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1 Inleiding

1.1 Algemeen
In 2012 zijn de Limburgse gemeenten en de provincie gestart met de samenwerking in het Beleidsplatform 
Erfgoed Limburg. Een van de zaken die daarin naar voren werd gebracht was het gebrek aan synthese 
van archeologische onderzoeksresultaten. De provincie Limburg heeft daarom vier periode specialisten de 
opdracht gegeven om de synthese vorm te geven. Het betreffen de volgende perioden:
Vroege Prehistorie (250.000 v. Chr. t/m 2.000 v. Chr.)
Late Prehistorie (2.000 v. Chr. tot 12 v. Chr.)
Romeinse tijd (19 v. Chr. tot 450 n. Chr.)
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (450 v. Chr. tot heden)

Onderhavig document betreft de studie naar de huidige kennisstand van de Romeinse periode. 

Doel van de studie is de huidige kennistand en kennislacunes inzichtelijk te maken en te beschrijven om 
met dit inzicht beter richting te geven aan toekomstig onderzoek. 

1.2 Voorgeschiedenis
De provincie Limburg liet in 2007 evaluaties opmaken naar de resultaten van het archeologisch onderzoek 
in Limburg tussen 1995 en 2006 om te onderzoeken hoe 10 jaar nieuwe Malta-wetgeving in de praktijk was 
verlopen en wat dit aan archeologisch resultaat had opgeleverd. Nu acht jaar later zijn deze evaluaties 
geactualiseerd.

1.3 Kennisstand, -lacune, -winst
Wat is kenniswinst? Op zich zelf levert elk archeologisch resultaat een datawinst op en kan men stellen 
dat de kennis daarmee is toegenomen. Met meer data kunnen namelijk betere verspreidingskaarten, 
statistieken en analyses worden gemaakt, zodat nieuwe hypotheses beter beargumenteerd en uiteindelijk 
syntheses verbeterd kunnen worden. Anderzijds zou men ook kunnen stellen dat alleen van een 
kenniswinst kan worden gesproken als ook daadwerkelijk tot nieuwe inzichten wordt gekomen. De tabel 
met kenniswinst is vanuit dit laatste ingevuld. Het gaat dus om een meer synthetiserend niveau, uit een 
nieuwe zienswijze of aanpassing/verbetering van een bestaande. 

1.4 Indeling naar landschappelijke regio en archeologisch thema 
Landschappelijke indeling
Hoewel de gemeentes sinds 2007 zelf voor hun archeologiebeleid verantwoordelijk zijn, heeft de provincie 
wel een controlerende taak. In dat kader wenste de provincie in de archeologisch gezien belangrijkste 
gebieden van Limburg te bepalen hoe met archeologische resten moet worden omgegaan en definieerde 
daartoe de zogenaamde aandachtsgebieden.  1 Een belangrijk uitgangspunt voor de selectie van deze 
gebieden was de aard en ontstaansgeschiedenis van het landschap. Deze bepalen niet alleen waar en 
wanneer de mens zich daarin ophield, zoals waar hij woonde, akkers bewerkte, zijn doden ter aarde 
bestelde, transportroutes aanlegde, etc., maar ook wat de archeologische verschijningsvormen kunnen zijn: 

1 Van der Gaauw, 2008
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waar (ook verticaal) en in welke hoedanigheid kunnen archeologische resten verwacht worden. Limburg 
werd daarom opgedeeld in verscheidene landschappelijk eenheden met verschillende ontwikkelingen 
en kenmerken. Binnen al deze gebieden werden vervolgens specifieke zones geselecteerd die gezien 
hun conservering en potentie waarschijnlijk nog een hoge archeologische informatiewaarde bezitten: de 
aandachtsgebieden.

Dezelfde landschappelijke indeling vormt ook de basis voor de evaluatie van de periode 2007-2013. 
Zo wordt per gebied met een specifieke landschappelijke geschiedenis en ontwikkeling duidelijk wat 
archeologisch wel en niet bekend is zodat weloverwogen beslissingen ten aanzien van de toekomst 
genomen kunnen worden. Het gaat om de volgende landschappelijke gebieden:  2

Hoogterras/stuwwal;  
 ■ Maasduinengebied (rivierduinen en Niersdal);
 ■ Peel en peelrestanten;
 ■ Beekdalen Noord-Limburg;
 ■ Maasdal;
 ■ Beekdalen Midden-Limburg;
 ■ Roerdal;
 ■ Eiland van weert;
 ■ Middenterrassen; 
 ■ Heuvelland.

Aangezien het Maasdal een relatief lang gebied met veel vindplaatsen is en de rivier in het noorden een 
geheel ander gebied doorsnijdt als in het zuiden, wordt gekozen voor een nadere geografische opdeling. 
Gebruikt hiervoor is een driedeling naar van der Gaauw, met van zuid naar noord de Grensmaas, de 
Plassenmaas en de Maas ten noorden daarvan.   3 Deze zijn in mijn indeling respectievelijk Maasdal Zuid, 
Maasdal Midden en Maasdal Noord genoemd. 

De gemeentes zijn tegenwoordig zo groot dat verscheidene gemeentes tot meerdere landschappelijke 
gebieden behoren. Hieronder worden de verschillende landschappelijke regio’s opgesomd, waarnaar dit 
rapport is opgebouwd, mét de gemeentes die (ten dele) tot die landschappelijke eenheden behoren: 

§ 2.2 Hoogterras/stuwwal: gemeente Mook-Middelaar, Bergen, Venlo, Roerdalen, Echt-Susteren, 
Onderbanken;

§ 2.3 Maasduinengebied: gemeentes Venlo, Gennep, Bergen;
§ 2.4 Maasdal noord: gemeentes Mook en Middellaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst-aan-de-Maas, 

Venlo en Beesel;
§ 2.5 Peel en peelrestanten: gemeentes Venray, Horst-aan-de-Maas, Peel en Maas, Nederweert;
§ 2.6 Beekdalen Noord-Limburg: gemeentes Venray, Horst-aan-de-Maas, Venlo, Peel en Maas;
§ 2.7 Beekdalen Midden-Limburg: gemeente Leudal; Maasgouw;
§ 2.8 Eiland van weert: Weert, Nederweert;
§ 2.9 Maasdal Midden: Roermond, Maasgouw;
§ 2.10 Roerdal: Roermond, Roerdalen;
§ 2.11 Middenterrassen: Sittard-Geleen, Echt-Susteren, Roermond, Beesel, Venlo; 
§ 2.12 Maasdal Zuid: Sittard-Geleen, Stein, Meerssen, Maastricht, Eijsden-Margraten;

2 Van der Gaauw, 2008

3 Van der Gaauw, 2008
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§ 2.13 Heuvelland: Stein, Beek, Schinnen, Onderbanken, Meerssen, Nuth, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, 
Kerkrade, Simpelveld, Voerendaal, Valkenburg-aan-Geul, Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-
Wittem, Vaals

Hoewel dit een zeer verantwoorde indeling betreft om archeologische vindplaatsen in Limburg te 
rangschikken, moeten enkele opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats wordt het menselijk 
voorkomen niet alleen bepaald door het natuurlijke landschap maar ook door het cultuurlandschap. 
Ondanks dat natuurlijk een verband tussen beide bestaat, moet beseft worden dat minstens vanaf de 
Romeinse tijd juist de culturele omgeving steeds belangrijker wordt. De context van een Romeinse 
vindplaats wordt niet (meer) alleen bepaald door de natuurlijke omstandigheden (mogelijkheden voor 
bewoning en landgebruik) maar toenemend ook door de militair-politieke en sociaal-economische 
omgeving. Vindplaatsen in de Romeinse tijd kunnen niet los gezien worden van hun ligging ten opzichte 
van (hoofd)wegen, legerkampen, (sub)urbane centra en of (rijke) villa’s. 
Met betrekking tot een gebruik als beleidsinstrument kleven enkele praktische nadelen aan de 
landschappelijke indeling, omdat het archeologiebeleid per gemeente wordt bepaald. Aan de ene kant 
komen soms binnen één gemeente verschillende landschappelijke eenheden voor, terwijl aan de andere 
kant landelijke eenheden zich over verschillende gemeentes uitstrekken. Uiteindelijk ligt hier nog een taak 
voor de lokale overheid om te komen tot een specifiek gemeentelijk beleid, waarin kennis en lacunes van 
landschappelijke zones in een gemeentelijke onderzoeksagenda zijn verwerkt. 

Een onderverdeling in archeologische thema’s
De eenvoudige opdeling bewoning, begraving, ritueel en off-site mag dan praktisch zijn voor algemene 
data-overzichten van vindplaatsen maar dekt niet de gedifferentieerde kennis over de menselijke 
geschiedenis in een bepaalde periode en ruimte. De provincie wil hier bewust aansluiten op nationaal 
niveau en kiest daarom voor de indeling zoals deze ook voor de nieuwe Nationale Onderzoeksagenda 
(NOA) zal worden gebruikt. Het gaat om de volgende thema’s:
a: Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap;
b: Bewoning;
c: Begraving;
d: Economie, land- en watergebruik;
e: Locatiekeuze;
f: Gemeenschap/samenleving;
g: Rituele praktijken;
h: Langetermijn perspectief;
i: Krijgsgeschiedenis;
j: Materiële cultuur.

Hoewel hiermee werkelijk alle aspecten worden aangesproken, kan het tegelijk verwarrend zijn waar 
specifieke informatie te vinden is: de archeologisch ter beschikking staande informatie kan veelal 
onder meerdere thema’s ter sprake komen. Indien nodig bevonden is bepaalde informatie ook binnen 
verschillende paragrafen terug te vinden, in andere gevallen zijn verwijzingen gegeven. 

1.5 Werkwijze en methodiek
Voor een evaluatie (2007-2013) van het archeologische onderzoek in Limburg zou kritisch gekeken 
moeten worden naar hoe het archeologisch onderzoek is uitgevoerd en of men daaruit de juiste conclusies 
heeft getrokken. Dat was in het kader van dit onderzoek niet mogelijk, omdat dan ook alle verschillende 
beslissingsfases, alle pve’s, overlegmomenten en evaluatierapporten/evaluaties meegenomen zouden 
moeten worden. Met het lezen van de eindrapporten kunnen alleen de uiteindelijke resultaten en 
interpretaties ‘ter harte’ worden genomen, terwijl de totstandkoming daarvan slechts gedeeltelijk in de 
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rapporten kan worden teruggevonden. 
Het hoofddoel van dit onderzoek is een huidige wetenschappelijke stand van zaken per deelregio. Dit kan 
niet alleen met behulp van archeologische rapporten die tussen 2006 en 2013 gepubliceerd zijn. Voor een 
zo compleet mogelijk overzicht van de Romeinse archeologie in Limburg en wat deze per thema inhoudt, is 
een volledige inventarisatie benodigd. Een volledige inventarisatie met behulp van ARCHIS was binnen het 
kader van dit onderzoek niet mogelijk, maar er kon wel van enkele andere inventarisaties gebruik worden 
gemaakt. Zo is een inventarisatie gemaakt door Jacqueline Hoevenberg (2007), die het archeologische 
onderzoek tussen 1995 en 2006 onder de loep nam. Een andere inventarisatie waarbij daadwerkelijk 
alle vindplaatsen per gemeente geïnventariseerd zijn, heeft plaats gehad in de vorm van verschillende 
archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaarten die voor nagenoeg alle gemeentes van de provincie 
Limburg tussen 2007en 2012 zijn gemaakt. Beide mogelijkheden zijn gebruikt, maar hadden ook hun 
beperkingen. Het onderzoek van Hoevenberg beperkte zich vooral tot het onderzoek tussen 1995 en 
2006, waarin nederzettingen, begraafplaatsen, Romeinse wegen, heiligdommen, etc. meestal algemeen 
besproken worden. Meer specifieke kenmerken of bijzonderheden van bepaalde vindplaatsen komen 
daarin niet of nauwelijks aan bod. De verwachtingsrapporten hebben waarschijnlijk redelijk betrouwbare 
overzichten van het aantal bekende vindplaatsen per archeologische periode in een gemeente of regio 
opgeleverd, maar hierbij is niet of nauwelijks iets over inhoudelijke informatie van de vindplaatsen 
gerapporteerd. Veeleer is alleen terloops aan de hand van specifiele opgravingen een ‘indruk’ van een 
bepaalde archeologische periode gegeven. Ik heb gemeend tot een meer gedifferentieerd beeld per regio 
te moeten komen, waarin verschillen en overeenkomsten tussen de vindplaatsen in beeld komen zodat 
nieuw onderzoek hieruit kan putten en voortbouwen. Vindplaatsen zijn daartoe, indien relevant, uitgebreider 
besproken, aan de hand van hun omvang, lay-out, fasering, plattegrond- en graftypes en/of hun (specifieke) 
materiële cultuur. 

Ten behoeve van een breder kader is ook gekeken naar overige literatuur, zoals artikelen, boeken of 
dissertaties waarin te bespreken archeologische thema’s aan bod zijn gekomen, binnen óf buiten de 
provincie Limburg en verschenen vóór of ná 2007. 
Voor iedere periode wordt per landschap en thema een beschrijving gegeven van de kennisstand en 
-lacunes. Daarnaast is een tabel bijgehouden met rapporten die tot een bepaalde kenniswinst hebben 
bijgedragen en waarin vermeld wordt waaruit deze kenniswinst bestond. 

Bij aanvang van onderhavige evaluatie is een lijst gemaakt van alle archeologische rapporten die 
sinds (januari) 2007 zijn uitgekomen. Dit was niet zo eenvoudig zoals men zou verwachten. Eerste 
zoekopdrachten (Limburg en Romeins) in de bibliotheek van de RCE leverden in eerste instantie 40 
rapporten van proefsleufonderzoeken, 20 rapporten van opgraving en 11 rapporten van begeleidingen 
op. Na aanvullende inventarisatie in DANS (Limburg en Romeins) en ARCHIS (van onderzoeksmelding 
tot vondstmelding, waarneming en/of rapport) is uiteindelijk een lijst van 131 rapporten samengesteld:72 
proefsleufonderzoeken, 40 opgravingen, 12 begeleidingen en 6 onderzoeken met proefsleuven én 
opgravingen (zie ook bijlage 1). 

De rapporten uit 2007 tot en met 2013 (en enkele uit 2014) zijn doorgelezen op de resultaten ten aanzien 
van de Romeinse tijd. Ter volledigheid zijn de rapporten echter ook gecontroleerd op de voorafgaande 
(Late) IJzertijd en opvolgende (Vroege) Middeleeuwen, zodat ook vragen over langetermijnontwikkelingen 
en (dis)continuïteit geëvalueerd konden worden. 
Per landelijke regio is alle verzamelde informatie weergegeven in de vorm van subparagrafen voor de 
verschillende archeologische thema’s. Na het ‘vullen’ van de regio’s en thema’s ontstond het totale 
overzicht per deelgebied, waarna ook de kennislacunes beschreven konden worden. Deze staan 
omschreven naar regio en archeologisch thema in hoofdstuk 3. Daarbij is het belangrijk op te merken dat 
niet automatisch weinig of geen lacunes bestaan als veel kennis aanwezig is. 
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1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is alle verzamelde archeologische informatie verwerkt tot een overzicht van de huidige 
stand van de wetenschap met betrekking tot de Romeinse archeologie in Limburg. In dit hoofdstuk – de 
bewoningsgeschiedenis van Limburg – heeft elke landschappelijke regio een eigen paragraaf gekregen, 
waarbinnen in subparagrafen de verschillende archeologische thema’s voor die regio behandeld worden. 
In de allereerste paragraaf echter – paragraaf 2.1 – wordt eerst een algemeen kader van de Romeinse tijd 
geschetst door per archeologisch thema aan te geven, wat in (Zuid-)Nederland over dit thema zoal bekend 
is en/of welke subthema’s en discussies een rol spelen binnen het huidige wetenschappelijk discours. De 
actuele wetenschappelijke informatie per regio en thema is aan het begin van elke deelregio overzichtelijk 
weergegeven in een tabel. Dit gebeurd op een schaal van vier:
- = geen kennis, 
+ = weinig kennis, 
++ = redelijk (veel) kennis, 
+++ = veel kennis. 
In geel wordt daarbij aangegeven welke kennis(winst) gedurende de periode 2007-2013 is ontstaan.

In hoofdstuk 3 wordt per deelregio en thema aangegeven wat de kennislacunes zijn. Ter wille van de 
overzichteljkheid is steeds per regio een tabel gemaakt, waarin de lacunes per archeologisch thema zijn 
weergegeven. Dit is gebeurd met van een schaal van vijf:
- = geen lacunes, 
+ = weinig lacunes, 
++ = redelijk (veel) lacunes, 
+++ = veel lacunes,
++++ = geen kennis/afwezig. Deze wordt extra benadrukt door een groene kleur. 

De in de tabellen aangegeven waardering is impressionistisch van aard, houdt rekening met een marge van 
+ of - 1. De waarden zijn relatief ten opzichte van de kennisstand en -lacune van het betreffende thema in 
een ander landschap binnen dezelfde periode. 
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2 Bewoningsgeschiedenis Romeinse tijd

In dit hoofdstuk wordt per landschappelijke deelregio een bewoningsgeschiedenis omschreven aan de 
hand van de verschillende onderzoeksthema’s zoals deze ook in de nieuwe NOA worden gebruikt. In de 
allereerste paragraaf (§ 2.1) worden echter eerst alle onderzoeksthema’s ingeleid (§ 2.1.1-2.1.10), zodat 
per thema reeds een algemeen beeld ontstaat wat zoal bekend is en welke subthema’s of eventuele 
discussies een rol spelen. Dit vergemakkelijkt het verhaal per regio daarna, aangezien niet in alle regio’s 
alle onderzoeksthema’s of subthema’s aan bod komen.

In principe worden de vroeg- (19v. Chr.-70 n. Chr.), de midden- (70-270 n. Chr.) en de laat-Romeinse tijd 
(270-450 n. Chr.) behandeld. Aangezien echter veelal alleen van de midden-Romeinse tijd sprake is, is 
geen continue onderverdeling in vroeg, midden en/of laat doorgevoerd. In principe wordt eigenlijk steeds de 
midden-Romeinse tijd beschreven en wordt extra vermeld als ook wat van de vroeg- en/of laat-Romeinse 
tijd bekend is.

2.1 Een overzicht van de Romeinse tijd naar onderzoeksthema

2.1.1 Thema A Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap
In de Romeinse tijd komt een eeuwenlange ontwikkeling, waarbij de mens zijn natuurlijke omgeving 
steeds meer naar zijn hand zet, tot een voorlopig hoogtepunt. Nog nooit daarvoor als ook tot lang daarna 
is het landgebruik door de mens zo grootschalig als gedurende de midden-Romeinse tijd (70-270 n. 
Chr.). Dit algemene beeld is met name ontstaan op basis van grootschalig nederzettingsonderzoek in 
enkele microregio’s in Noord-Brabant en Noord-Limburg als ook divers botanisch onderzoek in geheel 
Zuid-Nederland. Dankzij enkele goed onderzochte microregio’s als Weert-Nederweert, Oss, Someren, 
Lieshout en Breda, waarbij grotere gebieden (tussen 20 en 50 ha) vlakdekkend zijn onderzocht, is duidelijk 
geworden dat de grootste bevolkingsdichtheid gedurende de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen heeft 
bestaan. Deze microregio’s zijn goed onderzocht, omdat zij lang deel uitmaakten van wetenschappelijke 
onderzoeksprogramma’s (vanaf de jaren ’70, ’80 en ’90) van verschillende universiteiten.  4 Deze instituten 
zorgden er ook voor dat vraagstellingen, onderzoekstrategieën en -methoden zich gedurende vele jaren op 
basis van voortschrijdend inzicht ontwikkelden, hetgeen tot verscheidene syntheses heeft geleid. Botanisch 
en palynologisch onderzoek uit de laatste decennia heeft voorts steeds beter inzichtelijk gemaakt welke 
ontwikkelingen zich in het (cultuur)landschap afspeelden en welke agrarische systemen en producten 
daarbij een rol speelden. 

Op basis van het decennia lange onderzoek in het Maas-Demer-Schelde gebied kwamen Roymans en 
Gerritsen in 2002 tot de volgende synthese met betrekking tot de ontwikkeling van het cultuurlandschap in 
dat gebied. Zij stelden dat in het Neolithicum en de Bronstijd nog een half open landschap bestond, maar 

4 Universiteit van Leiden doet sinds de jaren ’70 onderzoek binnen de microregio Oss; de Universiteit van 

Amsterdam kende sinds de jaren ’70 en ’80 het zogenaamde Kempenproject, waartoe ook Someren en Lishout 

behoren, terwijl de Vrije Universiteit de micro-regio Weert-Nederweert reeds sinds de jaren ’80 onderzoekt. Breda 

is door verschillende partijen onderzocht, maar onder toezicht van een gemeentelijke archeologische dienst. 
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dat gedurende de IJzertijd een volledig open landschap was ontstaan.  5 Nagenoeg het volledige gebied, 
op enkele broekbossen in de nattere landschapsdelen na, was ontbost ten behoeve van akkerbouw, 
nederzettingsarealen en grafvelden. Een eeuwenlange traditionele levenswijze met bewoning en 
beakkering binnen een patroon van ‘zwervende erven’ en celtic fields had de leemarmere zandgronden 
omstreeks de Midden of Late IJzertijd uitgeput, zodat deze gebieden niet meer geschikt waren voor 
landbouw en bewoning. De leemrijkere zandgronden bleven wel geschikt, zodat vanaf minstens de Late 
IJzertijd de bewoning zich hier sterk concentreerde. Hier ontstonden de eerste zogenaamde plaatsvaste 
nederzettingen, een beeld dat zich met name in de Romeinse tijd manifesteerde. 

Hoewel hiermee in zijn algemeenheid een redelijk beeld bestaat, is dit in detail – per deelregio – duidelijk 
minder het geval. De goed onderzochte microregio’s bevinden zich alle in de grote dekzandgebieden van 
(met name) oostelijk Noord-Brabant en Midden-Limburg, hetgeen ook direct de tekortkoming van de overige 
regio’s duidelijk maakt. 

Samengevat uit de NOA (2005) is met behulp van het palynologisch, botanisch en houtonderzoek 
naast algemene informatie over ontbossing en vernatting kennis opgebouwd over het landschap en 
landgebruik rondom vindplaatsen.  6 Dit geldt met name voor nederzettingen met informatie omtrent 
de voedingseconomie, ofwel het gebruik van akkers, weiden, bos, moestuinen en boomgaarden. Een 
belangrijk proefschrift voor Limburg is het onderzoek van Kooistra (1996), waarin de voedingseconomie van 
de villa van Voerendaal in het Zuid-Limburgse heuvelland is uitgewerkt en wordt vergeleken met die van 
vindplaatsen uit het Nederlandse rivierengebied. Kooistra toont daarin aan dat binnen de geschiedenis van 
de villa van Voerendaal een ontwikkeling navolgbaar is van een zelfvoorzienend, gemengd bedrijf in de 1e 
eeuw naar een bedrijf met monocultuur en surplusproductie in de 2e en 3e eeuw. 

Kennis over ontwikkelingen in het cultuurlandschap in de Romeinse tijd in een bepaald gebied kan vooral 
gegenereerd worden uit botanisch, palynologisch en houtonderzoek, die ons informatie over het (cultuur) 
landschap en het landgebruik leveren. De mate van aanwezige Romeinse infrastructuur kan ons daarnaast 
een realistische indruk van het ingerichte cultuurlandschap verschaffen, alsmede een idee geven (vanaf) 
wanneer bepaalde ontwikkelingen hebben plaatsvonden. 

2.1.2 Thema B Bewoning
De Romeinse samenleving was vooral een agrarische maatschappij, waarbij het grootste gedeelte van de 
bevolking net zoals in de perioden daarvoor op het platteland woonde. In tegenstelling tot de prehistorie 
echter, ontstaan nu ook de eerste (sub)urbane nederzettingen. 

Suburbane bewoning

Naast kleinere en grotere Romeinse legerkampen gaat het hierbij in eerste instantie om civiele (kamp)
nederzettingen (canabae) direct naast deze kampen en kleine nederzettingen (vici) langs de belangrijkste 
verkeerroutes en -kruispunten. Slechts enkele van deze civiele nederzettingen, zoals Forum Hadriani 
(Voorburg) en Municipium Batavorum (Nijmegen) kregen op een gegeven moment ook bepaalde 
(Romeinse) stadsrechten. Het moge duidelijk zijn dat deze (sub)urbane plaatsen in Nederland ver in de 
minderheid zijn en dit is ook in Limburg het geval, waar zij minder dan 1% van de nederzettingen uitmaken. 
Het gaat in Limburg om zeven vici. Militaire legerplaatsen ontbreken geheel in Limburg, hoewel enkele vici, 
zoals die van Venlo (figuur 2.1.1), waarschijnlijk een militair begin kenden. 

5 Roymans & Gerritsen, 2002

6 Hoofdstuk 9 (2005, versie 1) uit de NOA.
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Figuur 2.1.1 

Uit oude kaarten en reisbeschrijvingen kunnen de volgende plaatsen langs deze wegen in Limburg worden 
opgemaakt: Heerlen (Coriovallum), Venlo (Sablones?), Blerick (Blariacum), Heel (Catualium) en Melick 
(Mederiacum). Maastricht, waarschijnlijk Trajectum, wordt ondanks de resten van een maasovergang uit 
de vroeg-Romeinse tijd én de laat-Romeinse tijd niet genoemd.  7 De zevende vicus is Rimburg, die langs 
de weg van Tongeren naar Keulen ligt, aan de Worm die ook de grens met Duitsland vormt. Archeologisch 
onderzoek naar deze vici wordt altijd bemoeilijkt door de ligging onder huidige woongebieden. Hoewel 
over Heerlen  8, Maastricht  9, Venlo-Blerick  10 en Heel  11 globale informatie bestaat, is met uitzondering van 
Maastricht nog steeds relatief weinig bekend. Sinds de 19e eeuw is weliswaar een behoorlijke hoeveelheid 
vondstmateriaal verzameld en bestaat dus wel enige kennis over de materiële cultuur, maar van de 
ontwikkeling, opbouw en structuren van deze vici zijn slechts kleine puzzelstukjes bekend. Nog steeds 
zijn we in de meeste vici slecht geïnformeerd over het ontstaan, ontwikkeling en einde van de vici, over de 
ruimtelijke indeling, verschillende (ook publieke) functies én de verschillende bewoners zelf. Het meeste 
onderzoek vond plaats in Maastricht en Heerlen, waar de archeologische diensten systematisch diverse 
informatie hebben verzameld.  12 Hoewel binnen de (grotere) vici regelmatig onderzoek plaatsvindt, is dit in 
de meeste gevallen kleinschalig. Ondanks de extra data en soms bijzondere vondsten, blijft onze kennis 
daarmee over het algemeen fragmentarisch. Toch bestaat uit Maastricht reeds gedetailleerde informatie 
over specifieke vondstsituaties, het gebruikte bouwmateriaal, toegepaste (steen)bouwtechnieken en 
fasering.  13 Met het grote onderzoek aan de Maasboulevard te Venlo tussen 2005 en 2007 is nu voor het 
eerst in Nederland ook een relatief groot aaneengesloten gebied binnen een vicus onderzocht, waarmee 
een aanzienlijke kenniswinst is geboekt (zie § 2.4.2). 

7 Hoevenberg, 2007

8 Onder andere Put & Van Dijk, 1998

9 Onder andere Panhuysen, 1996

10 Onder andere Schotten, 1995b

11 Onder andere Hupperetz, 2000

12 Van Maastricht bestaat echter meer gepubliceerd materiaal. 

13 Panhuysen, 1996
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Rurale bewoning

Het overgrote gedeelte van de bevolking in de Romeinse tijd leefde in landelijke nederzettingen, die een 
zeer verschillend uiterlijk kunnen hebben gehad. Traditioneel werden binnen de Romeinse archeologie 
voornamelijk twee nederzettingstypen onderscheiden: de villa (of villa rustica) en de inheems-Romeinse 
nederzetting.  14 Ondanks dat tegenwoordig duidelijk is dat een behoorlijke differentiatie bestaat,  15 is nadere 
uitleg over deze tweedeling zinvol als kader voor de nederzettingsarcheologie. 
De vanwege zijn ‘Romeinse’ uiterlijk meest bekende nederzettingsvorm is de zogenaamde Romeinse villa, 
die vooral in Zuid-Limburg voorkomt en niet of nauwelijks in de rest van Nederland. De begrippen villa 
of villa rustica worden in historische bronnen en ook binnen de Romeinse archeologie als wetenschap 
verschillend en door elkaar gebruikt. Beide termen worden voor zowel alleen het hoofdgebouw, de 
gehele nederzetting (hoofdgebouw, bijgebouwen en erf) als ook het gehele landgoed (hoofdgebouw, 
bijgebouwen, erf en landerijen) gebruikt. Daarnaast werden en worden deze nederzettingen veelal in 
verbinding gebracht met economische functies (agrarische surplusproductie), de status en of identiteit van 
bewoners (‘Romeinen’, elite), een luxueuze leefstijl én specifieke relaties tot inheemse bewoners (patron-
cliënt relaties) en Romeinse autoriteiten (stad-land relaties).  16 Omwille van de verschillende interpretaties 
is het misschien beter om van een “villacomplex” te spreken. Een villacomplex kan voor onze contreien 
omschreven worden als een (op een bepaald moment) omheinde landelijke nederzetting met meerdere 
gebouwen die geordend langs de omheining en rondom een leeg binnenterrein liggen en waarbij minstens 
één gebouw op gegeven moment meerdere ruimtes heeft en ‘Romeinse’ architectonische kenmerken 
bezit, zoals het gebruik van stenen funderingen en/of muren, een porticus, vloerverwarming, badgedeelte, 
vensterglas, muurschilderingen en of mozaïek.  17 Indien men kijkt naar Zuid-Nederland, België en het Duitse 
Rijnland komen veel verschillende villacomplexen voor, van klein (circa 1 ha) tot groot (meer dan 12 ha) en 
met een redelijk slordige tot zeer geordende (symmetrisch-axiale) aanleg. 
In de rest van Nederland zijn rurale nederzettingen met zulke ‘Romeinse’ kenmerken zeldzaam en komen 
alleen of voornamelijk gebouwen voor die met behulp van houten palen en vakwerkbouw zijn gemaakt, 
conform traditionele bouwwijzen. Dergelijke nederzettingen worden daarom ‘inheemse’ of ‘inheems-
Romeinse’ nederzettingen genoemd. Deze nederzettingen zijn niet zo (streng) geordend of georganiseerd: 
zij lijken eerder organisch gegroeid, een aaneenschakeling van verschillende erven, waarop een huis en 
enkele bijgebouwtjes, spiekers en/of waterputten liggen.
Aan de hand van het regelmatig of zelden voorkomen van villa’s wordt ook wel van zogenaamde ‘villa-‘ en 
‘non-villa landschappen’ gesproken. Zuid-Limburg ligt duidelijk in een villa-landschap, een gebied waar 
veel villa’s voorkomen (circa 50% van de Romeinse nederzettingen of meer). Noord- en Midden-Limburg 
daarentegen liggen in non-villa gebieden, gebieden waar slechts zelden villa’s worden gevonden (circa 5% 
of minder). 

Naar Slofstra, die in 1991 een synthese schreef over de ontwikkeling van het nederzettinglandschap 
in het Maas-Demer-Schelde gebied (MDS-gebied), werd lange tijd aangenomen dat men de landelijke 
nederzettingen naar status en grootte kon indelen en dat de mate van romanisering van zijn bewoners 

14 Hoewel altijd bepaalde ‘tussenvormen’ zijn opgemerkt. Zie ook Slofstra, 1991

15 Habermehl, 2011

16 Zie ook Tichelman, 2014, § 14.3.2.

17 Ook pannendaken horen hier eigenlijk bij, omdat dit tevens een introductie vanuit het mediterrane gebied betreft. 

Dakpannen kunnen en zijn echter ook gebruikt in kleinere of eenvoudigere gebouwen die geen stenen funderingen 

hadden of in constructies als ovens, haarden of graven. Ze worden daarom op veel meer (Romeinse) vindplaatsen 

gevonden. 



19De Romeinse tijd

daarin een belangrijke rol speelde.  18 Slofstra onderscheidde eenvoudige kleine inheemse nederzettingen, 
iets grotere en omheinde nederzettingen en de zo-even beschreven villa’s en ging uit van bepaalde 
afhankelijkheidsrelaties tussen verschillende nederzettingen (patron-client relaties). Indien men niet 
alleen naar Zuid-Nederland maar ook naar België, Noord-Frankrijk en het Duitse Rijnland kijkt, blijkt een 
redelijk grote variatie aan landelijke nederzettingsvormen te bestaan, die een (te) eenvoudige opdeling 
tussen inheemse nederzettingen en villa’s niet toelaten.  19 Meerdere factoren kunnen bij deze verschillende 
nederzettingsvormen een rol spelen, zoals de regionale omstandigheden (landschappelijke mogelijkheden 
en infrastructuur) en de sociale status van bewoners. Heel belangrijk is ook de chronologische dimensie: 
nederzettingen veranderen door de tijd, waarbij op gegeven moment een villa-nederzetting kan ontstaan. 
De villa is dus eigenlijk een bepaald stadium in de ontwikkeling van een nederzetting. Interessant is 
dan natuurlijk de vraag, waarom bepaalde landelijke nederzettingen zich wel en andere niet tot een villa 
ontwikkelen?

In zijn dissertatie over het rurale nederzettingslandschap tussen de Rijn, het Kanaal en Noord-
Frankrijk onderscheidde Habermehl verschillende nederzettingsvormen en ontwikkelingstrajecten, die 
rurale nederzettingen chronologisch konden ondergaan.  20 De belangrijk achterliggende gedachte is de 
organisatiestructuur, die soms veranderde. Zo blijken bepaalde inheemse nederzettingen niet of nauwelijks 
door de tijd te veranderen, terwijl andere een lichte herorganisatie krijgen (ordening met omheiningen en/
of erfverdelingen) en weer andere zich tot een ‘ware’ villa-nederzetting ontwikkelen. Daarnaast blijken veel 
villa’s reeds als goed georganiseerde (geordende) villanederzetting (in houtbouw) te zijn gesticht, om zich 
vervolgens verder te ontwikkelen (groeifase) tot een villa met steenbouw (monumentalisering). Slechts 
enkele villa’s binnen deze laatste groep ontwikkelen zich nog verder, namelijk tot grote axiaal geordende 
villa’s die meestal paleisachtige hoofdgebouwen kennen. 

De verschillende ontwikkelingstrajecten die Habermehl reconstrueerde kennen soms een duidelijk regionaal 
bepaald patroon. Zo worden bijvoorbeeld in het Noord-Franse en ook het Belgische lössgebied veel 
vaker axiale villa’s aangetroffen dan in Zuid-Limburg en het Duitse Rijnland en worden in de noordelijke 
zand- en kleigebieden en het Vlaamse kustgebied niet of nauwelijks villa’s aangetroffen (non-villa 
landschappen). Bij deze verschillen spelen niet alleen de landschappelijke omstandigheden (mogelijkheden 
tot grootschalige akkerbouw) een rol, maar ook culturele achtergronden en tradities.  21 Voor verschillende 
ontwikkelingstrajecten binnen één regio, zijn natuurlijk andere factoren verantwoordelijk. Zo zou men 
bijvoorbeeld aan etnische achtergronden en bijbehorende tradities kunnen denken, omdat in deze gebieden 
van de voormalige Eburonen met immigranten uit verschillende gebieden te rekenen is. Een meer voor de 
hand liggende factor is echter rijkdom of status. Vanaf de Romeinse tijd ontstaat een maatschappij die veel 
meer hiërarchische differentiatie kent dan de perioden daarvoor. 

18 Slofstra, 1991

19 Habermehl, 2011: hoofdstuk 3. Bijzondere varianten betreffen bijvoorbeeld ook enkele in Zuid-Nederland 

gevondene inheemse nederzettingen, zoals te Oss-Westerveld, Nistelrode-Zwarte Molen, waar één erf blijkbaar 

een hogere status kende, uitgedrukt in een bijzonder huis (bijvoorbeeld een porticus-huis) en/of een ‘rijkere’ 

materiële cultuur. Zie bijvoorbeeld Oss-Westerveld: zie Wesselingh, 2000; Nistelrode-Zwarte Molen: zie Jansen, 

2007; Rijswijk-De Bult: Bloemers, 1978; Wijk bij Duurstede-De Horden: Vos, 2002 en 2009.

20 Habermehl, 2011: 53

21 Volgens Slofstra (1991) maakte het gebied dichterbij de limes als frontierzone niet dezelfde (infrastructurele en 

urbane) ontwikkelingen door als zuidelijker gelegen gebieden. Volgens Roymans (1996) speelde ook de keuze van 

de mensen zélf een grote rol. De Bataven zouden volgens hem aan hun eigen culturele identiteit vasthouden, aan 

een traditionele levenswijze, waarin veeteelt en martialiteit centraal stonden.
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Architectuur en huisbouw

Normaal gesproken worden vooral plattegronden gevonden en bestudeerd en is hoogstens bouwmateriaal 
van funderingen en of kelders aanwezig. Voor een getrouwe reconstructie van gebouwen en huizen zijn we 
dan ook veelal aangewezen op beschrijvingen in antieke bronnen of afbeeldingen. Een bekende vondst uit 
Limburg in dat opzicht betreft de zogenaamde sarcofaag van Simpelveld. De binnenkant van deze askist 
is met een prachtig reliëf voorzien waarin zowel de buitenarchitectuur van verschilende gebouwdelen (een 
hoektoren en een vleugel, inclusief ramen met luiken) als ook een interieur met meubels (zoals een ligbank, 
kasten, tafel en rek met flessen) goed herkenbaar zijn.  22

Voor de prehistorie wordt algemeen aangenomen dat alleen vergankelijk materiaal is gebruikt, zoals 
houten palen, balken en planken en leem en riet. Vanaf de Romeinse tijd wordt naast deze traditionele 
bouwstoffen ook gebruik gemaakt van natuursteen (ook grind), keramisch bouwmateriaal, mortel en 
glas. Hiermee worden in steden, vici en villae nieuwe bouwtechnieken ingezet, die algemeen tot een 
monumentalisering van de architectuur hebben geleid, niet alleen in de vorm van publieke gebouwen als 
thermen en tempels, maar ook in de private sfeer in de vorm van rijke stadshuizen en villae. Stadsplanning 
was een geheel nieuw fenomeen: hiertoe behoorde onder andere het inplannen van verschillende 
percelen of insulae, inclusief een wegennet met riolering en eventueel een porticus. Als vernieuwende 
technieken zijn, naast verharde wegen en rioleringssystemen, te noemen: het gebruik van steen- of 
grindfunderingen, opgemetseld muurwerk met behulp van mortel, stenen kelders, verwarmingssystemen 
met stookruimtes, ondervloeren van beton, bovenvloeren van plavuizen (gedragen door peilertjes van 
keramische tegels), verwarmingsbuizen door de wanden, badruimtes inclusief aan- en afvoer van water 
en bekkens, natuurstenen vloer – en/of sokkelplaten, mozaïek, beschilderde pleisterwerk, vensterglas 
en keramische dakpannen. De resten van steenbouw uit de Romeinse tijd zijn vooral onderzocht tijdens 
oude opgravingen in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, toen in Limburg veel hoofdgebouwen 
van villae zijn opgegraven. Hiervan bestaan wel beschrijvingen in opgravingsrapporten, maar in feite zijn 
deze onderzoeken nooit nader uitgewerkt. De tot nu toe enige publicaties voor Limburg waarin wat meer 
Romeinse steenbouw uitvoeriger ter sprake komt, zijn de publicaties over Romeins Maastricht en de villa 
Kerkrade-Holzkuil.  23 

In de suburbane nederzettingen kunnen naast woonhuizen ook publieke gebouwen als tempels en 
badgebouwen hebben bestaan, en misschien ook wel theaters. Vanuit vooral Belgische en Duitse vici 
is bekend dat in het bijzonder in de vroege fasen (1e eeuw) gebouwen in (traditionele) houtbouw waren 
uitgevoerd. Uit Grobbendonk, Kontich en Tongeren zijn bijvoorbeeld enkele Alphen-Ekeren plattegronden 
(zie onder) bekend, in Grobbendonk ook gebouwen met zogenaamde ligbalken.  24 Vanaf het einde van de 
eerste eeuw of de vroege tweede eeuw wordt met behulp van steen gebouwd. Zeer algemeen in vici zijn 
de zogenaamde Streifenhaüser: langgerekte vijf tot zeven meter brede plattegronden, die haaks op de 
weg staan. Deze gebouwen zijn meestal goed herkenbaar aan de lange parallel verlopende grindbanen 
die de funderingen voor de zijgevels vormden. In Limburg zijn we het best geïnformeerd door vondsten 
uit Venlo, Heerlen en Maastricht; de gegevens uit Blerick, Heel, Melick en Rimburg zijn zeer beperkt. 
De waarnemingen en vondsten zoals beschreven in ARCHIS II of de archieven van Venlo, Heerlen en 
Maastricht, leveren natuurlijk veel diverse informatie. Voor Maastricht bestaat sinds 1996 een overzicht,  25 
maar voor Heerlen (nog) niet. In Venlo heeft recentelijk veel onderzoek plaatsgehad (zie § 2.4.2), waarmee 
nu wel een algemeen overzicht is ontstaan. 

