössafzettingen die in de oude 
prehistorie plaats vonden.  
In het neolithicum veranderde het landschap en 
veranderde de mens van jager-verzamelaar naar 
boer. De vuursteenmijn speelde daar een 
belangrijke rol in. Zeker in de Schoone Grub, een 
erosiegeul in het Savelsbos, waar de eerste 
vuursteen eenvoudigweg uit de wand werd 
gehaald, voordat er verticale schachten werden 
gegraven.  
Maar ook na deze jonge steentijd blijft de mens zijn 
stempel drukken op het Savelsbos. De Henkeput is 
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een nog altijd heel zichtbaar mysterie, waarover 
diverse theorieën rondgaan, de ene romantisch, de 
andere meer realistisch.  
In de middeleeuwen drukken de ontginningen 
vanuit het dal richting het plateau een enorm 
stempel op het landschap, onder andere door de 
ondergrondse kalksteengroeves, beter bekend als 
de mergelgrotten.  
Geleidelijk wordt het landschap meer herkenbaar. 
De dorpen op het middenterras aan de voet van 
het Savelsbos krijgen vorm, omringd door 
fruitboomgaarden. Het bosgebied zelf behoud 
lange tijd een belangrijke functie voor onder 
andere de levering van hout en grind. 
Juist dit landschap dat tweehonderdduizend jaar 
menselijke sporen laat zien, is wat een bezoek aan 
de vuursteenmijn zo boeiend maakt.  
 
Wat gaan we in de toekomst doen?  
Al het moois zoals hierboven beschreven, komt 
alleen tot leven met het verhaal van de gids en zelfs 
dan is een goed inbeeldingsvermogen nodig van 
de bezoeker om te kunnen doorzien hoe de 
vuursteenmijn functioneerde. Neem als voorbeeld 
de vuursteenmijn zelf. Het is niet een enkele mijn; 
de vuursteenmijn bestaat uit vele kleine 
vuursteenmijntjes, ieder met een eigen schacht 
met een paar gangetjes waar de vuursteen 
uitgehaald is. Doordat tijdens de opgraving alles 
uitgegraven is, lijkt het nu een groot open systeem 
te zijn, maar zo heeft de prehistorische mens het 
nooit gezien. Zeker voor bezoekers in de betonnen 
tunnel is het heel lastig voor te stellen hoe de 
kleine mijntjes samen over een periode van 
duizend tot tweeduizend jaar dit complexe stelsel 
gevormd hebben.  
Het is onze bedoeling om te gaan werken aan een 
verbeterde visualisatie van de archeologie, de 

1 Voorzitter Stichting Ir D.C. van Schaïk / ArcheoPro: 
j.orbons@archeopro.nl.  
2 Deeben J., M.E.T. de Grooth, J.W. de Kort, R.C.G. 
Lauwerier, M.E. ter Schegget, 2011. Archeologisch 
onderzoek in de omgeving van het prehistorische 
vuursteenmijnveld te Rijckholt – St. Geertruid, De 
resultaten van 2008 en 2009. RAM 202 en Deeben J., J.W. 
de Kort, 2013. Archeologisch onderzoek in de omgeving 

geologie, het verhaal van de opgraving en het 
landschap van de mijn zodat voor de bezoekers en 
geïnteresseerden het verhaal nog duidelijker 
wordt.  
Ook wordt een nieuw onderzoek voorbereid. De 
universiteit van Wenen is bezig met een onderzoek 
naar het identificeren van vuursteen uit 
vuursteenwinplaatsen door heel Europa. Door de 
vuursteen heel gedetailleerd geochemisch te 
identificeren, wordt bekend wat de zogenaamde 
chemische vingerafdruk is van de vuursteen. Door 
dit te vergelijken met de chemische vingerafdruk 
van vuursteen vondsten in Europa, kunnen deze 
vondsten teruggevoerd worden tot de bron waar 
ze gewonnen zijn. Dit vertelt dan weer veel over 
het verspreidingspatroon van de vuursteen en het 
belang van de vuursteenmijnbouw bij Rijckholt-St. 
Geertruid.  
 
Zo ontstaan er bij de vuursteenmijn nieuwe 
mogelijkheden voor bezoek en voor onderzoek.  
 

 
Afb. 5: Het monument van de vuursteenmijnbouw 
(foto: Joep Orbons).  
 

van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt – 
St. Geertruid, De resultaten van 2010. RAM 218. 
3 Deze RAM rapporten zijn te downloaden op: 
https://archeologieinnederland.nl/publicaties. 
4 Baelen A. van, Y. Raczynski-Henk, J.W. de Kort, H.. 
Huisman, B. van Os, A.J. Versedaal, J. Wallinga, E.P.M. 
Meijs, J. Deeben, 2017, Onderzoek naar de stratigrafie 
van de lösssequentie en de daarin aangetroffen 
artefacten op De Kaap bij St. Geertruid., RAM 236. 
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Weert Van Hornestad. De 
biografie van erfgoedaspecten 
in de stad en regio  
Wim Truyen1 
 
Inleiding 
Vanaf januari 2018 voert de gemeente Weert de 
identiteitscampagne Weert Van Hornestad. De 
dynastie van de Van Horne’s heeft namelijk vanaf 
het midden van de 13de eeuw een zeer belangrijk 
stempel gedrukt op de stadswording en 
identiteitsvorming van Weert. De identiteit en het 
DNA van Weert is daarom onlosmakelijk 
verbonden met de Van Horne’s. In de 
erfgoedaspecten in de leefomgeving van Weert is 
deze relatie zowel gemaskeerd (ondergronds) áls 
nog tastbaar in de fysieke ruimte aanwezig. In dit 
artikel wordt aandacht besteed aan de 
stadswording van Weert, in relatie tot de dynastie 
van de Van Horne’s. Daarbij wordt de biografie van 
het bovenregionale stedelijk landschap als 
uitgangspunt genomen. 
 

 
Ab. 1: Logo van ‘Weert Van Hornestad’ (bron: 
gemeente Weert).  
 
Van Hornejaar 2018 
Als onderdeel van de identiteitscampagne Weert 
Van Hornestad is het jaar 2018 verheven tot het 
Van Hornejaar. De aanleiding ligt in het feit dat de  

 
 
 
 
 
 
 
gebeurtenissen die in 1568 zich hebben afgespeeld 
rond het driemanschap waarvan Philips van Horne 
deel uitmaakte, nog altijd zeer tot de 
verbeeldingen spreken. 
De gebeurtenissen in 1568 (in 2018  450 jaar 
geleden), vormen namelijk een belangrijk 
scharnierpunt in een proces dat tachtig jaar later 
(1648) zal uitmonden in de officiële erkenning van 
een volstrekt nieuw ministaatje op het politieke 
wereldtoneel. Het nieuwe ministaatje, de 
Republiek der Verenigde Nederlanden, weet zich in 
zeer korte tijd op te werken tot een geduchte 
grootmacht op militair-, handels- én 
cultuurgebied. 
 
Eén van de historische aspecten, welke in dit kader 
tot de verbeelding spreken en in het collectieve 
geheugen een plaats kregen, zijn de dramatische 
gebeurtenissen rond de onthoofding van Egmont 
en Horne, welke zich op 5 juni 1568 afspeelden op 
de Grote Markt te Brussel. Het lot dat de graven 
Egmont en Horne trof was, achteraf gezien, de 
aanleiding tot het einde van een tijdperk: de late 
middeleeuwen. Tegelijkertijd wordt dit gezien als 
een overgangsmoment van de ridderlijke 
middeleeuwse bestuurscultuur naar een moderne 
staats- en bestuursvorm van steden en provincies, 
die uiteindelijk vrijheid en zelfbestuur voor de 
Nederlandse bevolking opleverde. 
 