22 De Grooth, 1987

23 Panhuysen, 1996; Tichelman, 2005a

24 De Boe, 1977

25 Panhuysen, 1996
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Op villaterreinen komen redelijk veel verschillende gebouwplattegronden voor, in tegenstelling tot de 
meeste ‘inheemse’ nederzettingen. Het meest opvallend natuurlijk is het met behulp van grind of steen 
gefundeerde hoofdgebouw, dat algemeen als de residentie van de eigenaar wordt beschouwd. Deze 
hoofdgebouwen kennen meestal een langere geschiedenis met verschillende bouwfasen, zodat bijna elk 
hoofgebouw uniek lijkt.  26 Toch bestaan ook duidelijke overeenkomsten. De villa’s in Zuid-Nederland en 
Limburg behoren eigenlijk allemaal tot het zogenaamde hallentype: een gebouw dat gedomineerd wordt 
door een grote, eenvoudige halvormige ruimte, waaraan en/of waarbinnen verschillende ruimtes zijn 
verbonden.  27 Dit hallentype kent normaal gesproken nog een tweede kenmerk: de vóór de hal liggende 
zuilengalerij of porticus. Doorgaans bevinden zich aan weerszijden van de porticus aangebouwde 
hoekruimtes, de zogenaamde Eckresaliten. Deze vormen dan samen met de porticus één façade, 
waarachter zich het hallengebouw bevindt. Enkele hoofdgebouwen worden in een latere fase nog verder 
gemonumentaliseerd middels de aan- of inbouw van een badgedeelte.  28 Het hoofdgebouw van de villa 
Kerkrade-Holzkuil bleek minstens drie steenbouwfases te kennen, waaraan nog een houtbouwfase vooraf is 
gegaan (zie § 2.13.2).  29 
Op de villacomplexen komen behoudens het hoofdgebouw verscheidene andere grote gebouwen voor, de 
zogenaamde bijgebouwen. Meestal gaat het daarbij om traditionele (houtbouw) plattegronden (zie onder), 
maar ook om plattegronden met funderingen van steen of grind. In tegenstelling tot het hoofdgebouw komt 
het gebruik van steen of grind in de overige gebouwen echter pas later voor, vanaf circa halverwege de 
tweede eeuw of later.  30 Een specifieke functie voor een bijgebouw is op basis van de plattegrond en/of het 
vondstmateriaal meestal niet te bepalen. Gedacht kan worden aan woonhuizen voor andere families, of ook 
aan bepaalde nevenfuncties als opslag, stalling of ambachtelijke werkzaamheden. Een van de belangrijkste 
bijgebouwen in het lössgebied is de graanschuur: meestal een redelijk groot en stevig gefundeerd gebouw, 
waarin de surplusproductie kon worden opgeslagen. 

Met betrekking tot de traditionele houtbouw gelden als oudste huisplattegronden voor de Romeinse tijd het 
Oss Ussen type 5A en het Alphen-Ekeren type.  31 Het type Oss Ussen 5A kwam voor in de Late IJzertijd en 
de vroeg-Romeinse tijd en wordt eigenlijk vooral in Noord-Brabant en Noord-Limburg aangetroffen. Deze 
plattegrond kent een as van lichte nokstijlen en wanden met dubbel geplaatste palen en sterk gefundeerde 
ingangspartijen, waarmee het met het Hapstype uit de (Midden en Late) IJzertijd verwant lijkt en op een 

26 Al sinds het begin van het villaonderzoek in de 19e eeuw zijn steeds weer opnieuw classificaties en interpretaties 

van hoofdgebouwen voorgesteld. In Duitsland bijvoorbeeld door Oelmann (1928), Fremersdorf (1933), Drerup 

(1959), Hinz (1970) en Heimberg (2002/2003), in Engeland door Smith In België door De Maeyer (1937), in 

Frankrijk door Agache (1973) en in Nederland door Van Es (1981). Zie voor een overzicht onder andere Smith, 

1997, 6-9 en Habermehl, 2011, 31-33.

27 Voor wat betreft een algemene classificatie van hoofdgebouwen onderscheidde Smith twee zogenaamde 

hoofdtypen: het zogenaamde hallentype en het rijentype. Het rijentype komt vooral in Engeland voor en bestaat uit 

een langwerpig of rechthoekig gebouw met meerdere kamers op een rij, die door gangen of kleinen ruimten worden 

verbonden. Het hallentype dat ook Oelmann al onderscheidde, komt vooral in Zuid-Nederland, Duitsland, België en 

Noord-Frankrijk voor. Smith, 1997; Oelmann (1928) onderscheidt in totaal vier typen, waarvan het Hallentype de 

eenvoudigste is.

28 Dit komt echter niet zo vaak voor als gedacht. Volgens Jeneson bezat slechts 19% van de villa’s in het villa-

landschap tussen Keulen en Tongeren een badhuis: slechts 33 van 172 sites, die voldeden om aan de steekproef 

mee te doen. Jeneson, 2013, 90 

29 Tichelman, 2005a, 51-92

30 Tichelman, 2005a, 318-319; Habermehl, 2011, 89

31 Voor uitgebreider overzicht van traditionele huisbouw in Zuidoost-Nederland, zie ook Van Enckevort & Hendriks, 

2014; voor bouwwijzen op villacomplexen, zie onder andere Habermehl, 2011, 61-97.
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continuïteit vanuit de oorspronkelijke inheemse cultuur wijst. De schilddakconstructie rustte zowel op de 
nokas als de wanden. 
De meeste huisplattegronden uit de vroeg- en midden-Romeinse tijd in Zuid-Nederland en ook in Limburg 
zijn echter van het zogenaamde Alphen-Ekeren type.  32 Kenmerkend voor deze Alphen-Ekeren plattegronden 
is het gebruik van zware nokstijlen of middenstaanders op een centrale as, die de dakconstructie van deze 
tweebeukige gebouwen hebben gedragen (figuur 2.1.2).  33 In het begin waren dat 3 of 4 middenstijlen, maar 
later ook meer (5, 6 of 7). De meeste exemplaren lijken een zadeldakconstructie te hebben gehad, waarbij 
de buitenste middenstaanders in de korte wanden staan, maar schilddakconstructies (of een combinatie 
van beide) komen ook voor. Vooral op de Brabantse zandgronden zijn ook Alphen-Ekeren plattegronden 
aangetroffen, die een verdiepte potstal hebben. Deze verdiepte stallen komen voor vanaf de tweede helft 
van de 2e eeuw of eerste helftvan de 3e eeuw voor; het tot nu toe vroegste exemplaar is aangetroffen te 
Lieshout en dateerde uit het tweede kwart van de 2e eeuw.  34 

Figuur 2.1.2 

Bij het Alphen-Ekeren type vindt vanaf circa de tweede helft van de tweede eeuw, soms nog een 
ontwikkeling plaats waarbij één of meerdere middenstijlen worden weggelaten om grotere binnenruimten 
te creëren. Bij deze plattegronden zijn ter hoogte van de ontbrekende middenstaanders zware stijlen in de 
wanden geplaatst, die de daklast moesten overnemen. Dit plattegrondtype komt desalniettemin weinig voor, 
waarbij mogelijk een relatie tot villacomplexen bestaat. Zo kennen de meeste nederzettingen in het Zuid-
Nederlandse dekzandgebied weinig of geen exemplaren van dit type, en lijken ze in het zuidelijk lössgebied 
en op villa-nederzettingen vaker voor te komen (zie onder en ook § 2.13.2). 

32 Voor eerste algemene beschouwingen van dit in Zuid-Nederland in de Romeinse tijd meest voorkomende huistype: 

zie De Boe, 1988 en Slofstra, 1991 en Slofstra, Lammers & Aarts, 1993

33 In het Zuid-Nederlandse dekzandgebied en het Nederlandse rivierengebied komen ook varianten voor, waarbij de 

gebouwen ten dele éénbeukig of driebeukig zijn (Oss-Ussen typen 7 en 9); zie Wesselingh, 2000; Vos, 2002 & 

2009; Hiddink, 2005a & 2005b; Jansen, 2007; Heeren, 2009

34 Hiddink, 2005a, 119-120
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Onder het zogenaamde Alphen-Ekeren type gaan vele varianten schuil, waarbij zich steeds vaker 
bepaalde regionale voorkeuren laten herkennen.  35 Noord- en Midden Limburg lijken daarbij tot de regio 
Maaskant en/of het Zuid-Nederlands dekzandgebied te horen, die zich van het Zuid-Limburgs lössgebied of 
Heuvelland onderscheiden. Het lijkt er op dat de (oudste?) kleinere Alphen-Ekeren plattegronden met drie 
middenstijlen nagenoeg overal voorkomen, maar vooral bij de grotere plattegronden verschillen optreden. 
De Alphen-Ekeren plattegrond met vier middenstijlen komen behalve in het lössgebied regelmatig voor in 
het dekzandgebied, maar slechts zelden op de Maaskant en niet in het rivierengebied. De Alphen-Ekeren 
plattegronden met vijf of meer middenstijlen komen vooral in het Zuid-Nederlandse dekzandgebied en ook 
in het Belgische lössgebied voor, maar niet in het rivierengebied en de Maaskant. In het Zuid-Limburgse 
en Duitse lössgebied zijn ze tot nu toe ook onbekend, maar dit kan ook met het tot nu toe kleine aantal 
bekende exemplaren te maken hebben. De grotere plattegronden in het rivierengebied en de Maaskant 
worden vooral gevormd door hybride plattegronden die ten dele éénbeukig en ten dele tweebeukig zijn 
(Oss Ussen 7C), of ten dele tweebeukig en ten dele driebeukig (Oss Ussen 9A,B,C). Deze wederom komen 
verder naar het zuiden (en oosten) niet voor.
In Zuid-Limburg zelf zijn eigenlijk nog te weinig Alphen-Ekeren plattegronden gevonden om duidelijk 
regionale voorkeuren te kunnen herkennen. Een grotere variant die tot nu toe relatief vaak lijkt voor te 
komen, is de boven reeds aangesproken Alphen-Ekeren plattegrond met wandstijlen. Aangezien deze 
variant met wandstijlen relatief vaak in villanederzettingen is gevonden, zou een bepaalde relatie met 
de villa-architectuur kunnen bestaan. In dat geval hoeft het dan eigenlijk niet te verrassen dat juist deze 
variant zich in het villalandschap van Zuid-Limburg heeft doorgezet. 

Behoudens de overgrote meerderheid aan Alphen-Ekeren plattegronden, komen in Zuid-Nederland soms 
ook andere plattegrondsoorten voor. Zo zijn bijvoorbeeld een klein aantal éénbeukige plattegronden 
bekend, zowel plattegronden met palen (wel of niet in greppels geplaatst) als ook op doorlopende 
grindfunderingen, zoals bekend van villaterreinen (zie § 2.13.2). Éénbeukige houtbouw plattegronden 
zijn tot nu toe vooral uit het rivierengebied (Tiel-Passewaaij, Geldermalsen, Den Haag-Wateringsveld)  36 
en van de Maaskant (Oss, Nistelrode en Boxtel)  37 bekend. Sinds kort bestaat echter ook een exemplaar 
uit Limburg (Heerlen-Trilandis, zie § 2.13.3). Een speciale plattegrondsoort in Zuid-Nederland is ook het 
zogenaamde porticusgebouw. Het gaat om een in de kern traditionele Alphen-Ekeren plattegrond met 
rondom geplaatste stijlen die een porticus hebben gevormd.  38 Het opmerkelijke is dat de erven waarop deze 
plattegronden zijn gevonden, op basis van de aangetroffen materiële cultuur, een bijzondere status binnen 
de nederzetting blijken in te nemen. Tot nu toe echter zijn alleen voorbeelden van buiten Limburg bekend: 
in het rivierengebied (Tiel-Passewaaij, Druten-Klepperhei), de Maaskant (Oss-Westerveld, Nistelrode-
Zwarte Molen) en het dekzandgebied (Oosterhout).   39 Vos en Heeren interpreteren deze plattegrondsoort 
als een “veteranenboerderij”, die zich vanuit de militaire architectuur ontwikkelde via teruggekeerde 
veteranen.  40 Van Enckevort en Hendriks zien hierin eerder een ontwikkeling vanuit de villawereld.  41 

35 Zie voor recente overzichten onder andere Van Enckevort & Hendriks, 2014 en Van Renswoude & Boreel, 2014

36 Tiel-Passewaaij: Heeren, 2006: 207-278; Geldermalsen: Renswoude & Van Kerckhove, 2009: 490-494; De Haag-

Wateringsveld: Siemons & Lanzing, 2009: beschreven en afgebeeld op 52-53, afb. 3.5

37 Oss: Wesselingh, 2000: 27, 57, 75 en 173; Nistelrode: Jansen, 2007: structuur 8 en 19; Boxtel: Norde & Van 

Renswoude, 2011: 22-23

38 Ook hier bestaan echter meerdere varianten en interpretaties. Zie ook Heeren, 2009; Vos, 2009 en Van Enckevort 

& Hendriks, 2014

39 Zie ook voor een overzicht Van Enckevort & Hendriks, 2014, 254-261

40 Heeren, 2009; Vos, 2009

41 Van Enckevort & Hendriks, 2014, 256-261
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In de laat-Romeinse tijd (vanaf de tweede helft van de 3e eeuw) worden Zuid-Nederland, het Duitse Rijnland 
en delen van België grotendeels onder de voet gelopen door Germaanse plunderaars en immigranten.  42 
De meeste nederzettingen en vici worden verlaten; slechts op weinig plaatsen, zoals in Maastricht, 
Heerlen, Blerick en het villacomplex van Voerendaal-Ten Hove blijft continuïteit in bewoning bestaan. De 
immigranten brengen ook een eigen materiële cultuur mee, waartoe ook andere huisplattegronden en 
zogenaamde hutkommen behoren. Desalniettemin komen ook nog Alphen-Ekeren plattegronden met een 
laat-Romeinse datering voor.  43 Laat-Romeinse plattegronden zijn in Limburg tot nu toe nog zeer weinig 
tevoorschijn gekomen. Lange tijd bestonden alleen voorbeelden uit Gennep (§ 2.4.2), maar sinds het laatste 
decennium zijn ook huisplattegronden bekend uit Helden (§ 2.6.2) en Holtum-Noord (§ 2.11.2). Verwers 
onderscheidde voor de laat-Romeinse tijd in Noord-Brabant enkele type huisplattegronden, op basis van 
paalconfiguratie en grootte.  44 Typerend voor deze éénbeukige plattegronden is het gebruik van regelmatig 
tegenover elkaar geplaatste palen in de lange wanden, ofwel paalparen, die de dakconstructie hebben 
gedragen. Verwers type 3 wordt in de literatuur ook wel een “short house” genoemd.  45 Het gaat om kleinere 
gebouwen met drie tot vijf paalparen, 3 tot 5 m breed en 5 tot 10 m lang. Verwers type 4 is iets groter, 
tussen 11 en 14 m lang en tussen 4 en 6 m breed, en bestaat uit vier tot acht paalparen. Verwers type 6 
betreft de grootste plattegronden, bestaande uit zeven tot tien paalparen, met een lengte tussen 16,6 en 
21 m en een breedte tussen 5 tot 7,4 m. In Alphen-Chaam werden in 2005 vergelijkbare plattegronden 
gevonden, die tussen 6,5 en 15 m lang waren.  46 Ook daar ging het vooral om éénbeukige plattegronden 
maar kwamen ook deels éénbeukig, deels driebeukige plattegronden voor. Opvallend in Alphen-Chaam zijn 
het duidelijk hogere aantal wandpalen.
In Gennep lijken naast vergelijkbare plattegronden ook beduidend grotere huizen aanwezig te zijn geweest, 
tussen 23 en 26 m lang en circa 6 meter breed (zie figuur 2.4.6 in § 2.4.2).  47 Dit onderzoek is echter nooit 
compleet uitgewerkt. Dergelijke, grotere gebouwen zijn ook bekend van de andere kant van de Romeins-
Germaanse grens, zoals in het Germaanse Ede.  48 

Hutkommen zijn typische kleine bijgebouwtjes uit de laat-Romeinse periode, hoewel ze soms ook al in 
de tweede of derde eeuw voorkomen.  49 Het gaat hierbij om kleine gebouwtjes, tussen 2 en 5 meter lang 
en 2 tot 3 meter breed, die circa 0,5 m onder het maaiveld werden ingegraven (figuur 2.1.3). Deze kleine 
gebouwtjes hadden een eenvoudig dak, gesteund door palen, waarbij alle mogelijk paalconfiguraties 
bestaan: alleen twee nokstijlen, twee nokstijlen met vier hoekpalen, 2 nokstijlen met zes palen in de 
wanden en ook verschillende versies zonder nokstijlen. In deze gebouwtjes lijken vooral huishoudelijke of 
ambachtelijke werkzaamheden te hebben plaats gevonden. 

2.1.3 Thema C Begraving
In de Vroege en midden-Romeinse tijd is het cremeren van de doden algemeen, net zoals in de IJzertijd, 
maar in de laat-Romeinse tijd komen ook inhumaties voor. Vanaf het einde van de Late IJzertijd en zeker 
vanaf de Romeinse tijd wordt het weer algemeen zijn doden op collectieve langer gebruikte begraafplaatsen 

42 Immigraties hebben ook al eerder plaatsgevonden, zoals blijkt uit een “Germaanse” boerderij te Venlo-Heierhoeve, 

zie ook § 2.6.2

43 In Breda-West werden verschillende Alphen-Ekeren met en laat-Romeinse datering gevonden, zoals huizen 57, 59 

en 61 op de vindplaats Huifkar. Koot & Berkvens, 2004, 232-235

44 Verwers, 1998-1999, 267

45 De Koning, 2005, 100

46 De Koning, 2005

47 Heidinga & Offenberg, 1992, 76-77

48 Taayke, et al., 2012

49 Zoals hutkommen in Venlo-Heierhoeve en Horst-Hoogveld, zie voor beide § 2.6.2
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figuur 2.1.3

te begraven, nadat eeuwenlang gebruikte urnenvelden uit de Late Bronstijd tot Vroege IJzertijd gedurende 
de Midden IJzertijd juist verlaten waren. Meerdere nederzettingen maakten daarbij gebruik van het zelfde 
grafveld. Een uitzondering, mogelijkerwijs, vormen villae, waar alleen kleine grafvelden voor de bewoners 
van één villa voorkomen.  50 Ondanks dat uit Zuid-Nederland meerdere grafvelden bekend zijn, zijn slechts 
weinige hiervan volledig gepubliceerd. Belangrijk was de publicatie van Hiddink met een synthese over het 
grafritueel in de Late IJzertijd en Romeinse tijd in het Maas-Demer-Schelde gebied, aan de hand van twee 
grafvelden in Weert (Weert-Molenakkerdreef en Weert-Kampershoek).  51 Hij kwam daarbij tot een aantal 
inzichten met betrekking tot de begrafenisrituelen gedurende de late IJzertijd en Romeinse tijd in Zuid-
Nederland en in de microregio Weert-Nederweert in het bijzonder. 
Met betrekking tot het thema begraving kunnen verschillende subthema’s onderscheiden worden: het 
grafritueel, het graftype, bijgiften en grafstructuren, -markeringen of -monumenten.

Het grafritueel

Voorafgaand aan de crematie kan een dode korter of langer opgebaard zijn geweest. Men spreekt wel 
van excarnatie als de dode wordt opgebaard en het lichaam hierbij (gedeeltelijk) vergaat. Aanwijzingen 

50 Daarnaast lijken de ‘rijke’ familieleden van de eigenaar en de overige bewoners (en personeel) van de villa niet bij 

elkaar maar in afzonderlijke grafveldjes te zijn bijgezet. Zie ook § 2.13.3.

51 Hiddink, 2003
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daarvoor zijn echter moeilijk te vinden.  52 Na een mogelijke opbaring werd de dode op een brandstapel 
gelegd, gekleed (met accessoires) en met meer of minder bijgiften van aardewerk (met voedsel en drank), 
glas en of metaal. Na de crematie werden crematieresten verzameld en in een grafkuil gedeponeerd, 
waarbij ook weer bijgiften (onverbrand) meegegeven kunnen zijn. Dit alles kan echter op verschillende 
wijzen zijn gebeurd. In de eerste plaats kan men van een bustum of ustrina begraving spreken. Bij een 
bustumgraf vindt de begraving boven het graf plaats, bij de ustrina begraving niet. De ustrina is de locatie 
van de brandstapel, waar na de verbranding de stoffelijke resten en mogelijke andere objecten verzameld 
worden om elders in een speciale grafkuil of -kamer te worden bijgezet. Het bustumgraf komt in Nederland 
echter niet of nauwelijks voor en nagenoeg alleen in steden en vici.
Met betrekking tot de archeologische resten van crematiegraven in het Maas-Demer-Schelde gebied 
onderscheidde Hiddink vier fases binnen het grafritueel die alle op verschillende wijze kunnen hebben 
plaatsgevonden: 1) de crematie zelf (gekleed met meer of minder objecten en accessoires), 2) het 
uitzoeken van de crematieresten en in een kuil deponeren (geconcentreerd in (an)organische container 
of verspreid), 3) het opvullen van de kuil (met schone grond en/of overige brandstapelresten) en 4) het 
plaatsen van onverbrande voorwerpen in het graf.  53 Na de begraving, ten slotte, werd in de Romeinse tijd 
meestal nog een grafmarkering of grafmonument aangelegd, waar op verschillende momenten daarna 
herdenkingsrituelen kunnen hebben plaatsgevonden.
Sporen of structuren op begraafplaatsen die geen graven zijn, kunnen natuurlijk met grafrituelen in verband 
staan. Naast locaties voor de opbaring en brandstapel kan daarbij ook aan zogenaamde dodenhuisjes 
worden gedacht of deponeringen die geen graf betreffen (afval van brandstapels, feestmaaltijden of 
andere rituelen). Interessant is voorts een mogelijke relatie tussen begravingen en heiligdommen, zoals 
bij een grafveld uit de Late IJzertijd langs de Maas (te Lomm) het geval bleek te zijn.  54 Op deze locatie te 
Lomm werden trouwens ook graven uit de Romeinse tijd gevonden (zie ook § 2.4.3) en blijkt continuïteit in 
begraving te hebben bestaan. 

Op basis van divers grafveldonderzoek blijken zowel duidelijke overeenkomsten als ook kleine, lokale 
verschillen te bestaan.  55 Overal overheersen crematies en komen het bustumgraf en het gebruik van 
grafurnen niet of nauwelijks voor. Daarnaast bestaan echter vele (kleine) verschillen, zoals het al dan niet 
voorkomen van randstructuren (en de vorm daarvan), de verhouding van de verschillende graftypen en 
natuurlijk de samenstelling van de bijgiften. Hoe deze verschillen precies geïnterpreteerd moeten worden 
(herkomst, status en/of romanisering?), is echter niet duidelijk. In Weert-Nederweert en Tiel-Passewaaij lijkt 
het lokale karakter van het grafritueel van de Late IJzertijd naar de Romeinse tijd vrijwel niet te veranderen, 
zodat men nauwelijks van een ‘romanisering’ kan spreken. Hiddink stelt voor Weert-Nederweert vast dat 
men zijn doden reeds vanaf de Late IJzertijd weer in collectief gebruikte grafvelden bijzet. Aarts en Heeren 
stellen voor Tiel-Passewaaij echter vast dat in de Late IJzertijd nog afzonderlijke (familie?) clusters bestaan 
en pas rond het midden van de 1e eeuw een collectief grafveld ontstaat.  56 

Naast een vergelijking op basis van graftypen kan men graven of grafvelden natuurlijk ook met elkaar 
vergelijken op basis van de bijgiften en de grafmarkering of het grafmonument. Voor een echte vergelijking 
tussen verschillende graven en grafvelden is het wenselijk al deze aspecten – minstens het graftype en de 
verschillende verbrande en onverbrande bijgiften – in één overzicht weer te geven, zoals bijvoorbeeld is 

52 Aarts & Heeren, 2011, 42, noot 31

53 Hiddink, 2003, 21-25

54 Dit betreft vindplaats D van het onderzoek Lomm fase 2 (Gerrets & de Leeuwe, 2011), zie ook § 2.4.3 en § 2.4.7. 

55 Hiddink, 2003; Aarts & Heeren, 2011

56 Aarts & Heeren, 2011, 232. De graven uit de Late IJzertijd bezaten tevens in het geheel geen bijgiften, in 

tegensteling tot graven uit de Late IJzertijd in regio Weert-Nederweert.
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uitgevoerd voor de publicatie van het Romeinse grafveld van Itteren (zie § 2.12.3).
Graftypen

Crematiegraven
Onafhankelijk van een grafmarkering of -monument of de aard en hoeveelheid van bijgiften onderscheidt 
Hiddink vier verschillende crematiegraftypes zoals deze in Zuid-Nederland voorkomen.  57 Hiddink doet 
dit op basis van de aan- of afwezigheid van twee basiscomponenten, namelijk de crematieresten en de 
verbrandingsresten (onverbrande bijgiften staan daar los van). Het gaat om de graftypen A, B, C en D, die 
gemeengoed zijn geworden in de Nederlandse literatuur over Romeinse begravingen. Om verschillende 
vindplaatsen te kunnen vergelijken is het wenselijk dat ook in toekomstige rapportages over Romeinse 
graven minstens deze indeling wordt aangehouden, ondanks dat men subtypen en minstens één extra type 
– het bustumgraf – zou kunnen toevoegen.
Het gaat om de volgende graftypen:

Type A Concentratie met botresten (ook dierlijke) en brandstapelresten in een kuil, opgevuld met schone 
grond. Men zou een organische container (niet bewaard hout, leer of textiel) van een anorganische 
(keramiek, glas, steen, metaal) kunnen onderscheiden, respectievelijk A1 en A2; 

Type B Concentratie met botresten (ook dierlijke) en brandstapelresten in een kuil, opgevuld met 
brandstapelresten. Ook hier zou een organische container (niet bewaard hout, leer of textiel) van 
een anorganische (keramiek, glas, steen, metaal) onderscheiden kunnen worden, respectievelijk 
B1en B2; 

Type C Alleen brandstapelresten. Hiddink onderscheidt vervolgens C1 en C2. Bij C1 is het gewicht van de 
crematie gelijk of groter dan het (gemiddelde) gewicht van crematieresten uit type B graven. Bij C2 
is dit gewicht kleiner. C2-graven hoeven geen graven te zijn, ze kunnen ook alleen maar afval van 
(een) begrafenisproces(sen) zijn. 

Type D Onbekend: kuilen waarvan moeilijk is uit te maken of het oorspronkelijk kuilen/graven van type C 
waren. 

Monumentale graven 
Een duurdere vorm van bijzetten betreffen crematies in askisten of sarcofagen (bijvoorbeeld de askist 
van Bocholtz, zie § 2.13.3), zoals deze vooral in Zuid-Limburg worden gevonden. Deze askisten werden 
hoogstwaarschijnlijk niet simpelweg in een kuil geplaatst; over het algemeen werden hiervoor ware 
grafkamers aangelegd, meestal bekleed met hout, en afgedekt met een lagere of grotere grafheuvel 
(tumulus). 
Monumentale graven kunnen ook gedefinieerd zijn op basis van bovengrondse grafmonumenten of –
markeringen, zoals tumuli, grafsteles, grafpijlers of –torens, die ook nog een extra ommuring konden 
hebben (zie onder). 

Inhumatiegraven
Alhoewel tot in de laat-Romeinse tijd nog wordt gecremeerd, wordt vanaf de 4e en vooral de 5e eeuw 
inhumatie steeds algemener. In steden als Nijmegen komen inhumatiegraven echter al vanaf eind 2e eeuw 
voor. Hoewel enige inhumatiegraven uit de laat-Romeinse tijd bekend zijn, bestaan hierover nog steeds 
weinig publicaties. De doden werden soms direct in de grafkuil, soms in kisten of boomstammen bijgezet, 
in grafkuilen die tussen 2 en 3 m lang en tussen 0,6 en 2 meter breed waren. Vanaf de overgang naar 
de Vroege Middeleeuwen, halverwege de 5e eeuw, verandert ook de samenstelling en hoeveelheid van 
bijgiften. Sommigen graven zijn uitzonderlijk ‘arm’ en nagenoeg zonder vondsten (bijvoorbeeld Gennep), 

57 Hiddink, 2003, 112-122; Hiddink & Wesdorp, 2012, 138
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terwijl in andere graven mensen in vol ornaat, met sieraden, wapens en vaatwerk werden begraven.  58 
Het meest bekend zijn de zogenaamde wapengraven, waarin krijgers een zwaard, dolken, bijlen en/of 
speren werden meegegeven, maar dergelijke graven behoren eigenlijk tot de Vroege Middeleeuwen. 

Bijgiften

In de eerste plaats kan een onderscheid gemaakt worden tussen resten die mee zijn verbrand op 
de brandstapel en daarna met brandstapelresten in het graf terecht zijn gekomen, zoals aardewerk, 
schoenspijkertjes, fibulae, munten, etc. en objecten die ná de crematie en crematieverzameling onverbrand 
speciaal in het graf gedeponeerd werden. Beide zijn echter als bijgiften bedoeld: als begeleiding van de 
dode naar en in zijn hiernamaals. Hiddink merkt op dat veel verbrand aardewerk min of meer toevallig 
geselecteerd is: kleine witte tot lichtgrijze stukjes die zeer veel op crematieresten lijken.  59 Het komt echter 
ook voor dat nagenoeg complete stukken verband vaatwerk zijn meegegeven, waarbij dus wel degelijk een 
bewuste keuze is gemaakt. De onverbrande bijgiften zijn in ieder geval als bewuste bijgiften na de crematie 
te interpreteren, waaruit afgeleid kan worden dat een onderscheid werd gemaakt. Onverbrande fibulae 
kunnen op het bijeenhouden van textiel wijzen, waarin de crematieresten waren verzameld, maar dit komt 
nauwelijks voor.  60 Verreweg de meeste bijgiften zijn van aardewerk; vondsten van metaal of glas worden 
veel minder meegegeven.  61 Dit aardewerk bestond uit verschillende potvormen, die hoogstwaarschijnlijk 
gevuld waren met voedsel of drank voor het dodenmaal of de reis naar het hiernamaals. In dat opzicht 
verschillen de aardewerkvormen van verbrande stukken niet van de onverbrande stukken. Beduidend 
minder vaak komen bijgiften van metaal voor, zoals fibulae, munten, messen, spijkers (uit brandhout van 
de brandstapel) en schoenspijkers en vondsten van glas zoals kommen/borden, bekers, flessen/kannen 
en kralen. Overige bijgiften uit meestal ‘rijkere’ graven kunnen bestaan uit scharen, spiegels, wapens, 
sieraden, paardentuig en zelfs klapstoelen of strigiles.  62 Volgens Hiddink komen bij het meegegeven 
aardewerk voornamelijk twee hoofdcategorieën en zeven subvormen voor: tafelwaar met bord, beker en 
kom en keukenwaar met kruik, pot, wrijfschaal en dolium.  63 De percentages tafelwaar en keukenwaar 
verschillen daarbij in de meeste grafvelden niet veel van elkaar, met percentages tussen 40 en 60%. Soms 
kunnen bepaalde basis serviezen worden herkend, bijvoorbeeld de combinatie bord, beker, kruik en pot, 
maar is dit veelal moeilijk te herkennen. Voorbeelden van grotere ensembles of uitgebreide tafelserviezen 
zijn bijvoorbeeld wel bekend van graven in Tongeren en Nijmegen. Volgens Hiddink is in het Maas-Demer-
Schelde gebied sprake van lokale grafrituelen; elk grafveld lijkt zijn eigen bijzonderheden te kennen als 
men graftypes, meegegeven aardewerkvormen, munten of analyses van dierlijk botmateriaal met elkaar 
vergelijkt.  64 De toekomst, met meerdere volledig uitgewerkte grafvelden, moet uitwijzen of inderdaad 
regionale tendensen hebben bestaan. 

Hoewel de status van de overledene over het algemeen niet afgeleid kan worden uit de aard van en de 
hoeveelheid bijgiften, blijkt wel een duidelijke chronologische tendens te bestaan, waarbij vanaf de tweede 

58 Zie bijvoorbeeld Heeren & Hazenberg, 2010 en Wagner & Ypey, 2011

59 Hiddink & Wesdorp, 2012, 30

60 Aarts & Heeren, 2011, 172

61 Een uitzondering vormen rijke monumentale graven, zoals in Nieuwenhagen-Valderveste en Simpelveld-Bocholtz, 

zie § 2.13.3.

62 Voorbeelden van onder andere bronzen en glazen vaatwerk, een klapstoel én een strigilis in één graf zijn het 

Romeinse tumulusgraf van Bocholtz (de Groot, 2006) en het graf met grafmonument van Nieuwenhagen (Hiddink, 

2004). 

63 Hiddink, 2003, 25-27

64 Hiddink, 2003, 25-26
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helft van de 2e eeuw duidelijk meer bijgiften gangbaar worden.  65 

Grafmonumenten, -structuren of –markeringen  66

Bij de meerderheid van de grafvelden in het rivierengebied of het Zuid-Nederlandse dekzandgebied 
worden de meeste graven omheind door greppels. Er komen echter ook grafvelden voor waar dit niet 
zo is, zoals bijvoorbeeld is vastgesteld in het Maasdal en ook ten westen daarvan.  67 Ook in Midden- en 
Zuid-Limburg lijken grafstructuren minder voor te komen. De grafstructuren bezitten meestal een smalle 
opening aan één bepaalde zijde. Deze bevond zich per grafveld meestal ongeveer op dezelfde hoogte, 
maar er bestaan wel verschillen tussen grafvelden: in Someren is bijvoorbeeld voor de zuidoostelijke zijde 
maar in Nijmegen-Hatert voor de noordelijke windrichting gekozen. Bij deze greppels gaat het zowel om 
ronde als rechthoekige structuren met diameters tussen 2 en 10 meter, meestal tussen de 3 en 7 meter. 
Ronde en rechthoekige greppelstructuren komen in hetzelfde grafveld voor, maar veelal met verschillende 
verhoudingen.  68 Het is waarschijnlijk dat ook graven zonder grafstructuren zichtbaar zijn gebleven, 
omdat soms graven uit meerdere eeuwen ‘door elkaar’ zijn aangelegd maar deze elkaar niet oversnijden. 
Daarnaast zijn bijvoorbeeld in Nijmegen-Hatert ook paalgaten direct naast graven vastgesteld, waarin 
grafsteles kunnen hebben gestaan. 
Op een aantal plaatsen zijn rechthoekige paalconfiguraties binnen de grafstructuren vastgesteld en wordt 
wel van ‘dodenhuisjes’ gesproken. Meestal gaat het hierbij om vier palen in een vierkant. Aangezien 
meestal relatief grote afstanden tussen de palen bestaat, kan hoogstens een zeer lichte constructie 
hebben bestaan. Precieze functie en uiterlijk blijven echter onbekend. Hiddink denkt bijvoorbeeld aan een 
symbolisch verblijf van de ziel en of een plek waar de familie van de overledene bijeen kon komen.  69 
In veel mindere mate zijn ook grotere paalconfiguraties gevonden, zoals bijvoorbeeld in Nijmegen-Hatert 
en Oss-Ussen, waar respectievelijk rechthoekige structuren van 10 x 9m (6 bij 6 palen) en 10 x 6m (5 bij 4 
palen) werden aangetroffen.  70

Bij steden en sommige villae, mogelijk ook bij vici, kunnen ook meer monumentale grafmonumenten 
hebben gestaan.  71 Waarschijnlijk lagen deze graven juist op locaties waar ze zo mogelijk door velen konden 
worden gezien, bijvoorbeeld vlak langs een Romeinse weg of een verhogingen in het landschap. Deze 
meer monumentale graven konden omgeven zijn door een ommuring, zoals bijvoorbeeld is vastgesteld 
in Landgraaf-Nieuwenhagen (zie § 2.13.3).  72 De graven zelf konden verschillend zijn uitgevoerd of 
gemarkeerd. Naast grafkuilen komen ook grafkamers voor, die met een lage of hogere heuvel (tumulus) 
werden afgedekt. Op of naast de grafkuilen of tumuli konden steles, grafpijlers of soms ware graftorens 
worden geplaatst (figuur 2.1.4).  73 Bij deze monumentale grafmarkeringen passen ook containers als 
askisten om de crematieresten in het graf te plaatsen.  74

65 Hiddink, 2003, 41-45; Heeren, 2009, 164-166; Aarts & Heeren, 2011; Van Enckevort, 2012, 97-106 

66 Zie onder andere Hiddink, 2003; Hiddink, 2004a; Hiddink, 2011a; Hiddink & De Boer, 2011

67 Hiddink, 2003, 29-32

68 Hiddink, 2003, 34

69 Hiddink & De Boer, 2011, 140

70 Hiddink, 2003, 33. In Schaijk gaat het om een structuur van 8 x 6 m met kleine voorbouw, terwijl in Mierlo-Hout een 

reeks rechthoekige gebouwtjes is aangetroffen, op palen maar ook met standgreppeltjes.

71 Voor een overzicht van stenen grafmonumenten, zie ook Panhuysen, 1996, 121-190

72 Hiddink, 2004a

73 Een graftoren met een hoogte van circa 5,3 m is recentelijk gereconstrueerd voor de zogenaamde Kabouterberg, 

een tumulus bij de villa van Hoogeloon. Zie ook Roymans, 2011.

74 Zo wordt verondersteld dat ook de askist van Bocholtz (De Groot, 2006) en vijf sarcofagen bij de villa van 

Ravensbosch (Hiddink, 2004a) onder een tumulus hebben gelegen. 
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Figuur 2.1.4

Kennislacunes naar de NOA  75

Kennis over het grafritueel in Zuid-Nederland is met name beperkt, omdat weinig en of onvolledig 
gepubliceerd is. Zo zijn veelal niet alle crematieresten (menselijke en dierlijke resten en houtskool) 
geanalyseerd. Deze zouden wel mede onderzocht moeten worden, omdat zij een belangrijk deel vormen 
van het (gehele) begrafenisproces, waartoe allerlei verschillende tradities, gewoonten en rituelen kunnen 
behoren, vanaf het moment van sterven tot bepaalde (periodieke?) rituelen ná de begrafenis. Het aantal 
volledig onderzochte en gepubliceerde grafvelden is laag en beperkt zich in Limburg eigenlijk tot het 
dekzandeiland Weert-Nederweert.  76 In Zuid-Limburg bestaat wel een behoorlijk aantal vondsten van graven 
(enkele bijzondere of ‘rijke’ graven zoals askisten), maar zonder dat men van een grafveld kan spreken en 
al helemaal niet van een uitgewerkt grafveld. Geleen-Janskamperveld is het enige ‘gewone’ grafveld dat 
daar is opgegraven, maar dit is nog niet (definitief) gepubliceerd. Ook van de Laat-Romeinse grafvelden 
in Zuidoost-Nederland is weinig bekend. In Nijmegen zijn wel Laat-Romeinse grafvelden uitgebreid 

75 Naar Van Enckevort, et al., 2006

76 Het enige andere uitgewerkte grafveld (summier) betreft het grafveld te Haelen (zie ook § 2.7.3).
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onderzocht.  77 Laat-Romeinse graven zijn eveneens aangetroffen in het westelijke grafveld van Maastricht 
(Vrijthof), Borgharen, Voerendaal en Heel, maar nog niet gepubliceerd.

2.1.4 Thema D Economie, land- en watergebruik
Algemeen

Het boerenbedrijf was ook in de Romeinse tijd nog steeds de belangrijkste bestaanswijze, zodat een 
directe relatie tussen de economie en het land- en water gebruik bestaat. De vruchtbaarste delen van het 
landschap vormen dan ook de dichtst bewoonde delen. In het algemeen werd een gemengd bedrijf gevoerd, 
dus zowel akkerbouw als veeteelt. 
Met betrekking tot de akkerbouw zijn uit de Romeinse tijd de volgende granen bekend: (bedekte) gerst, 
pluimgierst, haver, broodtarwe, emmertarwe en spelttarwe. Daarbij worden brood- en spelttarwe op 
enkele uitzonderingen na alleen in het lössgebied gevonden. Rogge blijkt een typisch product van de laat-
Romeinse tijd; het was het favoriete graanproduct van de Germanen. Daarnaast zijn ook bekend: vlas of 
lijnzaad, (tuin)bonen, vlas en peterselie (waarschijnlijk in Romeinse tijd geïntroduceerd). 
Aanwijzingen voor fruit wijzen op pruimen (door Romeinen geïntroduceerd), kersen, appel, vlierbessen en 
bramen. Daarnaast komen ook tamme kastanje en walnoot (in Romeinse tijd geïntroduceerd) voor. Soms 
lijken ook moestuinen te zijn gebruikt, waarin verschillende kruiden kunnen zijn gekweekt. 
Dierlijke resten wijzen op een algemeen gebruik van gedomesticeerd vee als rund, varken en schaap/geit. 
Paard komt ook voor, maar werd hoogstwaarschijnlijk niet gegeten. Wild wordt slechts zelden, in meer 
elitaire kringen, gevonden: hert, konijn (door Romeinen geïntroduceerd). Gevogelte wordt ook regelmatig 
gevonden, waarbij men aan kip (door Romeinen geïntroduceerd), eend en duif zou kunnen denken. 
Tenslotte at men ook vis. Visresten uit de villa van Maasbracht leverden bijvoorbeeld resten op van brasem, 
paling, snoek, baars, zalm en makreel. Makreel is een zeevis en moet dus geïmporteerd zijn geweest.

Vanaf de Flavische periode en vooral de tweede eeuw lijkt men zich vaker te specialiseren, zoals het 
fokken van paarden in het rivierengebied  78 en grootschalige graanproducties (vooral spelttarwe) in 
het heuvelland.  79 Bekend vanaf deze periode is ook het gebruik van verbeterde ploegen (met ijzeren 
ploegschoen) en maaimachnies voor de oogst. Aangezien ook eenvoudige en armere boeren enkele 
producten zoals aardewerk, gereedschappen en kleding van markten verkregen (markten of rondreizende 
handelaren) en dus niet meer zelf maakten zoals in de IJzertijd, zullen ook kleine boeren een klein surplus 
moeten hebben geproduceerd om te kunnen ruilen of verkopen. Een andere wijze waarop zij geld konden 
verdienen, was het zich aanbieden (eventueel als seizoenskracht) op een villabedrijf of in een vicus in de 
omgeving. Daarnaast bestond natuurlijk de mogelijkheid in het leger te gaan, wat minstens vanaf de 2e 
eeuw zeker gebeurde.  80 

Een belangrijk verschil met de voorafgaande IJzertijd is dat vanaf de Romeinse tijd een markteconomie 
met specialisaties ontstaat en een monetair stelsel algemeen wordt. Tot in de Late IJzertijd overheerste de 
autonome nederzetting, waarin vooral geproduceerd werd om in de eigen behoefte te voorzien. Niet alleen 
voor wat betreft de voedseleconomie, maar ook voor alledaagse zaken als gebruiksaardewerk, kleding 
en de meeste gereedschappen. Daarnaast werden alleen enkele kwaliteitsproducten elders verkregen als 

77 Steures, 2013

78 Heeren, 2009, 167-190

79 Kooistra, 1996; Kooistra & Esser, 2005; Kooistra, 2014.

80 Roymans, 1996.
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geschenk, gekocht of geruild, zoals bijvoorbeeld metalen vaatwerk, sieraden of wapens. Daarbij lijkt het 
echter vooral om traditionele netwerken te gaan. 
Vanaf de vroeg-Romeinse tijd volgt een omschakeling naar een grotere markteconomie met monetair 
stelsel, waarbij netwerken expandeerden en het blijkbaar loonde om zich te specialiseren. Niet alleen in 
landbouw en veeteelt, maar ook in allerlei andere beroepen of ambachten. De introductie van geld was niet 
compleet nieuw, aangezien aan het einde van de Late IJzertijd (de eerste eeuw v. Chr.) het eerste geld in 
Zuidoost-Nederland wordt aangetroffen. Het gaat daarbij om Keltische munten, uitgegeven door Eburonen 
en Nerviërs, die echter nog geen dagelijks gebruik voorstelden. Deze vroegste gouden en zilveren munten 
beperkten zich tot de wereld van de krijgerselite, die de munten aan hun gevolg schonken.  81

De veranderingen in de economie waren in eerste instantie een gevolg van de ‘plotselinge’ aanwezigheid 
van een grote Romeinse legermacht, waarvan de dagelijkse bevoorrading een enorme stimulans voor 
agrarische producties teweegbracht. Het graan moest vooral uit het grote vruchtbare lössgebied komen, 
waar het waarschijnlijk eerst in centrale punten als Tongeren, Maastricht en Heerlen verzameld werd, 
om vervolgens middels grotere transporten via de weg en de Maas naar het noorden te vervoeren. 
Deze logistieke operaties vereisten een goede (verharde) infrastructuur die veilig was. Daarom werden 
verschillende strategische knooppunten of rustpunten in eerste instantie waarschijnlijk door militairen 
gecontroleerd (bijvoorbeeld Venlo, zie § 2.2.4). Met betrekking tot andere agrarische producten als paarden, 
runderen en kleinvee is onbekend wie het Romeinse leger beleverde, maar waarschijnlijk speelden de op 
veeteelt gerichte gemeenschappen uit het rivierengebied en het Zuid-Nederlandse zandgebied daarin een 
belangrijke rol. Alhoewel verschillende delfstoffen zoals natuursteen met uitzondering van Zuid-Limburg 
over grotere afstanden geïmporteerd moesten worden, konden andere zaken als hout of keramische 
producten wederom uit de omgeving worden betrokken. 
In ieder geval zal niet alleen een uitwisseling van goederen hebben plaatsgevonden, maar ook een van 
ideeën. Al snel bijvoorbeeld bleek het ‘Romeinse’ aardewerk van een betere kwaliteit en of steeds meer ‘in’ 
en ontwikkelde zich een nieuwe ambachtelijke specialisatie die het ‘zelfgemaakte’ aardewerk snel verving. 
Iets dergelijks gebeurde blijkbaar ook in de textielproductie, aangezien de zelfvervaardiging van kleding lijkt 
op te houden. 

De enorme ontwikkelingen op economisch gebied, mede aangespoord door belastingheffingen, komen 
vooral tot uiting in de vorm van (sub)urbane nederzettingen met steenbouw en de (verharde) infrastructuur. 
In de voorafgaande IJzertijd waren rurale centra of vici blijkbaar nog niet (of nauwelijks) nodig.  82 Over het 
ontstaan van deze vici is nog niet veel bekend, maar gezien enkele Augusteïsche begindateringen lijken 
in beginsel vooral militaire, strategische redenen te hebben bestaan (de bevoorrading van de legers). Op 
een iets later tijdstip en minstens vanaf de Flavische periode ontwikkelen deze plaatsen zich dan verder tot 
civiele rurale centra. Hier kwamen de agrarische producten maar mogelijk ook andere bij elkaar en werden 
deze vanaf hier verder verhandeld. De handelsnetwerken waren duidelijk groter dan in de voorafgaande 
IJzertijd. In steden en vici zijn aanwijzingen voor verschillende ambachtelijke werkzaamheden gevonden, 
zoals producties en/of bewerking van keramische producten en objecten van glas, metaal, hout, bot, leer en 
textiel (zie onder). 

Infrastructuur

Met name de Maas moet een belangrijke transportweg van zuid naar noord zijn geweest, alhoewel deze 

81 Roymans & Scheers, 2012, 27-29

82 Roymans en Scheers gaan er vanuit dat in het allerlaatste gedeelte van de Late IJzertijd toch enkele landelijke 

centra hebben bestaan. Vanaf minstens 50 v. Chr. bestonden volgens hen rurale centra te Kessel/Lith, te Empel, te 

Berg bij Tongeren en te Caestert bij Maastricht. Zie ook Roymans & Scheers, 2012, 24-27
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ten zuiden van Roermond in de zomer waarschijnlijk niet altijd goed bevaarbaar was. Waterwegen, ook 
kleinere riviertjes als de Roer en de Niers, kunnen voor het vervoer van allerlei goederen zijn gebruikt 
en waren bij uitstek geschikt voor het wat zwaardere transport (bijvoorbeeld natuursteen en keramisch 
bouwmateriaal). Naast de waterwegen ontwikkelde zich ook een uitgebreid wegennet. Waarschijnlijk zullen 
hiervoor ook oudere routes zijn gebruikt, maar daarnaast ook nieuwe zijn aangelegd.  83 Duidelijk is wel dat 
vanaf de Romeinse tijd de eerste verharde wegen ontstaan. De infrastructuur heeft hoogstwaarschijnlijk 
een militair-strategisch begin gehad, ten behoeve van troepenverplaatsingen en bevoorrading. Voor de 
weg tussen Jülich en Keulen wordt uitgegaan van een aanleg in vroeg-Augusteïsche tijd, dat wil zeggen 
nog voor het jaar nul.  84 Vanaf de Flavische periode wordt het wegennet natuurlijk ook steeds meer civiel 
gebruikt en waarschijnlijk ook verder uitgebreid. Romeinse wegen zijn echter doorgaans moeilijk te 
dateren, ondanks dat meestal wel verschillende fases herkenbaar zijn. De goed dateerbare fases van de 
weg door Maastricht vormen hierop de enige uitzondering (zie § 2.12.4). De uiterlijke verschijningsvorm 
van Romeinse wegen kan voorts zeer divers zijn. De hoofdwegen lijken – in Limburg – meestal verhard en 
maximaal zo’n 6 tot 8 meter breed.  85 Bij Swalmen en in Maastricht werden echter breedtes van circa 10- 
11 meter vastgesteld (zie § 2.11.4 en § 2.12.4). Anderzijds werd iets onder Nijmegen een onverharde weg 
aangetroffen met bermgreppels langs beide zijden, op slechts 6 m uit elkaar.  86 Uit het Duitse Rijnland zijn 
ook grotere doorsneden van de belangrijke oostwest verbinding Boulogne-sur-Mer naar Keulen bekend. 
Daarbij is gebleken dat deze hoofdweg eigenlijk een totale doorsnede van circa 25 weg had: naast een 
centraal gelegen grindbaan van 6 á 7 meter, liggen aan weerszijden zogenaamde zandbanen van circa 7 á 
8 meter en vervolgens twee bermgreppels die het geheel afgrenzen.  87 In Nederland is deze combinatie van 
harde én zachte banen nog niet eenduidig vastgesteld, al lijken aanwijzingen hiervoor nu bij Maastricht te 
zijn gevonden (§ 2.12.4). 

Dankzij de tabula Peutingeriana en het Itinerarium Antonini is bekend dat in Limburg zeker drie belangrijke 
wegen hebben bestaan: de weg van Boulogne-sur-Mer via Tongeren, Maastricht en Heerlen naar Keulen, 
de weg van Tongeren via Heel en Blerick naar Nijmegen (grotendeels over de westelijke Maasoever) en 
de weg van Trier via Aken en Heerlen naar Xanten (ten oosten van de Maas). Het tracé van de oost-west 
route is in 2003 in opdracht van de provincie Limburg nader onderzocht,  88 waaruit de volgende conclusies 
werden getrokken:  89

- de weg lijkt niet gekoppeld aan één landschapstype en volgt niet uitsluitend hoogten of laagten; 
- de weg volgt een relatief rechte lijn tussen Heerlen, Valkenburg en Maastricht;
- de weg is niet of nauwelijks bewaard als ter plaatse afdekkende sedimenten ontbreken;
- indien de weg niet verdwenen is onder latere afzettingen (bijvoorbeeld colluvium) is een continue gebruik 
mogelijk. Middeleeuwse en post-middeleeuwse wegstelsel overlappen echter meestal niet. Er is hooguit 
sprake van lokale continuïteit.  90 

83 Gaitzsch, 2008, 39-40. Gedurende het onderzoek aan de Romeinse weg tussen Jülich en Keulen werd over een 

lengte van 9 kilometer nergens een oudere weg vastgesteld.

84 Gaitzsch, 2008, 40

85 Tichelman & Janssens, 2012; Janssens, 2009 

86 Mooren, 2008. Zie noot 22: een mondelinge mededeling van Van Enckevort.

87 Gaitzsch, 2008. De zandbanen zijn gedurende de midden-Romeinse tijd of later soms gedeeltelijk ook met grind 

verbeterd.

88 Demey 2003 en Provincie Limburg 2005

89 Naar Hoevenberg, 2007

90 In het aansluitende Duitse deel van de weg is in profielen meermaals geconstateerd dat recente wegen exact 

hetzelfde tracé volgen als de Romeinse weg. In Limburg wordt dit vooral op basis van oud onderzoek ook vermoed 

bijvoorbeeld voor het deel tussen Heerlen en Voerendaal (Valkenburgerweg) en een noord-zuidweg van Heerlen 
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Van de in Limburg circa 40 km lange weg staat inmiddels 7 km tracé vast, waarbij met name het gebied 
tussen Heerlen en Voerendaal goed in kaart is gebracht (zie § 2.12.4 en § 2.13.4).  91 
De hoofdweg Trier-Xanten is in Zuid-Limburg minder goed bekend, maar ter hoogte van Roermond juist wel 
(zie § 2.9.4, § 2.10.4 en § 2.11.4). De weg van Tongeren naar Nijmegen is van deze drie hoofdwegen het 
minst duidelijk en/of gedocumenteerd, maar is ter hoogte van Midden-Limburg (Heel) wel enigszins bekend 
(§ 2.7.4). 
Naast deze hoofdwegen hebben natuurlijk ook vele kleinere wegen (diverticula) bestaan, waarvan op 
enkele locaties resten tevoorschijn zijn gekomen (onder andere bij Blerick, Sittard-Hoogveld en Maastricht, 
zie § 2.4.4, § 2.11.4 en § 2.12.4). Ten slotte, zullen nog derderangs weggetjes, zoals toegangswegen tot 
(rurale) nederzettingen aanwezig zijn geweest (Heerlen-Trilandis, § 2.13.4). Een belangrijke diverticulum 
betreft een mogelijke derde noord-zuid route, die eveneens aan de oostzijde van de Maas vermoed wordt 
maar dan dichter bij de Maas zou hebben gelegen. Tot nu toe is dit vermoeden echter alleen gebaseerd 
op verschillende vindplaatsen die aan deze weg gelegen zouden kunnen hebben (zie bijvoorbeeld § 2.4.4); 
directe bewijzen voor deze weg zijn tot nu toe niet aangetroffen. 

De Maas werd op meerdere plaatsen gekruist, zoals bekend is aan de hand van de bruggen te Cuijk en 
Maastricht (zie § 2.4.4 en § 2.12.4). In Venlo zijn weliswaar geen resten van brugpijlers gevonden, maar lijkt 
de locatie van de overgang (waarschijnlijk een veer) sinds kort wel bekend (§ 2.4.4). Waarschijnlijk zullen 
op andere locaties nog veren hebben bestaan, maar aanwijzingen daarvoor zijn nooit gevonden. 

Bebouwing langs wegen
In de Romeinse tijd zullen (buiten de wegdorpen) verschillende halteplaatsen langs wegen hebben bestaan. 
Onder een statio verstaat men een militaire post of halteplaats, waar soldaten controles konden uitvoeren 
en waarschijnlijk ook paarden konden worden uitgewisseld. Een mansio betreft de civiele variant hiervan, 
een herberg. In de laat-Romeinse tijd komen ook zogenaamde burgi of wachtposten voor, versterkte 
nederzettingen die waarschijnlijk door militairen werden bewoond (§ 2.1.9).
Indien gebouwresten langs wegen worden aangetroffen, kan meestal niet gezegd worden welke 
interpretatie de juiste is. Alleen een burgus is beter herkenbaar, op basis van een brede gracht en zware 
muren en vooral laat-Romeinse vondsten. In het Duitse Rijnland is de hoofdweg Boulogne-sur-Mer Keulen 
voor een lengte van circa 9 kilometer archeologisch onderzocht, waarbij vele verschillende structuren zijn 
vastgesteld.  92 Opmerkelijk was dat blijkbaar vanaf het begin, direct bij de aanleg van de weg, reeds met 
percelen en/of structuren langs de weg werd rekening gehouden. Naast inritten voor rurale nederzettingen 
(villa’s) langs de weg werden niet alleen structuren aangetroffen die met het reizen over de weg te maken 
hebben, zoals controleposten of herbergen, maar ook kleine heiligdommen en graven.

Het verdient aanbeveling bij toekomstig onderzoek binnen een bandbreedte van minimaal 100 meter ter 
weerszijden van (vermoede) Romeinse wegen rekening te houden met aan de weg verwante structuren 
zoals (onverharde) parallelwegen, afvoergreppels, grafvelden, (ommuurde) grafmonumenten en tumuli, 
wachtposten of wachttorens en wisselstations (statio) of motels (mansio) en eventueel wegdorpen of vici.  93

Ambachten, producties

Ambachtelijke producties hebben behoudens in vici en steden, op kleinere schaal, ook plaatsgevonden 
in rurale nederzettingen. Zo zijn in de villa van Voerendaal aanwijzingen voor aardewerkproductie 

naar Aachen (Heerlerbaan). 

91 Hoevenberg, 2007

92 Gaitzsch, 2008

93 Hoevenberg 2007: voor een overzicht van structuren in verband met de weg zie ook: Provincie Limburg 2005
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en metaalbewerking aangetroffen, die in de tweede helft van de eerste eeuw dateren (§ 2.13.4). 
Aardewerkproductie is elders nog niet vastgesteld, maar metaalbewerking lijkt algemeen voor te komen: 
aanwijzingen hiervoor zijn zowel in villae als rurale nederzettingen zonder steenbouw gevonden. Deze 
metaalbewerking valt echter niet in de categorie industrieel/grootschalig, maar eerder in de categorie 
‘huishoudelijk’. In het Duitse Rijnland zijn ook meerdere villae met glasovens aangetroffen, die in de 
laat-Romeinse tijd dateren. In de villa HA132 (Hambacher Forst vindplaats 132) zijn bijvoorbeeld twee 
werkplaatsen voor glasproductie aangetroffen, die gedurende de gehele 4e eeuw en de eerste helft van de 
5e eeuw glazen vaatwerk produceerden.  94

In het Maasdal zijn ter hoogte van Tegelen, Belfeld en Swalmen vindplaatsen bekend waar waarschijnlijk 
op redelijk grote schaal dakpannen zijn geproduceerd (§ 2.4.4 en § 2.9.4). Waarschijnlijk bestaat daarbij 
een directe relatie met het leger, aangezien uit Tegelen ook vondsten met stempels van het Xe legioen uit 
Nijmegen bekend zijn. 

Op een aantal plaatsen kan ook delfstofwinning hebben plaatsgevonden. Behoudens de lokale klei voor 
de dakpan-en aardewerkindustrie is in Zuid-Limburg waarschijnlijk ook mergel afgegraven (bijvoorbeeld 
Meerssen) en werden bij Voerendaal-Kunrade en Kerkrade-Nivelstein steengroeves geëxploiteerd (zie 
§ 2.13.4)

2.1.5 Thema E Locatiekeuze
Met betrekking tot de locatiekeuzes van nederzettingen voldoet in eerste instantie de vorige paragraaf: men 
woonde meestal daar waar men zijn beroep kon uitvoeren. Met betrekking tot de rurale woonlocaties en het 
landgebruik binnen het landschap gelden dezelfde basisprincipes als in de IJzertijd: men woont op de droge 
locaties, vlakbij de vruchtbaarste gronden en in de buurt van water. Deze gronden liggen met name in goed 
ontwaterde vruchtbare bodems als lemige (en löss-) gronden, moderpodzolgronden en de meer lemige 
zandgronden. Naast deze landschappelijke redenen zullen vanaf de Romeinse tijd echter ook steeds meer 
andere economische en of politieke redenen hebben bestaan. Naast de nabijheid aan steden, rurale centra, 
legerkampen en de aansluiting op de infrastructuur hebben waarschijnlijk ook nog afhankelijkheidsrelaties 
bestaan die mede bepalend konden zijn, waar men wel of niet wonen kon of wilde. 

Natuurlijk bestonden ook bepaalde voorkeuren, tradities of gewoonten of door cultus ingegeven keuzes 
ten aanzien van de locaties van sacrale plaatsen, zoals heiligdommen en graven. Over de inhoudelijke 
motivering van deze locatiekeuzes zijn we meestal slecht geïnformeerd, maar er bestaan ondertussen wel 
een aantal herkenbare patronen. Bekend is natuurlijk dat men zijn doden buiten de stad, het legerkamp, 
de vicus of de nederzetting ter aarde bestelde en dat locaties langs wegen in de Romeinse tijd algemeen 
zijn. Dit wordt ook bijzonder duidelijk bij uitvalswegen van vici (met name Heerlen, Heel en Maastricht) of 
villae die in de buurt van wegen liggen. In de rurale nederzettingslandschappen van het Zuid-Nederlandse 
zandgebied en het Midden-Nederlandse rivierengebied blijken grafvelden zich soms te midden van enkele 
nederzettingen te bevinden. Dit is geen toeval en heeft te maken met de ontwikkeling van collectieve 
grafvelden: de rondom liggende nederzettingen maakten hoogstwaarschijnlijk van hetzelfde grafveld 
gebruik en zijn daarmee als één grotere begraafgemeenschap op te vatten.   95 Daarnaast liggen grafvelden 
in de buurt van nederzettingen (meestal tot maximaal 200-300 meter) en meestal op overgangszones in het 
landschap, gebieden die minder geschikt waren voor bewoning of beakkering: aan de rand van depressies 
en beekdalen en/of vlak buiten de bewoonde arealen en akkers.  96 
Voor Zuid-Limburg zijn wij minder goed geïnformeerd, omdat weinig grafvelden bekend of gepubliceerd zijn 
(zie § 2.1.3). 

94 Brüggler, 2009, 65-92

95 Hiddink, 2003, 58-62; Aarts & Heeren, 2011, 232-233

96 Hiddink, 2003, 57
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Met de ontdekking van enkele Romeinse graven in het Maasdal te Lomm en Itteren (zie respectievelijk 
§ 2.4.3 en § 2.12.3) blijken ten aanzien van de locatiekeuze nog meer zaken een rol te kunnen spelen. In 
Lomm lijkt een sinds de IJzertijd bestaand ‘dodenlandschap’ aanwezig te zijn geweest dat continu tot in de 
Romeinse tijd als zodanig is gebruikt, terwijl in Weert en Itteren oudere grafvelden uit de IJzertijd als locatie 
voor een begraafplaats werden uitgekozen (zie § 2.8.3 en § 2.12.3). Dit fenomeen heeft hoogstwaarschijnlijk 
te maken met een legitimering van landbezit.  97 
Met betrekking tot de locatiekeuze voor heiligdommen is erg weinig bekend, aangezien deze niet of 
nauwelijks bekend en/of (goed) onderzocht zijn. Aangenomen wordt dat minstens in enkele rurale centra 
ook heiligdommen aanwezig zijn geweest, maar bewezen is dit tot nu toe alleen in Maastricht (§ 2.12.5). 
Het enige overige enigszins onderzochte heiligdom betreft het Arcuna heiligdom te Buchten (§ 2.11.7), dat 
zich op een verhoogd gedeelte in het landschap bevond.

2.1.6 Thema F Gemeenschap/samenleving
In het algemeen is een ontwikkeling bemerkbaar, waarbij traditionele kleine netwerken op lokaal niveau en 
veelal in de relationele sfeer, vanaf de vroeg-Romeinse tijd steeds groter worden als gevolg van de inlijving 
in een wereldmacht en de integratie in een grote markteconomie. In de laat-Romeinse tijd valt dit wereldrijk 
uiteen en treedt fragmentatie en verval op. 
Men kan in feite drie stadia onderscheiden, waarvoor de termen latènisering, romanisering en 
germanisering passend zijn en ieder voor zich iets over de toenmalige samenlevingen verraden. Na een 
periode van latènisering aan het einde van de Late IJzertijd volgt een lange periode van romanisering, 
met een bloeiperiode (pax Romana) in de 2e eeuw. Vanaf de (tweede helft van de) 3e eeuw volgt dan 
een algehele neergang met een economische crisis en toenemende sociale onrust en wordt ook wel van 
germanisering gesproken. Voor een historische achtergrond, zie ook § 2.1.9.

Latènisering

Kort voor de veroveringen door Caesar (58-51 v. Chr.) behoorde zuidoost Nederland samen met Belgisch 
Limburg en het Duitse Rijnland tot het stamgebied van de Eburonen. De maatschappij moet nog relatief 
eenvoudig zijn geweest en bestond waarschijnlijk vooral uit afzonderlijke boerderijen of kleine gehuchten 
die te midden van hun akkerpercelen lagen.  98 Het stamgebied van de Eburonen lag in deze tijd in de 
periferie van de Keltische wereld, waarvan het centrum zich in Frankrijk en Zuid-Duitsland bevond. Deze 
Keltische maatschappij was duidelijk verder ontwikkeld dan in (Zuid-) Nederland, zoals blijkt uit grote, 
centrale nederzettingen (oppida) met publieke, religieuze en politieke functies, een markteconomie 
met agrarisch surplus en ambachtelijke specialisaties, zelf geslagen munten en contacten met het 
Middellandse zeegebied. Uit verschillende vondsten zoals Keltische munten, wapens, sieraden en glazen 
armbanden kan afgeleid worden dat Midden- en Zuidoost-Nederland in de Late IJzertijd wel degelijk tot 
de Keltische invloedsfeer behoorden en van een latènisering gesproken kan worden.  99 Tot voor kort echter 
waren typische Keltische centrale plaatsen (oppida) alleen van buiten Nederland bekend, waarvan de 
dichtstbijzijnde het oppidum van Caestert in België (direct ten zuidwesten van Maastricht) is. Recentelijk 
is voorgesteld dat net vóór de Romeinse verovering ook in Nederland landelijke centra kunnen zijn 
ontstaan, die net als de oppida een bovenregionale betekenis moeten hebben gehad. Roymans en Scheers 
reconstrueren dergelijke centra in Empel, Kesselt/Lith, Bergen (bij Tongeren) en het boven genoemde 
Caestert (bij Maastricht).  100 

97 Hiddink, 2003, 47-49

98 Volgens Caesar waren de Eburonen geen stam van grote betekenis: de stam bezat volgens hem geen grote, 

centrale nederzettingen en was op te vatten als een clientèle-stam van de Atuatuci.

99 Roymans, 2004; Roymans & Hiddink, 2006; Roymans, 2007 en Roymans & Verniers, 2010

100 Roymans, 2004
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In de samenleving van de (Late-)IJzertijd zijn vooral de familie en stam- of clanverbanden bepalend. Deze 
clans waren wel degelijk middels raden van wijzen/ouderen en/of elite georganiseerd.  101 In Zuid-Nederland 
zijn niet of nauwelijks rurale centra bekend en leefde men waarschijnlijk voornamelijk in kleine autonome 
boeren nederzettingen. De mensen hebben vooral contacten met familie en ‘bekenden’ uit de lokale 
omgeving of traditionele handels- en of uitwisselingsrelaties. 
Romanisering

Romanisering staat voor het complexe proces dat zich in de samenleving afspeelde nadat deze met de 
Romeinse cultuur (in welke vorm dan ook) in aanraking kwam, bijvoorbeeld vanaf het moment dat zij deel 
uitmaakte van het Romeinse Rijk. Men zou kunnen spreken van assimilatie of acculturatie, maar het is 
complexer. Ondanks het feit dat veel ideeën en technieken inderdaad vanuit het mediterrane gebied in deze 
richting kwamen (in plaats van andersom), gaat het niet om een simpelweg overnemen.  102 Het samenkomen 
van mensen met verschillende politieke, culturele en/of etnische achtergronden heeft wederzijdse beleving, 
reacties en ontwikkelingen op allerlei gebieden tot gevolg, zoals wij eigenlijk ook nu kennen binnen onze 
multiculturele samenleving en de algemene globalisering. De interactieve relaties en ontwikkelingen op 
politiek, economisch, cultureel en religieus gebied kunnen op verschillende locaties en tijdstippen steeds 
verschillend zijn geweest.  103 De verschillende archeologisch herkenbare ontwikkelingen sinds de Late 
IJzertijd (bijv. nederzettingslandschap, economie, religie en de materiële cultuur) worden natuurlijk altijd 
bekeken vanuit dit romaniseringsperspectief. Sinds de laatste twee decennia is echter duidelijk geworden 
dat ook inheemse aspecten en langetermijnontwikkelingen een belangrijke rol hebben gespeeld. Zo blijken 
‘Romeinse’ ontwikkelingen zoals surplusproductie en muntgeld eigenlijk longterm developments vanuit 
de (Late) IJzertijd te zijn.  104 Binnen de Romeinse tijd is wel duidelijk sprake van een versnelling en/of 
uitvergroting van vele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld in het geval van de markteconomie en de sociale 
stratigrafie. 

In de vroeg-Romeinse tijd bestond nog enige afstand tussen inheemse bewoners en de Romeinse 
overheersers, die vooral in de legerplaatsen en enkele versterkte strategische knooppunten woonden. 
Daarnaast bestaat ook een klein aantal villa’s dat reeds vanaf de eerste helft van de 1e eeuw bewoond 
was. Pas na de Bataafse opstand lijkt de Romeinse overheid meer te investeren, zodat een bloeiende 
maatschapij kan ontstaan. Dit wordt bijzonder duidelijk gedurende de regeerperiode van Trajanus, als 
wegen vernieuwd of verbeterd worden, de eerste steenbouw in steden en vici lijkt te ontstaan en steden als 
Xanten en Nijmegen stadrechten krijgen. Dit laatste betekende onder andere dat de belangrijkste burgers 
van de civitates ook een Romeins burgerrecht kregen.  105 

101 Roymans, 1987

102 Typisch mediterraan of ‚Romeins‘ zijn bijvoorbeeld enkele facetten in de huisbouw, zoals het gebruik van 

funderingen van steen of grind, muren van steen, hypocaustsystemen, badhuizen, waterleidingen, beschilderd 

pleisterwerk en mozaïek en dakpandaken. Daarnaast moet men echter ook denken aan vernieuwingen in de 

eetcultuur (wrijfschalen, serviezen, etc.), het ontstaan van een badcultuur (aryballoi, strigilis, etc.) en een werkelijk 

gebruik van het Latijnse schrift. 

103 Volgens Slofstra (2002) bestaan drie dimensies waarin de romanisering merkbaar is: een institutionele, een 

culturele en een tijd-ruimte dimensie, waarbij de institutionele dimensie staat voor de gestandaardiseerde praktijk 

en organisatie die een maatschappij een structuur geven. Dit kunnen zowel formele instituties (keizerschap en 

consulaat, provinciale en urbane administraties, het leger, etc.) als informele instituties (bijv. een patronage 

systeem) zijn. 
104 Heeren, 2009, 6-12

105 Van Enckevort & Hendriks, in druk, 108. Zoals blijkt uit een bronzen tabella uit het jaar 102 uit Nijmegen verkegen 

deze mensen ook een andere, meer Romeinse namen.
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Volgens Slofstra vormde een op patroon-cliënt relaties gebaseerd villa-systeem een directe verbinding 
tussen de Romeinse overheersers en de inheemse samenleving.  106 Deze verbinding was volgens de auteur 
het cruciale instrument ten behoeve van de integratie van de inheemse samenleving in het Romeinse 
sociaal-politieke systeem, omdat hiermee de ‘overwonnen’ volken relatief eenvoudig in het Romeinse Rijk 
geïntegreerd werden. Slofstra stelde dat verschillen in hiërarchie en status ontstonden als gevolg van 
verschillende mogelijkheden om macht te vergaren,  107 waardoor nieuwe afhankelijkheidsrelaties (patron-
cliënt relaties) ontstonden die niet meer met de (eigen) familie of clan te doen hadden. In deze sterk 
veranderende maatschappij waren goede contacten erg belangrijk en juist daarin vormden (minstens enkele) 
villa’s waarschijnlijk een belangrijke schakel: zij vormden een verbinding tussen het platteland, waar 95% 
van de bevolking woonde en de agrarische producten vandaan kwamen, en de stad, waar de Romeinse 
maatschappij en autoriteit present was in de vorm van een politiek besturingsapparaat, (staats)religie en 
handel. Niet in Limburg maar wel langs de Rijn bevonden zich bovendien grote legerplaatsen die de enorme 
macht van Rome onmiskenbaar duidelijk maakten. 
De grote villaheren hadden goede contacten in de stad en kwamen er waarschijnlijk regelmatig; zij namen 
waarschijnlijk ook deel aan de politiek door een functie in de stadsraad te vervullen. De kleinere villa-
eigenaren stonden waarschijnlijk minder vaak in direct contact met de Romeinse autoriteiten, maar hadden 
via hun patron als mediator toch een bepaalde relatie met hen. Waarschijnlijk kwamen ze wel regelmatig in 
rurale centra vanwege de handel die ze dreven. Mensen die nog lager op de sociale ladder stonden (kleine 
boeren en horigen), kwamen niet in de stad en waarschijnlijk alleen bij speciale gelegenheden (markt en/
of cultusfeesten) in een ruraal centrum in de omgeving. Hun ‘contact’ met de Romeinse wereld bestond 
vooral daarin dat ze voor een villaheer werkten en/of op zijn land mochten woonden. Tot het villa-systeem 
behoorde volgens Slofstra ook de zogenaamde villa-mode of production, ofwel het zich specialiseren op 
surplusproducties voor de markt. Hiermee werden de rijkdommen vergaard die tot de luxueuze monumentale 
steenbouw hadden geleid. Woolf interpreteerde villa’s juist als een levensstijl, a style of consumption.  108 
Hij nam de rijkdom van villa-eigenaren als vanzelfsprekend voor waar aan en zag in de ontwikkeling tot 
monumentale villa’s een bepaald consumptiepatroon van de rijke bovenlaag: de elite wilde zich met behulp 
van deze nieuwe levensstijl profileren. Met het kiezen van bepaalde locaties, architectuur en inrichting kon 
men zich ten opzichte van ondergeschikten en gelijken (elite concurrenten) onderscheiden en zich eventueel 
toegang tot nieuwe (machtigere) netwerken verschaffen. 

Sociaal-politiek gezien ontstaan dus grotere netwerken en grotere hiërarchische verschillen die resulteren 
in veel verschillende relaties tussen personen uit rurale nederzettingen, rurale centra (vici) en de civitas 
hoofdsteden. Deze groter wordende, vernieuwende wereld bood vele kansen, maar niet alle konden daarvan 
profiteren. Netwerk en status waren van groot belang om omhoog te klimmen op de hiërarchische ladder. 
De met economische en/of politieke macht verkregen rijkdom en status begon met een Romeins burgerrecht 
en werd uitgedrukt in ‘Romeinse’ architectuur in steden, vici of villae en een ‘Romeinse’ leefstijl (symposia, 

106 Een patron-cliënt relatie is een asymmetrische relatie tussen een rijker of invloedrijker (machtiger) persoon en 

mensen lager op de maatschappelijke ladder. De patroon biedt met zijn rijkdom en politieke macht goederen (land, 

behuizing) en middelen (bescherming, invloed) en de cliënt andere goederen (producten), arbeidskracht en militaire 

of politieke ondersteuning (Gefolgschaft). Zie Slofstra, 1983

107 Slofstra, 1991. Volgens hem verliep het contact met de Romeinse overheersers in eerste instantie via de inheemse 

elite, die voor de Romeinen belasting moesten innen en de eventuele rekrutering van hulpsoldaten moesten 

verzorgen. Hierdoor konden elites zich op verschillende gebieden macht of rijkdom vergaren: op het gebied van de 

politiek (omdat zij de contacten met de Romeinse politieke platvormen onderhielden), op het gebied van agrarische 

producties (die zij controleerden), het gebied van distributies (waarover zij controle hadden) en het gebied van de 

cultus (waarin zij waarschijnlijk een rol speelden).

108 Woolf, 1998: hoofdstuk 7



39De Romeinse tijd

badcultuur, kunst, het Latijnse schrift etc.). 
Het grondgebied van Limburg lijkt politiek gezien over twee verschillende civitates verdeeld te zijn geweest. 
Waarschijnlijk behoorde het gebied ten zuiden van het huidige Geuldal tot de civitas van de Tungri met 
hoofdstad Tungrorum (Tongeren), terwijl de rest van Limburg waarschijnlijk onder de civitas van de 
Baetesi (Traianenses) viel, met als hoofdstad Colonia Ulpia Triana (Xanten). Dergelijke sociaal-politieke 
achtergronden van de Romeinse maatschappij zijn natuurlijk niet of nauwelijks archeologisch aantoonbaar 
en steunen vooral op historisch bronmateriaal, dat zich echter zelden over deze noordwestelijke uithoek 
van het Romeinse rijk uitlaat. Een sensationeel archeologische bewijsstuk betreft dan ook de vondst van 
enkele bronzen plaatjes met inscripties die in de villa van Valkenburg-Ravensbosch zijn gevonden (figuur 
2.1.5). Op de plaatjes worden twee personen genoemd die beide belangrijke ambtelijk functies in Colonia 
Ulpia Triana (Xanten) bekleedden. In drie van de vier inscripties blijkt hierbij sprake van ene Titus Tertinus 
uit de stadsraad van Xanten. Deze man was waarschijnlijk de eigenaar van de villa en een machtig man, 
gezien zijn functies in de stadsraad van de civitas hoofdstad en de eerbetuigingen van zijn clientèle die 
in deze inscripties zijn vastgehouden.  109 Zo vertegenwoordigde Titus blijkbaar als patronus van Catualium 
(Heel) de belangen van de pagus in Xanten. Behalve dat dit een prachtig voorbeeld van een patron-
cliënt relatie is, blijkt hieruit ook dat Catualium niet tot de civitas van de Tungri (met hoofdstad Tongeren) 
behoorde, zoals men op grond van het landschap (de Maas als natuurlijke grens) zou kunnen denken, maar 
tot de civitas Traianenses.

Figuur 2.1.5

109 Derks, 2011
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Ondanks de verschillende, dynamische maatschappelijke ontwikkelingen moet ook gesteld worden dat de 
Romeinse maatschappij in Zuid-Nederland vooral een agrarisch georiënteerde maatschappij is gebleven: 
ook in de bloeiperiode van de Romeinse tijd (de 2e eeuw n. Chr.) woont eigenlijk 98% van de bevolking in 
landelijke nederzettingen en is de bestaanseconomie vooral daarop gebaseerd. Vanaf de (overgang Late 
IJzertijd naar) vroeg-Romeinse tijd ontstaan minstens in Midden- en Noord-Limburg collectieve grafvelden, 
tegenover kleinere familiegrafvelden uit de Midden en Late IJzertijd.  110 Deze algemene ontwikkeling kan 
waarschijnlijk opgevat worden als een groeiend bewustzijn voor een identiteit als (grotere) groep. Volgens 
Heeren moet een verklaring hiervoor gezocht worden in een reactie op de integratie in Romeinse sociale, 
economische en/of politieke structuren: omdat men (door de Romeinse autoriteiten) als groep werd 
aangesproken, is men dit op gegeven moment ook zelf zo gaan voelen.  111 Het is echter ook mogelijk dat dit 
een reeds langer ingezette, langetermijnontwikkeling is vanuit de Late IJzertijd, die zich vooral gedurende 
de Romeinse tijd manifesteerde.  112 
Gezien de vele kleine verschillen tussen (ook dicht bij elkaar gelegen) grafvelden en lokale cultussen 
kan aan de ene kant van kleine lokale gemeenschappen gesproken worden. Aan de ander kant echter, 
wijzen bovenregionale goden in steden en vici ook op een bovenregionale groepsidentiteit op stam of 
civitasniveau. 