De fysieke biografie 
De stadswording van Weert staat in directe relatie 
tot de dynastie van de Van Horne’s. De ondertitel 
De biografie van erfgoedaspecten in de stad en regio 
verdient een toelichting. Het belangrijkste 
onderwerp van dit artikel is namelijk niet de 
historische geschiedschrijving over de Van 
Hornedynastie. Deze geschiedschrijving, waarin 
het verwerven van adellijke invloed en allianties 



22 
 

door het verwerven van huwelijkse- en 
familiebanden, is uiterst interessant. De 
geschiedschrijving van de oudste heren Van 
Horne, waarover overigens nog onduidelijkheid 
bestaat, gaat voor een groot deel terug op de 
omvangrijke 19de eeuwse studie van Goethals2. 
Hedendaagse bronnenstudies3 bevestigen het 
beeld dat de lacunes in onze kennis over de 
geschiedenis van de (oudste) Van Horne’s en de 
onduidelijkheden die er daardoor bestaan, veelal 
te wijten zijn aan het ontbreken van geschreven 
bronnen. De gegevens die uit andere dan 
geschreven bronnen beschikbaar (kunnen) komen, 
zijn daarom van groot belang. Het onderwerp van 
dit artikel is in de eerste plaats een toelichting en 
analyse van de niet-geschreven bronnen: de 
fysieke biografie van de erfgoedaspecten in de stad 
en regio. Gegevens uit archeologisch onderzoek en 
bestudering van de historische geografie zijn 
hiervoor het uitgangspunt.  
 
De erfgoedaspecten 
Onder erfgoedaspecten worden de infra-
structurele en ruimtelijke elementen verstaan. 
Hiertoe behoort allereerst het nog in de fysieke 
omgeving bewaarde erfgoed, zoals infrastructuur, 
(historische) wegen, gebouwen, waterlopen en 
zichtbare historische elementen in het landschap. 
Daarnaast zijn er de thans niet meer tast- en 
zichtbare elementen die evenwel nog ondergronds 
aanwezig zijn in de vorm van archeologische 
resten. Daar waar resultaten van archeologisch 
onderzoek gecombineerd kan worden met 
historisch geografisch onderzoek, is het mogelijk 
om een reconstructie te maken van de vorming 
van de regio en de stadswording. 
Ten slotte is voor deze biografie ook het 
immaterieel erfgoed van belang. Daarbij valt te 
denken aan het dialect en specifieke lokale en 
regionale gebruiken. Zo is bijvoorbeeld bekend dat 
het Weerter dialect binnen de singels anders klinkt 
dan dat in de periferie4. Tot zeker in het midden 
van de 20ste eeuw is opvallend dat de kledingstijl 
binnen de singels anders was dan buiten de singels. 
De Genius Loci, ofwel de geest van de locatie is een 

onderwerp dat zeker ook tot het immaterieel 
erfgoed gerekend moet worden5. 
 
Het Eiland van Weert 
Het uitgestrekte gebied met een oppervlak van 10 
bij 5 km rondom Weert ligt op een zogenaamd 
dekzandeiland. Dit hoger gelegen gebied 
kenmerkt zich door leemhoudende, vruchtbare 
gronden en uitgestrekte akkercomplexen. De 
micro-regio Eiland van Weert is aan weerszijden 
omgeven door de natuurlijke bescherming van 
uitlopers van hoogveenmoeras in het noordwesten 
(de Groote Peel) en door slechte drainage ontstane 
moeraspelen in het zuidoosten (zoals de Moesel-, 
Koots- en Dijkerpeel). Het gebied bevindt zich 
geologisch gezien in de Roerdalslenk. Deze slenk is 
een 25 kilometer brede, zuidoost-noordwestelijk 
lopende zone tussen de Eifel en de Noordzee. De 
slenk wordt begrensd door twee breuken in de 
aardkorst, aan weerszijden waarvan horsten of 
blokken liggen. In het oosten is dat de 
Peelrandbreuk en het Peel Blok en in het westen de 
Feldbissbreuk en het Kempen Blok. Door 
voortdurende bewegingen in de aardkost stijgen 
de blokken (ofwel horsten) en daalt de slenk. De 
daling van de slenk verloopt niet heel erg snel: 
ongeveer een halve centimeter in een 
mensenleven6. De oudste afzettingen van dekzand 
in de Roerdalslenk zijn in de diverse glacialen 
(“ijstijden”) gevuld met lagen grind en zand, 
afgezet door de wind en (smelt)water. Met name 
door het archeologisch onderzoek van de 
afgelopen decennia is gebleken dat de bovenste 
dekzandniveaus op het eiland relatief leemrijk zijn. 
Dit maakt het gebied bijzonder geschikt voor 
landbouw. 
Het Eiland van Weert heeft vanaf de prehistorie 
een intensieve en langdurige bewonings-
geschiedenis gekend. Mede daarom is het sinds 
2008 aangewezen als één van de zes 
aandachtsgebieden archeologie7 in de provincie 
Limburg. De vele archeologische onderzoeken op 
het dekzandeiland8, van de afgelopen decennia, 
onderbouwen de langdurige bewonings-
geschiedenis sinds de prehistorie. Bovendien 
neemt het Eiland van Weert binnen de 
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Roerdalslenk een aparte plaats in. Een restant van 
een zeer oude gesteenteplooiing (anticlinale 
structuur) in de ondergrond zorgt mede dankzij 
gesteentedrukprocessen voor een relatief hoge 
ligging binnen de slenk. Daardoor ligt het Eiland op 
de waterscheiding van drie afwateringssystemen: 
in het noorden die van de Dommel en de Aa, en in 
het zuiden die van de Tungelroysche beek. Het 
eiland wordt als gevolg hiervan door geen enkele 
natuurlijke waterloop doorsneden9. 
 

 
Afb. 2: het Eiland van Weert (bron: gemeente 
Weert10). 
 
Stadswording en identiteit 
De ontwikkeling van de erfgoedaspecten in de 
leefomgeving zijn van belang voor de 
identiteitsvorming en stadswording. In het vervolg 
van dit artikel blijft het de vraag of er daarbij 
volgens een vooropgezette planning gewerkt is of 
dat de stadswording via een natuurlijk patroon tot 
stand gekomen is. De belangrijkste 
erfgoedaspecten worden in deze biografie 
geanalyseerd en toegelicht. 
 
a) regionale infrastructuur 
Het dekzandeiland, welk door een natuurlijke 
omgeving van moerassen en pelen beschermd 
was, was bereikbaar door zogenoemde 
zandbanen. De zandbanen die voor de 
ontwikkeling van Weert van belang zijn hebben 
een Noord-Zuid en een West-Oost gerichte 
oriëntatie. Kaarten zijn een onmisbaar hulpmiddel 
voor de kennis over de geschiedenis van het 
landschap. Op het kruispunt van deze 

(handels)routes kwam de Markt van het latere 
Weert tot ontwikkeling. 
Bekend uit archeologisch onderzoek is onder meer 
dat er op dit knooppunt naast de Markt eveneens 
een openbare waterput11 én de voorloper van de 
huidige St. Martinuskerk gelokaliseerd waren. 
 