Als het Romeinse rijk ten onder gaat in de laat-Romeinse tijd (zie § 2.1.9), raakt de samenhangende 
hoofdstructuur, met een complex aan hiërarchische netwerken tot aan Rome toe, in verval. De precieze 
oorzaken voor de ondergang zijn natuurlijk divers, zoals een algemene economische crisis in de 3e eeuw en 
een grote druk van buitenaf door Germaanse kolonisten. In ieder geval krijgen in het noordwesten van het 
Romeinse rijk lokale (Germaanse) krijgsheren steeds meer macht, zodat uiteindelijk weer het primitievere 
recht van de sterkste geldt, een systeem met een krijgerselite en hun Gefolgschaften.

Germanisering

In de Romeinse tijd werden in eerste instantie alle volkeren tussen Rijn en Elbe en van Scandinavië tot de 
Donau Germanen genoemd. Hoewel de Romeinen ook namen van verschillende stammen kenden, werden 
die niet altijd specifiek genoemd. Vanaf de 3e eeuw wordt gesproken over een aantal verbonden tussen 
verschillende stammen die samen tegen de Romeinen strijden. De bekendste daarvan zijn de Friezen 
langs Noordzee- en Ostseekust, de Franken in Noordwest Duitsland, Noord- en Oost-Nederland, België en 
Noord-Frankrijk, en de Alemanen in Zuid-Duitsland. In onze contreien gaat het dus vooral om invallen van 
de Franken, een verbond tussen vooral Chamavi, Tubantin, Amsivarii, Chattuari en Bructeri. De ‘ondergang’ 
van het Romeinse rijk in (Zuid-)Nederland manifesteert zich vooral door de vele einddateringen van 
nederzettingen in de 3e eeuw: slechts zeer weinig Romeinse vindplaatsen blijven tot in de tweede helft van 
de 3e eeuw of langer bestaan. Vondsten uit de vierde en vijfde eeuw lijken altijd met een bepaalde nieuwe 
instroom te maken te hebben, immigranten dus. Vindplaatsen uit de 4e en vroege 5e eeuw zijn echter uiterst 
zeldzaam, zodat nog steeds weinig bekend is. 
Op slechts enkele locaties, zoals in Gennep en Holtum, kon een wat groter gebied van een nederzetting 
onderzocht worden en wordt van immigranten gesproken vanwege andere nederzettingsstructuren (zoals 
short houses en hutkommen) en een andere materiële cultuur, zoals typisch ‘noordelijk’ handgevormd 
aardewerk en kledingsaccesoires die met een Germaanse dracht in verbinding worden gebracht. Daarnaast 

110 In het villa-landschap van Zuid-Limburg lijken familiegrafvelden nog steeds algemeen. Dit kan mogelijk worden 

afgeleid uit de kleine grafvelden die bij enkele villae in het Duitse Rijnland zijn gevonden. Zie ook § 2.13.3. 

111 Heeren, 2009, 232-235 

112 Aarts & Heeren, 2011, 232
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hebben deze immigranten ook een andere voedseleconomie met een opvallend belangrijke rol van rogge 
daarin. Uit dit alles kan afgeleid worden dat deze mensen van de andere zijde van de Rijn (Germania 
Libera) afkomstig zijn. Toch is ook nog een ‘Romeinse’ materiële cultuur aanwezig. Het gedraaide 
aardewerk en glas uit Romeinse productiecentra wijst niet alleen op bepaalde (handels)relaties met de 
Romeinse wereld, maar ook dat er een bepaalde affiniteit met het Romeinse servies bestaat. Deze nieuwe 
bewoners zijn kennelijk thuis in beide werelden. Hoe de contacten met de andere (resterende?) bewoners 
en Romeinse autoriteiten precies verlopen, blijft onbekend. Vindt er alleen (ruil) handel plaats, onder 
andere agrarische producten en metaal tegenover bijvoorbeeld aardewerk en glas, of moest men misschien 
ook soldaten leveren om hier te mogen wonen? Aangenomen wordt namelijk dat verbonden gesloten 
werden met de Romeinse autoriteiten en dat deze Germaanse immigranten als foederati meehielpen de 
grens te beschermen tegenover overige Germaanse stammen (zie ook § 2.1.9). 

2.1.7 Thema G Rituele praktijken
Een moeilijk grijpbaar aspect binnen de archeologie is het gebied van religieuze gevoelens en 
geloofsovertuigingen. Natuurlijk kunnen materiële resten in bepaalde contexten met rituelen in verband 
worden gebracht en ook onderlinge overeenkomsten en verschillen worden vastgesteld, maar naar een 
inhoudelijke betekenis en de mentaliteit van de mensen achter deze resten kan meestal alleen gegist 
worden. Het is desalniettemin een zeer belangrijk aspect, omdat aangenomen kan worden dat tradities 
en geloof in alle prehistorische én historische samenlevingen een belangrijke rol hebben gespeeld. Als al 
over een cultuur en/of identiteit van mensen gesproken kan worden, dan is duidelijk dat religie hierin een 
vooraanstaande rol speelde. Kennis hierover is daarom van groot belang voor de beeldvorming van antieke 
bevolkingsgroepen en hun relatie tot Romeinen en de Romeinse cultuur. Indien men geloof of ideologie 
opvat als een mentale constructie of beleving van mensen, bepaalt deze in grote mate hoe men zichzelf, 
anderen en de wereld om zich heen waarneemt en hierop reageert.  113

Archeologisch kunnen vier verschillende categorieën onderscheiden worden, die wij als ritueel of sacraal 
interpreteren. Een eerste belangrijke verschijningsvorm voor religieuze praktijken is natuurlijk het 
heiligdom, waarbij een bepaald gebouw of tempel van een zogenaamd openlucht heiligdom onderscheiden 
zou kunnen worden. Een tweede nog redelijk duidelijk als ritueel te onderscheiden verschijningsvorm 
is natuurlijk het graf of de begraafplaats, waartoe ook grafstructuren of -monumenten, bijgiften en 
verschillende (graf)rituelen behoren. Een derde vorm van rituele praktijken betreffen de zogenaamde rituele 
deposities in specifieke delen van het (natuurlijke) landschap (bijvoorbeeld in natte gebieden). Een laatste 
vorm tenslotte, betreffen de rituele deposities binnen een nederzettingscontext. Aangezien begravingen 
in een eigen thema-paragraaf (§ 2.1.3) worden behandeld, wordt hier alleen nader op de andere drie 
verschijningsvormen ingegaan. 

Heiligdommen

In vergelijking met de voorafgaande prehistorie bestaat voor de Romeinse tijd redelijk veel informatie over 
religieuze beleving en uitoefening. Uit bronnen zijn verschillende beschrijvingen over cultusbeleving en 
rituelen bekend, terwijl bovendien een duidelijke sacrale architectuur bestaat. In noordwest Europa gaat 
het daarbij niet om klassieke tempelvormen, zoals rond de Middellandse zee worden gevonden. Derks 
onderscheidt drie verschillende soorten heiligdommen: de monumentale heiligdommen met klassieke 
of Gallo-Romeinse tempels, de eenvoudigere heiligdommen met gebouwen die nauwelijks Romeinse 

113 Derks, 1998. Zo bleef volgens Derks ondanks de romanisering van het inheemse pantheon een kern van de 

inheemse ideologie gehandhaafd. 
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kenmerken vertonen en openlucht heiligdommen.  114 In Nederland zijn slechts enkele tempels aangetroffen, 
maar wel meerdere openlucht heiligdommen. 

Tempels
Tempels zijn tot nu toe nauwelijks bekend in Nederland en zo ook in Limburg. Uit België en Duitsland zijn 
iets meer tempels bekend. De meest eenvoudige tempels bezitten geen omgang en bestaan alleen uit één 
bijna vierkant gebouw (de cella).  115 Hiervan zijn in Nederland minstens twee voorbeelden bekend, namelijk 
uit Rijsbergen (N-Br) en Domburg (Z).  116 Het duidelijkste voorbeeld komt echter uit België: de tempel van 
Hofstade (figuur 2.1.6). Deze tempel bezat een vierkante plattegrond met stenen funderingen van 7 x7 m 
en lag binnen een trapeziumvormige stenen omheining (47 x 20 m) of temenos.  117 

Figuur 2.1.6

De meer monumentale Gallo-Romeinse tempel is een rechthoekige bijna vierkante omgangstempel, die 

114 Derks, 1998, 145-158

115 Derks, 198, 150-152

116 Derks, 1998, 166, noot 142; Bogaers rekende de oudste tempel te Elst en een klein waarschijnlijk heiligdom te 

Gulpen ook tot deze eenvoudige tempel zonder rondgang. Zie Bogaers, 1955, 38-39.

117 Derks, 1998, 166
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meestal op een iets verhoogd podium werd gezet (figuur 2.1.7 en 2.1.8). Aan de voorzijde bevindt zich een 
monumentale trap die tot het podium leidt, waar zich centraal op dit podium de cella bevindt, de eigenlijke 
sacrale ruimte. Rondom de cella bevindt zich een rondgang, die omzoomd wordt door zuilen. Naast dit 
meest voorkomende, bijna vierkante type, komen soms ook ronde of ovale vormen voor.  118 
In Nederland zijn enkele voorbeelden van rechthoekige Gallo-Romeinse tempels bekend. De bekendste zijn 
de tempels van Empel en te Elst, maar daarnaast bestonden er ook (minstens) twee in Nijmegen.  119

In Empel bestaan naast de typische plattegrond van een Gallo-Romeinse tempel met cella en omgang ook 
aanwijzingen voor een omheining. De plattegrond van het podium waarop de tempel staat was in Empel 
circa 52 x 38 m groot en de centraal daarop gelegen cella circa 19 x 16 m. Vondsten als munten, spelden en 
gordelelementen wijzen op een cultusplaats vanaf 2e eeuw v. Chr. die gewijd was aan Hercules Magusanus. 
Het complex moet echter voorgangers hebben gehad, aangezien aan het einde van de Late IJzertijd een 
openlucht-heiligdom aanwezig moet zijn geweest.  120

Figuur 2.1.7

118 Deze lijken in Nederland niet voor te komen, alhoewel wel gedacht werd aan exemplaren te Ravensbosch 

(gemeente Valkenburg) en Nijmegen (Derks, 1998, 145-158), In Valkenburg gaat het om resten van een rond 

grindfundament op een tumulus dat in 1850 door Janssen was onderzocht en door Habets wordt beschreven. Deze 

resten zouden gezien de ligging op een tumulus echter beter als grafmonument geïnterpreteerd kunnen worden. In 

Nijmegen werden op de burcht van het Kopse hof door Holwerda meerdere ovale plattegronden aangetroffen, en 

ook een ronde met een diameter 20 meter. De interpretaties van de sporen schijnt echter “problematisch” te zijn. 

Toch zag Oelmann er een Germaanse tempel in (Holwerda, 1922; Bogaers, 1955, 30-31; Oelmann, 1933).

119 Ulpia Noviomagus I: twee naast elkaar liggende tempels vlak aan de Waal werden in 1920 en 1921 opgegraven 

door Daniëls (Bogaers, 1955, 26-28); Ulpia Noviomagus II: Brunsting bericht in 1949 van een oude opgraving van 

Reuvens en Leemans in 1834 aan fort Krayenhoff te Nijmegen. Twee grote haaks op elkaar staande muren (90 

en 60 m) werden door Reuvens als een badhuis geïnterpreteerd, maar door Brunsting als een tempel, o.a. door 

vergelijkbare dimensies als bij Ulpia Noviomagus I. Zie ook Bogaers, 1955, 28-30.

120 Roymans & Derks, 1994
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Figuur 2.1.8 

Een tweede Gallo-Romeinse tempel is aangetroffen in Elst, waar Bogaers twee tempels onderscheidde, 
tempels I en II.  121 Tempel I was volgens hem ouder en bestond uit een eenvoudige cella (zonder rondgang), 
met afmetingen van 9 x 12 m. Tempel II had een podium van circa 23 x 31m, met een centraal gelegen cella 
van 13 x 16m. Bogaers dateert de eerste tempel pre-Flavisch (tussen 50 en 69 n. Chr.), terwijl tempel II 
hoogstwaarschijnlijk (direct?) na de Bataafse opstand is gebouwd.  122

Openlucht heiligdommen
Slofstra & Van der Sanden schreven in 1987 een artikel waarin op basis van vergelijking met België, 
Frankrijk en Duitsland enkele openlucht heiligdommen in het MDS-gebied werden onderscheiden.  123 Het 
ging daarbij om rechthoekige zones die met behulp van greppels en/of palissades waren omheind en 
waarbinnen soms (offer)kuilen en paalconfiguraties aanwezig waren. Voorbeelden van dergelijke openlucht 
heiligdommen waren aangetroffen in Hoogeloon, Alphen, Oss, Wijnegem (B), Wijshagen (B) en Neerharen 
Rekem(B). Volgens Derks echter leveren deze niet alle overtuigend bewijsmateriaal en zijn alleen de 
structuren van Hoogeloon, Wijnegem en Wijshagen als een Romeinse cultusplaats op te vatten.  124 Duidelijk 
is in ieder geval dat een bepaalde relatie bestaat tot oudere sacrale structuren uit (minstens) de IJzertijd. 
Gerritsen bestudeerde de lokale gemeenschappen in het Maas-Demer-Schelde gebied vanaf de Late 
prehistorie tot in Romeinse tijd en onderzocht daarbij ook cultusplaatsen of openlucht heiligdommen.  125 

121 Bogaers, 1955

122 Bogaers, 1955, 174-181

123 Slofstra & Van der Sanden, 1987

124 Derks, 1998, 156, noot 102

125 Gerritsen, 2003, 150-167
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Hij onderscheidde hierbij 3 soorten openlucht heiligdommen: 1) cultusplaatsen in associatie met een 
begrafenisritueel, 2) cultusplaatsen in een nederzettingscontext en 3) cultusplaatsen op prominente 
plaatsen in het landschap. Al deze cultusplaatsen dateren echter vooral van vóór de Romeinse tijd, slechts 
enkele locaties (zoals Hoogeloon, Wijnegem en Wijshagen) kennen wel een gebruik tot in de Romeinse 
tijd. Bij de cultusplaatsen met grafassociaties gaat het om vierkante omheiningen tussen grofweg 10 x 10 
en 50 x 50 m, waarbij zoals vermeld naast graven soms ook paalconfiguraties binnen de omheining 
voorkomen.  126 Indien graven aanwezig zijn, wordt uitgegaan van een geloof waarin het vereren van 
voorouders een belangrijke rol speelt.  127 Romeinse voorbeelden zijn echter niet bekend. De tweede groep 
omheiningen worden binnen een nederzettingscontext gevonden en vallen op door bijzondere vondsten 
(resten van brandsporen en concentraties met secundair verbrand aardewerk), waardoor ze als cultusplaats 
onderscheiden worden. Onder deze groep vallen ook de Romeinse cultusplaatsen van Hoogeloon 
(greppel: 22,5 x 22,5 m) en Wijnegem (pallisade: 30 x 33m).  128 Naast vergelijkbare vierkante of rechthoekige 
omheiningen komen in deze groep soms ook enkele beduidend grotere omheiningen voor, die echter alle 
in de Late IJzertijd dateren.  129 Tenslotte onderscheidde Gerritsen nog cultusplaatsen die geen duidelijke 
markering bezaten, maar wel als cultusplaats geïnterpreteerd kunnen worden.  130 Hij doelde daarbij op 
rituele deposities in natte contexten uit met name de metaaltijden, waarbij vooral wapens, munten, fibulae, 
bronzen vaatwerk, gereedschap, aardewerk en menselijk en dierlijk botmateriaal gedeponeerd werden. 
Tot de groep zonder duidelijke afscheiding of omheining behoort ook de cultusplaats van Wijshagen. Deze 
locatie bestaat alleen uit enkele clusters van paalsporen en kuilen, waaruit echter geen structuren kunnen 
worden gereconstrueerd. Een interpretatie als cultusplaats is gebaseerd op het bijzondere vondstmateriaal 
van deze locatie dat uit maar liefst 138 munten, meer dan 200 fibulae en 100 bronzen armbanden bestond! 

Graven en begraafplaatsen

Zie § 2.1.3

Rituele deposities in het natuurlijke landschap

Zoals vermeld onderscheidde Gerritsen ook cultusplaatsen in de vorm van rituele deposities in het 
natuurlijke landschap, een wijd verbreid gebruik die gedurende de gehele (Late) Prehistorie voorkomt. Bij 
deze deposities gaat het vooral om wapens, munten, fibulae, bronzen vaatwerk, gereedschap, aardewerk 
en menselijk en dierlijk botmateriaal die in rivier- en beekdalen en moerassen gedeponeerd werden. Uit 
de Romeinse tijd zijn eveneens deposities bekend, maar het is niet altijd eenduidig of het daadwerkelijk 
om een rituele depositie gaat of dat eerder van een Versteckdepot sprake is.  131 Langs bruggen worden 
veelal fibulae en munten gevonden, terwijl verschillende opmerkelijke vondsten uit de Peel en het Maasdal 
bestaan (zie § 2.5.7).

126 Gerritsen, 2003, 150-156

127 Het is echter niet altijd eenduidig of wel van een heiligdom gesproken moet worden. Zo komen Meurkens & Tol 

(2011) met betrekking tot een cultusplaats/grafveld uit de Late IJzertijd in Itteren tot de conclusie dat het daarbij 

niet om een heiligdom maar een omheind grafveld gaat.

128 In Wijnegem werd eerst aan een veekraal gedacht (Cuyt, 1983) en pas later aan een heiligdom, vanwege opvallend 

veel metaalvondsten (Slofstra & Van der Sanden, 1987).

129 Gerritsen, 2003, 156-161

130 Ze voldoen volgens de definitie van Derks (1998, 132-133): een cultusplaats is een locatie waar op cult gefocust 

wordt.

131 Versteckdepot: in tijden van sociale onrust verstopte men zijn meest waardevolle bezittingen om deze later weer op 

te halen. Blijkbaar is men daar niet meer toe gekomen. 
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Rituelen binnen huis of nederzetting

Gerritsen onderscheidde rituelen met betrekking tot de bouw of ingebruikname van een huis (of erf) en bij 
het verlaten van een huis (en/of erf).  132 Uit de Romeinse tijd zijn wel zogenaamde bouwoffers, maar geen 
verlatingsrituelen bekend. Bij deze bouwoffers gaat het om meestal gave potjes en of munten die gevonden 
worden in een kuil of paalkuil en met de aanleg van een gebouw geassocieerd kunnen worden (in de 
insteek of aanlegkuil van een paalspoor bijvoorbeeld). De bekende voorbeelden komen echter nagenoeg 
allemaal uit Oss (N-Br.). 

Met name binnen nederzettingen uit de Romeinse tijd moet ook rekening gehouden worden met rituelen 
gedurende de bewoning. Uit antieke bronnen is bekend dat men gebruik maakte van huisaltaren binnen het 
huis (lararium) of kleine heiligdommen op het (villa)erf. Sporen of structuren kunnen meestal niet eenduidig 
met bepaalde rituelen in verband worden gebracht; een toewijzing kan doorgaans alleen worden afgeleid 
aan de hand van specifiek vondstmateriaal. Hieronder vallen bijvoorbeeld inscripties op aardewerk, steen 
of metaal of beeldjes van metaal, steen of keramiek. 

2.1.8 Thema H Langetermijn perspectief
Gerritsen bestudeerde de lokale gemeenschappen in het MDS-gebied vanaf de late Prehistorie tot in de 
Romeinse tijd.  133 Hij stelde daarbij een aantal langetermijnontwikkelingen vast, die zich al in de IJzertijd 
ontwikkelden, maar zich vooral gedurende de Romeinse tijd manifesteerden.  134 Deze ontwikkelingen gelden 
zowel begraafplaatsen, nederzettingen, akkergebruik, heiligdommen, als ook een hieruit volgens Gerritsen 
af te leiden wijze waarop men zich als kleine gemeenschap wilde identificeren. 
Zo ontstaan volgens Gerritsen reeds vanaf de 2e of minstens de 1e eeuw v. Chr. weer gemeenschappelijke 
begraafplaatsen, maar worden pas vanaf de Romeinse tijd ook monumentale grafstructuren daarin 
aangelegd. Voorts komen reeds vanaf de Late IJzertijd eerste clusters van twee of meer gelijktijdige 
boerderijen voor (in plaats van afzonderlijke, ‘zwervende erven’). Parallel aan deze plaatsvastheid van 
nederzettingen vindt eveneens vanaf de Late IJzertijd een ontwikkeling plaats waarbij huizen steeds 
steviger en duurzamer worden.
Aangezien boerderijen en nederzettingen een duurzamer en meer plaatsvast deel uitmaakten van het 
cultuurlandschap, denkt Gerritsen dat iets dergelijk ook voor de gebruikte akkervelden moet gelden: ook 
deze zullen duurzamer en meer plaatsvast zijn geweest (tegenover een meer verspreid gebruik van akkers 
binnen een celtic field systeem).
Ook de omheinde cultusplaatsen binnen nederzettingen kennen een langere traditie: ze lijken alleen voor te 
komen tussen de Late IJzertijd en de 1e eeuw v. Chr., waarbij het volgens Gerritsen wel om een langzame 
ontwikkeling vanuit de Midden IJzertijd kan gaan. 

Gerritsen concludeert dat de lokale gemeenschappen zich vanaf de Late IJzertijd veel meer definiëren via 
hun (plaatsvaste en duurzame) nederzetting en bijbehorend territorium (in plaats van hun monumentale 
grafveld). 

Gedurende de Romeinse tijd zet duurzaamheid en monumentaliteit zich verder voort: niet alleen in 
monumentale huisbouw, sacraal bouw of civiele werken (steenbouw), maar ook in de begrafeniscultuur. 
De gemeenschappen, dus ook de zelfdefinitie als groep, worden groter: men behoort niet meer (alleen) tot 

132 Gerritsen, 2003, 63-66 en 95-105

133 Gerritsen, 2003

134 Gerritsen, 2003, 192-197
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een bepaalde familie of clan, maar is bijvoorbeeld ook Bataaf. 
De overgang van de laat-Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen verloopt minder ‘glad’. In de 5e 
eeuw neemt het bosareaal enorm toe ten kosten van akkers; blijkbaar neemt de bewoning op het platteland 
significant af. Rurale nederzettingen die wel bewoond blijven tot in de Vroege Middeleeuwen zijn er zeer 
weinig. Waarschijnlijk waren alleen enkele belangrijke centra zoals Tongeren, Nijmegen, Oudenburg, 
Krefeld-Gellep continu bewoond, zoals valt af te lezen aan langdurig gebruikte grafvelden.  135 Ook in Blerick 
en Maastricht lijkt deze continuïteit op basis van graven te hebben bestaan. 
Met name stenen gebouwen zoals villa’s zullen wel langer in het landschap herkenbaar zijn geweest. 
Opvallend is dan ook dat meerdere Merovingische grafvelden juist op of direct bij hoofdgebouwen van 
villa’s worden aangetroffen, zoals bij de villa’s van Borgharen-Pasestraat en Sittard-Obbicht. In het 
algemeen zijn villa’s voorts in het verloop van de Middeleeuwen veelvuldig als steengroeves gebruikt, zodat 
wij archeologen vaak alleen nog de uitbraaksleuven terugvinden. 

2.1.9 Thema I Krijgsgeschiedenis
Onder krijgsgeschiedenis kunnen oorlogshandelingen, verdedigingswerken of wachtposten of daaraan 
gerelateerde militaire aanwezigheid onderscheiden worden. De eerste kan niet of nauwelijks direct 
aan archeologische resten worden afgelezen; de enige uitzondering hierop betreffen menselijke resten 
met sporen van geweld, maar deze worden zelden aangetroffen. Zogenaamde brandlagen binnen een 
nederzettingscontext kunnen met geweld, maar ook met een ‘natuurlijk’ verloop van doen hebben gehad. 
Toch konden aan de hand van verscheidene opgravingen in Tongeren, Xanten en Nijmegen bepaalde 
brandlagen met de Bataafse opstand in verband worden gebracht. 

Binnen de Romeinse archeologie van de noordwestelijke provincies bestaat een zeer lange traditie in 
onderzoek (ook internationaal) naar de limes en de militaire aanwezigheid aldaar. De grens van het 
Romeinse rijk en zo ook de militaire legerkampen bevonden zich echter buiten Limburg. Limburg kwam 
militair gezien wel meer ‘in beeld’ gedurende de laat-Romeinse tijd, toen een strikte Limes-verdediging 
werd opgegeven voor een zogenaamde dieptestrategie. De bedoeling hiervan was Germaanse invallers 
“dieper” in het rijk aan te vallen, waarvoor van militaire eenheden uit verschillende versterkingen gebruik 
kon worden gemaakt. Belangrijk daartoe waren wederom de (hoofd)wegen, die gedurende de 4e eeuw 
onderhouden/gerenoveerd werden en waarlangs (kleine) versterkingen werden aangelegd. Een dergelijke 
laat-Romeinse versterking is bijvoorbeeld aangetroffen in Valkenburg-Goudsberg (§ 2.13.9). Belangrijke 
Maasovergangen als Cuijk en Maastricht kregen een castellum in de vorm van een stenen ommuring en ook 
stenen bruggen, zodat de belangrijkste knooppunten langs de Maas vast in Romeinse hand bleven. 

Naast directe militaire aanwezigheid worden in de Romeinse archeologie ook relaties met het Romeinse 
leger bestudeerd. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om neergelaten veteranen en of netwerken (handel) 
tussen burgers en militairen. 

Ten behoeve van een achtergrond van bepaalde krijgshandelingen, gerelateerde activiteiten of militaire 
presentie volgt hieronder een korte historische achtergrond.  136

135 Theuws & Hiddink,1996

136 Over het laatste gedeelte van de Late IJzertijd en het begin van de vroeg-Romeinse tijd zijn we vooral 

geïnformeerd door het verslag van de Gallische oorlogen, de Commentarii de Bello Gallico. Dit schrijven van 

Caesar zelf betreft natuurlijk geen zuivere, objectieve verslaglegging, maar bevat desalniettemin ook waardevolle 

informatie over de toenmalige Gallische bewoners, hun leiders, hun gewoonten en tradities en bepaalde 

geografische gegevens. Een belangrijk tweede document is De origine et situ Germanorum (kortweg Germania 

genoemd) uit 98 n. Chr., geschreven door de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, die naast Caesar’s verslag ook 
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Kort voor de veroveringen door Caesar (58-51 v. Chr.) behoorde Zuid-Limburg tot het stamgebied 
van de Eburonen, net als Oost-Brabant, Belgisch en Nederlands Limburg en het Duitse Rijnland. De 
verovering van Gallië eindigde volgens Caesar zeer slecht voor de Eburonen. Nadat Ambiorix in 54 v. 
Chr. het 14e legioen onder Cotta en Sabinus volledig vernietigde en het 15e legioen onder Cicero grote 
verliezen had toegebracht, nam Caesar in 53 v. Chr. verschrikkelijke wraak door naar zijn zeggen het 
gebied volledig uit te moorden. Dit lijkt ook te kunnen worden afgeleid uit het nagenoeg ontbreken van 
bewoningssporen uit deze laatste fase van de IJzertijd en de vroegste Romeinse tijd. Dit is ook niet 
zondermeer een Wissenschaftslücke, zoals kan worden afgeleid uit botanische gegevens en muntvondsten. 
Uit pollenmonsters uit het Duitse Rijnland blijkt dat het aantal weilanden en akkers tussen 50 v. Chr. en 50 
n. Chr. ten gunste van bos plotseling sterk afnam, zodat duidelijk minder boeren in deze periode aanwezig 
moeten zijn geweest (zie ook § 2.13.1).  137 Daarnaast wijst ook het huidige muntenbestand op sociale onrust. 
Zo zijn enerzijds binnen het grondgebied van de Eburonen enkele muntschatten gevonden met munten 
uit de periode van Ceasar’s veroveringen  138 en zijn anderzijds gouden munten uit de periode van direct 
vóór de veldslagen met de Romeinen vooral ten westen en zuiden van het grondgebied van de Eburonen 
gevonden.  139 Zo kan bijvoorbeeld ook de muntschat van Maastricht-Amby als Versteckdepot in het licht van 
deze wraakacties van Caesar verklaard worden (§ 2.12.9).Of de Eburonen werkelijk tot de laatste man zijn 
afgeslacht valt misschien te betwijfelen, maar in ieder geval wordt hun naam niet meer genoemd en wordt, 
vanaf de tijd van Augustus, alleen nog van Tungri gesproken.  140 

Na de verovering van Gallië in 51 v. Chr. moest Caesar terug naar Rome en is tot de tijd van Augustus 
weinig over Noord-Gallië bekend. Duidelijk is wel dat in die tijd (in 43 v. Chr.) Lyon de hoofdstad van de 
veroverde Gallische gebieden werd en dat vanuit Lyon een weg naar het noorden werd aangelegd, die Lyon 
met Trier en Keulen moest verbinden. Bekend is ook dat regelmatig opstanden uitbraken die neergeslagen 
moesten worden en dat Agrippa Ubii (een bevriende Germaanse stam) in het gebied van de latere Colonia 
Claudia Ara Agrippinensis (Keulen) laat trekken.  141 Waarschijnlijk vonden dergelijke immigraties ook in 
overige delen van het voormalige Eburonengebied plaats, maar hierover zijn we niet geïnformeerd. Men 
kan daarbij denken aan Germaanse stammen van de andere kant van de Rijn (net zoals de Ubii, Cugerni, 
Baetasii en Batavi), maar bijvoorbeeld ook aan Galliërs.

Het is waarschijnlijk dat met de bezoeken van Augustus aan Gallië (in 27 en 16-13 v. Chr.) niet alleen 
puur militaire maatregelen werden getroffen, maar ook reeds aan een ambtelijk besturingsapparaat werd 
gewerkt. Aangenomen wordt dat hierbij ook al sprake was van een administratieve verdeling in civitates 
(stamgebieden) en dat steden als Tongeren, Keulen, Nijmegen en Xanten daarbij vanaf het begin als 
civitas-hoofdstad gepland waren.  142 Uit de tijd van Augustus (en Tiberius) dateren in ieder geval de eerste 
stedelijke nederzettingen zoals Keulen, Bavay, Amiens en Tongeren alsmede ook de weg van Boulogne-
sur-Mer naar Keulen en meerdere landelijke centra langs deze weg, zoals Maastricht, Heerlen en Jülich. 
Het militaire doel van Augustus was waarschijnlijk de verovering van Germania, zoals bijvoorbeeld kan 
worden afgeleid uit verschillende expedities rechts van de Rijn en de stichting van Waldgirmes rond het jaar 
0, circa 100 km ten oosten van de Rijn. Met de beroemde Varusslacht in 9 n. Chr., waarbij de Germanen 

gebruik maakte van andere antieke bronnen.

137 Meurers-Balke & Kalis, 2006, 275; Kalis & Meurers-Balke, 2007, 147-148

138 Roymans & Scheers, 2012, 19-20

139 Joachim, 2007

140 Nouen, 1997, 55

141 Joachim (2007, 54) denkt aan drie golven van immigratie: in 39/38 v. Chr., in 20/19 v. Chr. en in Tiberisch-

Claudische tijd (14-54 n. Chr.).

142 Bloemers, 1990; Vanderhoeven, 1996, 220-245
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drie Romeinse legioenen versloegen, ontstond hoogstwaarschijnlijk een keerpunt. Ook na verschillende 
expedities in Germanië daarna bleef het onrustig en vonden ook invallen ten zuiden van de Rijn plaats. 
Na een laatste afstraffing van de Chauken door Corbula in 48 n. Chr. geeft Claudius het teken zich langs 
de Rijn terug te trekken en wordt met behulp van een limes van verschillende castella langs de Rijn op 
verdediging en consolidering gezet. 

De (ten dele) nieuwe bewoners in deze vroeg-Romeinse tijd waren niet tevreden, want omstreeks 69 n. 
Chr. breekt de Bataafse opstand uit en worden alle belangrijke legerplaatsen verwoest, zowel te Nijmegen, 
Xanten, Tongeren als Keulen. Nadat de opstand is neergeslagen, worden bestuursvormen waarschijnlijk 
hervormd en/of verbeterd, zoals onder andere blijkt uit de oprichting van de zelfstandige provincies 
Germania Inferior en Germania Superior los van Belgica, tussen 83 en 90 n. Chr. In ieder geval komt 
het gehele gebied tot rust en neemt vanaf eind 1e eeuw - begin 2e eeuw in geheel Zuid-Nederland (en 
Germania Inferior) het aantal vindplaatsen enorm toe. Het is de gouden eeuw van de Romeinen: de Pax 
Romana. De harmonie en het vertrouwen in vrede worden ook onderschreven door de terugtrekking van 
het Xe legioen uit Nijmegen in 104 n. Chr., dat naar Boedapest wordt verplaatst. Vanaf dat moment neemt 
Xanten de militaire functies over. 

In de 3e eeuw is de bloei voorbij. Reeds vanaf het begin van deze eeuw worden meldingen gemaakt van 
invallende Chauken in het Vlaamse kustgebied. Halverwege de 3e eeuw steken steeds vaker Germanen 
de Rijn over om het land te plunderen. Zuid-Nederland, het Duitse Rijnland, België en Noord-Frankrijk 
hebben vooral te maken met de Franken, een verbond van verschillende stammen. De meeste Romeinse 
nederzettingen in Zuid-Nederland raken dan ook omstreeks halverwege de 3e eeuw grotendeels uit 
gebruik: ten opzichte van de voorafgaande midden-Romeinse tijd valt een enorme terugval op in het aantal 
vindplaatsen. Een nieuw verschijnsel zijn vervolgens de zogenaamde Burgi, die we vooral uit het Duitse 
Rijnland kennen. Het gaat om kleine versterkte woontorens, die bij villae of langs wegen worden opgericht 
en waarschijnlijk door militairen worden bewoond. Waarschijnlijk blijven verder alleen de belangrijkste 
centra en strategische locaties continu bewoond. Dit blijkt niet alleen uit de grafvelden van steden als 
Tongeren, Nijmegen, Oudenburg en Krefeld-Gellep, maar ook uit vondsten uit kleinere strategische locaties 
langs hoofdwegen en de Maas(overgangen), zoals te Maastricht, Holtum-Noord, Heerlen, Heel, Blerick en 
Cuijk. 
De 4e eeuw is historisch gezien een iets rustigere tijd na een hevige periode met Germaanse invallen 
daarvóór (de tweede helft van de 3e eeuw). Keizer Probus (276-282) gaf na de bloedige herovering van 
het Gallische Keizerrijk eind 3e eeuw grote delen langs de rijksgrens op. In het gebied ten noorden van de 
lijn Oudenburg-Doornik-Bavay-Tongeren-Maastricht-Keulen werd het Frankische boeren gedurende de 4e 
eeuw waarschijnlijk toegestaan zich te vestigen, met als tegenprestatie dat zij als foederati (verbondenen) 
de Romeinen bij verdere invallen zouden helpen. Desalniettemin moet het ook in de 4e eeuw nog onrustig 
zijn geweest, zoals kan worden afgeleid uit de verstening van forten langs de grens en ommuringen in 
Tongeren, Maastricht en Cuijk onder Constatijn de Grote (306-337). Het tot nu toe kleine aantal bekende 
nederzettingen uit deze periode en ook de grote graanimporten vanuit Brittanië uit deze periode lijken er 
op te wijzen dat de Belgische, Zuid-Nederlandse en Rijnlandse lössgebieden grotendeels ontvolkt waren. 
Het Romeinse rijk gaat ‘officieel’ ten onder in Noordwest-Europa als Keulen rond 459 n. Chr. door Franken 
wordt veroverd. 

2.1.10 Thema J Materiële cultuur
De materiële cultuur is de verzamelnaam voor alle materiële resten van een vindplaats. Een zeer ruim 
begrip waarmee vindplaatsen echter zeer specifiek (aard en datering) beschreven kunnen worden én 
waarmee ook (als het goed is) verschillende vindplaatsen met elkaar vergeleken kunnen worden. Het is 
belangrijk te beseffen dat de materiële cultuur oorspronkelijk veel omvangrijker is geweest, maar dat door 
hergebruik en of de tand des tijds daarvan veel verloren is gegaan. Dit laatste geldt in de eerste plaats voor 
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allerlei objecten van organische materiaal zoals hout (o.a. servies en gereedschap), bot (o.a. gereedschap), 
textiel (o.a. kleding) en leer (o.a. kleding en schoeisel), die onder droge omstandigheden geheel vergaan 
zijn. Aangezien het hierbij om een behoorlijk groot gedeelte van de ‘complete’ materiële cultuur gaat, is 
het archeologisch onderzoek in de natte beekdalen van het grootste belang. Hergebruik maar ook grafroof 
en plundering van sieraden, gebruiksvoorwerpen en gereedschappen van metaal of bouwmateriaal 
van natuursteen of grofkeramiek, hebben ook in belangrijke mate bijgedragen aan een decimering van 
oorspronkelijke hoeveelheden. Ten slotte hebben ook alle anorganische resten sterk geleden als gevolg 
van het veelal eeuwenlang opploegen en blootgesteld zijn aan alle weersomstandigheden. Dit geldt vooral 
voor objecten van metaal en in iets mindere mate voor keramiek en glas. Natuursteen is de meest robuuste 
vondstcategorie en lijkt meestal het minst te hebben geleden.

Aangezien het om veel verschillende materiaalsoorten gaat en alle veelal een uitgebreid assortiment 
kennen, kan de bestudering van het diverse materiaal eigenlijk alleen goed gebeuren als het ook door 
(materiaal)specialisten wordt uitgevoerd. Problematisch is dan dat dit niet altijd gebeurt (bijvoorbeeld 
bij proefsleuvenonderzoek) en voorts dat specialisten niet altijd dezelfde opvattingen hebben of soms 
verschillende methoden toepassen. 
Toch bestaat wel degelijk een bepaalde consensus met betrekking tot de Romeinse materiële cultuur in 
Nederland. Het meeste vondstmateriaal wordt daarbij echter eerst en vooral gedetermineerd in functie van 
het dateren van de sporen en structuren. Slechts zelden worden (bij grootschalig onderzoek) ook analyses 
en vergelijkingen met andere vindplaatsen gemaakt, terwijl juist hiermee tot daadwerkelijke kenniswinst 
en synthese kan worden gekomen. Immers, verschillende gewoonten en gebruiken, netwerken, bijzondere 
contexten (bijvoorbeeld religieuze), sociale statussen, leefstijlen en chronologische ontwikkelingen worden 
pas duidelijk als vindplaatsen met elkaar (regionaal en bovenregionaal) vergeleken worden. Zoals de aan-
of afwezigheid van bepaalde materiële cultuur iets over de verschillende aspecten van een vindplaats 
kan vertellen, zo vertelt ons de afwezigheid van bepaalde zaken mogelijk ook (alleen) iets over de post-
depositionele processen (hergebruik, conservering) ná een primair achterlaten door mensen in de 
Romeinse tijd.

De materiële cultuur van de Romeinse tijd is enorm omvangrijk en veelzijdig en kan daarom binnen het 
kader van deze evaluatie niet in al zijn facetten volledig worden weergegeven. Dit kan trouwens ook het 
best gebeuren door specialisten in de betreffende gebieden. Ik beperk mij daarom tot bepaalde indrukken 
van de verschillende materiaalgroepen in bepaalde gebieden en perioden, waarbij soms wel naar bepaalde 
publicaties verwezen wordt. Alleen daar waar goede vergelijking van verschillende vindplaatsen heeft 
plaatsgevonden, volgt meer. 