 
Afb. 3: De basisinfrastructuur met de Markt op het 
knooppunt van historische wegen (bron: gemeente 
Weert).  
 
b) lokale infrastructuur 
In de fysieke ruimte van Weert is in de 
infrastructuur het vroegmiddeleeuwse stadplan 
nog voor een belangrijk deel bewaard gebleven. 
Het middeleeuwse grondplan van Weert is tot op 
de dag van vandaag in zijn basisvorm bewaard 
gebleven. Het economisch belang van de Markt12 
liggend op het kruispunt van historische wegen is 
daarbij één van de essentiële zaken in het 
stadswordingsproces. Op de Markt komen de 
toegangswegen: Langstraat, Maasstraat, 
Hoogstraat, Beekstraat en Molenstraat samen. 
Deze straten mondden aan de singelring uit aan 
toegangspoorten tot de stad, telkens voorzien van 
een brug over de stadsgracht13. De Hegstraat, 
welke uitmondde in de Morregat- of Laarpoort 
vormt daarop een uitzondering omdat deze weg 
niet tot de hoofdstraten die toegang geven tot het 
stadshart gerekend wordt. In het midden van de 
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15de eeuw, als kasteel De Nijenborgh gebouwd is, 
komen er wegen vanuit de periferie van Weert 
richting het kasteelcomplex en de Tiendschuur. De 
horige boeren in de buitenijen van Weert dienden 
immers jaarlijks een deel van de opbrengst van hun 
gewassen te brengen naar de Tiendschuur. In de 
noord-westelijke periferie van Weert zijn sinds het 
midden van de jaren negentig van de vorige eeuw 
vele archeologische onderzoeken14 uitgevoerd. 
Daarbij zijn historische wegen en waterwegen15 
getraceerd die in de loop der eeuwen onder het 
oppervlak verdwenen zijn. In een recente 
opgraving16 is een weg aangetroffen richting de 
Laar- of Morregatpoort, die ook op de plattegrond 
van Jacob van Deventer staat aangegeven. 
 
c) de regionale verkenning  
De plekken waar de nederzettingen, de akkers, de 
graslanden en de akkerbouwgebieden lagen, zijn 
nooit zomaar uitgekozen. Soms speelden 
immateriële en daardoor ongrijpbare zaken als 
“een goed uitzicht” of “hier voelt het goed” een rol, 
maar vaker gaven essentiële kwaliteiten als 
vruchtbaarheid, lemigheid en waterhuishouding 
van de bodem, strategische ligging, veiligheid en 
beschutting, de nabijheid van goed drinkwater, de 
bereikbaarheid en ontsluiting door (zand)wegen 
de doorslag. De Van Horne’s zullen de regio Weert 
overwegend verkend hebben via de hierboven 
genoemde oostelijke toegangsroute17 die 
georiënteerd is op het oosten. Waarom zij zich in 
de loop van de 14de eeuw zich steeds meer 
gefocust hebben op de bewoning in Weert, en 
daarmee op de ontwikkeling van Weert is niet 
duidelijk.  
Immers voor de vestiging van een nieuw domicilie 
had de adellijke dynastie ook voor een andere 
locatie in de euregionale zone van het huidige 
Nederlands en Belgisch Limburg of Brabant 
kunnen kiezen. Het stamslot van de Van 
Hornedynastie is gebouwd in Horn18. Dit stamslot 
is tot in de huidige tijd in een mooi gerestaureerde 
staat bewaard gebleven. Mogelijk is het zich op 
een grillige wijze verplaatsen van de natuurlijke 
loop van de rivier de Maas, en het effect daarvan 
op het resideren op die locatie, een van de 

aanleidingen geweest om het stamslot te 
verlaten19. De uitbreiding van het adellijk 
machtsgebied naar de regio Weert zal ook een rol 
gespeeld hebben. Het land van Weert kwam 
namelijk binnen de invloedsfeer van de Van 
Horne’s sinds het midden van de 13de eeuw. Willem 
I Van Horne (1218-1264) verwierf door belening 
rond 1230 een deel van Weert en Nederweert van 
de familie Van der Marck20. Willem I van Horne21, 
die een neef was van Dirk III van Altena, werd in het 
sterfjaar 1242 van laatstgenoemde, eveneens 
erfgenaam van het omvangrijke bezit van zijn 
oom. Tot deze bezittingen hoorden onder meer de 
bezittingen in Weert.  
 
d) een versterkt huis in Weert 
Vanaf het midden van de 13de eeuw wordt de 
relatie van de Van Horne’s met Weert sterker22. 
Willem II Van Horne23 (1265-1300) kreeg van zijn 
vader Willem I, bij testament de bezittingen in 
Weert, Wessem en Horn24. Hij start met de bouw 
een versterkt huis in Weert op het eind van de 13de 
eeuw25.  
In een brief uit 1342 over de bezittingen van Gerard 
van Horn wordt dit huis omschreven als een 
herenhoeve26 het hospicio de Wieërt. Met dat 
hospitium werd de eerste adellijke woning van de 
Van Horne’s in Weert bedoeld27. Later, vanaf 1461 
staat deze adellijke woning bekend als de 
Aldenborgh, ofwel de Antiqua Arx Werthensis. 
Deze woning mag, althans naar de tot nog toe 
bekende bronnen, beschouwd worden als een van 
de eerste nog in de fysieke ruimte bewaard 
gebleven erfgoedelementen dat aan de Van 
Horne-dynastie gelinkt kan worden. De eerste 
telgen uit het geslacht van de Van Horne’s28 
hebben zeer waarschijnlijk in deze adellijke woning 
verbleven. Een impressie van de Aldenborgh is 
bewaard gebleven op de Memorietafel van 
Johanna van Meurs29. 
Wat betreft archeologisch onderzoek naar de 
Aldenborgh zijn diverse resultaten bekend en 
gepubliceerd30, nader onderzoek is evenwel nog 
hard nodig. Ook in de directe omgeving van de 
Aldenborgh zijn onlangs bij archeologisch 
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onderzoek behoudenswaardige resten 
aangetroffen31.   
 
e) de regionale waterhuishouding 
Een ingrijpende verandering in het landschap 
betrof de aanleg van de Bocholter- of 
Weerterbeek. In juni 1296 schonk Goosen van 
Born32, heer van Elsloo en Bocholt, het recht aan 
zijn neef Willem III van Horne om vanuit de 
Aabeek, ter hoogte van de Nedermolen in Reppel 
bij Bocholt water af te tappen ten behoeve van een 
gracht of beek die gegraven zou worden tot in het 
Land van Weert33. Omdat er géén natuurlijk water 
aanwezig was werd een (handmatig gegraven) 
toevoer van water noodzakelijk. Zeer 
waarschijnlijk werd hierbij ook gebruik gemaakt 
door het met elkaar verbinden van reeds 
bestaande beekjes en erfscheidingen34. Bij de 
vernieuwing van de ondergrondse infrastructuur in 
2015 is ondermeer de loop van de Weerterbeek 
rond de Aldenborgh onderzocht35. In 1306 komt 
bovendien het recht van de hoge en lage 
rechtspraak over Weert in handen van de Van 
Horne’s36. Vanaf die tijd zullen de Van Horne’s een 
belangrijk stempel op de ontwikkeling van Weert 
blijven drukken. De leden van het geslacht Van 
Horne hadden vanaf het begin van de 13de eeuw in 
Wessem en later in Weert het Muntrecht.37 In de 
loop van de 14de eeuw ging de muntslag steeds 
meer over naar Weert, omdat daar de heren van 
Horne hun verblijf kregen. De definitieve overgang 
van de adellijke dynastie naar Weert vond plaats 
omstreeks het jaar 137038. In de tijd dat Willem VI 
van Horne39 (1369-1405) in Weert verbleef, 
ontwikkelde Weert zich dan ook steeds meer van 
een dorp tot een nederzetting met een meer 
stedelijk karakter40. Willem VI verleende diverse 
privileges aan Weert. Zo verleende hij in 1387 het 
zegelrecht aan het wolweversambacht, dit stond 
ook bekend als het wolambacht of het Weerter 
lakengilde. Het was het eerste ambachtsgilde, dat 
in de loop van de veertiende eeuw een geduchte 
economische concurrent wordt in het 
handelsverkeer met zowel het westen (Bergen op 
Zoom en Antwerpen) als het oosten (Keulen). Het 
zich ontwikkelende Weert kon zich door 

verleningen van privileges steeds meer 
onderscheiden van andere plaatsen41. Op het eind 
van de 14de eeuw is voor Willem VI van Horne de 
aanzet gegeven voor de aanleg van de allereerste 
omwalling rond Weert. Rond 1385 wordt melding 
gemaakt van de bouw van een poort, de nederste 
poort42.  
 