Aardewerk

Aangezien aardewerk een van de best bewaarde vondstcategorieën is en redelijk goede dateringen 
oplevert, vormt zij traditioneel de belangrijkste materiaalgroep. Het aardewerkonderzoek kent een lange 
traditie, waarbij enerzijds steeds meer consensus over bepaalde dateringen of de wijze van beschrijven 
(indelingen in categorieën) bestaat, maar anderzijds natuurlijk ontwikkelingen plaatsvinden. Over het 
algemeen wordt gebruik gemaakt van (meestal) dezelfde referenties voor typen en vormen, zoals 
toegekende typen en vormen van onder andere Stuart, Brunsting, Holwerda, Oelmann, Dragendorff en 
Vanvinckenroye. Enigzins problematisch is niet alleen dat onderzoek door verschillende specialisten 
(verschillende meningen) wordt uitgevoerd, maar dat daarbij ook niet precies dezelfde indelingen 
worden aangehouden, waardoor vergelijking soms moeilijk of niet mogelijk is. Voor een overzicht van de 
verschillende aardewerkgroepen en de belangrijkste vormen en typen in Zuid-Nederland, maakte Hiddink 
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in 2010 een overzicht, dat een goede ingang voor de determinatie van het aardewerk biedt.  143 Naar overige 
belangrijke publicaties zal, indien van toepassing, in de verschillende paragrafen per regio verwezen 
worden. 

Meer dan vroeger wordt sinds kort niet meer alleen gedetermineerd naar aardewerkcategorieën, vormen, 
typen en versieringen, maar wordt ook meer gekeken naar baksels en bakprocessen. Hiermee ontstaan 
meer mogelijkheden ten aanzien van de (precieze) herkomst van bepaald aardewerk en dus indirect 
ook over verspreidingen en netwerken tussen verschillende productiecentra (aardewerk én inhoud) en 
gebruikers. 

Voor vergelijkend onderzoek in de toekomst is het zinvol dat overeenkomstige methoden en technieken 
en indelingen gebruikt worden, zodat de resultaten van onderzoek beter vergelijkbaar worden. Dat zou de 
volgende kunnen zijn: 
1. Inleiding met algemene aard en omvang van het onderzoek. Hoe is het aardewerk verzameld/

geselecteerd, wat is de omvang, aard en conservering van het aardewerk zelf, hoe is het aardewerk 
geregistreerd en welke referenties met betrekking tot toekenning van vormen, typen, baksels, etc. zijn 
gebruikt. Ten slotte, zeer belangrijk ter vergelijking met andere vindplaatsen, een kwantificatietabel 
met aantallen en soorten. Aan deze tabel zou eigenlijk ook een chronologische dimensie toegevoegd 
moeten worden, maar dat is meestal niet mogelijk.

2. Beschrijving in (vaste?) categorieën. Bijvoorbeeld: handgevormd aardewerk, terra sigillata, Belgische 
waren (terra nigra, terra rubra, gebronsd aardewerk, kurkurnen), geverfde waar, gladwandige waar, 
kleine kruiken en (kruik)amforen, ruwwandige waar, (Bataafs) grijs aardewerk, Low Lands ware, 
wrijfschalen, dikwandige dolia & transportamforen;

3. Beschrijvingen van speciale en/of gesloten vondstcontexten, zoals bijvoorbeeld graven, maar ook 
bijzonder ‘rijke’ kuilen, gebouwen of delen van gebouwen, rituele contexten, etc.; 

4. Regionale en bovenregionale vergelijking van de gehele vindplaats en indien relevant van bepaalde 
complexen of contexten;

5. Discussie, synthese en conclusies.

Vroeg-Romeinse tijd (circa 20.v. Chr. - 70 n. Chr.)
De vroeg-Romeinse tijd (circa 20 v.Chr. - 70 n. Chr.) wordt met name gekenmerkt door de aanwezigheid 
van handgevormd aardewerk, dat gedurende de eerste eeuw n. Chr. nog dominant is maar vanaf de 2e 
eeuw al snel vervangen wordt door gedraaid aardewerk. In de Augusteïsche tijd komt voorts veel Italische 
terra sigillata voor, dat later in de eerste eeuw wordt afgelost door Gallische terra sigillata. 

Midden-Romeinse tijd (70-270 n. Chr.)
Vanaf de Flavische tijd (70-98 n. Chr.) komen veel meer verschillende aardewerkvormen voor, hetgeen 
gedurende de tweede eeuw verder toeneemt. Over het algemeen vormen de tweede helft van de 2e eeuw 
en het begin van de 3e eeuw de in die zin ‘rijkste’ perioden.
Nagenoeg alle aardewerkvormen komen voor en er bestaan veel aanwijzingen voor het dateren van 
verschillend aardewerk: technieken, vormen, typen of versieringen (of combinaties daarvan) die vanaf een 
bepaald tijdstip voorkomen, of op een bepaald tijdstip juist uit gebruik raken, etc. Problematisch is echter 
(en dat geldt vooral voor de 2e, 3e en 4e eeuw) dat redelijk veel aardewerk (op individueel niveau) alleen 
een ruimere datering kent. Mogelijk kan het Romeinse aardewerkonderzoek hier van het middeleeuwse 

143 Hiddink, 2010. Hiddink geeft wel aan dat het eigenlijk niet om geheel Zuid-Nederland gaat, maar om Zuidoost-

Brabant en Midden-Limburg.
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onderzoek leren. Voor de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd bestaan vergelijkbare dateringsproblemen 
van lange individuele doorlooptijden, maar blijken wel degelijk verschillen in aantallen en verspreidingen 
door de tijd te bestaan, zodat grote complexen op basis van vergelijking soms nauwkeuriger gedateerd 
kunnen worden.  144 Tijdens het onderzoek van Venlo-Maasboulevard is dit ook voor grotere contexten uit de 
Romeinse tijd geprobeerd en konden enkele algemene chronologische trends genoteerd worden (zie § 2.4.2 
en § 2.4.10). 

Laat-Romeinse tijd (270-450 n. Chr.)
Vanaf de laat-Romeinse tijd neemt het vormenspectrum en ook het aantal productiecentra weer af. Typische 
bekende productiecentra voor aardewerk uit de laat-Romeinse tijd in Zuid-Nederland zijn bijvoorbeeld de 
Argonnen en de Eifel. Opmerkelijk is dat terra sigillata nu ten dele ook met christelijke motieven versierd 
wordt, zoals druiventrossen, wijnkelken, kruismotieven of het Chi-Ro teken. Opvallend is voorts dat het 
percentage handgevormd aardewerk weer duidelijk toeneemt, hetgeen te maken heeft met de aanwezigheid 
van Germaanse immigranten. 

Metaal

Het metaalonderzoek kent eveneens een lange onderzoekstraditie en beslaat een zeer divers terrein van 
menselijke activiteiten. Dit onderzoek heeft enorm geprofiteerd van het moderne metaaldetectoronderzoek, 
waardoor ons tegenwoordig veel meer vondsten ter beschikking staan dan vroeger. Metaal is een gevoelige 
vondstcategorie: de conservering hangt in sterke mate af van de vondst diepte en bodemsoort waarin zij 
gevonden wordt en moet veelal na opgraving duurzaam geconserveerd worden, hetgeen extra kosten voor 
het onderzoek met zich meebrengt. 
Naast verschillende metaalsoorten (goud, zilver, brons, ijzer, legeringen of combinaties daarvan) bestaan 
zeer diverse categorieën, zoals sieraden (ringen, armbanden, haarspeldenetc.), munten (van goud tot brons 
en van Keltisch tot laat-Romeins), kledingaccessoires (fibulae, gordelonderdelen, schoenspijkertjes, etc.), 
lichamelijke verzorging (instrumenten, strigilis, etc.), huishoudelijk gebruikte objecten (vaatwerk, meubelen, 
accessoires, etc.), gereedschap (messen, bijlen, ploeg, etc.), wapens (dolken, zwaarden, pilum, etc.), 
paardentuig (bit, allerlei versieringen/hangertjes, gordels), wagenonderdelen, etc. Een bekende categorie 
is ook de groep militaria, waartoe naast wapens, harnas en bepaalde gordelelementen (van typisch door 
militairen gedragen gordels) ook bepaalde fibulae en paardentuig kunnen behoren, afhankelijk daarvan of 
deze voorwerpen vooral in legerkampen worden gevonden. 

Keramisch bouwmateriaal en natuursteen

Natuursteen kan veel informatie leveren over het dagelijks leven én het netwerk (herkomst van de 
steen) van gebruikers. Naast natuursteen uit Limburg (Nivelsteiner zandsteen, Kunrader kalksteen en 
verscheidene mergelsoorten) werd natuursteen uit diverse ook verdere oorden geïmporteerd, zoals de Eifel 
(Tefriet, Tufsteen), de Ardennen (leisteen, Belgisch marmer, kalksteen en conglomeratische zandstenen) 
en Frankrijk (kalksteen en conglomeratische zandsteen). Marmer kon natuurlijk uit Italië zelf, maar ook uit 
België zijn geïmporteerd. 
Met betrekking tot gebouwresten kunnen met behulp van het natuursteenonderzoek ook vragen met 
betrekking tot gebruikte technieken en de reconstructie van gebouwen worden beantwoord. Overig 
natuursteen kan variëren van de dagelijkse maal- en slijpstenen tot slingerkogels, offeraltaren, grafpilaren, 
etc. Voorts kunnen ook barnstenen kralen voorkomen. 

144 Van der Velde et al., 2009, hoofdstuk 7 en paragraaf 22.3
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Keramisch bouwmateriaal is vooral in de vorm van dakpanmateriaal op veel Romeinse vindplaatsen 
aanwezig, ook op vindplaatsen zonder steenbouw. Het onderzoek richt zich niet alleen op determinaties van 
verschillende onderdelen als bakstenen, dak en vloertegels en verschillende keramische producten voor 
hypocaust- en badruimtes, maar ook op de herkomst van de gebruikte klei én de maak- of productiewijze 
(bijvoorbeeld stempels, zie ook § 2.13.12 en 2.13.10). Met dit materiaal kunnen dus niet alleen vragen 
beantwoorden worden met betrekking tot de reconstructies van gebouwen, maar ook over de netwerken van 
gebruikers (en makers). 

Glas

Producten van glas bestaan uit verschillend vaatwerk als schalen, kommen, bekers, flessen, maar 
bijvoorbeeld ook urnen. Voor Nederland bestaan onder andere belangrijke publicaties van de hand van 
Isings en Van Lith.  145 Op vindplaatsen met resten uit de vroeg-Romeinse tijd kunnen ook fragmenten van La 
Tène armbanden gevonden worden.

Organisch vondstmateriaal

Organisch vondstmateriaal is alleen behouden beneden de grondwaterstand en wordt daarom zelden op 
vindplaatsen (waterputten) aangetroffen. Te denken valt aan allerlei objecten van hout (o.a. vaatwerk, 
trapjes, scheppen, emmers, stelen), leer (o.a. schoeisel, tassen, etc.), textiel (o.a. kleding, tent) en 
bot (o.a. spelden, meubelversiering, speelsteentjes). Het beekdalonderzoek kan interessante vondsten 
opleveren, naast het genoemde materiaal ook in de vorm van brugconstructies (incl. dateringen op basis 
van dendrochronologisch onderzoek).

Menselijk en dierlijk bot

Het menselijk bot wordt vooral bestudeerd binnen het grafveldonderzoek. Het demografische onderzoek 
richt zich niet alleen op geslacht en leeftijd, maar ook op ziektes of afwijkende vergroeiingen. Soms kunnen 
daarbij reconstructies van de begraafgemeenschap worden gemaakt. Dit komt echter zelden voor.

Het dierlijke bot wordt bestudeerd in het kader van de voedseleconomie (zie § 2.1.4), maar ook binnen het 
grafritueel. Daarnaast is bot/been gebruikt om bepaalde artefacten als naalden te maken of versieringen 
voor meubels.

145 Isings, 1957, 1971 en 1980 en Isings & Van Lith, 1992.
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2.2 Hoogterras/stuwwal 
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midden-Romeinse tijd + + - + + - + +

laat-Romeinse tijd - - - - - - - -

Tabel 2.2.1 Overzicht kennisstand Stuwwal/hoogterras
Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.2.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap
Landschap  146

Deze landschappelijke eenheid betreft de stuwwal in de gemeentes Mook en Middellaar, en stukken 
hoogterras in de gemeentes Gennep, Bergen, Venlo, Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en 
Onderbanken. Het betreft hier dus enkele kleinere niet aaneen gesloten zones, langs de oostelijke grens 
van ons land. De stuwwal bij Mook is in de voorlaatste ijstijd (het Saalien) opgestuwd door het naar het 
zuiden oprukkende landijs en maakt deel uit van de meest zuidelijke stuwwalgordel in noordwest Europa. 
Het hoogterras van de Rijn is circa een half tot één miljoen jaar geleden gevormd en alleen op enkele 
plaatsen langs de oostelijke grens van de provincie zichtbaar, waar deze niet middels later processen 
gedurende het Laat-Pleistoceen en Holoceen door erosie of sedimentatie van Maas en zijrivieren zijn 
aangetast. De karakteristieke terrasrand is circa 250.000 jaar geleden ontstaan toen de Maas het westelijke 
deel van het Rijnterras erodeerde. Aan de voet van het hoogterras liggen veel bron- en kwelgebieden. 

Cultuurlandschap

Uit de inventarisaties in de archeologische verwachtingskaarten en-beleidsadvieskaarten valt op te maken 
dat op de meeste plaatsen niet of nauwelijks vindplaatsen bekend zijn, ook niet uit de Romeinse tijd. Dit is 
hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de grote hoeveelheden grind in zandige en lemige afzettingen die 
zeer ongunstig zijn voor landbouw. 
Alleen op de stuwwal in Mook en Middelaar, het zuidelijke gedeelte van het hoogterras bij Venlo en op 

146 Landschappelijke beschrijving naar Van der Gaauw, 2008 en Verhoeven & Ellenkamp, 2008, hoofdstuk 2
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het hoogterras in de gemeente Echt-Susteren is dit niet het geval. In deze zones komen vruchtbare 
lemige gronden voor en zijn meerdere vindplaatsen uit de prehistorie en de Romeinse tijd bekend. Dit 
geldt met name voor de gemeente Echt-Susteren, waar het hoogterras is afgedekt met löss. In deze 
wat vruchtbaardere gronden zal het landschap reeds gedurende de IJzertijd grotendeels in cultuur zijn 
gebracht.
Mede door de aanwezigheid van twee belangrijke hoofdwegen (§ 2.2.4) zal het gebied zich vanaf de vroeg-
Romeinse tijd sneller hebben ontwikkeld, maar dit heeft vooral betrekking op de zones met geschikte 
landbouwgronden. 

Palynologisch onderzoek

Pollenonderzoek heeft in deze landschappelijke eenheid tot nu toe niet plaatsgevonden. De ontwikkeling 
van het landschap kan daarom alleen aan de hand van de aangetroffen vindplaatsen uit verschillende 
archeologische perioden ingeschat worden. Voor het hoogterras in Echt ligt het dan voor de hand dat een 
relatief open landschap heeft bestaan: weinig bos en vele akkerarealen. 

2.2.2 Thema b Bewoning
De grootste delen van de hoogterrassen in Limburg zijn zoals hierboven vermeld onbewoond in de 
Romeinse tijd, wat waarschijnlijk samenhangt met slechte landbouwgronden. 
Wel beter voor landbouw geschikt waren de stuwwal in Mook en Middelaar, het zuidelijke deel van het 
hoogterras bij Venlo en het hoogterras in Echt-Susteren. De aard van de bewoning in deze gebieden is 
echter grotendeels onduidelijk, omdat de meeste vindplaatsen niet of nauwelijks zijn onderzocht. De enige 
uitzondering betreft de villa van Plasmolen op de stuwwal. 

Suburbane bewoning

In het gebied zijn geen vici bekend.

Landelijke bewoning

Villa van Plasmolen (figuur 2.2.1)
De villa werd voor het eerst onderzocht in de jaren 30 van de vorige eeuw door professor Braat van 
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Braat vond met behulp van 19 proefsleuven verscheidene 
uitbraaksporen van muren, verschillende ondervloeren en minstens één bovenvloer van hypocaustsystemen 
en reconstrueerde een groot gebouw met afmetingen van maar liefst 84 x 22m.  147 Het gaat om een 
plattegrond met een centraal gedeelte en twee vleugels, waarvan er één een badgebouw was. Zoals 
gangbaar in die tijd werd alleen het hoofdgebouw onderzocht en niet zijn directe omgeving, zodat niets 
bekend is over eventuele bijgebouwen of andere gerelateerde structuren (als toegangsweg en graven). 
De landschappelijke ligging van het hoofdgebouw is in ieder geval opvallend te noemen, want het betreft 
een uitstekend bijna rechthoekig plateau, met een prachtig uitzicht naar het zuidwesten. Misschien niet 
onterecht daarom dat Braat het gebouw als een villa urbana interpreteerde, een luxueuze buitenvilla dus, 
en niet als de pars domenica van een villa rustica, de residentie van een groot landgoed met landerijen 
of grootschalig akkerbouwbedrijf. Opmerkelijk was ook de vondst van enkele stempels van het Xe legioen 
(die op de Hunnerberg te Nijmegen resideerde tussen 10 en 104 n. Chr.), wat op een goede relatie met het 
leger wijst. In 1999 werd een aanvullend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij Braat’s bevindingen 

147 Braat, 1934
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grotendeels bevestigd konden worden en ook nog een nieuw muurverloop werd vastgesteld.  148 Tijdens dit 
proefsleuvenonderzoek werd tevens duidelijk dat de gebouwresten sinds het onderzoek van Braat enige 
erosie hadden ondervonden: enkele uitbraaksporen van muren en een bovenvloer van een hypocaustum 
die Braat nog wel gevonden had, werden nu niet meer aangetroffen. Vondsten van aardewerk, natuursteen, 
keramisch bouwmateriaal en pleisterwerk wijzen op een gebruik van de villa in de gehele 2e eeuw en de 
eerste helft van de 3e eeuw. 

Op het hoogterras in Echt-Susteren blijft onbekend hoe de nederzettingen er hebben uitgezien. In 
dit gebied zijn zeker ook villa’s met agrarische surplus te verwachten, aangezien behoudens goede 
mogelijkheden voor grootschalige landbouw ook nog een goede infrastructuur aanwezig is.

Figuur 2.2.1

2.2.3 Thema c Begraving
Van de stuwwal zijn twee grafvelden bekend en acht van het hoogterras bij Echt-Susteren. Echter geen 
enkele van deze grafvelden is in enige mate nader onderzocht, zodat niets verteld kan worden over de aard 
van de lokale begrafenisgebruiken en de demografie en de ontwikkelingen hiervan door de tijd. Voorts is 
ook niets bekend over relaties met nabij gelegen bewoning.

2.2.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Algemeen

Het boerenbedrijf was de belangrijkste bestaansvorm in de Romeinse tijd, zodat de vruchtbaarste delen, 
zoals het hoogterras in gemeente Echt-Susteren, waarschijnlijk ook het dichtst bewoond zijn geweest. Op 
de overige hoogterrassen en de stuwwal zijn deze landschappelijke omstandigheden in de meeste gevallen 
ontoereikend, zodat grote delen van het hoogterras waarschijnlijk onbewoond waren. Andere economische 
mogelijkheden in deze gebieden konden misschien bestaan uit het winnen van grind dat in sommige delen 
van het hoogterras in grote hoeveelheden aanwezig is.

148 Hazenberg & Vos, 1999
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Op enkele plaatsen kan vruchtbaar land ook op grotere schaal voor surplusproducties zijn bewerkt, ten 
behoeve van het leger of de civiele markt. Aangezien uitgestrekte vruchtbare gebieden zich hiervoor het 
best lenen, zijn dergelijke villa’s eigenlijk alleen op het hoogterras bij Echt-Susteren te verwachten. 

Infrastructuur

Door het gebied lopen twee hoofdwegen, de weg van Tongeren naar Nijmegen en de weg van Aken naar 
Xanten, maar beide zijn binnen het gebied niet nader onderzocht. Aangezien het in eerste instantie om 
belangrijke militaire wegen ging, voor een snelle verplaatsing van legers en bevoorrading van de legers 
langs de Rijn, wordt een Augusteïsche tot Tiberische datering aangenomen. 
De weg van Tongeren naar Nijmegen volgde hoofdzakelijk de westelijke oever van de Maas, maar stak 
hoogstwaarschijnlijk bij Katwijk/Mook en vanaf de laat-Romeinse tijd bij Cuijk de Maas over om dan via 
de rivierduinen en de stuwwal naar Nijmegen te vervolgen. De oversteekplaats bij Katwijk/Mook betrof 
waarschijnlijk een veer (zie Maasdal-Noord, § 2.4.4). Vanaf de oostelijke zijde moet de weg verder langs 
Romeinse nederzettingen en grafvelden via Middelaar en Molenhoek tot langs de militaire wachtpost bij 
Malden (Gelderland) hebben gelopen, maar een precieze route is niet bekend. Alleen hogerop de stuwwal, 
vlakbij de burgus van Malden-Heumensoord, op 5 kilometer van de Hunnerberg (Augusteïsche legerkamp 
te Nijmegen), zijn resten van een Romeinse weg aangetroffen. Het ging daarbij trouwens om een 
onverharde weg met bermgreppels aan beide zijden, die op slechts 6 m uit elkaar lagen.  149 
Een mogelijke volgende aanwijzing voor de weg is aangetroffen te Molenhoek in de gemeente Mook en 
Middelaar (zie § 2.3.4). 
De weg tussen Aken en Xanten langs de oostelijke Maasoever, loopt grotendeels over stukken hoogterras, 
maar ‘steekt’ ook enkele lagere rivier/beekdalen over. Na het bekken van Heerlen komt de weg eerst over 
het hoogterras van Duits grondgebied (Tüdderen), om dan een behoorlijk stuk over het hoogterras in 
de gemeente Echt-Susteren te lopen. Vervolgens worden in de gemeentes Roerdalen en Roermond het 
Roerdal en de Swalm overgestoken, om direct na de Swalm weer (over Duits grondgebied) het hoogterras 
te volgen. De weg komt daarbij alleen nog binnen de gemeente Venlo voor een klein stukje op Nederlands 
grondgebied, alvorens naar het noordoosten wordt afgebogen richting Xanten. Resten van deze weg zijn 
aangetroffen op het Middenterras, in het Roerdal en in het Heuvelland (§ 2.11.4, § 2.10.4 en § 2.13.4). 

Ambacht/productie

Onbekend.

2.2.5 Thema e Locatiekeuze
De villa van Mook ligt op een opvallend prominente locatie in het landschap, zodat het monumentale 
gebouw (waarschijnlijk het grootste villa gebouw van Nederland) tot ver in de omstreken zichtbaar was. 
Hiermee wilde deze villaeigenaar waarschijnlijk zijn hoge maatschappelijke positie en macht benadrukken. 
Vanaf deze locatie had men niet alleen een prachtige, maar ook een zeer strategische blik op de Maas: 
alles wat via de Maas richting Nijmegen ging, kwam hier vooraf al in het vizier. 

Aangezien verder niet of nauwelijks onderzoek heeft plaats gevonden, kan weinig over overige 
locatiekeuzes worden verteld. De locatiekeuze voor landelijke nederzettingen wordt bepaald door de 
beschikbaarheid van goede landbouwgronden. In het gebied zijn inderdaad juist daar vindplaatsen 
aangetroffen, zoals op het hoogterras in de gemeente Echt-Susteren.

149 Mooren, 2008. Zie noot 22: een mondelinge mededeling van Van Enckevort.
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2.2.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
Aangezien nauwelijks onderzoek heeft plaats gevonden, kan weinig over dit thema verteld worden. De villa 
van Mook is waarschijnlijk de grootste villa (voor wat betreft afmetingen van het hoofdgebouw) en staat 
op een zeer prominente locatie in het landschap. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de eigenaar een 
vooraanstaande positie moet hebben gehad, bijvoorbeeld in het leger of in Ulpia Noviomagus (Nijmegen). 
In ieder geval wijzen de stempels op tegulae op contacten met het leger.

Het is waarschijnlijk dat de economisch interessantere gebieden, zoals de stuwwal met zijn nabijheid aan 
Nijmegen en het vruchtbare hoogterras bij Echt-Susteren met zijn goede infrastructuur, zich sneller in een 
Romeinse maatschappij integreerden. Te verwachten is dat in ‘armere’ gebieden, weinig vruchtbare en 
niet nabij wegen gelegen gebieden, veranderingen minder snel plaatsvonden. Mogelijk bleven traditionele 
gewoonten en gebruiken daar langer voortbestaan. 

2.2.7 Thema g Rituele praktijken 
Binnen het deelgebied stuwwal/hoogterras zijn geen rituele vindplaatsen bekend anders dan begravingen. 
Een begrafeniswijze middels crematie lijkt algemeen, maar hoe grafrituelen, bijgiften, grafstructuren en/of –
monumenten er uit hebben gezien, is onbekend. 

2.2.8 Thema h Langetermijn perspectief
Aangezien niet of nauwelijks onderzoek heeft plaats gevonden, kan hierover niets verteld worden. De 
agrarisch armere gebieden lijken gedurende de prehistorische perioden ook al relatief onbewoond en dit 
verandert niet gedurende de Romeinse tijd. De bewoning in vruchtbare gebieden neemt vanaf de Romeinse 
tijd toe. Vindplaatsen uit de laat-Romeinse tijd en de overgang naar de Vroege Middeleeuwen zijn niet 
bekend in het gebied.

2.2.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
De aanleg van de belangrijke hoofdwegen had in eerste instantie een militaire functie: snelle 
troepenverplaatsing en bevoorrading van legers aan de Rijn. In het gebied zijn geen legerkampen, 
marskampen of laat-Romeinse burgi bekend. Opvallend zijn de tegulae met stempels van het Xe legioen in 
de villa van Mook, die op een relatie met (het niet ver gelegen) militaire Nijmegen wijzen. 

2.2.10 Thema j Materiële cultuur 
Aangezien nauwelijks onderzoek heeft plaats gevonden, kan weinig over de materiële cultuur van de 
stuwwal en het hoogterras verteld worden. Meer informatie bestaat eigenlijk alleen over de villa van 
Plasmolen. Gedurende dit oudere onderzoek is het materiaal, zoals typisch voor die periode, met 
name bestudeerd in het licht van de datering en de tegenstelling tussen de ‘hoge’, Romeinse cultuur 
en de ‘primitieve’ inheemse cultuur. De kennis van de materiële cultuur van Plasmolen is daarom zeer 
algemeen van aard. Het gaat om een typische ‘villa’-context met gebruiksaardewerk (tafel-, keuken- en 
opslag/transportwaren) en vondsten van metaal en glas. De resten van een hypocaustum en beschilderd 
pleisterwerk wijzen op enige luxe. 
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2.3 Maasduinengebied
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Tabel 2.3.1 Overzicht Maasduinengebied

Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.3.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap 
Landschap  150

Oorspronkelijk behoren deze gebieden ten oosten van de huidige Maas tot de stroomdalen van Rijn en 
Maas, met afzettingen van grinden, lemen en zanden, maar als gevolg van verstuivingen in het vroeg-
Holoceen werden grote delen van het laat-Glaciale Maasdal en delen van de oude Rijnafzettingen met een 
pakket dekzand afgedekt. Direct ten oosten van de Maas is dit gebeurd in de vorm van hoge landduinen, 
lage zandduinen of zandwelvingen. 
Gedurende het Holoceen zijn de rivierduinen diverse malen opnieuw verstoven, vermoedelijk als gevolg van 
menselijk handelen (ontbossing). Hierdoor kunnen oude oppervlakken met archeologische resten bedekt 
zijn geraakt. Deze mineralogisch arme zandgronden zijn van nature niet erg vruchtbaar, zodat het niet 
verwondert dat op veel plaatsen vanaf de Late Middeleeuwen plaggenbemesting plaatsvindt en een esdek 
of cultuurdek ontstond. 

In het Maasduinengebied worden naast de rivierduinen nog twee sublandschappen onderscheiden: het 
Niersdal en een oud Maasterras, tussen de rivierduinen en de Duitse grens. 
Het dal van de Niers is in de voorlaatste ijstijd door de Rijn gevormd die door het landijs gedwongen 
werd om voor de stuwwal langs richting Noordzee te stromen. Nadat het ijs verdween, hervatte de Rijn 

150 Naar Van der Gaauw, 2008; Verhoeven & Ellenkamp, 2007
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haar meer noordelijke loop maar ook in de laatste ijstijd stroomde weer veel Rijnwater door het Niersdal. 
Uiteindelijk ontstond een circa 8 km brede, verwilderde riviervlakte, waarvan het vlechtende geulenpatroon 
nog goed in het landschap te herkennen is. In het Holoceen werd het dal ingenomen door twee kleinere 
meanderende rivieren, de Niers en de Kendel, waarbij gedurende de Romeinse tijd bij hoogwater af en toe 
nog Rijnwater door de Niers naar de Maas stroomde. In het Niersdal komen vooral oude rivierkleigronden 
voor, die weliswaar vruchtbaar zijn maar moeilijk te bewerken. Op de goed ontwaterde oude oeverwallen 
ten noorden van de huidige Niers zijn radebrikgronden en holtpodzolgronden ontstaan. Dit zijn vruchtbare 
gronden. Het gebied tussen de rivierduinengordel en de Duitse grens is in feite een oud Maasterras. Dit is 
een van oudsher nat gebied, met een slechte afwatering. Deze gebieden waren ongunstig voor landbouw 
maar boden door het ontstaan van oerbanken wel mogelijkheden voor de winning van moerasijzererts. 

Cultuurlandschap

Uit de inventarisaties van de archeologische verwachtingskaarten en-beleidsadvieskaarten valt op te 
maken dat het gebied gedurende de metaaltijden niet veelvuldig door de mens is opgezocht, hetgeen 
natuurlijk te maken heeft met de relatieve slechte omstandigheden voor landbouw.  151 De voor de mens 
meest waardevolle zones bevonden zich direct langs het Maasdal, de oude oeverwallen ten noorden van 
de Niers en langs beken in het gebied. Hier zal het land reeds gedurende de (Late) IJzertijd grotendeels in 
cultuur zijn gebracht. Gedurende de Romeinse tijd zal dit verder hebben toegenomen en zal waarschijnlijk 
een half open tot open landschap hebben bestaan. In de minder vruchtbare zones, zullen grote delen nog 
bebost zijn geweest. 

Binnen het gebied zelf bevindt zich nagenoeg geen infrastructuur, maar direct er langs wel: in de vorm van 
de Maas in het westen en de weg van Heerlen naar Xanten in het oosten. Alleen in het uiterste noorden 
doorkruist de hoofdweg van Tongeren naar Nijmegen bij Mook het Maasduinengebied (zie § 2.2.4 en 
§ 2.3.4). 

Gedurende de vroeg-Romeinse tijd is het gebied waarschijnlijk nog grotendeels onderontwikkeld geweest, 
aangezien de Romeinse hoofdwegen niet door het gebied lopen (zie Infrastructuur hieronder) en het gebied 
landbouwkundig gezien niet interessant was. Romeinse bewoningsporen zijn uit die vroege periode zijn 
alleen aangetroffen bij de villa van Afferden, waar de Eckeltse Beek in het Maasdal komt. In de midden-
Romeinse tijd zal meer bewoning aanwezig zijn geweest, zoals ook blijkt uit de verspreiding van de nu 
bekende vindplaatsen. Het valt echter op dat het hierbij alleen om enkele zones gaat en niet het gehele 
gebied: de bekende Romeinse vindplaatsen bevinden zich vooral direct ten noorden van het stroomgebied 
van de Niers. In de laat-Romeinse periode is het gebied waarschijnlijk weer dunner bevolkt. 

Palynologisch onderzoek

Uit het gebied is geen palynologisch onderzoek bekend.

151 Verhoeven & Ellenkamp, 2007
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2.3.2 Thema b Bewoning
Suburbane bewoning

In het gebied zijn geen vici bekend. 

Landelijke bewoning

Alhoewel wel enige vindplaatsen als nederzetting zijn opgenomen in ARCHIS, is van de meeste weinig tot 
niets bekend, op twee uitzonderingen na: de villa van Afferden in het noorden en de (mogelijke) villa van 
Schandelo in het zuiden. In de andere gevallen ontbreken vondsten die wijzen op villa’s (natuurstenen 
bouwmateriaal, venster glas, hypocaust, beschilderd pleisterwerk, etc.) en zal het vooral om eenvoudigere 
landelijke nederzettingen gaan. 

Het villacomplex van Afferden en zijn directe omgeving
De in 1997 ontdekte villa van Afferden is een van de weinige bekende villa’s van het Maasduinengebied 
en ligt op de rand met het Maasdal. Het villacomplex (AMK 15750) werd in 2001 middels een 
proefsleuvenonderzoek onderzocht, in het kader van het AMR-onderzoek (publicatie 2006).  152 Tijdens dit 
onderzoek werden behoudens Romeinse ook oudere sporen en vondsten vastgesteld, maar deze konden 
niet nader gedateerd worden dan prehistorisch tot vroeg-Romeins. Bij deze oudere sporen gaat het om 
paalsporen, kuilen en greppels, maar de aard en omvang van deze oudere nederzetting(en?) blijven 
onbekend. De plattegrond en omvang van het Romeinse villacomplex bleven ook onbekend, maar de 
aangetroffen uitbraaksleuven en dakpanconcentraties wijzen wel op minstens één, mogelijk twee gebouwen 
met stenen funderingen en een pannendak. Uit oversnijding en verschillende oriëntaties is ook duidelijk dat 
deze bebouwing meerdere fases kende. 

In 2005 werd tijdens een begeleiding van graafwerkzaamheden aan de Eckeltse beek, op circa 250 
m ten noordoosten van het villacomplex een tweede Romeinse vindplaats gevonden. Het ging daarbij 
om een dump met veel gebakken en ongebakken dakpanmateriaal en slakken en een vondstlaag met 
dakpanmateriaal ten zuiden daarvan.  153 

Aangezien tijdens het proefsleuvenonderzoek 2001 geen goede begrenzingen voor het villacomplex waren 
vastgesteld en de nieuwe vindplaats vlakbij het villacomplex moest liggen, lanceerde de RCE het plan 
het villacomplex binnen een brede landschappelijke context te onderzoeken.  154 Hiervoor werd op basis 
van ‘natuurlijke grenzen’ (de Eckeltse beek, de Maas en de stuifzandgronden) een onderzoeksgebied van 
circa 96 ha rondom de villa gedefinieerd.  155 Tijdens veldkarteringen in 2006 en 2008 werd duidelijk dat 
de Romeinse vondsten van het villacomplex (1e-3e eeuw) in een gebied van 300 x 200 m voorkomen. Een 
opmerkelijke vondst betrof een aardewerkconcentratie uit de Late IJzertijd en/of vroeg-Romeinse tijd op 
circa 200 m ten noordoosten daarvan. Een proefsleuvenonderzoek op deze nieuwe vindplaats in 2008 
leverde meerdere sporen en structuren op die echter niet of nauwelijks gedateerd konden worden. Duidelijk 
is wel dat zich hier een nederzetting bevindt, die ouder is dan het villacomplex.  156 In de twee proefsleuven 

152 Vermeulen-Bekkering, 2006

153 Roymans, 2006

154 De Groot, et al., 2008

155 Dit onderzoeksgebied werd in 2006 uitgebreid onderzocht middels een bureauonderzoek, een veldkartering en 

een karterend en waarderend booronderzoek, waarna in 2008 in bepaalde delen nog een veldkartering en een 

proefsleuvenonderzoek volgden.

156 Het steekproefsgewijs zeven van verschillende lagen boven het sporenvlak leverde echter naast (gedraaid) 
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zijn meerdere kuilen, paalsporen en greppels gevonden en minstens drie structuren herkenbaar (figuur 
2.3.1). Het meest opmerkelijk is een plattegrond van circa 9 x 5,25 m, die alleen uit wandgreppels bestaat. 
De wandgreppels (circa 80 cm breed) zijn op enkele plaatsen iets verbreed, hetgeen doet denken 
aan plattegronden met steunberen zoals bij plattegronden van met steen gefundeerde gebouwen op 
villaterreinen. In de coupes blijken de greppels vlakke bodems te hebben, met een breedte op de bodem 
van circa 20 tot 30 cm, zodat aan een fundering van planken of balken kan worden gedacht.
Naast de wandgreppelstructuur is nog een kleine vierkante spieker van 1,20 x 1,20 m aangetroffen en een 
plattegrond van een schuur of boerderij. Deze laatste ligt dwars op de proefsleuf, zodat slechts delen van 
twee lange zijden op 6 m uit elkaar zijn aangetroffen. Het gaat hierbij om dicht op elkaar geplaatste paalsporen 
(diameter circa 50 cm) die over het algemeen 25 tot 35 cm uit elkaar staan.  157 Binnen de plattegrond zijn 
geen middenstijlen aangetroffen, maar dit kan met de geringe breedte van de proefsleuf (4 meter) te maken 
hebben.  158

Uit de verschillende oriëntaties van structuren en greppels en de aanwezigheid van handgevormd aardewerk 
uit de Late IJzertijd of vroeg-Romeins tijd én gedraaid aardewerk uit de 1e tot 3e eeuw, kan worden opgemaakt 
dat het terrein gedurende meerdere perioden in gebruik is geweest. Het kan niet worden uitgesloten dat 
enkele van deze in 2008 aangetroffen resten deel uitmaken van het villacomplex ten zuidwesten, maar dit 
is zeer onwaarschijnlijk. In dat geval zou het villacomplex namelijk circa 600 x 300 m (18 ha) groot zijn. 
Waarschijnlijker is daarom dat het om een tweede nederzetting gaat, die ouder is maar hoogstwaarschijnlijk 
ook in gebruik is ten tijde van de villa. Hoe deze tweede nederzetting er in verschillende perioden heeft 
uitgezien, blijft onduidelijk maar gezien een aantal greppels lijkt een omheining aanwezig te zijn geweest. De 
nabijheid aan het villacomplex veronderstelt een bepaalde relatie tussen beide, maar welke blijft natuurlijk 
onbekend. 
In ieder geval lijkt potentieel zeer belangrijke informatie aanwezig met betrekking tot de overgang van de 
Late IJzertijd naar de Romeinse tijd. Zo bestaan in het Duitse Rijnland enkele voorbeelden van vlak bij 
elkaar gelegen nederzettingsresten uit de Late IJzertijd, de vroeg-Romeinse tijd en de midden-Romeinse 
tijd, die zowel op nieuwkomers in eerste helft van de 1e eeuw n. Chr. wijzen, als ook op een verplaatsing 
van de Romeinse nederzetting (circa 50 tot 100 m) aan het begin van de 2e eeuw.  159 

Villa (?) Arcen en Velden-Schandelo
Een tweede (mogelijk) villacomplex betreft het monument Arcen en Velden-Schandelo. Na een melding 
van gebouwresten tijdens een “illegale” opgraving in 1975, werd de locatie in 2001 middels een 
proefsleuvenonderzoek nader onderzocht.  160 

Romeins, middeleeuws en jonger aardewerk opnieuw handgevormd aardewerk uit de Late IJzertijd en of vroeg-

Romeinse tijd op. Volgens de onderzoekers bestaat een relatie tussen dit aardewerk en (minstens) enkele van de 

aangetroffen sporen en bevinden zich hier daarom nederzettingsresten die ouder zijn dan het villacomplex.

157 In allebei de wanden echter bevond zich één grotere tussenruimte (60 en 75 cm), hetgeen volgens de opgravers op 

ingangen zou kunnen wijzen.

158 De middenstijlen binnen Romeinse (Aplhen-Ekeren) plattegronden kunnen ook gemakkelijk 5 tot 6 meter uit elkaar 

liggen.

159 Het gaat om de vindplaatsen Jüchen-Neuholz (Andrikopoulou-Strack et al., 1999; Schuler, 2001; Frank & Keller, 

2007) en Pulheim-Brauweiler (Andrikopoulou-Strack et al., 2000). In Jüchen-Neuholz ontwikkelde deze midden-

Romeinse nederzetting zich tot een villacomplex met steenbouw, maar in Pulheim-Brauweiler blijkbaar niet.