 
Afb. 4: De Aldenborgh en de vanaf de Aabeek in 
Bocholt gegraven Weerterbeek (Bron: gemeente 
Weert). 
 
f) een waterburcht 
Blijkbaar voldeed het adellijk huis van de familie 
Van Horne aan het begin van de 15de eeuw niet 
meer. Tegen het midden van de 15de eeuw starten 
de Van Horne’s namelijk met de bouw van een 
nieuwe vestingburcht in Weert. Het nieuwe 
kasteel, de Nijenborgh, diende mooier en groter te 
worden dan het stamslot in Horn én beter dan de 
bestaande Aldenborgh43. In de gloriedagen van 
Weert (het midden van de 15de tot het midden van 
de 16de eeuw wordt ook wel de Gouden Eeuw van 
Weert genoemd) was het nieuwe kasteel aan de 
Biest een ware blikvanger. Een waterburcht aan 
alle kanten omgeven door een brede slotgracht. 
De toegang tot de hoofdburcht verliep via een 
brug die uitkwam op een voorhof, die weer 
verbonden met de Biest via een andere brug. In 
hoeverre er sprake is van een vooropgezet plan of 
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een bouwstrategie is (momenteel nog) niet te 
beantwoorden. Onderzoek naar geschreven 
bronnen kan hierover wellicht in de toekomst 
uitsluitsel bieden. In de fysieke ruimte valt op dat 
ook voor de locatie van het nieuwe kasteel 
gekozen is voor de Biest, de belangrijkste 
toegangsweg tot Weert. Het kasteel ligt tegen het 
centrum van de stad aan. Bovendien zal de ligging 
van de Weerterbeek, die ook zorgt voor de 
watervoorziening van de grachten rond de 
Nijenborgh, een locatiebepalend element geweest 
zijn. Bij een archeologische begeleiding in 2012 in 
de Recollectenstraat is een aftakking van de 
Weerterbeek die liep naar de Aldenborgh, richting 
de Nijenborgh aangetroffen en in kaart gebracht44. 
In 1461 besluit Jacob I van Horne (1439-1471) om de 
Aldenborgh te incorporeren in door hem gestichte 
Observantenklooster45. Hij treedt eveneens in de 
orde der Minderbroeders in én hij wordt begraven 
in de grafkapel van dit klooster. Deze grafkapel 
wordt later de dynastieke grafkapel van de Van 
Horne’s, omdat hier vele telgen uit dit geslacht en 
hun echtgenotes begraven liggen. 
 

Afb. 5: het klooster van de Observanten of 
Minderbroeders welk Jacob I tegen de Aldenborgh 
bouwde vanaf 1461 (bron: gemeente Weert). 
 
g) de stadsgracht 
Ten tijde van het realiseren van de waterburcht 
gaven de Van Horne’s aanzetten om Weert verder 
te versterken als vestingstad. De huidige 
Wilhelmina- en Emmasingel volgen nog altijd het 
asymmetrisch patroon van de middeleeuwse 
vestinggrachten46. Deze kregen vanaf 148147, 
nadat Jacob II (1471-1501) de gunst had gekregen 
om drie keer zoveel water te mogen aftappen uit 
de Aabeek, voldoende water om als versterkte 
stadsgracht te fungeren. De locatie van de zes 
voormalige stadspoorten van Weert worden in de 

huidige fysieke ruimte geaccentueerd door de 
aanwezigheid van (18de eeuwse) kanonnen. Dwars 
door de stad liep de Spoelhuysgraeve48. Deze 
waterloop vormde de verbinding dwars door de 
binnenstad en liep van de (huidige) 
Wilhelminasingel naar de Emmasingel, onder 
meer langs de blauwververijen en de Sint 
Martinuskerk. 
 

 
Afb. 6: de Nijenborgh, de stadsgracht en de 
vestingpoorten (bron: gemeente Weert).  
 
h) economische ontwikkeling  
De economische bloei van Weert zet in de 15de 
eeuw echt door. Deze eeuw wordt dan ook gezien 
als de Gouden Eeuw van Weert. Door het verlenen 
van privileges door de Van Horne’s kon de stad zich 
steeds meer onderscheiden ten opzichte van de 
regio. Het gebied rondom de St. Martinuskerk 
ontwikkelde zich aan het begin van de 15de eeuw 
tot stad. De acht gehuchten die daarom heen 
lagen vormden samen de buitenie van Weert. De 
stadswording van Weert ging in de 15de eeuw 
gepaard met grootschalige bouwactiviteiten. De 
bouw van het kasteel de Nijenborgh, de vergroting 
van de St. Martinuskerk, de bouw van het klooster 
Maria Wijngaard in de Maasstraat en het 
minderbroederklooster bij De Aldenborgh op de 
Biest. Naast de reeds genoemde infrastructuur en 
gebouwde elementen voor het versterken van de 
stad (de stadsgrachten, - wallen en –poorten). 
De economische bedrijvigheid, met als hart de 
Markt in Weert, was gericht op handel, nijverheid 
en ambachten. De stad onderscheidde zich 
hiermee van de periferie: op het platteland leefde 
de bevolking namelijk voornamelijk van de 
landbouw. In 1414 was voor Weert een belangrijk 
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moment in de stadswording de verlening van het 
marktrecht. Het oudste ambachtsgilde in Weert, 
dat van het wolambacht, bestond al kort vóór de 
15de eeuw. In de loop van de 15de eeuw werd het 
aantal ambachtsgilden door verlening van de Van 
Horne’s sterk uitgebreid. De handel vanuit Weert 
kreeg een internationale betekenis door de handel 
in Weerter laken. De Weerter handelaars in het 
grauwe Weerter laken, trokken naar de 
jaarmarkten in Antwerpen, Bergen op Zoom en 
Keulen49. In die periode was ook het majestueuze 
kasteel De Nijenborgh aan de Biest een markant 
herkenningspunt voor Weert. In de huidige tijd is 
het rijksmonument de Nijenborgh nog voor een 
groot deel in situ, boven- en ondergronds bewaard 
gebleven. Het ensemble bestaande uit de 
hoofdburcht, de voorburcht en de tiendschuur, 
omgeven door de kasteelgracht en het stadspark is 
een karakteristieke locatie in Weert. In de aanloop 
naar de Nationale Archeologiedagen 2017 is er 
grondradaronderzoek uitgevoerd op een deel van 
het terrein van de hoofdburcht50. Uit een 
interpretatie van de resultaten van dat onderzoek 
blijkt dat de funderingsresten en de kelders van het 
kasteel nog in situ bewaard zijn. 
 
i) de Sint Martinuskerk 
De eerste steen voor de nieuwe Sint Martinuskerk 
werd op Maria Magdalenenavond (21 juli) in het 
jaar 1500 gelegd door Jacob III van Horne (1500-
1531). Nog altijd is deze eerste steen te zien aan de 
zuidzijde van deze kerk aan het Oud Kerkhof. 
Graaf Jacob legde deze eerste steen samen met de 
schout van Weert, burgemeester Joost Knoups51. 
Uit archeologische bronnen blijkt dat de 
voorlopers van deze historische kerk nog onder het 
vloeroppervlak van de huidige kerk aanwezig is. De 
enige graaf Van Horne die begraven is op het 
hoofdkoor van de Sint Martinuskerk is Jacob III, 
naast twee van zijn vrouwen. 52 
Ook het geslacht Van Horne, dat gaandeweg de 
tijd in aanzien steeg, raakte internationaal in de 
kringen van de hogere adel betrokken. Dit had 
uiteraard positieve gevolgen voor het aanzien van 
het grafelijk geslacht én voor het aanzien van 
Weert.  

De stadswording van Weert bereikt een 
hoogtepunt als in het midden van de 16de eeuw het 
stadhuis op de Markt van Weert gebouwd wordt. 
Zowel Jan van Horne, als Philips van Horne zijn met 
hun alliantiewapens vereeuwigd op het bordes van 
dat stadhuis. De Graven van Horne hebben met die 
stadhuis een ultiem erfgoedelement van publieke 
stadswording en identiteit aan het centrum van 
Weert toegevoegd. Echter er waren niet alleen 
positieve gevolgen, immers de internationale 
betrekkingen maakte dat de Van Horne’s 
betrokken werden in oorlogen en conflicten. 
Vooral vanaf het laatste kwart van de 15de eeuw 
raakte Weert, in vergelijking met de omringende 
perifere plaatsen, steeds meer betrokken in 
belegeringen en plunderingen53. In het laatste 
kwart van de 16de eeuw kwam er een einde aan de 
bloeiperiode van Weert. 
 