160 AMK-nr. 82. Het proefsleuvenonderzoek vond plaats in het kader van het AMR-project (zie ook § 2.13.2), maar is 

nooit gepubliceerd.
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Figuur 2.3.1
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee parallel verlopende muren op vier meter van elkaar 
aangetroffen, die nog een meter diep/hoog bewaard bleken te zijn. De lengte blijft onbekend aangezien 
de muren aan beide zijden van de sleuf het profiel ingaan (breedte sleuven onbekend). Tussen de muren 
bevindt zich “vuile grond” met vondsten van aardewerk, waarop de onderzoekers een kelder vermoeden. 
De interpretatie is problematisch, omdat behoudens de muren met vuile grond niet of nauwelijks overige 
sporen aanwezig zijn en men op een locatie van een villa (hoofdgebouw) meer sporen zou mogen 
verwachten. De onderzoekers denken daarom aan een verder in houtbouw opgetrokken gebouw dat alleen 
een kelder van steen bezat en waarvan als gevolg van egalisatie niets over is gebleven. 

2.3.3 Thema c Begraving
In het gebied zijn verschillende meldingen van crematieresten bekend, maar geen enkele locatie is nader 
onderzocht. 

2.3.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Algemeen

Het boerenbedrijf was de belangrijkste bestaanswijze in de Romeinse tijd, zodat de vruchtbaarste delen 
waarschijnlijk ook het dichtst bewoond zijn geweest. In het Maasduinen gebied bestaan veelal armere 
zandgronden, zodat daar geen hoge bevolkingsdichtheid kan worden verwacht. Slechts enkele zones, 
zoals de meer vruchtbare gebieden ten noorden van de Niers en langs de Eckeltse beek waren wel (beter) 
geschikt voor landbouw. Op enkele plaatsen werd vruchtbaar land ook op grotere schaal bewerkt voor 
grootschalige surplusproducties ten behoeve van het leger of de civiele markt. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn geweest bij het villacomplex van Afferden. 

Infrastructuur

In het gebied zelf bevindt zich nagenoeg geen infrastructuur, maar direct er langs wel in de vorm van 
de Maas in het westen en de weg van Heerlen naar Xanten in het oosten. Alleen in het uiterste noorden 
doorkruist de hoofdweg van Tongeren naar Nijmegen bij Mook het Maasduinengebied. Deze weg liep voor 
het grootste gedeelte langs de westelijke oever van de Maas en stak hoogstwaarschijnlijk bij Katwijk/
Mook de Maas over om daarna over de stuwwal naar Nijmegen te vervolgen. Welke route de weg precies 
volgde, is echter niet bekend. Alleen hogerop de stuwwal, vlakbij de burgus van Malden-Heumensoord, op 
5 kilometer van de Hunnerberg (Augusteïsche legerkamp te Nijmegen), zijn resten van een Romeinse weg 
aangetroffen. Het ging daarbij trouwens om een onverharde weg met bermgreppels aan beide zijden, die op 
slechts 6 m uit elkaar lagen.  161 
Een mogelijke volgende aanwijzing voor deze weg kan misschien afgeleid worden uit twee parallel 
verlopende greppels die zijn aangetroffen te Molenhoek in de gemeente Mook en Middelaar, circa 600 
m ten noorden van de oversteekplaats Katwijk/Mook.  162 De greppels werden direct ten westen van een 
nederzetting uit de Midden tot Late IJzertijd aangetroffen en lagen 12 m uit elkaar.  163 

Het wordt algemeen aangenomen dat ook nog een secundaire weg of diverticulum op de oostelijke oever 
van de Maas heeft gelopen, die dichter bij de Maas lag. Deze weg die Venlo met Nijmegen verbond moet 
dan ook door of nog dichter bij het Maasduinengebied hebben gelopen (zie § 2.4.4). Van deze secundaire 

161 Mooren, 2008. Zie noot 22: een mondelinge mededeling van Van Enckevort.

162 Mooren, 2008

163 Deze breedte past misschien beter bij een hoofdweg dan een breedte van 6 m, maar zowel ten noorden 

(Heumensoord) als ten zuiden (Cuijk) zijn breedtes van 6 meter aangetroffen.
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weg zijn echter (nog) nergens sporen aangetroffen. 

Industrie/ambacht

De enige melding met betrekking tot ambachtelijke werkzaamheden of producties betreft een concentratie 
van keramisch bouwmateriaal en een groot aantal slakken in het beekdal van de Eckeltse Beek, vlak bij de 
villa van Afferden. Het slakmateriaal wijst in ieder geval op metaalbewerking,  164hetgeen gezien de geringe 
afstand tot een natuurlijk voorkomen van moerasijzererts (zie § 2.3.1) eigenlijk niet verwondert. Overige 
economische activiteiten, ambachtelijke werkzaamheden of producties zijn niet bekend.

2.3.5 Thema e Locatiekeuze
De Romeinse vindplaatsen bevinden zich vrijwel alleen in de vruchtbaarste delen van het landschap. 
Zonder nader onderzoek kan echter weinig over de precieze locatiekeuzes worden gezegd. Dit kan wel 
bij het villacomplex van Afferden, waar blijkbaar een gunstige locatie in het landschap is uitgekozen. Het 
villacomplex ligt op de overgang van het Laat-Pleistocene, drogere Maasterras naar het lager gelegen 
holocene Maasdal.  165 Op drogere terrasdelen en goed ontwaterde delen in het Maasdal kon akkerbouw 
plaatsvinden, terwijl de lagere delen langs de Maas voor het weiden van vee konden worden gebruikt.

2.3.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
Aangezien nauwelijks onderzoek heeft plaats gevonden, kan weinig verteld worden. De villa van Afferden 
wijst op een goede integratie binnen de Romeinse samenleving, waarbij blijkbaar een bewoningscontinuïteit 
vanuit de Late IJzertijd bestond. Hoe ontwikkelingen hier echter precies verliepen blijft onbekend. 

2.3.7 Thema g Rituele praktijken 
In het gebied zijn geen tempels, heiligdommen of rituele deposities bekend, terwijl graven niet of nauwelijks 
zijn onderzocht. 

2.3.8 Thema h Langetermijn perspectief
Het villacomplex van Afferden heeft zowel (oudere) prehistorische vondsten opgeleverd, als ook resten 
uit de Late IJzertijd tot vroeg-Romeinse tijd én de midden-Romeinse tijd. Bewoningscontinuïteit vanuit de 
Late IJzertijd heeft dus bestaan, maar op welke wijze dit gebeurde blijft onbekend. Vindplaatsen met resten 
uit de laat-Romeinse tijd en/of een overgang naar de Vroege Middeleeuwen zijn niet bekend binnen het 
gebied.

2.3.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
De aanleg van de belangrijke hoofdweg Tongeren-Nijmegen had in eerste instantie een militaire functie: 
snelle troepenverplaatsing en bevoorrading van legers aan de Rijn. In het gebied zijn geen legerkampen, 
marskampen of laat-Romeinse burgi bekend en wordt ook geen melding gemaakt van vondsten van 
militaria.

2.3.10 Thema j Materiële cultuur 
De proefsleuvenonderzoeken te Afferden wijzen op steenbouw met verschillende fases, waarbij de 

164 Roymans, 2006 

165 De Groot & Vermeulen-Bekkering, 2007
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aanwezigheid van tubuli op een verwarmingssysteem wijzen. De bewoners van dit villacomplex zullen 
hoogstwaarschijnlijk goed in de Romeinse samenleving geïntegreerd zijn geweest. De hier verder 
aangetroffen materiële cultuur, met vondsten van aardewerk, keramisch bouwmateriaal, natuursteen en 
metaal is echter niet veelzeggend. Net als voor overige vindplaatsen in het gebied geldt hier dat zonder 
grootschalig onderzoek weinig specifieke informatie over de materiële cultuur bestaat. 

2.4 Maasdal Noord
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Tabel 2.4.1 Overzicht Maasdal Noord
Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.4.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap
Landschap  166

De Maas is een typische regenrivier met sterk wisselende afvoeren. Door het gezamenlijke effect van 
opheffing van de Ardennen en Zuid-Limburg en door de afwisseling van enkele tientallen ijstijden en 
warmere perioden heeft de Maas zich ingesneden en is een terrassensequentie ontstaan. Het Maasdal 
zoals het hier is gedefinieerd, wordt gevormd door de holocene riviervlakte en enkele terrassen uit het 
Laat-Glaciaal, te weten het Jonge Dryas terras en het iets hoger gelegen zgn. meanderbogenterras uit het 
Allerød-Bølling interstadiaal. Het Jonge Dryas stadiaal is een korte koude periode aan het einde van de 
laatste ijstijd. De Maas was een verwilderde rivier met een relatief smalle (circa 1 km) en rechte dalbodem, 
met vele geulen en zand- en grindbanken. Het Allerød-Bølling interstadiaal is een warme periode aan het 
einde van de laatste ijstijd toen de Maas met zeer grote meanderbochten haar weg zocht in het Maasdal.  

166 Van der Gaauw, 2007 en Verhoeven & Elllenkamp, 2007.
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Het Maasdal Noord betreft het gebied ten noorden van de centrale Slenk (Roermond), vanaf de gemeente 
Beesel in het zuiden tot en met Mook en Middelaar in het noorden (circa 64 kilometer). Op de Peelhorst 
en in de Venlo Slenk is de holocene riviervlakte smal, maar is het meanderbogenterras breed. Het Jonge 
Dryas terras duikt ter hoogte van Well-Aijen onder de holocene afzettingen. De terrasranden naar de iets 
hoger gelegen terrassen (met veel vindplaatsen) worden ook nog tot het Maasdal gerekend. In het holocene 
Maasdal zijn vooral zavels en kleien afgezet (jonge rivierklei), die landbouwkundig gesproken als erg 
vruchtbare gronden kunnen worden gezien.
Cultuurlandschap

Het Maasdal heeft altijd goede bestaansmogelijkheden geboden, zowel voor jager en verzamelaars als 
landbouwers, zodat uit alle archeologische perioden vindplaatsen bekend zijn. Gedurende de (Late) IJzertijd 
zal het gebied gezien zijn agrarische mogelijkheden al redelijk ontwikkeld zijn geweest en het landschap 
grotendeels open of half open zijn geweest. Dankzij de vruchtbaarheid van het Maasdal en een infrastructuur 
met de Maas, één of twee noord-zuid wegen en verschillende kruisende oost-west routes zal het gebied zich 
snel verder hebben ontwikkeld, waarbij waarschijnlijk het volledige landschap in gebruik werd genomen. Over 
het algemeen zullen begraafplaatsen niet erg ver van nederzettingen hebben gelegen, bij voorkeur langs 
wegen. Het is daarbij waarschijnlijk dat verschillende nederzettingen van één grafveld gebruik maakten.  167

De soms nattere en minder voor bewoning geschikte gebieden, konden voor het weiden van vee worden 
gebruikt, maar vormden soms ook belangrijke sacrale landschappen: dergelijke zones vlak langs de Maas 
werden te Lomm speciaal verkozen om mensen te begraven (§ 2.4.3). 

Uit de vroeg-Romeinse tijd zijn verschillende vondsten bekend. Van Venlo waren al langer Augusteïsche 
vondsten bekend, maar met het recentelijk uitgevoerde onderzoek langs de Maasboulevard is een 
nauwkeuriger beeld van de vroeg-Romeinse ontwikkelingen ontstaan (§ 2.4.2). Dat ook in de meer landelijke 
gebieden wel degelijk met vroeg-Romeinse bewoning te rekenen is, bewijzen de vroeg-Romeinse graven 
te Lomm (zie § 2.4.3). Vanaf de 2e eeuw ontstaat een dichte bewoning in het gehele gebied. In ARCHIS zijn 
meerdere vindplaatsen als nederzetting opgenomen, maar de meeste vindplaatsen zijn niet of nauwelijks 
onderzocht. Naast enkele bekende villaterreinen zal het gezien het veelal ontbreken van specifieke vondsten 
vooral om eenvoudigere landelijke nederzettingen gaan.  168 Vindplaatsen uit de laat-Romeinse tijd zijn veel 
zeldzamer. Laat-Romeinse bewoning lijkt zich te beperken tot enkele suburbane centra (zoals Cuijk) en langs 
de belangrijkste wegen. Venlo lijkt vanaf de tweede helft van de 3e eeuw niet meer bewoond, maar Blerick 
op de westelijke oever wel.  169 Nog altijd zijn erg weinig landelijke nederzettingen uit de Laat-Romeinse tijd 
bekend. De belangrijkste, nog steeds een van de weinige, grootschalig onderzochte nederzettingsterreinen 
uit deze periode, is Gennep (zie § 2.4.2).

Palynologisch onderzoek

Bij meerdere grootschalige onderzoeken sinds 2005 is veel aandacht besteed aan palynologisch onderzoek, 
waarbij pollen uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen te Venlo (Maasboulevard) en Lomm (Lomm I en III).  170 
Met betrekking tot de ontwikkeling van het cultuurlandschap in het Maasdal heeft vooral het onderzoek te 

167 Zie bijvoorbeeld grafvelden en nederzettingen in Weert (§ 2.8) en ook het grafveld van Tiel-Passewaaij (Aarts & 

Heeren, 2011).

168 Vondsten die mogelijk op villa’s wijzen, zoals natuurstenen bouwmateriaal, vensterglas, keramisch bouwmateriaal dat 

op een verwarmingssysteem wijst, mozaïek, muurbeschildering, etc.

169 Bewoningsporen zijn alleen aangetoond tot en met de 3e eeuw, maar graven rond de Antoniuslaan dateren van de 3e 

tot in de 7eeeuw (mondelinge mededeling M. Dolmans).

170 Van der Velde, et al., 2009; Prangsma, 2008, Gerrets & De Leeuwe, 2011; Gerrets & Williams, 2011. Het grote 

onderzoek te Well-Aijen heeft helaas geen pollen uit de Romeinse tijd opgeleverd.
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Lomm veel informatie opgeleverd. Palynologisch gesproken gaat het om het best onderzochte gedeelte van 
Limburg, waarbij voor dit noordelijke Maasdal een reconstructie van het laat-Paleolithicum tot en met de 
Middeleeuwen gemaakt kan worden.  171 
Gebleken is dat gedurende de Vroege IJzertijd het Maasdal bij Lomm nog steeds grotendeels bedekt 
was door loofbos, maar wel al open plekken bestaan voor nederzettingen, akkertjes en graslanden voor 
vee. Op natte gronden en in verlande restgeulen blijven dichte broekbos bestaan, in tegenstelling dus 
tot het dekzandlandschap waar deze verdwijnen.  172 Op de kleinschalige akkertjes wordt vooral gerst en 
emmertarwe verbouwd, mogelijk ook eenkoorn en haver. 
Vanaf de Romeinse tijd vindt een omslag plaats. De regio wordt intensiever bewoond en er vinden veel 
grootschaliger ontbossingen plaats, die verhoogde rivierdynamiek met hogere piekafvoer én een hogere 
sedimentaanvoer tot gevolg hebben (overstromingen).  173 Aangezien meerdere pollenmonsters uit de 
Romeinse tijd konden worden ondergezocht, werd duidelijk dat enige differentiatie kan bestaan. Zo had in 
het noordelijke gedeelte van het plangebied op veel grotere schaal ontbossing plaats gevonden dan in het 
zuidelijke deel.
Er vindt grootschalige landbouw (graan) plaats, waarbij ook bemest wordt. Op voedselarme bodems 
ontwikkelden zich na de ontbossingen ook heidevelden en schrale graslanden. Welk graan naast rogge 
in de Romeinse tijd verbouwd is, blijft echter onduidelijk: behalve rogge zijn alleen enkele resten van 
pluimgierst gevonden. De pollendiagrammen van Lomm suggereren dat waarschijnlijk al vanaf eind 1e 
eeuw rogge en vlas verbouwd zijn, terwijl tamme kastanje en walnoot werden geïntroduceerd. Tevens zijn 
moestuinen en mesthopen aanwezig geweest. 

2.4.2 Thema b Bewoning
In het noordelijke deel van het Maasdal bestond de bewoning niet alleen uit diverse landelijke 
nederzettingen, maar ook in de vorm van een vicus te Venlo (Sablones?)  174 en niet nader definieerbare 
bewoning daar tegenover, te Blerick (Blariacum). De informatie over de vicus van Venlo was in het verleden 
zeer fragmentarisch, maar daar is nu verandering in gekomen door een grootschalig onderzoek aan 
de Maasboulevard, tussen 2002 en 2005 (publicatie 2009). Dit onderzoek is de grootste in zijn soort in 
Nederland tot nu toe, waarbij niet alleen vele sporen en structuren konden worden onderzocht maar ook 
een indruk van de ruimtelijke lay-out van de vicus is verkregen. Bij dit bijzondere vicusonderzoek wordt 
hieronder wat nader stilgestaan, omdat hiermee goed vergelijkingsmateriaal voor onderzoek in andere 
vici bestaat. Daarnaast heeft in Venlo nog onderzoek plaats gevonden aan de Kwartelmarkt.  175 In Blerick 
heeft onderzoek plaats gehad in het kader van Hoogwatergeul Raaijweide (2008-2012) en het ten westen 
daarvan gelegen Kazerne kwartier (2009-2013). Voorheen waren uit Blerick eigenlijk alleen grafvondsten uit 
de laat-Romeinse tijd bekend, maar nu zijn ook nederzettingsporen uit de tweede eeuw én mogelijk de weg 
naar de Maasoever – de overgang van Blariacum naar de vicus van Venlo – gevonden. 
De landelijke bewoning in het gebied was tot nu toe vooral bekend aan de hand van vondstmeldingen 
en kleinschalig onderzoek en slechts één grootschalige opgraving, de laat-Romeinse nederzetting 
van Gennep-Stamelberg (1988-1990). Deze laatste betreft trouwens nog steeds één van de weinige 
grootschalig onderzochte nederzettingen uit de laat-Romeinse tijd. 

171 Gerrets & De Leeuwe, 2011, 263-272; Gerets & Williams, 2011, 213-223.

172 Roymans & Gerritsen, 2002. 

173 Een overstronming lijkt ook te hebben plaats gevonden in het zuidelijke deel van de vicus van Venlo tussen 100 en 

120 n. Chr. (zie § 2.4.2 bij fasering vicus van Venlo). 

174 De locatie van Sjablones is niet geheel duidelijk, waarbij Venlo vaak als mogelijkheid is voorgedragen. 

Waarschijnlijk lag Sjablones echter niet ter hoogte van het huidige Venlo, maar het net in Duitsland liggende 

Kaldenkirchen (mondelinge mededeling M. Dolmans).

175 Williams-Kodde, 2011
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Tussen 2007 en 2014 hebben grootschalige onderzoeken in het kader van de Maaswerken veel nieuwe 
gegevens met betrekking tot de landelijke bewoning opgeleverd. Het gaat daarbij om onderzoeken te Well-
Aijen werkvak 1(2012), Lomm I (2008), Lomm II (2011) en Lomm III(2012). 

Suburbane bewoning 

De vicus van Venlo  176

Het bestaan van een vicus of militaire vestiging te Venlo werd al lang vermoed aan de hand van 
verschillende archeologische waarnemingen, vooral uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Het ging 
daarbij om vondsten van steenbouw, een Romeinse weg, resten van een pottenbakkersoven, graven 
en verschillende Romeinse vondstlagen, die duidelijk maakten dat waarschijnlijk resten van een vicus 
aanwezig waren. De hoeveelheid en samenstelling van Augusteïsche vondstmateriaal vormde de aanleiding 
tot het vermoeden dat Venlo in de Augusteïsche periode een militaire functie had.  177 Venlo ligt daarbij 
ook op een strategische locatie (figuur 2.4.1). Vanaf Venlo verandert de diepte van de Maas en ook de 
stroomsnelheid, zodat schippers gedwongen werden hun goederen om te laden in andere schepen óf 
in wagens voor een vervoer over de weg.  178Tussen Blerick en Venlo bestond ook nog tot in de 20e eeuw 
een voorde, waar men in de zomer de Maas kon oversteken.  179 Daarnaast bezat Venlo over goede land 
verbindingen naar de Rijn (Xanten, Neuss). Zeer waarschijnlijk zal ook een verbinding hebben bestaan met 
de noord-zuid weg op de andere Maasoever (de weg van Tongeren naar Nijmegen). Met het onderzoek aan 
de Maasboulevard ontstond een unieke gelegenheid een groot aaneengesloten gebied binnen de vicus te 
onderzoeken. 
Tijdens het onderzoek werd een gebied van maar liefst 2,5 ha onderzocht, waarbij alleen het centrale en 
zuidelijke gedeelte (van noord naar zuid blokken C, D en E), samen circa 1,5 ha groot, ook Romeinse 
resten bevatte. Aangezien in het meest noordelijke gedeelte, de blokken A en B geen Romeinse resten 
zijn aangetroffen, kon de vicus dus naar het noorden begrensd worden. Zoals te verwachten was de 
conservering van grondsporen relatief slecht als gevolg van bebouwing en sloop uit de 20e eeuw (en 
daarvoor) als ook als gevolg van een bombardement in WOII. Tijdens het onderzoek werden nauwelijks 
resten van gebouwen vastgesteld en bleken zelfs de waterputten slecht bewaard: ondanks de nabijheid 
aan de Maas was geen hout bewaard gebleven. Deze slechte conservering met betrekking tot hout is 
desto tragischer als men bedenkt dat de bebouwing in de eerste eeuw zeker uit de nodige houtbouw zal 
hebben bestaan. Enkele gebouwresten zijn wel gevonden, maar hiervan was weinig over. Gelukkig was 
het met de conservering van overig vondstmateriaal wat beter gesteld. Ondanks de slechte conservering 
van grondsporen heeft het onderzoek veel nieuwe en waardevolle informatie opgeleverd. De belangrijkste 
sporen zijn greppels of ‘bundels van greppels’ die vooral als perceleringsgreppels maar soms ook als 
funderingsgreppels geïnterpreteerd kunnen worden. Ondanks dat het veelal om fragmentarisch behouden 
greppels gaat, ontstaat uiteindelijk toch een redelijk goed beeld van de lay-out en fasering van dit deel van 
de vicus. 

176 Op basis van Van der Velden et al., 2009

177 Haalebos, 1993

178 Van der Velden, et al., 2009, 13-17 en 597-602. Ten noorden van Venlo is de Maas duidelijk dieper. 

179 Mondelinge mededeling M.Dolmans
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Figuur 2.4.1

Op basis van het vondstmateriaal (zie § 2.4.10) is duidelijk dat de oudste Romeinse vondsten dateren 
uit circa 17/12 v. Chr., maar uit deze vroege periode zijn geen sporen gevonden. Helaas komen deze 
vroege Augusteïsche vondsten alleen voor als opspit in jongere sporen. Op basis van overige vondsten 
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lijkt het gebied al eerder te zijn gebruikt/bewoond (prehistorie), maar ook daarmee konden geen sporen 
in verbinding worden gebracht. Op basis van de aard en kwantiteit van het Augusteïsche vondstmateriaal 
(vooral de Italische terra sigillata en munten) moet de aard van deze vroege nederzetting militair zijn 
geweest,  180 maar aangezien geen sporen zijn aangetroffen blijft onduidelijk in welke vorm dit was: een 
fortificatie of een canabae (de civiele nederzetting naast een legerkamp). Op basis van enkele inscripties 
van Latijnse namen op aardewerk kan uitgegaan worden van militairen uit het mediterrane gebied,  181 die 
mogelijk behoord hebben tot het XIIIe legioen.  182 
Op basis van de afname van het aantal vondsten in het tweede decennium van de 1e eeuw wordt 
verondersteld dat de bewoningsintensiteit afnam, wat mogelijk te maken heeft met het stoppen 
van expedities in Germania na de nederlaag van Varus (9.n. Chr.). Desondanks bestaat wel 
bewoningscontinuïteit naar een (civiele) vicus, die tussen Caligua (37-42AD) en Claudius (41-54 AD) 
moet zijn ontstaan. Vanaf de Claudische periode nemen niet alleen de vondstaantallen spectaculair toe, 
maar zijn ook sporen bewaard gebleven. Tegen het eind van de 2e eeuw wordt het onderzoeksgebied 
verlaten. Waarschijnlijk werd alleen de westelijke, lager gelegen zone langs de Maas verlaten wegens 
overstromingsgevaar, want de rest van de vicus van Venlo blijft wel tot in de 3e eeuw bewoond. Eenkele 
weinige laat-Romeinse vondsten zoals een gouden munt van Valentinianus III uit de haven  183 geven aan 
dat wel bepaalde activiteiten hebben plaats gevonden (oversteeek/veer?), maar geen bewoning. het gebied 
ontbreken niet geheel in Venlo, maar zoals bijvoorbeeld duidelijk maakt, maar deze vondtsen lijken niet met 
bewoning ter plaatse in Venlo. 

Structuren opgraving Venlo-Maasboulevard (zie ook figuur 2.4.2)
De aangetroffen gebouwresten waren zoals vermeld van een slechte kwaliteit; meestal kan alleen van 
huislocaties of onduidelijke of incomplete plattegronden gesproken worden. In totaal zijn (delen van) vier 
huizen, vier bijgebouwen en drie “mogelijke” structuren herkend. 
Huis 1 (in het noordelijke deel) bestaat alleen uit twee delen van funderingsgreppels van een huis. De 
funderingsgreppels waren 80 cm breed en geheel opgevuld met vuursteenbrokken. Alleen een deel van 
één lange zijde van het gebouw en een aansluitend deel van een korte zijde zijn gevonden, respectievelijk 
8,20 m en 4,2 m lang. De opgravers gaan uit van een gebouw van 25 x 5 m, waarbij de breedte een 
binnenafmeting betreft. Het huis wordt in het 2e kwart van 2e eeuw gedateerd. Huis 2 (eveneens in het 
noordelijk deel) was waarschijnlijk 22 m lang, gebaseerd op een funderingsgreppel met paalkuilen daarin. 
Een breedte van de plattegrond blijft onbekend. Het gebouw kan niet eenduidig gedateerd worden, maar 
betreft waarschijnlijk een vroege fase (geen steenbouw). Van huis 3 (in het zuidelijk deel) is eigenlijk 
niets gevonden: er bestaat alleen een stuk profiel, waarin een paalkuil en verschillende vloerniveau’s 
zijn vastgesteld. De vondsten uit de paalkuil wijzen in ieder geval op een vroege datering, in Tiberische 
of Claudische tijd. Huis 4 (in het noordelijke deel) bestaat uit enkele fragmenten van funderingsgreppels, 
waarin waarschijnlijk een fundering op basis van houten liggers heeft bestaan. Op basis van de oriëntatie 
wordt het gebouw na 100 n. Chr. gedateerd.

180 Van der Linden & Reigersman-Van Lidth de Jeude, 2009, 110-126; Kemmers, 2009 

181 Van Enckevort & Hendriks, in druk, 105, naar Haalebos, 1993

182 Een stempel op een bord en een inscriptie op de helm van Buggenum vermelden LEG.XIII en wijzen er op dat dit 

legioen gedurende Augusteïsche tijd zich rond het noordelijke Maasdal ophielden. Van Enckevort & Hendriks, in 

druk, 105 

183 Willems, et al, 2011, p. 85 afb 105 (in de eerste druk uit 2011 staat daar abusievelijk Valentinianus I, in de 2de druk 

uit 2012 is dat gecorrigeerd).
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Bijgebouw 1 (in het zuidelijk deel) bestaat uit een tweebeukige plattegrond van 8,5 x 6 m, met 5 
middenstijlen (gemiddeld 22 cm diep; de diepste 80 cm) en langs beide lange zijden 4 palen tegenover 

elkaar (gemiddeld 26 cm diep). Het gebouw wordt eind 1e begin 2e eeuw gedateerd. 
Figuur 2.4.2 
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Bijgebouw 2 (eveneens in het zuidelijk deel) was 10,5 x 4 m groot en bestond uit een (fragmentarisch 
bewaarde) funderingsgreppel voor de wanden, waarin waarschijnlijk houten funderingsbalken (liggers) 
hebben gelegen en twee middenstijlen die niet in de korte zijden stonden. Het gebouwtje dateert in de 1e 
eeuw. Bijgebouw 3 (zuidelijk deel, direct ten noorden van bijgebouw 1) was slechts 5,5 x 3,5 m groot, dus 
half zo breed als bijgebouw 1 en bestond alleen uit wandpalen. De incomplete of onzekere plattegronden 
bestaan uit structuren 1, 2 en 3. Structuur 1 kan een bijgebouw (met palen) van 10 bij 8 m zijn geweest en 
heeft waarschijnlijk een vroege datering (pre-Flavisch). Structuur 2 (zuidelijk deel) kan een gebouwtje (met 
palen) van 4 x 4 m zijn geweest en dateert tussen 70 en 120 n. Chr. Structuur 3 (zuidelijk deel) is gebaseerd 
op een funderingsgreppel langs één lange zijde en palen aan andere zijde en was circa 10 x 3,5 m groot.
Opvallend met betrekking tot de gebouwresten is het ontbreken van huizen van het Alphen-Ekeren type die 
in Heerlen (zie § 2.13.2) en Tongeren  184 tot de vroegste bewoningsfasen behoren en diens zware dakstijlen 
beter bewaard zouden zijn gebleven dan funderingsgreppels van hout of steen. Alleen de grote paalkuil van 
huis 3, met een vroeg-Romeinse datering, zou tot een dergelijke plattegrond kunnen hebben behoord. 

Waterputten
In totaal zijn maar liefst 27 waterputten  185 uit de Romeinse tijd gevonden, te verdelen naar 4 types:
ronde waterputten met sporen/afdrukken van houten beschoeiing van tonnen of vlechtwerk (type 1, 17 
stuks); rechthoekige putten, met of zonder sporen/afdrukken van een houten bekisting (type 2, 7 stuks); 
rechthoekige putten, met of zonder sporen/afdrukken van een houten bekisting, met hoekpalen (type 3, 1 
stuk) en waterputten met ronde kern, met ‘hoek’-palen (type 4, 2 stuks).
De diameters van de ronde putten lagen tussen 1,70 en 3,0 m, en mat in één geval slechts 1,20 m. 
De rechthoekige/vierkante putten bezaten afmetingen tussen 80 x 80 cm en 1,80 x 1,60 m; gemiddeld 
1,10 x 1,10 m. De diepte tot waarop de putten bewaard waren gebleven, vanaf het vlak waarin ze waren 
vastgesteld, varieerde tussen 1 en 2 m. 

Kuilen
Naast de verschillende paalkuilen en waterputten zijn nog zo’n 600 kuilen gedocumenteerd, Waarvan de 35 
belangrijkste nader zijn besproken, vanwege bijzondere kenmerken, vondsten en of de ligging ten opzichte 
van andere structuren. 
Hierbij zijn ook zes typen kuilen onderscheiden, die vaker werden vastgesteld maar waarvan een functie in 
de meeste gevallen onbekend is gebleven. 
Type 1 (4 stuks): grote rechthoekige kuilen vanaf 1,20 m lang en vanaf 1 m diep. Twee daarvan zijn 
mogelijke kelderkuilen en hadden sporen van een houten bekisting en lagen beide bij het ‘stenen Romeinse 
huis’ (huis 1) en dateren tussen 175 en 200 n. Chr. 
Type 2(5 stuks): grote ronde kuilen met een diameter vanaf 1,20 m en een diepte vanaf 1 m. Hierbij kan 
het om twee voorraadkuilen gaan (met vlakke bodem), twee afvalkuilen (asymmetrische profielen) of in één 
geval een mogelijke latrine, vanwege grijsgroene fosfaatlaagjes. 
Type 3 (11 stuks): ondiepe ronde kuilen, tot 1 m diep. Deze kuilen hadden diameters tussen 76 cm en 2 m 
(gemiddeld 1,30 m) en hadden soms een opvallende inhoud. Zo viel kuil 14 op door een grote hoeveelheid 
hamerslag. 
Type 4(3 stuks): ondiepe rechthoekige kuilen, tot 1,20 m lang en tot 1 m diep. 
Type 5 (2 stuks): langwerpige achtvormige kuilen (circa 3 x 2 m groot).
Type 6 (6 stuks): brand-/haardkuilen, ovens, te herkennen aan laag roodverbrande klei. De lengte van deze 
kuilen lag tussen 1-1,60 m, de breedte tussen 0,90 en 1,40 m, terwijl de diepte maximaal 40 cm bedroeg. 

184 Vanderhoeven, 1996

185 Het is goed mogelijk dat enkele van de waterputten eigenlijk als latrine geïnterpreteerd moeten worden. Zie Van 

Enckevort, 2012
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Interpretatie als deel van een vicus  186 (figuur 2.4.3a)
Aangezien geen aanwijzingen voor (grotere) openbare gebouwen zijn aangetroffen, zal het opgegraven 
areaal een randbereik van de vicus betreffen en niet het centrale gedeelte. Het gaat om een gebied 
van circa 200 m noord-zuid en 50 m oost-west, tussen het begin van de steilrand en de Maas. Net op 
deze steilrand, ter hoogte van de huidige Jodenstraat, lag waarschijnlijk een noord-zuid weg, die wel in 
ouder onderzoek (jaren ’50 vorige eeuw) maar niet tijdens de huidige opgraving is aangetroffen.  187 Dit 
is waarschijnlijk ook de weg die zich ten zuiden en ten noorden van de vicus voortzet langs de Maas in 
de vorm van een secundaire weg (zie § 2.4.4). Haaks op deze noord-zuid weg moet binnen de vicus een 
weg naar de Maas hebben gelopen om de verschillende percelen aldaar te kunnen bereiken. De zone 
met deze oost-west weg én de voorste delen van de huizen aan de straat bleek tijdens het onderzoek op 
de Maasboulevard echter grotendeels verstoord, zodat geen bewijsmateriaal voor de weg en zeer weinig 
aanwijzingen voor de huizen zijn gevonden. Op basis van de oriëntatie van de greppels en de gebouwen 
die steeds parallel aan de maas liggen, is wel duidelijk dat de percelen en insulae parallel aan de Maas 
hebben gelegen en kan dus toch een algemeen beeld van de lay-out gereconstrueerd worden. De twee 
insulae bezitten percelen die tussen 5 en 7 m breed en circa 100 m lang zijn en hebben vaste indelingen, 
met vanaf de straat gezien, eerst de woonhuizen, dan een zone met waterputten, een zone met (eventuele) 
bijgebouwen en tenslotte mogelijke moestuinen. Op enkele percelen (percelen 1 en 2) werden in de zone 
met bijgebouwen/opslaggebouwtjes aanwijzingen voor metaalbewerking aangetroffen. Een vergelijkbare 
indeling van percelen lijkt ook in Cijk te zijn aangetroffen.  188 

Fasering
Op basis van vondsten, oversnijding en oriëntaties zijn uiteindelijk drie hoofdfases gereconstrueerd. 
Daarbinnen moeten nog subfasen hebben bestaan, maar deze waren meestal onduidelijk. 
Fase A (minstens subfasen A1 en A2) betreft een Romeinse gebruiksperiode vóór de vicus bewoning en 
wordt gekenmerkt door relatief veel Augusteïsche vondsten: aardewerk,  189 militaria en munten. Fase A1 
(circa 15 v. Chr. tot 20 n. Chr.) betreft vooral de vroegste vondsten (en hun typische samenstelling, zie 
§ 2.4.10), maar mogelijk behoort ook een klein aantal (niet dateerbare) sporen tot deze vroegste fase. Het 
specifieke vondstmateriaal wijst in ieder geval op militairen, maar de aard van de nederzetting kan niet 
achterhaald worden. Fase A2, vanaf circa 25 n. Chr., heeft een meer inheems karakter, zodat het er op lijkt 
dat de militairen zijn weggetrokken. 
Fase B betreft de periode waarin een vicus ontstond. Gedurende fase B1 (40/50-100 n. Chr.)
bestaan zowel in het noordelijk als het zuidelijke deel resten van bewoning. Er zijn meerdere verbouwingen 
en veranderingen herkenbaar, maar dateringen zijn onduidelijk. De sporen met een duidelijke datering in 
de tweede helft van de 2e eeuw maar die dezelfde oriëntatie als structuren uit B1 bezitten zijn tot fase B2 
gerekend. Tussen 100 en 120 lijkt een overstroming in het zuidelijk deel te hebben plaatsgevonden, waarna 
dit gedeelte nog niet of nauwelijks wordt gebruikt.

186 Op basis van Van der Velden et al., 2009, 98-102 en 597-615

187 Volgens Dolmans is de gedurende de jaren ’50 gevonden weg waarschijnlijk alleen een middeleeuwse weg, waarin 

ook van Romeinse dakpannen gebruik is gemaakt. Mondelinge mededeling M. Dolmans. De eigenlijk Romeinse 

weg moet misschien verder naar het oosten worden gezocht.

188 Van Enckevort, 2012, 180-186. In Cuijk lijkt het daarbij om huizen met een lengte van 35 m te zijn gegaan.

189 Bij het aardewerk valt op dat veel transportwaren aanwwezig zijn die wijzen op een functie als doorvooerhaven op 

overslagplaats. Zie ook § 2.4.10. 
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Figuur 2.4.3 a
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Figuur 2.4.3 b

Gedurende fase C ontstaat steenbouw, maar hieraan vooraf gaat eerst nog een houtbouwfase met 
een andere oriëntatie. Waarom dat gebeurt is onduidelijk, maar misschien was het een gevolg van de 
overstroming en/of een verandering van de weg. Hoogstwaarschijnlijk wordt het zuidelijke deel nu niet meer 
gebruikt. Het stenen huis 1 dateert uit deze periode (circa 150-200 n. Chr.) en lijkt daarmee uit dezelfde 
periode te dateren als een in de jaren ’50 van de 20ste eeuw door Bogaers opgegraven kelder, direct naast 
het onderzoeksgebied. 

Blerick (Blariacum)
Tot voor kort waren uit het centrum van Blerick geen vroeg- en midden-Romeinse vondsten bekend, maar 
alleen laat-Romeinse vondsten. Het ging daarbij om vondstmeldingen aan of rondom de Antoniuslaan, 
waaruit kan worden afgeleid dat zich hier een grafveld bevindt dat waarschijnlijk dateert tussen de 3e en de 



77De Romeinse tijd

6e tot 7e eeuw.  190 Het grafveld lijkt noord-zuid een diameter van circa 200 m te hebben, tussen de huidige 
brug over de Maas en de Rutgerusgang. Vermoed wordt dat het grafveld zich langs de hoofdweg Tongeren-
Nijmegen bevindt, maar het is nog steeds niet bekend waar de bijbehorende bewoning ligt. 