 
Afb. 7: het stadhuis aan de Markt met de 
(verdwenen) alliantiewapens van Jan en Philips van 
Horne (bron: gemeente Weert).  
 
In feite is rond het midden van de 16de eeuw de 
basisidentiteit van Weert voltooid. De militair 
cartograaf Jacob van Deventer heeft, in opdracht 
van de Spaanse koning Philips II, rond 1565 een 
zeer getrouwe plattegrond van de situatie in Weert 
getekend. Uiteraard zijn aan deze basis 
identiteitslaag van Weert, met de nog steeds 
herkenbare erfgoedelementen, in de latere 
eeuwen andere tijdslagen toegevoegd. Zo worden 
in de loop van de 20ste eeuw de buitenwijken van 
Weert steeds verder ontwikkeld. Momenteel 
liggen deze als wijken rond het centrum van de 
historische binnenstad aan. 
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Afb. 8: de plattegrond van Jacob van Deventer uit 
1565 past bijna naadloos op de huidige kadastrale 
ondergrond van Weert (bron: gemeente Weert).  
 
j) de laatste graaf 
Alhoewel het grafelijk geslacht van de Van Horne’s 
pas in de 18de eeuw uitsterft, wordt Philips Van 
Horne (vaak gezien als de “laatste graaf54” 1524/25 
- 1568). Na de onthoofding van Philips, op 5 juni 
1568, is bekend dat zijn lichaam op 23 juni van dat 

jaar in een loden lijkkist naar Weert gekomen is. De 
tinnen bus met daarin het hart van de Graaf is 
begraven op het priesterkoor van de St. 
Martinuskerk in Weert. Dat de loden lijkkist met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
begraven is in de dynastieke grafkapel van de 
Aldenborgh in de Paterskerk aan de Biest te Weert, 
zal blijken nadat het thans nog lopende onderzoek 
naar een belangrijke bron uit 1643 voltooid is. Voor 
het complete verhaal kan ik doorverwijzen naar de 
(digitale) publicatie55 van het Weert Magazine van 
februari 2018, dat geheel gewijd is aan Philips van 
Horne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 9: Philips van Horne en de locaties van begraving in Weert. Boven de St. Martinuskerk 
(hartbegraving) en onder de Paterskerk (Aldenborgh) (bron: gemeente Weert). 
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De verborgen bronstijd-
grafheuvels van Eckelrade 
Rob Paulussen1, Luc Amkreutz2 en Joep Orbons3 
 
Inleiding 
“Het vinden van een mooi onbewerkt en ongeslepen 
beitel in het Savelsbosch deed ons besluiten om daar 
een onderzoek in te stellen. Op 30 april 1926 gingen 
wij met Dr. Goossens, pastoor Kengen en den Heer 
Paul Marres het terrein verkennen. Boven op het 
plateau viel ons een kleine verheffing van het terrein 
op, die langs natuurlijken weg niet te verklaren was 
en ons onmiddellijk deed denken aan een tumulus. 
Na eenig onderling overleg werd besloten, een kleine 
proefgraving te doen. Spoedig stiet men op eenige 
rolkeien, die op hetzelfde niveau in de omgeving niet 
voorkwamen. Het vinden van een weinig asch gaf 
ons zekerheid, dat menschenwerk hier in het spel 
was.”, aldus vader en zoon Beckers uit Beek 
hoofdstuk 5 van hun publicatie ‘Voorgeschiedenis 
van Limburg’ uit 1940.4 Het is de beschrijving van 
hun onderzoek naar een groepje grafheuvels uit de 
bronstijd op de rand van het Savelsbos tussen 
Gronsveld en Eckelrade. Uiteindelijk graven ze hier 
tussen 1926 en 1928 zeven grafheuvels op (afb. 1).  
 

 
Afb. 1: Uitsnede van de situatieschets met daarop de 
grafheuvels 1 t/m 7 (bron: Beckers & Beckers 1940, 
afb. 58, p. 174). 
 
Op basis van de ligging in het landschap, het 
ontbreken van ijzeren objecten en de vondst van 
een urn van het zogenaamde Kerbschnitt-type 
met dents-de-loup versiering dateren ze de 
grafheuvelgroep in de bronstijd. 

 
 
 
 
 
Na deze publicatie raken de heuvels weer in de 
vergetelheid. Het vermoeden bestond dat de 
grafheuvels niet meer bestonden doordat ze 
geheel vergraven waren. Eind jaren negentig van 
de vorige eeuw kwam hier verandering in, door een 
gezamenlijk initiatief van Staatsbosbeheer en de 
toenmalige ROB/RCE waarbij één van de heuvels 
werd gereconstrueerd. Deze heuvel ligt markant in 
het bos, op de rand van de helling naar het 
Maasdal.  
 
Het is vervolgens zo’n 90 jaar later als Luc 
Amkreutz tezamen met zijn vader, beide lid van de 
heemkundevereniging Sint Geertruid, het 
grafheuvelterrein opnieuw bezoeken en 
constateren dat één van de door Beckers en 
Beckers destijds onderzochte grafheuvels 
schijnbaar nog altijd als een zeer lichte verhoging 
in het terrein zichtbaar is. Aanleiding voor deze 
veldverkenning vormde een door de gemeente 
Eijsden-Margraten op 12 juli 2016 georganiseerde 
bijeenkomst in Margraten. Toen werd door de 
gemeente verzocht informatie en/of voorstellen 
aan te leveren ten behoeve van de archeologie en 
de wetenschappelijke en publieksgerichte 
ontplooiing daarvan  binnen de gemeente Eijsden-
Margraten. Luc Amkreutz maakte van deze 
gelegenheid gebruik om middels een rapport de 
grafheuvelgroep en met name heuvel 6 die 
schijnbaar nog in meer of mindere mate intact 
was, bij de gemeente onder de aandacht te 
brengen en een voorstel te doen voor nader non-
destructief onderzoek door middel van 
geofysische metingen en grondboringen naar de 
toestand van deze heuvel.5 De gemeente Eijsden-
Margraten onderschreef het rapport en gaf 
vervolgens bureau ArcheoPro opdracht om samen 
met Luc Amkreutz het onderzoek uit te voeren.6 
Afbeelding 2 geeft het onderzoeksgebied weer 
waarbinnen de (voormalige) grafheuvels 6 en 7 
moeten liggen. 
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Afb. 2: Het onderzoeksgebied (rood omlijnd) op de 
actuele topografische kaart. De grafheuvels 6 en 7 
liggen tegen de oostelijke rand van het 
onderzoeksgebied (bron: Orbons e.a. 2017, fig. 2).  
 

 
Afb. 3: AHN2 met de ligging van de zeven door 
Beckers en Beckers onderzochte grafheuvels tussen 
Gronsveld en Eckelrade ((bron: Orbons e.a. 2017, fig. 
9).  
 

De hoogtekaart van de omgeving (afb. 3) laat 
meerdere blauwe cirkels zien die op een kaap-
achtige hoogte liggen. Deze blauwe cirkels zijn de 
grafheuvels zoals ze in 1926 zijn ontdekt en 
onderzocht. De grafheuvels liggen op een plateau 
ongeveer 60 meter hoger dan het westelijk 
gelegen Maasdal. Het vormt een uitstekende 
zichtlocatie vanaf het Maasdal, hoewel de 
grafheuvels 6 en 7 voor een goede zichtbaarheid te 
ver van de plateaurand liggen.  
 
De herontdekking van grafheuvel 6 en het 
belang van de grafheuvelgroep 
De herontdekking van grafheuvel 6 vond in eerste 
instantie niet in het veld plaats maar met behulp 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN).7  
 

 
Afb. 4: Uitsnede van het AHN2 met de vermoedelijke 
grafheuvel 6 (1) genoemd in Beckers en Beckers 
(1940). 2 = gereconstrueerde grafheuvel, 3 = oude 
veldweg (bron: AHN).  
 
Afbeelding 4 toont een uitsnede van het AHN. 
Hierop is een cirkelvormige verhoging ten noorden 
van de Savelsweg zichtbaar, die naar verwachting 
correspondeert met de door Beckers en Beckers in 
1940 aangeduide grafheuvel nr. 6 (afb. 4, nr. 1). 
Rechts van de grafheuvel loopt het verhoogde 
tracé van een oude weg (afb. 4, nr. 3). Een grotere 
detailuitsnede van het AHN (afb. 5) toont nog 
beter de duidelijk cirkelvormige verhoging in het 
landschap. De maximale hoogte van deze heuvel 
ten opzichte van het aan de west- en noordzijde 
grenzende maaiveldniveau bedraagt 60, 
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respectievelijk 40 cm. De diameter van het object 
bedraagt circa 28 m. Door dit geringe 
hoogteverschil is de heuvel vanaf de Savelsweg 
niet of nauwelijks waarneembaar. 
 

 
Afb. 5: Detailuitsnede van het AHN2 met de 
vermoedelijke grafheuvel 6 genoemd in Beckers en 
Beckers (1940). Centrumcoördinaat: 180283 / 312977 
(bron: AHN).  
 
De grafheuvelgroep van Eckelrade is van 
uitzonderlijk belang voor Nederland. Een groot 
deel van de heuvels bevat namelijk een 
zogenaamde steenpakking (afb. 6). Dat wil zeggen 
dat een deel van het lichaam van de heuvel is 
opgebouwd uit stenen walletjes. Deze liggen in 
een cirkel- of slakkenhuisvorm en hebben 
waarschijnlijk een (rituele) functie gehad voordat 
het definitieve heuvellichaam werd opgeworpen. 
Deze heuvels zijn voor Nederland uniek. Enkele 
exemplaren zijn opgegraven door de Duitse 
archeoloog Liese in het Vijlener - en Malensbos bij 
Holset/Vaals in de eerste helft van de twintigste 
eeuw.8 Later heeft er nog onderzoek door Beckers 
en Beckers en het IPP (Hooijer) plaatsgevonden. 
De heuvels bij Holset zijn tenslotte mooi 
gerestaureerd, maar doordat het onderzoek door 
Liese zo vroeg heeft plaatsgehad hebben ook deze 
heuvels weinig informatie opgeleverd. De heuvels 
van Eckelrade en Holset/Vaals zijn zo bijzonder 
omdat ze nergens anders in Nederland 
voorkomen. Van de duizenden grafheuvels in ons 
land, zijn dit de enige exemplaren met een 
steenpakking. Deze heuvels met steenkrans, 
zogenaamde ‘marchets’ komen verder alleen 

verder zuidelijk voor in de Hoge Venen. Met 
uitzondering van een aantal opvallende stenen 
platforms bij Nijmegen9 zijn de grafheuvels van 
Eckelrade de meest noordelijke exemplaren, 
waarbij het onomstotelijk om grafheuvels gaat. 
Geen enkele van de bekende heuvels kon 
afdoende onderzocht worden naar de huidige 
standaarden, waardoor elke informatie die nog 
beschikbaar is, van waarde is. Heuvel 6 blijkt 
weliswaar minder een steenpakking te hebben 
vertoond dan andere heuvels, maar ook hier 
werden dikke keien met brandsporen gevonden. 
Het bijzondere van de hele groep bij Eckelrade is 
juist dat er telkens verschillende keuzes gemaakt 
lijken te zijn en dat er dus binnen de bronstijd 
verschillende tradities van begraven hebben 
bestaan. Vanuit die optiek was het dus relevant om 
na te gaan in hoeverre de waarneming op het AHN 
daadwerkelijk heuvel 6 betrof en wat daarvan de 
conditie was. Op basis van deze argumenten heeft 
de gemeente Eijsden-Margraten besloten het 
onderzoek te laten instellen. 
 

 
Afb. 6: Opname van de opgraving van één van de 
grafheuvels bij Eckelrade (bron: Beckers & Beckers 
1940, afb 1) 
 
Het is evident dat er van de grafheuvels nu weinig 
meer te zien is. Het is echter ook opmerkelijk dat 
een van de heuvels in ieder geval bewaard lijkt te 
zijn. Het opgravingsverslag van Beckers en 
Beckers geeft aan dat enkele bomen niet gerooid 
mochten worden waardoor de betreffende heuvel 
slechts met een aantal sleuven onderzocht kon 
worden.10 Dit verklaart waardoor een groot deel 
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van het heuvellichaam in tegenstelling tot de 
andere heuvels nog intact zou kunnen zijn.  
 
In het voorjaar van 2017 is door bureau ArcheoPro 
een veldonderzoek uitgevoerd op het terrein aan 
de Savelsweg met daarbinnen de vermoedelijk 
nog  (gedeeltelijk intacte) grafheuvel 6. Het 
onderzoek betrof een geofysisch onderzoek met 
diverse meettechnieken in combinatie met een 
aantal grondboringen.  
 
Geofysisch onderzoek  
Er zijn drie verschillende geofysische 
onderzoeksmethodes toegepast (onderzoeken 
met EM oftewel electromagnetometer, weerstand 
en magnetometer). Het booronderzoek is 
uitgevoerd door middel van het plaatsen van een 
boorraai bestaande uit twaalf handboringen dwars 
over de grafheuvel zoals deze voorafgaand op het 
AHN is gedetecteerd en op structuren die door 
middel van het geofysisch onderzoek zijn 
vastgesteld.  
 
In afbeelding 6 is de interpretatie gegeven van de 
EM-metingen waarbij de 50 cm meting als 
ondergrond gebruikt wordt. De witte lijnen en 
cirkels geven de structuren weer zoals deze op het 
AHN konden worden waargenomen. 
 
Bij A ligt een schijnbaar cirkelvormige structuur 
met een kleine kern van hogere weerstand met 
wat lagere weerstand er om heen. Deze structuur 
ligt echter decentraal ten opzichte van de 
grafheuvel zoals in het hoogtebeeld zichtbaar is. 
Bij B zijn vlekken van zeer lage of lage weerstand 
weergegeven die mogelijk wijzen op restanten van 
kalkdolines. Bij C ligt een lage weerstandzone 
langs de weg. Waarschijnlijk betreft het hier de 
kabel/leidingstrook waarbij de bodem verstoord is 
bij de aanleg van deze kabels en leidingen. Bij D is 
de opgevulde holle weg zichtbaar. Bij E zijn noord-
zuid georiënteerde structuren die doen denken 
aan ontginningssporen. Bij F is de weerstand 
beduidend lager dan de omgeving. Bij G lijkt echter 
een relatief geringe verhoging in de weerstand te 
zijn. Dit is echter gestippeld weergegeven. Er zijn 

geen aanwijzingen dat dit een tweede grafheuvel 
is.  
 

 
Afb. 6: Interpretatie EM-onderzoek (groene lijnen en 
cirkels). De witte lijnen geven de structuren weer 
zoals deze op het AHN zijn waargenomen (bron: 
Orbons e.a. 2017, fig. 25). 
 
Met de gewone weerstandsmeter is het grootste 
deel van het onderzoeksgebied ingemeten en is 
over de grafheuvel een detailmeting verricht. Het 
patroon van de weerstandsmeting is praktisch 
hetzelfde als het patroon zoals dat in de EM-
meting naar voren komt; het is alleen een beetje 
geprononceerder.  
 
Ten behoeve van de detailweerstandsmeting op 
de grafheuvel zelf zijn in een dicht meetraster 
meerdere metingen op verschillende dieptes 
verricht (afb 7). In deze afbeelding geeft de paarse 
cirkel de contouren van de grafheuvel weer 
volgens de hoogtekaart. De weerstandsmeting 
laat een opvallende verdeling zien waarbij 
decentraal aan de westkant van de grafheuvel een 
duidelijke (rode tot bruine) vlek van hogere 
weerstand ligt. Deze hoge weerstand is al vanaf de 
ondiepe meting constant aanwezig, tot 1 m 
beneden maaiveld. In deze afbeelding is ook de 
kaart van grafheuvel 6 weergegeven zoals die door 
Beckers en Beckers is ingetekend. De kaart is op de 
correcte schaal en oriëntatie weergegeven maar 
de exacte positie ten opzichte van de grafheuvel is 
natuurlijk niet bekend.  
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Afb. 7: Resultaat detailweerstandsmeting ter 
plaatse van de vermoedelijke grafheuvel 6 (bron: 
Orbons e.a. 2017, fig. 28).   
 