In 2008 werden tijdens een proefsleuvenonderzoek te Blerick-Raaijweide, iets ten noorden van de huidige 
brug over de Maas, de resten van een Romeinse weg aangetroffen, die tijdens een opgraving in 2010 
nader zijn onderzocht (§ 2.4.4).  191 De weg lijkt in gebruik vanaf de tweede helft van de tweede eeuw en 
waarschijnlijk tot in de 3e eeuw, terwijl iets ten zuiden daarvan een oudere weg aanwezig lijkt te zijn. De 
locatie van de weg uit de 2e-3e eeuw komt precies overeen met de ligging van een eveneens haaks op de 
Maas gereconstrueerde weg aan de oostelijke zijde van de Maas binnen de vicus van Venlo (zie boven en 
bij nr. 5 in figuur 2.4.3b).
Op het enorme Kazernetrrrein/MFC-terrein,een plangebed van ca.20 ha direct ten westen van Blerick-
Raaijweide, hebben sinds 2008 verschillende archeologische onderzoeken plaatsgevonden, waarbij naast 
resten van het fort Sint Michiel ook verschillende nederzettingsresten uit de Romeinse tijd tevoorschijn 
zijn gekomen. Tijdens een uitgebreid proefsleuvenonderzoek in 2010 werden op het Kazernekwartier/MFC 
in totaal drie vindplaatsen met Romeinse resten aangetroffen.  192 Op vindplaats 1 werden slechts enkele 
niet-dateerbare off-site sporen gevonden, die gezien het vondstmateriaal (niet uit sporen) in de vorm van 
handgevormd aardewerk uit de Late Bronstijd tot Romeinse tijd en mogelijk uit de Romeinse tijd dateren. 
Op vindplaats 3 dateren de sporen wel duidelijk uit de Romeinse tijd en gaat het om nederzettingsresten. 
Op vindplaats 4 werden twee parallelle greppels gevonden, die gezien de tussenafstand van 8 m als 
weg uit (minstens) de Romeinse tijd geïnterpreteerd wordt die haaks op de Maas loopt (zie § 2.4.2). Op 
vindplaats 3 werden slechts acht sporen gevonden, maar is desalniettemin sprake van een redelijk hoge 
spoordichtheid: aangezien zich hier ook de resten van het Fort Sint Michiel uit de Nieuwe tijd bevinden, zijn 
grote delen van de vindplaats verstoord en was dus slechts weinig ongeroerd oppervlak ‘over’. Gevonden 
werden een greppel, een paalkuil en zes kuilen, die op basis van het vondstmateriaal in de 2e eeuw 
dateren. Er is echter ook een duidelijke component uit de 1e eeuw aanwezig (in de vorm van terra sigillata, 
terra rubra en terra nigra). Helaas kan met behulp van de sporen geen structuur worden herkend, maar 
het gaat in ieder geval om nederzettingsporen (villa/inheemse nederzetting, vicus, wachtpost, mansio, 
etc.?) en gezien het vondstmateriaal op een gebruik in minstens de 1e en 2e eeuw. Hiermee lijkt tezamen 
met vindplaats 4 én de slechts 100 m naar het westen gelegen grindweg aan de Maas Blariacum te zijn 
gevonden. Onbekend echter blijft de aard van dit Blariacum, aangezien de plaatsnamen op de tabula 
Peutingeriana in het ongewisse laten of het om een vicus, een mansio of een statio gaat. 
Tijdens een opgraving in 2012-2013, waarbij alleen het uiterst zuidwestelijke deel van dit plangebied 
Kazerneterrein/MFC is onderzocht (het gedeelte direct ten westen van de locatie Blerick-Raaijweide), 
werden wederom verschillende Romeinse nederzettingsresten gevonden.De onderzoekers gaan echter 
uit van een landelijke nederzetting en niet van een vicus.  193 Het gebied bleek ook hier door vele jongere 
vergravingen ernstig verstoord, maar desalniettemin zijn minstens twee gebouwstructuren en een 
daartussen gelegen waterput herkend. Het gaat om twee plattegronden van het Alphen-Ekeren type, die 
als gevolg van de verstoringen niet compleet en eenduidig zijn.  194 De paalsporen van structuur 1 (minstens 
20 x 7 m), met minstens twee middenstijlen en enkele zware wandstijlen wijzen duidelijk op meer dan één 
fase, of (minstens) twee gebouwen op dezelfde locatie. Het vondstmateriaal dateert uit de 2e en het begin 
van de 3e eeuw. Structuur 2 (2e eeuw) ligt circa 40 m zuidelijker en staat voor wat betreft de oriëntatie bijna 

190 Tichelman, 2006; Wijsenbeek, 2007; Willems, et al, 2011, 72

191 Van der Graaf & Helmich, 2008; Weiss-König & Van der Graaf, 2013

192 Van der Graaf, 2012

193 Van der Weerden,2014

194 Zo blijft onduidelijk of wel of niet een schilddak of een zadeldak heeft bestaan,of een comninatie daarvan.
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haaks op het eerste gebouw. Structuur 2 heeft twee middenstijlen en aan één lange zijde enkele paalparen 
die op een wand wijzen. De waterput met vierkante bekisting dateert waarschijnlijk uit de 2e eeuw. Ten 
westen van structuren 1 en 2 werden twee parallel noord-zuid verlopende greppels aangetroffen, op een 
afstand van 7-8 m van elkaar. Zij zouden bij een Romeinse weg kunnen horen (zie § 2.4.4), maar hiertegen 
spreekt dat de waterput tussen deze greppels ligt. De greppels zouden ook omheiningen van een landelijke 
nederzetting of villa kunnen zijn.

Overige landelijke bewoning

Het agrarisch bedrijf was de belangrijkste bestaansvorm gedurende de Romeinse tijd, zodat een vruchtbaar 
gebied als het Maasdal erg in trek was. Hiernaast vormden de Maas en wegen langs (en haaks op) de 
Maas belangrijke verkeersroutes die extra mogelijkheden boden. Villa’s zoals aangetroffen te Arcen en 
Velden en Blerick zullen hiervan gebruik hebben gemaakt, om hun surplus in Venlo of elders aan te bieden. 
Naast villa’s zullen ook verschillende eenvoudigere landelijke nederzettingen hebben bestaan. Hierbij kan 
men denken aan zogenaamde Einzelhöfe of kleine nederzettingen met 2 tot 5 gelijktijdige boerderijen. 
Tot voor kort had niet of nauwelijks grootschalig onderzoek plaatsgehad, zodat weinig informatie over de 
landelijke nederzettingen bestond. Meerdere vindplaatsen blijken bijvoorbeeld resten van dakpanmateriaal 
te hebben opgeleverd, maar dit is nog geen argument voor een interpretatie als villa. Op basis van 
vondstmeldingen met resten van daadwerkelijke steenbouw (stenen funderingen of muurfragmenten) kunnen 
minstens vier villa’s en een mogelijke vijfde worden uitgemaakt: de villa’s van Arcen-Steening en Hout-
Blerick, Kessel-Hout, Kessel-Eik en een mogelijke villa in Arcen en Velden-Branderveld, waarvan alleen de 
eerste twee nader onderzocht zijn. De Germaanse nederzetting Gennep-Stamelberg uit de late 4e en vroege 
5e eeuw is één van de best onderzochte vindplaatsen uit de laat-Romeinse tijd in Nederland, maar dit 
onderzoek is echter nooit volledig uitgewerkt.

In het kader van de Maaswerken werden tussen 2005 en 2010 grootschalige opgravingen uitgevoerd in 
Well-Aijen en Lomm. In Lomm werden daarbij niet of nauwelijks nederzettingsresten aangetroffen, maar 
wel graven (§ 2.4.3). In Well-Aijen werden wel verschillende nederzettingsresten aangetroffen en werd 
onder andere een landelijke nederzetting zonder steenbouw nagenoeg geheel opgegraven. In Middelaar, 
gemeente Mook-en-Middelaar heeft in 2012 een klein onderzoek plaats gevonden, met mogelijke 
nederzettingsresten uit de vroeg-Romeinse tijd. 

De villa Arcen en Velden-Steening werd in 1978 tijdens een vooronderzoek met behulp van proefputjes 
en boringen ontdekt.  195 Binnen een gebied van circa 1 ha werden drie concentraties van puin vastgesteld, 
op basis waarvan men 3 of 4 gebouwen vermoedde. Aangezien ook tubuli voor een hypocaustsysteem 
aanwezig waren, was duidelijk dat het om een villa moest gaan. Dit werd ook bevestigd tijdens een 
proefsleuvenonderzoek in 2001, waarbij naast Romeins vondstmateriaal uit de tweede helft van de 2e en 
eerste helft van de 3e eeuw ook vloerresten, muurfunderingen en uitbraaksleuven werden aangetroffen. 
Vermoed wordt dat het hoofdgebouw met hypocaustum circa 37 x 20 m groot is geweest. De villa blijkt 
voorts op een prominente plaats in het landschap te liggen: op een hoge zandbank vlak langs de Maas met 
grote hoeveelheden akkerareaal in de omgeving.  196 

In Hout-Blerick is in de jaren 30 van de 20ste eeuw een villa onderzocht door Braat. Zoals zo typisch voor 
die periode vond alleen onderzoek aan het hoofdgebouw plaats, waarvan delen van muren en resten van 

195 AMK-nr. 77

196 Van Dijk, 2009, 99
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een hypocaustum werden gevonden.  197 Vlakbij deze villa is de beroemde medaillon van Medusa gevonden.  198

Tijdens opgravingen te Well-Aijen werkvak 1 in 2010 zijn in het kader van de aanleg van een hoogwatergeul 
in totaal vijf vindplaatsen onderzocht, waarvan er drie resten uit de Romeinse tijd hebben opgeleverd: 
vindplaatsen A, D en E.  199 
Vindplaats A betrof een vindplaats met zo’n 160 sporen die met name in de Vroege en Midden IJzertijd 
dateren, maar waartussen zich ook 13 kuilen met een Romeinse datering bevonden. Het aardewerk bevatte 
naast handgevormd aardewerk uit de Vroege en Midden IJzertijd ook aardewerk uit de Late IJzertijd en/of 
vroeg-Romeinse tijd én gedraaid aardewerk uit de midden-Romeinse tijd. Een aantal van deze kuilen lijkt 
afval van ovens te bevatten, maar aangezien geen slakken of misbaksels zijn aangetroffen, blijft de aard 
daarvan onbekend.  200 Een interpretatie van vindplaats A (dateringen in Late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd 
én 2e eeuw) blijft helaas onzeker, hetgeen vooral veroorzaakt wordt doordat slechts een klein deel van de 
vindplaats onderzocht kon worden. Direct ten oosten ligt namelijk het uitgegraven Leukermeer, waarmee een 
onbekend deel van de vindplaats verloren is gegaan. Vermeldenswaardig is dat aan de andere zijde van dit 
meer (250 m ten oosten van vindplaats A) in 2005 eveneens een vindplaats is aangetroffen met vondsten 
uit de Vroege tot Midden IJzertijd, de Late IJzertijd /vroeg-Romeinse tijd én de midden-Romeinse tijd (2e 
eeuw).  201 Hier bestonden dus enkele dicht bij elkaar gelegen vindplaatsen met resten uit de IJzertijd en de 
Romeinse tijd, inclusief de Late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd en lijkt bewoningscontinuïteit aanwezig te zijn 
geweest, net zoals in het Maasduinengebied (Afferden, zie § 2.3.2), beekdalen Noord- en Midden-Limburg en 
het dekzandeiland Weert-Nederweert. Onduidelijk blijft welke ontwikkelingen zich precies in Maasdal Noord 
hebben voorgedaan. Werden inheemse bewoners uitgemoord en kwamen daarna immigranten daarvoor in de 
plaats of niet, en hoe ontwikkelde(n) zich deze nederzetting(en) gedurende de Romeinse tijd (villa of niet?). 

Vindplaats D kon wel grotendeels onderzocht worden en bestaat uit een omheind erf, met een woonstalhuis, 
twee bijgebouwen en een spieker met vondstmateriaal uit de 1e tot 3e eeuw (figuur 2.4.4). Behalve deze 
structuren werden binnen de greppel ook nog twee clusters met in totaal 40 kuilen gevonden, waarvan het 
merendeel echter in de Midden IJzertijd dateert. De vindplaats heeft niet alleen een gering aantal sporen 
en structuren opgeleverd, maar ook weinig vondstmateriaal (zie § 2.4.10). Opmerkelijk is voorts dat de 
vindplaats bij een eerder proefsleuvenonderzoek in 2005 niet is herkend; tijdens dat onderzoek werd op die 
locatie alleen aardewerk uit de Brons- en IJzertijd vastgesteld.  202 Helaas kon de noordelijke omheining van 
de vindplaats niet onderzocht worden, omdat deze zich buiten het onderzoeksgebied bevindt.  203 Alleen de 
omheiningsgreppels aan de west-, zuid- en oostzijde zijn daarom in kaart gebracht en wijzen op een oost-
west diameter van slechts 65 m, terwijl de nu vastgestelde noord-zuid omvang 72 m betreft. Het gaat hier 
dus hoogstwaarschijnlijk om een zeer kleine nederzetting, ofwel een zogenaamde Einzelhof. De westelijke 
en zuidelijke omheiningsgreppels waren maximaal 50 cm breed en 17 cm diep, terwijl de oostelijke greppel 
opvallend groter was. Waarschijnlijk diende deze greppel ook als een afwatering naar de Maas. De greppel 
was 1,6 tot 2 m breed en 1,30 tot 1,55 m diep en liep vanuit een direct ten noorden, aangrenzende depressie 

197 Braat, 1936; Van Dijk & Dolmans, 2014

198 Van Dijk & Dolmans, 2014

199 Ter Wal & Tebbens, 2012. Vindplaatsen A, B, C, D en E.

200 Deze bevatten verbrande leem met afdrukken van hout en takken (van balken van 10 cm tot takjes) en houtskool. De 

opgravers denken dat het om broodovens of zogenaamde droogovens (voor bijvoorbeeld graan of eikels) gaat. Ter 

Wal & Tebbens, 2012, § 7.3.

201 Tichelman, 2005b, vindplaatsen 25 (vroege tot Midden IJzertijd) en 26 (Late IJzertijd tot Romeinse tijd).

202 Tichelman, 2005b, proefsleuf 29. De sleuf moet door de vindplaats zijn gelopen, maar heeft geen Romeinse sporen of 

vondsten opgeleverd.

203 Opmerkelijk: het ligt wél binnen het plangebied maar is niet nader onderzocht. 
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(vindplaats E, zie onder) voorbij aan de zuidelijke omheining, in de richting van de Maas. In de zuidelijke 
omheiningsgreppel is waarschijnlijk een toegang tot het erf gevonden. De greppel werd daar voor meerdere 
meters onderbroken, terwijl daar 2 palen op een afstand van 3 m uit elkaar stonden.

Figuur 2.4.4

Het aangetroffen woonstalhuis (structuur 15) kon niet volledig worden opgegraven, omdat het zich in het 
noorden voortzette buiten het onderzoeksgebied. Aangetroffen werd een U-vorm met wandpalen en twee 
middenstijlen op de as en in het verlengde daarvan, die in ieder geval wel een Alphen-Ekeren plattegrond 
laten herkennen. In de korte wand van de U-vorm was geen middenstijl aanwezig, zodat aan de zuidkant 
een schilddak moet hebben bestaan. Indien de tweede middenstijl de andere korte zijde aangeeft, zou het 
om een gebouw van 20 x 7,5 m gaan, maar het gebouw kan nog verder hebben doorgelopen buiten het 
onderzochte gebied. Het aardewerk dat met dit gebouw in verbinding kan worden gebracht, wijst op een 
datering in de 3e eeuw. 
Het eerste bijgebouw (structuur 13), een bijgebouwtje van 10,8 x 4 m, bestond volgens de opgravers uit vijf 
paar wandstijlen en één middenstijl, waarbij de paren tussen 2,20 en 3,00 m uit elkaar liggen. Dit gebouwtje 
dateert op basis van het aardewerk in de 1e eeuw. Het tweede bijgebouwtje moet tussen 8 of 9 m lang en 
5,5 m breed zijn geweest en bestond waarschijnlijk uit 4, mogelijk uit 5 paalparen. Deze paren stonden op 
een afstand van 1,90 tot 2,90 m uit elkaar. De herkende vierpalige spieker was 1,60 x 1,60 m groot, maar 
heeft geen dateerbaar vondstmateriaal opgeleverd. 

Opvallend aan deze vindplaats D is dat de vondsten uit de 1e tot 3e eeuw dateren, maar slechts één 
woonhuis en drie nevenstructuren zijn herkend. Daarbij verwondert een middenstijl in een bijgebouwtje 
dat slechts vier meter breed is, terwijl het bijgebouwtje zonder middenstijlen vijf meter breed is. Overige 
sporen, ook op de locaties van de gereconstrueerde structuren, wijzen er op dat wel degelijk meer 
gebouwen of gebouwfases aanwezig moeten zijn geweest. Zo leverde het woonhuis structuur 15 enerzijds 
duidelijk vroeg aardewerk op (1e eeuw-begin 2e eeuw) en anderzijds metaalglanswaar uit de 3e eeuw. 

De onderzoekers vragen zich bij structuur 13 ook af of bepaalde sporen niet (ook) op een voorganger 
kunnen wijzen, maar kunnen er helaas geen reconstrueren. De ontwikkeling van deze nederzetting die 
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hoogstwaarschijnlijk wel tussen (eind?) 1e eeuw en de 3e eeuw heeft bestaan, blijft dus grotendeels voor 
ons verborgen. Duidelijk is wel dat geen villa met steenbouw is ontstaan. 

Vindplaats E lag direct ten oosten van vindplaats D en betreft een aangrenzende depressie, circa 50 x 40 m 
groot, die vondsten vanaf het Neolithicum tot en met de Romeinse tijd heeft opgeleverd (zie ook § 2.4.10). 

In Lomm zijn van een plangebied van 72 ha uiteindelijk 16,3 ha opgegraven, gedurende drie campagnes 
- Lomm I, Lomm II en Lomm III, respectievelijk het noordelijke, centrale en zuidelijke deel van het 
plangebied.  204 Tijdens de onderzoeken in dit plangebied, op het Jonge Dryas terras met verschillende 
hoogtes direct langs de Maas, zijn nauwelijks nederzettingsresten aangetroffen. De enige overtuigende 
plattegrond die wijst op bewoning dateert uit de Vroege IJzertijd en is gevonden in Lomm I. Een van de 
spiekers op dit erf echter, en een waterput vlakbij het huis en een waterkuil iets verder naar het oosten 
dateren uit de Romeinse tijd. Een tweebeukig gebouwtje met drie of vier paalparen in de wanden (7 tot 10 
m lang en 6 m breed) in het zuiden van Lomm I (structuur 7) kon niet met behulp van vondsten gedateerd 
worden. De structuur wordt in de IJzertijd gedateerd, omdat de beste parallel in de IJzertijd dateert. 
Op een geïsoleerde locatie in het oosten van Lomm I werden tenslotte nog een clustering van Romeins 
vondstmateriaal en een spieker gevonden. Mogelijk dateert deze spieker (structuur 10) dus in de Romeinse 
tijd en behoort deze tot een erf verder naar het oosten, buiten het onderzoeksgebied. 
Tijdens Lomm II en III werden twee kleine grafvelden langs de Maas aangetroffen. Alhoewel ook enige 
spiekers en nog één grotere structuur (Lomm III, structuur 2) uit de IJzertijd of Romeinse tijd zijn 
aangetroffen, wordt niet uitgegaan van bewoning. Men gaat uit van sacrale functies (zie ook § 2.4.3 en 
§ 2.4.7). 

Aan de Middelaar-Kopseweg, gemeente Mook-en-Middelaar heeft in 2012 een klein proefsleven-
onderzoek doorstart opgraving plaats gevonden.  205 Tijdens dit onderzoek werd een plattegrond uit de 
Midden IJzertijd aangetroffen, maar ook jongere sporen uit de Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd. 

De laat-Romeinse nederzetting Gennep-Stamelberg is de bekendste en best onderzochte vindplaats in 
Limburg uit de laat-Romeinse tijd. De opgraving door het Instituut voor Pre- en Protohistorie (IPP) van de 
Universiteit van Amsterdam vond plaats tussen 1988 en 1990.  206 Een volledige publicatie van dit onderzoek 
is helaas nooit verschenen, maar wel een rij artikelen.  207 Tijdens het onderzoek is circa 3,4 ha volledig 
opgegraven, maar de vindplaats met resten uit de periode 370/380-500 n. Chr. is waarschijnlijk groter 
geweest.  208 Landschappelijk gezien gaat het hier om een strategische plek op een stuifzand rug vlak langs 
de Maas, tussen de Maas en de circa 1 kilometer verder naar het noorden in de Maas uitmondende Niers. 
In totaal zijn 123 hutkommen, minstens 12 huisplattegronden, meerdere bijgebouwen (waaronder spiekers), 
talrijke oventjes en haarden, 4 waterputten en een grafveldje met 16 (vondstloze) graven gevonden (figuur 
2.4.5). 

204 Prangsma, 2008; Gerrets & De Leeuwe, 2011 en Gerrets & Williams, 2011

205 Hermsen, 2013

206 Archis-waarneming 33386

207 Heidinga, 1990; Heidinga, 1991; Heidinga & Offenbach, 1992; Heidinga, 1993;Theuws & Hiddink, 1996 

208 Tijdens het onderzoek werden trouwens ook resten uit het Mesolithicum en de IJzertijd gevonden.
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Figuur 2.4.5
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Omheiningen of erfindelingen in de vorm van hekwerk of greppels zijn niet aangetroffen. Op de 
opgravingsplattegrond is wel goed herkenbaar dat zowel hutkommen als oventjes in clusters bij 
elkaar liggen. Op basis van het vondstmateriaal zijn door de opgravers verschillende bewoningsfasen 
onderscheiden, waaruit blijkt dat van de beginfase van de nederzetting (het laatste kwart van de 4e eeuw) 
slechts weinig over was: 14 hutkommen, een waterput, een mogelijke huisplattegrond en de 16 vondstloze 
graven. Vanaf de 5e eeuw krijgen de hutkommen een iets andere oriëntatie en worden meerdere grote 
huizen (tussen 23 en 33 meter lang) gebouwd. Er zijn echter ook kleinere huizen aangetroffen (figuur 
2.4.6). In de late 5e en mogelijk de vroege 6e eeuw is het grootste gedeelte van het onderzochte terrein 
weer verlaten, wat met een verschuiving van bewoning buiten het onderzoeksgebied te maken heeft. 
Vondsten uit de 6e en 7e geven namelijk aan dat ook daarna nog bewoning in de directe omgeving moet 
hebben bestaan. 

Figuur 2.4.6

2.4.3 Thema c Begraving
In het gebied bestaan verschillende Archis-meldingen met betrekking tot graven, maar deze zijn in het 
verleden niet of nauwelijks onderzocht. Tijdens een proefsleuvenonderzoek in 2009-2010 werd in het 
plangebied Raaieind een klein grafveld met graven uit waarschijnlijk de Late IJzertijd en/of de vroeg-
Romeinse tijd gevonden, maar niet nader onderzocht. Gedurende grootschalig onderzoek in het kader van 
de Maaswerken zijn sinds 2010 wel twee kleine grafvelden in Lomm geheel opgegraven. Graven uit de laat-
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Romeinse tijd zijn bekend uit Gennep-Stamelberg en Blerick. 
Voor Venlo worden wel enige grafvelden vermoed, maar graven zijn desalnietemin nog nauwelijks 
onderzocht. Een grafveld uit minstens de 2e eeuw is bekend aan de Burgemeester Conraetzstraat. 
Opmerkelijk is de vondst van een sarcofaag aan de Vleeschstraat in de 19e eeuw, hetgeen echter geen 
locatie is waar een grafveld wordt verwacht.  209 

Figuur 2.4.7 a

209 Van der Velde & Vreenegoor, 2009, 21
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Tijdens een proefsleuvenonderzoek in 2009-2010 zijn in het plangebied Raaieind verschillende 
vindplaatsen aangetroffen, waaronder een grafveld met graven uit mogelijk de Late IJzertijd en/of vroeg-
Romeinse tijd.  210 Tijdens het onderzoek werden vier crematiegraven aangetroffen, die langs een weg 
lagen die van Blerick naar het noorden liep (zie ook § 2.4.4). Behoudens de crematieresten werden niet 
of nauwelijks vondsten aangetroffen. In één graf werden echter twee slingerkogels van gebrande leem 
gevonden, op basis waarvan een datering in de Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd voor mogelijk wordt 
gehouden.  211

210 Van Dijk, 2012

211 Slingerkogels kunnen echter ook in de Midden IJzertijd dateren.
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Figuur 2.4.7 b
Tijdens het project Lomm is van het totale plangebied van 72 ha uiteindelijk 16,3 ha opgegraven gedurende 
drie fasen (zie § 2.4.2). Hierbij werden onder andere twee kleine grafveldjes onderzocht, één in deelgebied 
Lomm II en één in Lomm III.   212 Het gaat om twee kleine grafveldjes die beide, op slechts 500 m van elkaar, 
vlak langs de Maas liggen. 

In het noordelijke grafveldje (Lomm II) bevinden de 9 Romeinse crematiegraven zich naast graven uit de 
Midden en Late IJzertijd die gerelateerd zijn aan een heiligdom uit die periode (figuur 2.4.7). De Romeinse 
graven liggen iets ten oosten van de ijzertijd graven, en wel ten dele ingegraven in de blijkbaar reeds 
opgevulde omheiningsgreppel van het heiligdom. Naast crematiegraven en de omheiningsgreppel zijn ook 
diverse andere structuren gevonden, die alle verband houden met de (graf?)rituelen die hier hebben tussen 
de Midden IJzertijd en de Romeinse tijd hebben plaats gehad. Het gaat om een kleine rechthoekige greppel 
binnen de omheiningsgreppel, een palissade langs delen van de binnenkant van de omheiningsgreppel, 
een zespalig gebouw, twee vierpalige gebouwtjes en twee structuren met drie palen. De meeste van deze 
structuren hebben een datering in de Midden of Late IJzertijd, maar enkele dateren in de Late IJzertijd, de 
vroeg-Romeinse tijd of de midden-Romeinse tijd. Minstens de twee vierpalige spiekerachtige structuren C4 
en C5 dateren uit de Romeinse tijd en mogelijk ook de iets grotere rechthoekige structuur C6. 
Het is niet precies duidelijk of in de Romeinse tijd nog steeds sprake is van een heiligdom. In ieder geval 
bestaat wel een continuïteit als begraafplaats en werd het heiligdom uit de IJzertijd in de Romeinse tijd nog 
steeds gerespecteerd, ondanks dat de omheiningsgreppel is opgevuld. 

Behoudens graven uit de Late IJzertijd (of niet nader dateerbaar dan Late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd) 
zijn 8 crematiegraven uit de eerste helft en rond het midden van de eerste eeuw aanwezig.  213 Daarnaast is 
vreemd genoeg ook één graf uit het tweede kwart van de 2e eeuw aanwezig dat gezien de afwezigheid van 
crematieresten hoogstwaarschijnlijk een inhumatie betreft.  214 De verspreiding van de Romeinse graven is 
diffuus: enkele liggen dicht bij elkaar, enkele iets meer afgezonderd. Ondanks dat geen grafmonumenten 
lijken te hebben bestaan, heeft geen oversnijdingen van graven plaats gevonden, zodat wel van bepaalde 
(houten?) markeringen uitgegaan kan worden. De crematiegraven van Lomm II zijn in de meeste gevallen 
(n=5) van Hiddink’s type A, in twee gevallen van het type B en één keer van het type D. De graven van 
Lomm II hebben nauwelijks bijgiften opgeleverd, die trouwens vooral verbrand waren en dus van de 
brandstapel kwamen (§ 2.4.10). 

De 14 graven die tijdens Lomm III zijn onderzocht bevinden zich circa 500 m ten zuiden van het heiligdom 
van Lomm II.  215 In dit geval zijn direct bij de graven drie kleine vierpalige structuurtjes aangetroffen die 
niet gedateerd kunnen worden en mogelijk als dodenhuisjes bij het grafveld horen (zie figuur 2.4.8). De 
crematiegraven van Lomm III liggen dichter opeen dan in Lomm II, in een gebied van circa 25 x 15m, en 
steeds op slechts enkele meters van elkaar. Ook hier zijn geen grafstructuren vastgesteld, maar aangezien 
oversnijdingen ontbreken zullen hoogstwaarschijnlijk wel bepaalde grafmarkeringen hebben bestaan. In 
Lomm III zijn alleen graven van het type A gevonden, waarbij in één geval de crematieresten zich in een 
urn bevonden. De graven van Lomm fase III hebben iets meer bijgiften meegekregen dan in het grafveld 
van Lomm fase II (zie § 2.4.10). 

212 Lomm fase II (Gerrets& De Leeuwe, 2011) en Lomm fase III (Gerrets & Williams, 2011).

213 Graven D51, D52, D53, D55, D57, D58, D59, D60.

214 Graf D56.

215 Tijdens de opgraving Lomm III zijn 12 graven opgegraven, 2 graven zijn tijdens voorafgaande 

proefsleuvenonderzoeken onderzocht.
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Figuur 2.4.8
Concluderend lijken beide grafveldjes deels gelijktijdig in gebruik geweest, hetgeen misschien verwondert 
bij de relatief korte afstand tot elkaar.  216 Grafstructuren zijn niet aangetroffen, maar de graven zijn 
hoogstwaarschijnlijk wel gemarkeerd geweest. De graven op de cultusplaats zijn iets ouder en maken 
deel uit van een continue traditie in het grafgebruik sinds (minstens) de Midden IJzertijd. Een iets jongere 
datering van de graven van Lomm III zou misschien kunnen verklaren dat daar iets meer bijgiften zijn 
meegegeven, maar in het algemeen kan het kleine aantal bijgiften misschien ook als een lokaal karakter 
worden gezien (§ 2.4.10). Opmerkelijk is het jongere, mogelijke graf uit het eerste kwart van de 2e eeuw op 
Lomm II, waarbij meerdere ‘bijgiften’ werden aangetroffen maar geen menselijke resten.  217 Indien dit een 
inhumatie was, is het zeer opmerkelijk. Het zou op een verandering in rituelen wijzen, terwijl het grafveld 
daarna uit gebruik raakt. Een andere verklaring zou een bepaald (herdenkings?) ritueel kunnen zijn. 

Laat-Romeinse graven
Sinds de jaren ‘90 van 20e eeuw is duidelijk dat zich aan de Antoniuslaan te Blerick een grafveld 
bevindt met graven (zowel inhumaties als crematies) uit de laat-Romeinse tijd (270-450 n. Chr.) en de 
Merovingische periode (450-750 n. Chr.). Nagenoeg alle graven zijn aangetroffen tijdens inspecties 
van civiele rioleringswerken. Slechts één keer, aan de Rutgerusgang, kon een graf gedurende een 
archeologisch onderzoek gedocumenteerd worden.  218 Het ging daarbij om een crematiegraf van het type 
C1, dat op basis van een knikwandpot in de Merovingische periode wordt gedateerd. Op basis van de 
verschillende vondsten wordt aangenomen dat het om een continu gebruikte begraafplaats gaat, waarvan 
de omvang zich noord-zuid over een gebied van circa 200 m uitstrekt, tussen de huidige brug over de Maas 
en de Rutgerusgang.  219 Vermoedelijk bevinden de graven zich hier langs de hoofdweg Tongeren-Nijmegen. 
Uit de vondst van een 5e eeuwse Angelsaksische pot die waarschijnlijk ook uit een graf afkomstig is, kan 
worden afgeleid dat hier ook – minstens vanaf de 5e eeuw – immigranten uit het noorden woonden.  220 In het 
noordelijke deel van het grafveld zijn ook graven uit de 6e en 7e eeuw gevonden, terwijl ten zuiden van de 
begraafplaats bewoning uit deze periode aanwezig blijkt te zijn.  221 

Bij de opgraving Gennep-Stamelberg werd binnen de nederzetting een klein grafveldje met 16-18 
inhumatiegraven aangetroffen, waarvan vermoed wordt dat het tot de beginfase van de nederzetting heeft 
behoord (de late 4e eeuw). In enkele graven werden hoekklemmen van houten kisten gevonden, maar 
verder zijn de graven geheel vondstloos (ook van de skeletten zelf was niets over). 

2.4.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Het Maasdal is met zijn rivierklei natuurlijk een relatief vruchtbaar gebied en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat dit gebied vooral gedurende de midden-Romeinse tijd dicht bewoond was. Villa’s 
zoals aangetroffen te Arcen en Blerick (en Afferden iets verder naar het noorden) wijzen er op dat ook 
grootschalig agrarisch gebruik plaats vond. Het surplus werd verkocht, direct aan het leger in Nijmegen 
of op civiele markten als de vicus van Venlo (en Blerick?). De meeste nederzettingen zullen eerder geen 
villa’s zijn geweest en op bescheiden schaal landbouw hebben bedreven. De inwoners voorzagen daarmee 
vooral in eigen behoefte maar produceerden waarschijnlijk ook wat extra, zodat zij andere producten op de 
markt konden kopen (zoals aardewerk en gereedschappen). De bewoners uit deze kleinere nederzettingen 

216 Op basis van Gerrets & Williams, 2011b, 221

217 Het gaat om graf D60, de meest zuidoostelijke van alle.

218 Wyns, 2005

219 Tichelman, 2006; Stoepker, 2007, 36-37.

220 Stoepker, 2007, 37

221 Tichelman, 2006
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kunnen ook als seizoensgebonden arbeidskrachten op villa’s hebben gewerkt, of indien zij dichtbij Venlo 
woonden, in de vicus. 
Alhoewel de agrarische productie en de handel daarin de hoofdmoot van de economie vormden, bestonden 
verscheidene andere bestaansmogelijkheden. In een vicus als Venlo (en Blerick?) kunnen allerlei ambachten, 
zijn uitgevoerd. Ondanks dat voor Venlo tot nu toe alleen de productie van aardewerk en (kleinschalige) 
metaalbewerking zijn aangetoond, kan met allerlei verschillende ambachten gerekend worden. 

Voedseleconomie Venlo  222

Rondom de vicus heeft vooral een open landschap bestaan, waarbij de velden als grasland voor de veestapel 
zijn gebruikt. Blijkbaar hebben de bewoners hun graan niet zelf verbouwd, maar hebben zij dit geïmporteerd. 
Misschien hebben zij wel gebruik van moestuinen gemaakt, maar daarvoor bestaat slechts weinig 
bewijsmateriaal. In de monsters van de Maasboulevard zijn veel resten van gerst gevonden, en daarnaast ook 
van spelt, emmertarwe, haver en pluimgierst. Dat hoofdzakelijk gerst is gevonden en ook huttentut en haver, 
zou er mogelijk op kunnen wijzen dat men zijn agrarische producten vooral uit de directe omgeving (regionaal 
dus) importeerde. Overige gebruiksplanten die zijn aangetroffen, waren: hazelnoot, braam, paardenboon, 
huttentut (voor olie) en anijs. Met name dit laatste is bijzonder, aangezien anijs niet vaak in Nederland wordt 
gevonden en door de Romeinen in Nederland is geïntroduceerd. 
De dierlijke resten wijzen op de aanwezigheid van paard, rund, varken, schaap/geit en kip en daarnaast ook op 
eend, gans, torenvalk, zoetwatervis en jachtwild (zoals hert). Alle vleesleveranciers komen echter wederom uit 
de (directe) omgeving; niets lijkt over een grotere afstand geïmporteerd. Met name runderen, schapen, geiten 
en varkens werden gegeten, wild, gevogelte en vis speelden nauwelijks een rol in de voeding. In de vroege 1e 
eeuw blijkt een hogere component varkensvlees aanwezig te zijn, hetgeen mogelijk met de militaire oorsprong 
van de vindplaats te maken heeft. Later, vanaf Claudius, is de site echter beter vergelijkbaar met landelijke 
nederzettingen dan met legerplaatsen. Aangezien resten van dieren van alle leeftijden (ook zeer jonge) zijn 
aangetroffen, wordt aangenomen dat minstens rund en varken zelf zijn gehouden, binnen of direct buiten de 
nederzetting. Daarbij zijn alleen varkens speciaal voor het vlees gehouden, de overige dieren werden soms pas 
op latere leeftijd geslacht. 

Voedseleconomie rurale nederzettingen
Op vindplaats D van Well-Aijen werkvak 1 lijkt een eenvoudige boeren nederzetting te hebben bestaan, maar 
tijdens het onderzoek zijn geen botanische of dierlijke resten uit de Romeinse tijd onderzocht. 

Voedseleconomie laat-Romeinse nederzetting Gennep-Stamelberg
Vooral op basis van de voedseleconomie is destijds door de opgravers een beeld van immigranten geschetst 
die hun belangrijkste voedingsmiddelen lieten aanvoeren, in plaats van deze zelf te produceren.  223 Hierdoor 
ging Gennep de geschiedenis in als een nederzetting van huurlingen, die in dienst stonden van het Romeinse 
leger. Dergelijke foederati zouden bijvoorbeeld een burgus kunnen hebben bemand, die de strategische 
monding van de Niers in de Maas moesten bewaken. Dit beeld van aangevoerde levensmiddelen is inmiddels 
gecorrigeerd: de dierlijke resten wijzen wel degelijk op het zelf houden van vee en daarmee op een zichzelf 
verzorgende boerengemeenschap.   224

Het botanisch onderzoek van Gennep-Stamelberg heeft de aanwezigheid van verschillende agrarische 
gewassen aangetoond: erwten, kersen, hazelnoten, huttentut, boekweit en verschillende granen.  225 De 
onderzoekers gaan er vanuit dat erwten geïmporteerd en kersen en hazelnoot in de omgeving verzameld 

222 Van der Velde et al., 2009, 608-610

223 Heidinga & Offenberg, 1992

224 Van der Kamp, 1995

225 Heidinga & Offenberg, 1992, hoofdstuk 5
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werden en dat boekweit, vlas en huttentut door de bewoners zelf werden verbouwd. De aangetroffen granen 
bestaan uit emmertarwe, bedekte gerst, pluimgierst en rogge. Het grootste gedeelte daarvan, ongeveer de 
helft, bestond uit bedekte gerst, waarna pluimgierst en emmertarwe met elk bijna een kwart volgen. Rogge 
maakte met minder dan 10% de kleinste groep uit. Aangezien alleen van rogge pollen zijn gevonden en bij 
de overige, verbrande graanresten het kaf ontbrak, gingen de onderzoekers er vanuit dat al het graan (ook 
rogge) geïmporteerd werd. Rogge kan echter wel degelijk door de bewoners zelf zijn verbouwd. 

Infrastructuur

Behalve dat de Maas zelf natuurlijk een belangrijke transportroute was, hebben ook wegen op beide oevers 
gelopen en zijn enkele locaties bekend waar de Maas kon worden overgestoken. Op de westelijke oever 
liep de weg van Tongeren naar Nijmegen, die in het noordelijke Maasdal op een gegeven moment de 
Maas moest oversteken. Vanaf de laat-Romeinse tijd gebeurde dat via de brug bij Cuijk, maar waarschijnlijk 
heeft daarvóór nog een overgang bij Katwijk/Mook bestaan (zie onder). Vanaf de oostelijke zijde moet de 
weg verder langs Romeinse nederzettingen en grafvelden via Middelaar en Molenhoek tot langs de militaire 
wachtpost bij Malden (Gelderland) hebben gelopen, maar een precieze route is niet bekend (zie § 2.2.4 en 
§ 2.3.4). Hoogstwaarschijnlijk heeft vanuit Cuijk, vanaf de oostelijke oever van de Maas ook nog een weg 
via Gennep en Afferden in de richting van Xanten gelopen.  226 

Over het precieze verloop van de weg Tongeren-Nijmegen over de westelijke oever, is met name in het 
noordelijke deel (onder Cuijk) weinig bekend.  227 Uit bekende locaties van deze weg (zoals in Cuijk, Blerick 
en Heel) kan misschien afgeleid worden dat de weg bij voorkeur niet door het Maasdal liep, maar vooral 
op het Pleistocene terras, vlak langs de rand naar het Maasdal.  228 Een belangrijk oud onderzoek wat 
hier vermeld kan worden, is het onderzoek van Ort (1884).  229 Ort baseerde zijn onderzoek op secundaire 
bronnen (tabula Peutingeriana, literatuur van Habets en ouder onderzoek) en deed ook zelf waarnemingen 
in het veld, waarbij hij ook navraag bij boeren deed. Ort beschrijft grote delen van het traject, soms zeer 
realistisch, vanaf de Belgische grens bij Ittervoort tot aan Geisteren op de grens met Noord-Brabant. Met 
betrekking tot daadwerkelijke waarnemingen in het veld, staat het echter slecht gesteld. Vermeldingen 
van een aangetroffen grindpakket zijn alleen bekend uit Blerick, Kessel-Hout en bij Ooijen in de gemeente 
Peel en Maas.  230 Een volgende melding, iets noordelijker en van veel recentere datum (2012), komt 
uit het gebied Grubbenvorst-Raaieind in het Maasdal, maar deze is minder overtuigend.  231 Tijdens een 
proefsleuvenonderzoek werd voor over een lengte van circa 100 m een lineaire concentratie van (weinig) 
grind en Romeins vondstmateriaal aangetroffen, die is geïnterpreteerd als een Romeins wegtracé. Het ging 
daarbij om een strook die circa 8 m breed was. Door Van Dijk & Dolmans wordt vermoed dat dit niet de 
hoofdweg maar een secundaire weg was. Deze diverticulum zou dan via Blerick, Raaieind en Lottum naar 
het noorden lopen, terwijl de hoofdweg vanuit Baarlo komend tot aan Geijsteren ten westen van de oude 
Maasarmen zou blijven.  232

Tijdens een opgraving op het Kazerneterrein in 2012-2013, werden naast verschillende Romeinse 
nederzettingsresten (zie § 2.4.2) ook twee parallel verlopende greppels aangetroffen,die op circa 

226 Goudswaard & Van Enckevort, 2000-2001

227 Janssens, 2011

228 Janssens, 2011

229 Zie ook Janssens, 2011

230 Janssens, 2011, 57. Alleen bij de laatste, Archis-waarneming 30373 uit 1935 van Braat, is sprake van een fors 

grindpakket dat geen twijfel meer mogelijk laat.