 
Afb. 8: Interpretatie magnetometingen (bron: 
Orbons e.a. 2017, fig. 30).  
 
Omdat bij recent archeologisch onderzoek aan 
grafheuvels op de Veluwe ook met de 
magnetometer goede resultaten werden behaald, 
is een dergelijk magnetometer onderzoek ook 
uitgevoerd aan de grafheuvel in Eckelrade. Het 
resultaat en de interpretatie van het 

magnetometeronderzoek is in afbeelding 8 
weergegeven.  
Bij A ligt volgens de hoogtekaart de grafheuvel. 
Deze is in de magnetometing niet zichtbaar. Bij B 
zijn enkele duidelijke puntvormige vlekken. Een 
aantal daarvan komen overeen met dolines zoals 
ze op de hoogtekaart en in de EM en 
weerstandsmeting zichtbaar zijn. Dit is vreemd, 
omdat een grondvulling geen magnetisch signaal 
zou moeten veroorzaken. Mogelijk dat bij het 
vullen ook andere materialen met metaal en/of 
baksteen gebruikt zijn.  
Bij C is een witte en zwarte zone zichtbaar, die 
veroorzaakt wordt door de kabels, leidingen en 
pijpen die onder en direct ten noorden van het pad 
lopen. D is de opgevulde holle weg, die volgens het 
magnetisch signaal gevuld is met allerhand 
verschillend materiaal met een magnetische 
component, zoals wellicht baksteen en ijzer. In dat 
licht zou de vulling van de dolines ook wel eens 
minder schoon kunnen zijn dan vermoed. Bij E zijn 
heel licht lijnvormige structuren zichtbaar die 
bestaan uit een zwarte en een lichte band naast 
elkaar. Dit betekent dat de structuren niet heel 
diep zitten, Rondom een halve meter onder 
maaiveld. Deze structuren doen sterk aan 
perceelsgrenzen denken.  
Bij F zijn zwart-witte vlekjes zichtbaar. Deze 
komen in mindere mate in het hele 
onderzoeksgebied voor. Kleine vlekstructuren die 
bestaan uit wit en zwart direct naast elkaar wijst op 
zeer oppervlakkige structuren. Waarschijnlijk zijn 
dit kleine stukjes ijzer die aan het oppervlak of in 
de bouwvoor liggen.  
Bij G is een structuur te zien die bestaat uit een 
donkere vlek zonder witte rand erlangs. Dit duidt 
op een dieper gelegen structuur, ongeveer één 
meter onder maaiveld. In het onderzoeksgebied 
zijn meerdere van dit soort zwarte vlekken 
aanwezig. Zone H wordt gevormd door een serie 
zwarte vlekken zoals bij G beschreven, namelijk 
een soort cirkelvorm met een diameter van 
ongeveer 40 meter. Binnen deze cirkel zijn geen 
magnetische structuren zichtbaar. De oorzaak van 
deze cirkelstructuren is vooralsnog onduidelijk.  
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Afb. 9: Boorpunten geprojecteerd op de geofysische 
meetresultaten (bron: Orbons e.a. 2017, fig. 33).  
 
Booronderzoek 
In aanvulling op het geofysisch onderzoek zijn in 
totaal 17 grondboringen verricht, waarvan 13 
boringen (boringen 1 tot en met 12 en 21) op de 
vermoedelijke grafheuvel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 10: Boorprofielen dwars over de vermoedelijke 
grafheuvel 6 (bron: Orbons e.a. 2017, fig. 34). 

De boringen 1 tot en met 12 zijn in eerste instantie 
uitgevoerd in een oost-west raai dwars over de met 
behulp het van AHN-hoogtebeeld vastgestelde 
vermoedelijke grafheuvel. De boringen 21, 24, 24a 
en 24b zijn ter plaatse van een geofysische 
anomalie (zone van hoge weerstand) uitgevoerd. 
Uit de resultaten van boringen die in een raai dwars 
over de grafheuvel zijn geplaatst (boringen 1 t/m 
12 en 21) blijkt dat de bodem hier uit een relatief 
dunne laag van eolische pleistocene löss bestaat, 
waarin zich een holocene bodem heeft gevormd. 
Een aantal boringen is gestuit op grof 
Maasterrasgrind. Enkel in boring 1 is een complete 
oorspronkelijke bodem aangetroffen met een Ap-
E-Bt-BC-C profielopbouw. Ook in de 
aangrenzende boring 8 leek in eerste instantie 
sprake te zijn van een intacte bodem inclusief E-
horizont maar hier werd tijdens het veldonderzoek 
geconstateerd dat de E-horizont mogelijk een 
opgebrachte laag is overeenkomstig de 
opgebrachte lagen in de overige boringen. In deze 
laag werd een klein stukje prehistorisch aardewerk 
aangetroffen (afb. 11 links). In de boringen die op 
de vermoedelijke grafheuvel zijn geplaatst, is 
telkens een door menselijk handelen opgebrachte 
lichtbruine lössleemlaag aangetroffen.   
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Deze opgebrachte leemlaag ligt op een 
oorspronkelijke B-horizont met een dikte van 40 
tot 60 cm. De top van deze B-horizont loopt, net 
als het huidige maaiveldniveau, van west naar oost 
omhoog. Het hoogteverschil, gemeten op de top 
van de Bt-horizont tussen boring 8 en 11, bedraagt 
circa 55 cm. Dit betekent dat de eventuele 
grafheuvel op een destijds reeds aanwezige helling 
is aangelegd. 
In boring 4 is de opgebrachte laag beduidend 
dikker dan in de overige boringen, namelijk circa 
100 cm. De laag ligt op een intacte Bt-horizont. De 
afwijkende diepte van de top van de B-horizont ter 
plaatse van boring 4 wordt mogelijk veroorzaakt 
door de aanwezigheid van een kleine, ondiepe 
doline die bij het construeren van de grafheuvel is 
opgevuld. 
 

 
Afb. 11. Links: B8, -40 cm: handgevormd 
aardwerkfragment. Rechts: B4, -50 cm: bewerkte 
microkling (foto: R. Paulussen).  
 

 
Afb. 12. Links: B21, -50 cm: rode ijzerhoudende 
zandsteenbrokjes, hoekig/gebroken. Rechts: B4, -70 
cm: Hoekig gebroken fragment lichtbruine 
kwartsietische zandsteen. Mogelijk fragment 
kooksteen (foto: R. Paulussen). 
 
Boring 21 is in het centrum van een geofysisch 
vastgestelde hoge weerstand anomalie geplaatst. 
De opgebrachte leemlaag is hier beduidend dikker; 
de basis ligt op circa 95 cm -mv. De oorspronkelijke 
B-horizont ontbreekt volledig. Aan de basis van 

het opgebrachte pakket is een vermoedelijk 
antropogeen grondspoor aangetroffen in de vorm 
van een 5 cm dikke donkerbruingrijze laag met 
fijne houtskoolfragmenten. 
In de opgebrachte leemlaag zijn in meerdere 
boringen een zestal (mogelijke) archeologische 
resten aangetroffen waarvan één duidelijk 
fragment van een bewerkt vuurstenen artefact 
(afb. 11 rechts) en het reeds genoemde fragment 
prehistorisch aardewerk. Naast deze materiële 
resten/indicatoren zijn tevens fijne houtskool-
deeltjes aangetroffen, merendeels aan de basis 
van de opgebrachte laag. De houtskooldeeltjes in 
boring 2 zijn waargenomen in de top van de B-
horizont. Het houtskool en de zes archeologische 
indicatoren (vondsten) duiden op prehistorische 
menselijke activiteit ter plaatse van de 
vermoedelijke grafheuvel 6.  
 
Middels het geofysisch onderzoek zijn ten noorden 
van de onderzochte (graf)heuvel 6 twee 
anomalieën die zijn vastgesteld met de 
magnetometer en de weerstandsmeter 
geverifieerd met grondboringen. Het betreft 
relatief kleine magnetische afwijkingen, min of 
meer cirkelvormig.  
Hier zijn echter geen afwijkende bodemprofielen 
vastgesteld. 
 

Afb. 13: Booronderzoek  op heuvel 6 met Quentin 
Bourgeois en Rob Paulussen (foto: Luc Amkreutz, 
RMO).  
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Afb. 14: De boring op de positie van hoge weerstand 
(B21) leverde een aangeboord grondspoor in de 
heuvel op. Het gaat hier om de vlekkerige matrix met 
een relatief hoog gehalte aan houtskool  (foto: Luc 
Amkreutz, RMO). 
 
Conclusie  
De belangrijkste reden voor het ingestelde 
onderzoek was het bepalen of de cirkelvormige 
terreinverhoging, waargenomen op het AHN, 
inderdaad de door Beckers en Beckers in 1926 
geregistreerde heuvel 6 betrof. Uit het geofysisch 
onderzoek en met name uit de 
weerstandsmetingen bleek dat de locatie van 
heuvel 6 aan de westzijde samenviel met een zone 
van een opvallend hoge weerstand. Deze zou 
verband kunnen houden met het nog intact zijn 
van de vondstlaag in de grafheuvel op die plaats. 
De boorraai die vervolgens over het heuvel is 
uitgezet leverde een overtuigend profiel op, 
waarin een antropogene laag, een door menselijk 
handelen opgebrachte lichtbruine lössleemlaag,  
aangetroffen is. Deze lagen bevatten materiële 
archeologische indicatoren zoals houtskool, een 
brokje aardewerk en vuursteen. Een boring op de 
locatie van de hoogste weerstand leverde 
uiteindelijk ook een grondspoor in of onder het 
heuvellichaam op. Dit tekende zich af door een 
grijze tot donkergrijze zeer vlekkerige vulling. Dr. 
Q. Bourgeois (Universiteit Leiden, Faculteit der 
Archeologie), die veel grafheuvelonderzoek heeft 
verricht onder andere op de Veluwe, bevestigde 
het karakter van zowel heuvellichaam als het 
specifieke spoor. De aanwezigheid van het 
heuvellichaam en het gegeven dat daarbinnen ook 
nog sporen aanwezig zijn, wijst op een vrij intacte 
staat van de heuvel. Met uitzondering van de plek 

waar indertijd sleuven gegraven zijn, kunnen we 
dus veronderstellen dat de heuvel nog integraal 
bewaard is.  
 
Het is daarmee de laatste grafheuvel van deze 
groep, een van de laatste van een bijzonder groep 
Limburgse grafheuvels en voor zover bekend de 
enige binnen de grenzen van de gemeente Eijsden-
Margaten. 
Het onderzoek heeft echter niet enkel het bestaan 
van heuvel 6 bevestigd en het vermoeden van een 
(voormalige) 7de heuvel versterkt, maar er zijn ook 
allerlei zaken in de directe omgeving van de heuvel 
waargenomen. Dit betreft met name een aantal 
plekken met hoge weerstand en een cirkelvormige 
structuur ten noorden van heuvel 6. Binnen het 
bestek van het onderzoek ontbrak de tijd om deze 
anomalieën nauwkeuriger te onderzoeken. Uit 
recent grafheuvel onderzoek blijkt echter dat het 
in de meeste gevallen niet enkel om een of enkele 
grafheuvels gaat, maar dat het directe landschap 
er omheen ook deel uitmaakt van het 
‘totaalconcept’ van een grafheuvellandschap11. Dit 
landschap manifesteert zich door de aanwezigheid 
van kuilen, structuren en bijvoorbeeld het in stand 
houden van een heidelandschap. In hoeverre de 
waargenomen anomalieën kunnen behoren bij 
dergelijke structuren kan enkel door gravend 
vervolgonderzoek worden aangetoond. Het is 
echter zeer aannemelijk dat de relatief kleine en 
aan drie zijden afgeschermde Kaap waarop de 
heuvels gelegen zijn intensief gebruikt zal zijn in de 
prehistorie. Diverse vondsten op de omliggende 
akkers lijken daar ook op te wijzen (afb. 15). 
 

 
Afb. 15: Een laatneolithische pijlpunt aangetroffen  
op een van de akkers in de nabijheid van de  
grafheuvels (foto: Luc Amkreutz, RMO) 
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Hoewel er geen directe dreiging bestaat doordat 
het gebied op dit moment als grasland in gebruik 
is, betekent dit niet dat het monument gevrijwaard 
is van erosie. De zware machines die gebruikt 
worden om te hooien en te keren, richten wel 
degelijk schade aan het heuvellichaam aan zoals in 
het veld is waargenomen. Daarnaast is het zo dat 
de grond gepacht is voor agrarische doeleinden. 
Het moge duidelijk zijn dat zo gauw de 
bestemming van deze arealen weer naar akkerland 
verandert, dit funest is voor de grafheuvel. Het is 
dan ook zaak om hiervoor te waken en bij voorkeur 
actie te ondernemen, zodat een dergelijke situatie 
in de toekomst niet ontstaat. Bescherming door 
aankoop of afspraak van tenminste de locatie van 
de grafheuvel zijn daarbij noodzakelijke keuzes. 
Het zou tevens goed zijn om het maaien van de 

1 ArcheoPro: r.paulussen@archeopro.nl.  
2 RMO/Heemkunde St. Geertruid: l.amkreutz@rmo.nl.  
3 ArcheoPro: j.orbons@archeopro.nl.  
4 Beckers H.J. & G.A.J. Beckers, 1940. Voorgeschiedenis 
van Zuid-Limburg. Twintig jaren archeologisch 
onderzoek, Veldeke, Maastricht. 
5 Amkreutz L., 2016. Onderzoek en bescherming 
grafheuvels Eckelrade: een kort rapport voor de 
gemeente Eijsden-Margraten.  
6 Orbons J., R. Paulussen, L. Amkreutz, 2017. De 
verborgen grafheuvels van Eckelrade, Gemeente Eijsden-
Margraten, Inventariserend Veld-onderzoek (IVO-O); 
Geofysisch onderzoek met verificatieboringen, 
ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 17038, Eijsden.  

locatie van het heuvellichaam en andere zwaar 
transport over het heuvellichaam te vermijden. 
 
De grafheuvel bij Eckelrade is de laatste van een 
voor Nederland en Noordwest-Europa bijzondere 
groep. Het is tevens de enige grafheuvel in de 
gemeente Eijsden-Margraten en een van de 
weinige fysieke overblijfselen uit de metaaltijden 
voor dit gebied. De grafheuvel en het landschap 
waarin deze ligt, hebben de potentie om voor 
verschillende doelgroepen veel verhalen te 
vertellen over ons verleden en zo mens, landschap 
en verleden voor bewoners en bezoekers te 
verbinden. Op basis van dit unieke karakter is het 
een waardevol monument om te behouden en te 
beschermen.

7 https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/  
8 Westreenen F. van, 2015. Prehistorie in: B. Maes/F. van 
Westreenen & R. Kraai (eds), Oude bossen, houtwallen en 
heggen in het hoogste Zuid-Limburg. Picture Publishers. 
Woudrichem. 
9 Fontijn D.R. & A.G.F.M. Cuijpers, 1999. Prehistoric stone 
circles, stone platforms and a ritual enclosure from 
Nijmegen, Berichten Rijksdienst Oudheidkundig 
Bodemonderzoek 45, 155-187. 
10 Beckers & Beckers 1940, p. 170.  
11 Amkreutz L., Q. Bourgeois, J. Schreurs & N. Vossen, 
2017. Verstopt op de Veluwe. Speuren naar een immens 
ritueel landschap uit de prehistorie, 
Archeologiemagazine 2017/1, 16-20. 
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