231 Van Dijk, 2012, 65

232 Van Dijk & Dolmans, 2014
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8 m uit elkaar liggen.  233 De greppels zouden bij een Romeinse weg kunnen horen,komend vanuit 
Blerick (Antoniuslaan), maar hier tegen spreekt dat een waterput uit de 2e eeuw tussen de greppels 
ligt. De onderzoekers denken daarom dat het om omheiningsgreppels gaat. Helaas is het niet goed 
reconstrueerbaar. Omheiningen kunnen juist langs een weg liggen, terwijl beide ook verschoven 
kunnen zijn. Denkbaar is bijvoorbeeld ook dat het om een oudere weg gaat die in de 2e eeuw reeds was 
opgegeven. 

Op de oostelijke oever van de Maas liep de hoofdweg van Trier naar Xanten, via Aken (D), Heerlen, 
Tüdderen (D), Melick en Swalmen en vervolgens het Duitse hoogterras. Deze weg bevond zich dus op een 
iets grotere afstand tot de Maas als de hoofdweg op de westelijke oever en liep niet door het Maasdal. 
Alleen iets ten oosten van Venlo lijkt de weg nog een klein stukje door Nederland te lopen (over de grote 
Heide, gemeente Venlo), waarna hij definitief naar het oosten afbuigt richting Xanten.  234

Vermoed wordt dat nog een secundaire weg of diverticulum op de oostelijke oever van de Maas heeft 
gelopen die wel veel dichter bij de Maas lag en die Venlo met Nijmegen verbond (zie ook § 2.3.4). Van 
deze secundaire weg zijn echter (nog) nergens eenduidig sporen aangetroffen. Op basis van verschillende 
vindplaatsen die langs deze weg zouden kunnen liggen, is wel een route voorgesteld die ten zuiden van 
Venlo begint.   235 De weg loopt volgens de auteurs langs verschillende nederzettingsresten, begravingen en 
dakpanindustrieën uit Belfeld en Tegelen en vervolgens door de noord-zuid weg van de vicus van Venlo, 
hoogstwaarschijnlijk ter hoogte van de huidige Jodenstraat en Houtstraat (zie ook § 2.4.2).  236 De weg zou 
vervolgens langs het dorpje Genooi hebben gelopen, iets ten noorden van de vicus, waar verschillende 
nederzettingsresten zijn aangetroffen en zich volgens Willems een statio bevond (zie onder). 
Na Genooi zou de weg in noordelijke richting verder lopen langs Velden, Lomm en Arcen, waarbij een 
relatief korte afstand tot de Maas werd aangehouden.  237 Daadwerkelijke resten van de weg zijn echter ook 
hier nooit gevonden. 
Sinds de werkzaamheden binnen het kader van de Maaswerken (Lomm en Well-Aijen) zijn wel meerdere 
Romeinse vindplaatsen aangetroffen, die mogelijk aan of dicht bij deze weg gelegen kunnen hebben. Naast 
de nederzettingsresten en twee kleine Romeinse grafvelden te Lomm zijn tussen Well en Aijen resten van 
minstens twee landelijke nederzettingen gevonden (zie § 2.4.2 en § 2.4.3). 
In Lomm werden tijdens het onderzoek Lomm fase 1 verschillende parallel verlopende greppels uit de 
Romeinse tijd vastgesteld, die over een afstand van circa 80 m een afstand van 3 en 3,5 m uit elkaar 
lagen.  238 Misschien gaat het hierbij om omheiningsgreppels van een nederzetting net ten oosten buiten 
het onderzoeksgebied, maar het is ook mogelijk dat de greppels bij een kleine (veld)weg hebben 
gehoord, die in dat geval parallel aan de Maas liep. Een combinatie van beide kan ook: een weggetje 
vlak langs de omheining van een nederzetting. De geringe breedte wijst eerder op een toegangsweg of 
verbindingsweggetje dan een doorgaande secundaire weg. De afwezigheid van karresporen is op zichzelf 
geen argument tegen een interpretatie als weg: gezien de geringe diepte van de bermsloten moet enige 
erosie hebben plaatsgevonden, zodat karresporen mogelijk niet bewaard zijn gebleven. In Maastricht-
Itteren werd een vergelijkbaar fenomeen met parallel verlopende greppels vastgesteld, maar in dat geval 
ging het om een structuur die haaks op de Maas lag (zie § 2.12.4).

233 Van der Weerden, 2014

234 Luys & Dolmans, in voorbereiding

235 Van Dijk & Dolmans, 2011, 57

236 In de Jodenstraat is de weg (door Bogaers?) twee maal aangetroffen (...) maar dit kon tijdens het archeologisch 

onderzoek aan de Maasboulevard niet bevestigd worden, In de Houtsraat trof Bogaers de weg ook aan, ze ook 
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237 Van Dijk & Dolmans, 2012, § 2.4
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Waarschijnlijk hebben naast de verbinding Venlo-Xanten nog andere oost-west routes over land bestaan, 
zoals een weg van Venlo naar Mönchengladbach.  239 

Maasovergangen
Met betrekking tot het kruisen van landwegen met de Maas zijn in het gebied Maasdal-Noord minstens drie 
locaties bekend: Blerick/Venlo, Cuijk en Katwijk/Mook. Een vierde locatie wordt vermoed bij Lottum.  240 Bij 
Blerick/Venlo wordt reeds sinds lang vermoed dat een Romeinse overgang heeft bestaan, omdat naast de 
resten van een vicus in Venlo ook laat-Romeinse resten uit Blerick bekend zijn (§ 2.4.2). Het hoe en waar 
van deze overgang was altijd onbekend, maar lijkt recentelijk verandering in gekomen. 
Tijdens een proefsleuvenonderzoek op de westelijke oever in 2008 in het gebied Raaijweide werden 
namelijk resten van een Romeinse weg aangetroffen (figuur 2.4.3b, nr. 5).  241 Tijdens een opgraving in 2010 
bleek de weg langs beide zijden ten dele verstoord te zijn, maar duidelijk was wel dat de weg haaks op de 
Maas loopt.  242 De weg is over een lengte van 11 m onderzocht en moet een breedte van circa 7,6 m hebben 
gehad. Het gaat om een afwisseling van grind- en zandlagen, die tezamen een pakket vormden met een 
maximale dikte van 70 cm. Uit één van de lagen onder de bovenste grindlaag komen twee scherven uit 
de 2e eeuw, terwijl vroeg- en laat-Romeinse vondsten, net zoals ander vondstmateriaal in het algemeen 
ontbreken. Op basis hiervan wordt een gebruik van deze weg voorgesteld vanaf de tweede helft van de 2e 
eeuw, maar dit wordt door anderen betwijfeld.  243 
Naar aanleiding van deze wegresten vond in 2011 ter hoogte van deze locatie een onderwateronderzoek in 
de Maas plaats, maar daarbij werden geen resten van een brug gevonden.  244 Naar alle waarschijnlijkheid 
moet daarom van een veer worden uitgegaan.  245 Opmerkelijk is dat de locatie van deze overgang in 
ieder geval overeenkomt met de ligging van de eveneens haaks op de Maas gereconstrueerde weg aan 
de oostelijke zijde van de Maas binnen de vicus van Venlo (zie § 2.4.2 en figuur 2.4.3). Gedurende de 
opgraving te Raaijweide werden circa 30 m ten zuiden van de weg twee parallelle greppels aangetroffen, 
die circa 3 m uit elkaar lagen en eveneens haaks op de Maas toeliepen.  246 Aangezien direct ten noorden 
van deze greppels een crematiegraf uit de vroeg- of midden-Romeinse tijd is aangetroffen, is het goed 
mogelijk dat ook hier een weg heeft gelopen, een mogelijk voorganger van de boven besproken weg. De 
greppels lijken namelijk ook nog eens precies aan te sluiten op twee parallel verlopende greppels die, circa 
100 m verder naar het westen, tijdens een opgraving in 2010 op het Kazerne terrein van Blerick (§ 2.4.2) 
zijn gevonden en dezelfde datering bezitten (1e tot vroeg 2e eeuw).  247 Op het Kazerneterrein liepen de 
greppels op een afstand van 8 m van elkaar, hetgeen een veel reëlere breedte is. Mogelijk zijn de drie 
meter uit elkaar liggende greppels aan de Maas dan ook als verschillende fases van één zijde van de weg 
te interpreteren. De greppels zouden ook met perceelsgrenzen of omheiningen te maken kunnen hebben, 
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want op het Kazerneterrein zijn ook nederzettingsresten aangetroffen die op een landelijke nederzetting 
wijzen (zie § 2.4.2).
De overige twee overgangen over de Maas hebben te maken met de weg van Tongeren naar Nijmegen 
die zoals vermeld grotendeels de westelijke oever van de Maas volgde, maar op gegeven moment de 
Maas moest oversteken. Dit gebeurde in de laat-Romeinse tijd in het castellum van Cuijk, maar daarvoor 
mogelijk ter hoogte van Katwijk/Mook. Vanaf de oostelijke oever heeft behoudens de weg naar Nijmegen 
hoogstwaarschijnlijk ook een weg via Gennep, Asperden (D) naar Xanten gelopen.  248

Aanwijzingen voor een oudere, vroeg- en/of midden-Romeinse overgang zijn bij Cuijk nooit gevonden, 
maar wel bij Katwijk/Mook enkele kilometers verder naar het noorden. Deze oudere overgang lijkt geen 
brug ingehouden te hebben, maar een veer. Op de westelijke oever werden bij Katwijk de resten van een 
Romeins wegdek vastgesteld, terwijl graven uit de midden-Romeinse tijd waarschijnlijk langs deze weg 
hebben gelegen.  249 Aan de overkant bij Mook kwamen in 1881 bij de aanleg van een spoorbrug verschillende 
eikenhouten palen tevoorschijn, waarvan vermoed wordt dat deze van een aanlegsteiger voor een 
veerovergang zijn geweest.  250

Vanaf de laat-Romeinse tijd is een stenen brug vanuit het castellum van Cuijk gebruikt. Fundamentresten 
van deze brug werden in 1989 door lokale duikers ontdekt, waarop begin jaren ’90 een uitgebreid onderzoek 
plaatsvond door de onderwater afdeling van de toenmalige ROB.  251 Bij het onderzoek werden onder andere 
337 eikenhouten pijlers gevonden (waarvan 294 in situ) en 116 stukken bouwsteen en spolia. Circa 10% van 
de pijlers werden bemonsterd voor dendrochronologisch of 14C-onderzoek, waarmee een fasering van de 
brug kon worden opgesteld. Volgens deze fasering moet de eerste bouwfase van de stenen brug tussen 347-
349 AD gedateerd worden. Een tweede fase waarbij onder andere een extra westelijke pijler werd aangelegd 
(vanwege de laterale verplaatsing van de Maas naar het westen) dateert in 369 n. Chr., waarna in 393 n. Chr. 
nog laatste herstelwerkzaamheden plaats vonden. 
Naar aanleiding van het onderzoek kan gereconstrueerd worden dat de brug waarschijnlijk uit zes 
stenen brugpijlers (rustend op de eiken balken) bestond, die een houten wegdek ondersteunden. De 
spitse eikenhouten pijlers waren voorzien van ijzeren schoenpunten en zijn vermoedelijk oorspronkelijk 
afkomstig van de zware houten vlotten waarmee de steenblokken via de Maas, onder andere uit de Elzas 
en de Ardennen, werden aangevoerd. Net ten zuiden van de brug, aan Cuijkse zijde, is een zone met 
stenen kaderestanten uit de Romeinse tijd aangetroffen die mogelijk tot een haven hebben behoord. De 
brug en het Romeinse castellum van Cuijk maakten samen met de limes deel uit van het laat-Romeinse 
verdedigingssysteem tegen de Rijn overstekende Germanen (Franken).
Aansluitend op het onderwateronderzoek is een booronderzoek uitgevoerd op de oostelijke oever om de loop 
van wegen naar Nijmegen en Gennep op te sporen, maar aanwijzingen daarvoor zijn niet gevonden.  252 

Bebouwing langs de weg
Langs de wegen kan bewoning in de vorm van militaire wachtposten (statio) of herbergen (mansio) hebben 
bestaan. Volgens Willems wijzen resten van steenbouw en vondsten van militaire stempels van het 30e 
legioen bij Genooi op een statio.  253 Volgens van Dijk & Dolmans is dit echter niet houdbaar. De afstand tot de 
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vicus zou hiertoe te klein zijn, terwijl meerdere hypocausttegels op een verwarmingssysteem wijzen, 
hetgeen ontypisch is voor militaire wachtposten.  254 

Vermoed wordt dat bij Grubbenvorst-Lottum een statio en mogelijk ook een laat-Romeinse burgus hebben 
bestaan.  255 Laat-Romeinse vondsten zijn hier echter nooit aangetroffen. 

Ambacht/productie

Uit Venlo is slechts één pottenbakkersoven bekend,  256 terwijl het onderzoek aan de Maasboulevard 
aanwijzingen voor (kleinschalige) metaalbewerking heeft opgeleverd (zie § 2.4.2). Behoudens deze 
weinige aanwijzingen voor ambachtelijke werkzaamheden in de vicus bestaan voor het rondom liggende 
Maasdal meerdere aanwijzingen voor de productie van keramisch bouwmateriaal. Bij Venlo zijn 
verschillende locaties bekend waar pannenovens zijn aangetroffen of vermoed worden. Het gaat hierbij 
om vindplaatsen te Belfeld-Bolenberg,   257 bij de kerk van Steyl, Venlo-Egypte  258 en in de oude kern van 
Tegelen te Tegelen-de Hulsforthof (figuur 2.4.9).  259 In deze gebieden komen oude klei- of leemafzettingen 
van de Maas aan of ondiep onder het oppervlak voor, waardoor die gemakkelijk kon worden gewonnen.  260 
Van de Bolenberg zijn twee ovens bekend, waarvan er één mogelijk door militairen was gebruikt.  261 
Vermoedelijk zijn de meeste overige ovens echter niet met militairen te verbinden. 

Figuur 2.4.9

254 Van Dijk & Dolmans, 2011

255 Bogaers & Rüger, 1978, 88. Dit is gebaseerd op inscripties van een legioenscenturio en een soldaat van de legio 

I én naar Ammanianus Marcellinus die schrijft over de reparatie van drie door barbaren vernielde versterkingen 

langs de Maas in het jaar 358. 

256 Hupperetz, 1993

257 Krekelbergse Heide, CMA-nr. 58E-008

258 Archis-waarneming 29912

259 CMA-nr. 58E-020

260 Van Dijk, 2009

261 Luys, 1982. De tweede oven lijkt slechts een broodoventje te zijn geweest. Mondelinge mededeling M. Dolmans.
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2.4.5 Thema e Locatiekeuze
Venlo ligt op een strategisch locatie aan de Maas en vormde daarom een belangrijk knooppunt met 
betrekking tot het noord-zuid transport over de Maas. Aangezien vanaf Venlo de stroomsnelheid van de 
Maas verandert en de Maas ten zuiden van Venlo ondieper is, heeft Venlo veelal als omslagpunt gediend. 
Schepen moesten hier waarschijnlijk hun vracht in andere schepen omladen.  262 Aangezien Venlo reeds of al 
snel goede landverbindingen met de Rijn (Xanten, Neuss) bezat, werden bepaalde goederen vanaf dit punt 
omgeladen om via de weg verder getransporteerd te worden. Ten slotte, moet een overgang over de Maas 
hebben bestaan, waarmee via Blerick een directe verbinding met de hoofdweg Tongeren-Nijmegen bestond. 
Venlo en Blerick samen vormden dus een belangrijk knooppunt met betrekking tot enkele belangrijke noord-
zuid routes, zowel via land als water, tussen Nijmegen en Xanten in het noorden en Tongeren en Aken 
(Trier) in het zuiden. 

Aangezien het boerenbedrijf de belangrijkste bestaansmogelijkheid in de Romeinse tijd vormt, is de 
Romeinse bewoning meestal gerelateerd aan vruchtbare gronden en de nabijheid van water. Met 
name villa’s blijken juist dichtbij of aan de terrasrand tot het Maasdal te liggen, waar men de beste 
omstandigheden dicht bij elkaar vindt. Op drogere terrasdelen en goed ontwaterde delen in het Maasdal 
kon akkerbouw plaatsvinden, terwijl de lagere delen langs de Maas voor het weiden van vee konden 
worden gebruikt. 

Het grootschalige onderzoek te Lomm heeft duidelijk gemaakt dat enkele lagere delen in het landschap 
speciaal met religieuze beweegredenen werden uitgekozen om doden te begraven en waarschijnlijk ook 
andere rituelen uit te voeren.  263 De gewoonte om bepaalde rituele deponeringen in natte landschappen 
achter te laten, blijkt een lange traditie te kennen in het gebied, een traditie die minstens teruggaat tot de 
Midden-IJzertijd, maar waarschijnlijk tot in de Late Bronstijd of Vroege IJzertijd. Op het grafveld van Lomm 
II werden vroeg-Romeinse graven speciaal naast een heiligdom met graven uit de Midden- en Late IJzertijd 
aangelegd, waarmee deze (lokale) traditie en verbondenheid met bepaalde voorouders nog eens extra werd 
onderstreept. 
Graven werden in de Romeinse tijd bij voorkeur langs wegen aangelegd, zoals langs de uitgangswegen van 
Venlo of langs de weg Tongeren-Nijmegen te Blerick. 

2.4.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
Suburbane bewoning  264

Op basis van de aard en omvang van het Augusteïsche vondstmateriaal (met name de Italische terra 
sigillata en munten) moet de vroegste bewoning van Venlo van militaire aard zijn geweest. Het gaat 
waarschijnlijk om een militaire (voor)post gedurende de Romeinse expedities naar Germania onder Drusus. 
Venlo vormde namelijk een strategisch punt op de belangrijke noord-zuid route over de Maas, waarmee de 
legers langs de Rijn (en in Germania) bevoorraad werden (§ 2.4.2 en § 2.4.5).
De militairen lijken rond 15/20 n. Chr. weg te trekken, maar de bewoning stopt niet. Er ontstaat geleidelijk 
aan een civiele nederzetting, die echter pas vanaf Claudische tijd weer enige omvang heeft. De 
nederzetting lijkt al snel een regionale (handels)functie te krijgen, zoals blijkt uit een grote hoeveelheid 
amforen, dolia en kurkurnen.  265 Waarschijnlijk is Venlo een belangrijke regionale markt- en of overslagplaats 
geweest. Op basis van de materiële cultuur kan men zeker van een geromaniseerde bevolking spreken, 

262 Van der Velden, et al., 2009, 598 en 602

263 Gerrets & De Leeuwe, 2011; Gerrets & Williams, 2011

264 Op basis van Van der Velden, et al., 2009

265 Van der Linden, 2009, 184-185



96

maar niet in die mate zoals in steden als Nijmegen en Tongeren het geval is (zie § 2.4.10). Venlo was vooral 
het regionale centrum: op basis van de voedingseconomie blijkt men zijn voedsel vooral uit de directe 
omgeving te betrekken en niet zo zeer van verder gelegen oorden. Deze voedingseconomie is voorts beter 
vergelijkbaar met die van landelijke nederzettingen dan met steden als Nijmegen of legerplaatsen langs 
de Rijn. Venlo was dus wel een regionaal centrum, maar – tot nu toe – nog niet erg stads of ‘Romeins’. Zo 
zijn ook nog geen aanwijzingen voor openbare gebouwen gevonden, die wijzen op belangrijke bestuurlijke, 
religieuze en/of culturele functies.

Rurale bewoning

Vindplaatsen A en D van werkvak 1 in Well-Aijen zijn niet veelzeggend voor wat betreft de gemeenschap/
samenleving. Over vindplaats A kan helemaal niets verteld worden, aangezien slechts een zeer klein gedeelte 
van een grotere (niet behouden) vindplaats is onderzocht. Jammer, want vondsten uit de Late IJzertijd, de 
vroeg-Romeinse tijd én de midden-Romeinse tijd hadden iets over de ontwikkelingen vanuit de Late IJzertijd 
in dit gebied kunnen vertellen. Vindplaats D geeft blijk van een kleine eenvoudige boerderij, eenvoudige 
mensen die met name in hun eigen behoefte voorzagen maar daarnaast wel gebruik maakten van ‘Romeinse’ 
netwerken. Ze waren wel geïntegreerd, maar in hoeverre en via welke netwerken blijft grotendeels onbekend. 

Laat-Romeinse nederzetting Gennep-Stamelberg
In Gennep leefden Germaanse immigranten, die met toestemming van de Romeinen aan deze zijde van 
de grens mochten wonen. Zij brachten eigen aardewerk, huisplattegronden en ook een eigen voorkeur met 
betrekking tot de voedseleconomie met zich mee. Hoogstwaarschijnlijk gebeurde dit in het kader van de 
grensverdediging gedurende de 4e eeuw. Aangenomen wordt dat verdragen met Germaanse foederati werden 
gesloten, waarmee deze mochten blijven als zij de grens tegenover overige Germanen beschermden. 
Alhoewel in het verleden al snel een beeld van huurlingen werd geschapen, is dit volstrekt onduidelijk. Het 
beeld van aangevoerde levensmiddelen bleek niet terecht: de dierlijke resten van Gennep wijzen wel degelijk 
op het zelf houden van vee en daarmee op een zichzelf verzorgende boerengemeenschap.   266 Desalniettemin 
is het mogelijk dat de bewoners van Gennep (ook) militaire functies vervulden. Zij kunnen bijvoorbeeld een 
wachtpost hebben bemand, die de strategische monding van de Niers in de Maas moest bewaken. 

2.4.7 Thema g Rituele praktijken 
Lange tijd bestond weinig informatie over rituele plaatsen in het noordelijke Maasdal. De enige aanwijzing 
voor de locaties van heiligdommen vormden de baggervondst van twee omvangrijke zuiltrommels in de Maas 
bij Hanssummerweerd (Beesel) en de vondst van twee wijaltaren te Lottum. De zuiltrommels bij Beesel 
zouden deel kunnen uitmaken van een tempel op de westelijke oever van de Maas, nabij de monding van 
een beek (Aabeek) in de Maas.  267 De situatie is vergelijkbaar met de vindplaats van de wijsteen aan de godin 
Rura en een vermoedelijke tempel aldaar, nabij de monding van de Roer in de Maas (§ 2.9.7). Bij Lottum 
wijst de vondst van enkele fragmenten van twee wij-altaren, die gewijd zijn door militairten op een statio of 
heiligdom.  268 De precieze locatie is echter onbekend. 

De onderzoeken te Lomm hebben interessante gegevens opgeleverd met betrekking tot het religieuze leven 
van bewoners van dit stukje Maasdal. Tijdens het onderzoek te Lomm (zie § 2.4.2 en § 2.4.3)   269 blijkt het 

266 Van der Kamp, 1995

267 Naar hoevenberg, 2007; Stoepker, 2006

268 Bogaers, 1987. In één geval gaat het om een wijoffer van een soldaat uit Bonn, hetgeen op een militaire 

aanwezigheid wijst. 

269 Prangsma, 2008; Gerrets & De Leeuwe, 2011; Gerrets & Williams, 2011
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onderzochte gedeelte langs de Maas (op de oostelijke oever) gedurende grote delen van de prehistorie en 
de Romeinse tijd niet of nauwelijks bewoond te zijn geweest, maar vooral als een sacraal landschap te zijn 
gebruikt (zie figuur 2.4.10). In het gehele onderzoeksgebied van Lomm is slechts één duidelijk boerenerf 
vastgesteld (uit de Vroege IJzertijd), overige ‘spiekers’ kunnen een agrarische maar ook een functie binnen 
het sacrale hebben gehad (dodenhuisjes, brandstapels, etc.). 
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Figuur 2.4.10
Behoudens het erf uit de Vroege IJzertijd betreffen de sporen en structuren in het gebied graven uit de Late 
bronstijd tot Vroege IJzertijd, een heiligdom met graven uit de Midden-IJzertijd, de Late IJzertijd, de vroeg-
Romeinse tijd en de midden-Romeinse tijd, een tweede grafveld uit de vroeg-Romeinse tijd en verschillende 
zones met kuilen waarvan enkele op basis van natuurstenen vondsten en secundair verbrand aardewerk 
mogelijk een ritueel karakter bezaten.  270 

Na begravingen in de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd, ontstaat in de Midden IJzertijd in het westen van 
het gebied, vlak langs de Maas een grafveldje met cultusplaats. De directe relatie tussen de graven en 
het heiligdom (zie figuur 2.4.7) wijzen daarbij waarschijnlijk op een cultus waarbij voorouderverering een 
belangrijke rol speelt.  271 Het grafveld blijft tot in de Romeinse tijd in gebruik, waaruit in ieder geval blijkt dat 
continuïteit in het grafritueel bestaat. Het is echter niet duidelijk of ook in de Romeinse tijd nog van een 
heiligdom kan worden gesproken. De omheiningsgreppel van het heiligdom was in deze tijd namelijk reeds 
opgevuld en wordt ook door Romeinse graven oversneden. Opvallend is echter wel dat het ‘oude’ heiligdom 
gerespecteerd wordt. Het kan dus best zijn dat nog steeds een vergelijkbare cultus bestond maar alleen de 
uiterlijke vorm van het heiligdom veranderd was. Offergaven of inscripties die een bewijs als heiligdom in 
de Romeinse tijd zouden kunnen onderschrijven, zijn echter niet gevonden.

Aangezien het grafritueel als een belangrijke uiting van geloof geïnterpreteerd kan worden, kan gesteld 
worden dat de begraafgemeenschappen van Lomm een sterk traditioneel bepaalde, lokale cultus 
aanhingen. Naar precieze beleving en rituelen kan alleen gegist worden, maar naast voorouderverering zal 
ook de Maas een belangrijke rol hebben gespeeld. Hiervoor bestaan behoudens de directe locatie zelf een 
aantal argumenten. In de eerste plaats wordt algemeen aangenomen dat in bijna de gehele Late Prehistorie 
op vele rivier- en beeklocaties rituele deponeringen hebben plaatsgevonden.  272 In de tweede plaats zijn ook 
verschillende andere cultusplaatsen bekend, die vlak langs de Maas zijn aangetroffen. 
Zo werden bijvoorbeeld tijdens het Maaskantproject in de buurt van Den Bosch meerdere lokale 
cultusplaatsen uit de Late IJzertijd langs de Maas aangetroffen,  273 terwijl zowel bij Beesel (zie boven) 
als ook bij Roermond (§ 2.9.7) resten van tempels aan de Maas zijn gevonden. Ten slotte, verwijzen ook 
verschillende klassieke auteurs naar heiligdommen of rituelen van Kelten en Germanen, waarbij speciale 
natuurlijke landschappen, ook natte, een rol spelen. 

Een opmerkelijk vondst te Lomm III betreft misschien de aangetroffen structuur 2 (figuur 2.4.11). Aangezien 
de structuur geen passende parallel uit de IJzertijd kent, wordt voorgesteld dat het hierbij misschien ook om 
een in hout uitgevoerd Gallo-Romeins tempeltje (een fanum) zou kunnen gaan.  274 

Figuur 2.4.11
2.4.8 Thema h Langetermijn perspectief
De ontwikkeling van het cultuurlandschap, het nederzettingslandschap, het grafritueel en overige 
cultuspraktijken blijken minstens op sommige locaties duidelijk in de (Late) IJzertijd geworteld te zijn. 
Desaniettemin bestaan nog niet of nauwelijks voorbeelden van continuïteit in bewoning of begraving op 
dezelfde locatie. Het grafveld van Lomm II is de enige locatie waar voor wat betreft begraving eenduidig 
continuïteit is vastgesteld. De enige locatie waar waarschijnlijk bewoningscointinuïteit heeft bestaan, 

270 Gerrets & De Leeuwen, 2011, hoofdstuk 12; Gerrets & Williams, 219 

271 Gerrets & De Leeuwe, 2011

272 Fontijn, 2002; Rensink, 2008

273 Jansen, Fokkens & Van der Linde, 2002

274 Gerrets & Williams, 2011, 84
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Well-Aijen vindplaats A, is grotendeels vergraven. Mogelijk heeft ook aan de Kopseweg te Middelaar 
bewoningscontinuïteit van de Midden IJzertijd tot in de (vroeg-) Romeinse tijd bestaan.  275 
De overgang naar de Vroege Middeleeuwen is vooral aangetoond in Blerick (grafveld 3e-6e/7e eeuw) en 
Gennep-Stamelberg. Nederzettingsresten uit de 4e eeuw en 5e eeuw zijn in Blerick nog niet vastgesteld, maar 
wel in de nederzetting van Gennep-Stamelberg. De bewoningsporen reiken tot in de 5e en misschien wel de 
vroege 6e eeuw. Vondsten uit de 6e en 7e eeuw wijzen er voorts op dat ook daarna nog bewoning in de directe 
omgeving moet hebben bestaan. 

2.4.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
De vicus van Venlo heeft gezien zijn vroege vondstspectrum een militair begin gehad. De stichting lijkt te 
dateren in de zogenaamde Oberaden horizont (11-8 v. Chr.) of zelfs nog iets eerder (16/12 v. Chr.), waarmee 
zij samenvalt met invasies in Germania onder Drusus. Hoogstwaarschijnlijk moest deze militaire controlepost 
aan de Maas de bevoorrading van de legers, langs de Rijn en in Germania, bewaken (§ 2.4.5). De militairen 
lijken zich gedurende het tweede decennium terug te trekken, waarna zich vanaf Claudische tijd een civiele 
vicus ontwikkelt. 

Mogelijk hebben bij Grubbenvorst-Lottum en Belfeld-het Witveld stationes bestaan, waarbij te Lottum ook 
aanwijzingen voor een laat-Romeinse burgus bestaan.  276 Bij Lottum gaat het in de eerste plaats om de vondst 
van fragmenten van twee wij-altaren die gewijd zijn door militairen.  277 Deze vondsten wijzen op een heiligdom, 
maar kunnen indirect ook op de nabijheid van een militaire wachtpost wijzen. Dit laatste wordt verder 
ondersteund door antieke bronnen die zowel op een statio als ook een laat-Romeinse burgus wijzen.  278 
Behoudens de vroege militaire fase van Venlo bestaan ook aanwijzingen voor militaire aanwezigheid 
gedurende de laat-Romeinse tijd, in de vorm van verschillende deponeringen uit het eerste kwart van de 5e 
eeuw. Zo is in een ven of depressie op de westelijke oever van de Maas bij Kessel een depot van 10 laat-

Romeinse gouden munten en een vergulde en 
verzilverde Romeinse officiershelm gevonden.  279 
De depotvondst is te dateren tussen 410-415 n. 
Chr. en sluit daarmee aan bij de al bekende solidi-
schatvondsten uit Venlo (405-406). Het meest 
bijzondere van de helm is de kamversiering 
met daarop het Chi-Rho teken, ofwel het 
Christusmonogram (zie figuur 2.4.12). 

Figuur 2.4.12
De drager kwam waarschijnlijk uit het oosten van 
het Rijk en is hier verzeild geraakt tijdens de laatste 
campagne van keizer Constantinus III (407 n. Chr.). 
De helm (en munten) wijzen op een late militaire 
aanwezigheid en in dit geval tevens op een vroeg 
bewijs voor het Christendom. Onduidelijk blijft of het 

hier om een Versteckdepot of een rituele deponering gaat (zie ook de Peelhelm § 2.5.7 en de goudschat Echt-

275 Hermsen, 2013

276 Grubbenvort-Lottum: Bogaers & Rüger, 1978, 88, Bogaers, 1987. Belfeld-het Witveld: Willems, 1982

277 Bogaers, 1987 

278 Bogaers & Rüger, 1978, 88 

279 Hoevenberg, 2007. Hoevenberg verwijst naar Prins, 2000 en Aarts, 2000
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Peij § 2.11.9). 

2.4.10 Thema j Materiële cultuur 
Suburbane bewoning

Met betrekking tot Blerick kan nog steeds weinig over de materiële cultuur worden verteld, maar over Venlo 
des te meer. 
Het vondstensemble van het onderzoek aan de Maasboulevard maakte twee dingen duidelijk die vooraf alleen 
vermoed werden: Venlo is inderdaad een vicus (en geen rurale nederzetting of villa) én er is inderdaad een 
vroege militaire fase.

Militaire nederzetting  280

Op een militaire nederzetting wijst de datering en aard van het vroegste Romeinse vondstmateriaal, 
bestaande uit Augusteïsche vondsten van met name aardewerk en metaal. Hoewel geen sporen of structuren 
uit deze periode zijn aangetroffen, wijzen de omvang en gevarieerdheid van het complex er op dat ooit wel 
structuren aanwezig moeten zijn geweest. 
Het vroege aardewerk kent relatief hoge percentages Italische (Arretijnse) terra sigillata en dunwandig 
aardewerk, die op een Romeinse en niet een inheemse context wijzen. Metaalvondsten als een Aucissa 
fibula en een wangklep van een helm van het type Weissenau doen vermoeden dat soldaten aanwezig zijn 
geweest, maar het krachtigste bewijs voor militairen wordt gevormd door de samenstelling van de vroege 
munten. Zo valt in eerste instantie op dat het aantal munten uit Augusteïsche tijd relatief veel groter is 
dan aantallen uit overige perioden. De aantallen en samenstelling van het ensemble maken duidelijk dat 
het muntgeld op militaire aanvoerkanalen was aangesloten; parallellen hiervoor bestaan alleen uit andere 
militaire vindplaatsen. Mogelijk wijzen ook een aantal vroege fibulae op deze militairen of nazaten daarvan. 
Het gaat om zogenaamde spiraal- en Langton Down fibulae en enkele aucissa fibulae uit de vroege eerste 
eeuw (zie ook figuur 2.4.13), die respectievelijk met vrouwen en mannen van Gallo-Romeinse origine en dus 
niet-inheemse herkomst worden geassocieerd. 

vicus nederzetting  281

De post-Augusteïsche vondsten behoren tot die van een 
civiele vicus en niet die van een landelijke nederzetting. Dit 
kan worden afgeleid uit het enorme aantal én de samenstelling 
van het aardewerk. Met name de enorme aantallen 
transportaardewerk en Belgische waren zijn opvallend en 
worden in deze hoeveelheden niet op rurale nederzettingen 
gevonden (zie ook figuur 2.4.14).

280 Van der Velde et al., 2009, 599-602; Van der Linden & Reigersman-Van Lidth de Jeude, 2009, 110-126

281 Van der Velde et al., 2009, 602-610; Van der Linden & Reigersman-Van Lidth de Jeude, 2009, 126-184
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Figuur 2.4.13

De analyses van het aardewerk wijzen op een zwaartepunt van het aardewerkcomplex in de vroege fase 
van de vicus, de periode 40-120 n. Chr. Dit kan worden afgeleid uit het hoge percentage Zuid-Gallisch 
aardewerk en relatief weinig geverfd aardewerk, dat normaal gesproken in de loop van de 2e eeuw steeds 
belangrijker wordt als tafelservies.
Transportaardewerk in de vorm van (grote) amforen en dolia en (kleine) kurkurnen zijn opvallend goed 
vertegenwoordigd binnen contexten uit de 1e eeuw, hetgeen het belang van handel binnen (dit deel) van de 
vroege vicus aangeeft. Dat de percentages in contexten uit de 2e eeuw lager zijn, duidt waarschijnlijk op 
een verplaatsing van bepaalde activiteiten naar een ander deel van de vicus of misschien wel een andere 
vicus of overslagplaats.
Het onderzoek Venlo-Maasboulevard heeft ook redelijk veel fibulae (30 stuks) opgeleverd, die wat meer 
over de (kledingdracht en smaak van) bewoners vertellen. Daar waar de vroege fibulae op een niet-
inheemse herkomst van de eerste bewoners wees (zie boven), wijst een verandering in het spectrum 
dat de inheemse bevolking in het verloop van de 1e en 2e eeuw steeds meer binnen de nederzetting 
vertegenwoordigd is. 
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Figuur 2.4.14

Glas is weinig gevonden tijdens het onderzoek aan Maasboulevard, behoudens zeven stuks vensterglas, 
één fragment van een fles, negen van ribkommen, één fragment van een La Tène armband en vijf kralen 
konden 37 glasscherven niet aan een type worden toegeschreven. Opvallend misschien, gezien een 
mogelijke opslag- en omslagfunctie, is dat bijvoorbeeld geen flessen zijn gevonden.
Met betrekking tot de (binnen)architectuur zijn zowel resten van hout- als steenbouw gevonden. Hoewel 
weinig resten van steenbouw zijn aangetroffen, wijzen tubuli op het voorkomen van hypocaustsystemen en 
weinig beschilderd pleisterwerk op versiering binnen gebouwen. In het verleden, met name kort na WO II, 
zijn dichtbij de Maasboulevard reeds enige resten van steenbouw, waaronder een kelder gevonden.  282 
Aanwijzingen voor ambachtelijke werkzaamheden of producties zijn tot nu toe weinig gevonden. Schroot- 
en knipwerk en slakmateriaal wijzen wel op enige metaalbewerking op enkele achterterreinen. 
Volgens de onderzoekers van de Maasboulevard wijzen vele vondsten van bronzen vaatwerk en toiletgerei 
op een enigszins geromaniseerde bevolking van de vicus. Aangezien het aantal munten vanaf de vicus 
periode sterk terugvalt en voorts ook geen graffiti (op aardewerk), schrijfpennetjes (stili) of zegeldoosjes 
zijn gevonden, is de bevolking van Venlo nog niet echt vergelijkbaar met sterk geromaniseerde bewoners in 
steden als Nijmegen en Tongeren. 

Graven en grafvelden worden op meerdere locaties vermoed, maar alleen van Blerick-Antoniuslaan is wat 
meer bekend (§ 2.4.3). Opmerkelijk is de vondst van een sarcofaag aan de Vleeschstraat in Venlo in de 19e 
eeuw, hetgeen echter niet een locatie is waar een grafveld wordt verwacht.  283 

Rurale nederzettingen

Tot nu toe bestaat weinig informatie over de materiële cultuur op het platteland, aangezien weinig 
grootschalig onderzoek heeft plaats gevonden. Villa’s zijn nog niet of nauwelijks onderzocht. Opvallend 
is wel dat beide kleinschalig onderzochte villa’s (Arcen en Velden-Steening en Hout-Blerick) resten van 

282 Voor een overzicht, zie Van der Velden & Vreenegoor, 2009

283 Van der Velde & Vreenegoor, 2009, 21
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een badhuis blijken te hebben  284, terwijl de mogelijke villa (Arcen en Velden-Branderveld) tubuli van een 
hypocaustsysteem heeft opgeleverd. In Zuid-Limburg blijken namelijk lang niet alle villa’s ook een badhuis 
te hebben, maar dat geldt hier misschien niet.

De enige landelijke nederzetting die nagenoeg volledig is onderzocht, betreft vindplaats D in Well-Aijen, 
werkvak 1. Het vondstmateriaal van deze nederzetting wijst op een eenvoudige boeren nederzetting, 
zonder rijke materiële cultuur en zonder resten van steenbouw. Het gaat ook om zeer weinig materiaal: 
slechts 934 scherven.  285 Behoudens het alledaagse gebruiksaardewerk en gebruikelijke vondsten van 
natuursteen (maalsteenfragmenten), zijn niet of nauwelijks vondsten van metaal en glas aangetroffen 
en al helemaal geen luxe goederen zoals glazen of metalen vaatwerk. Slechts één fragment van een 
glazen fles is gevonden. De metaalvondsten bestonden uit een scharnierfibula, een bronzen haarspeld 
(11 cm lengte, platte kop), een fragment van vermoedelijk een holle armband en daarnaast 51 nagels 
en wat ondefinieerbare fragmenten. Opvallend was een groot aantal dakpannen bovenin de oostelijke 
omheiningsgreppel, uit een periode dat de greppel al gedeeltelijk was opgevuld. Het gaat om ruim 600 
fragmenten, waaronder slechts vijf imbrices. Het is niet duidelijk of dit materiaal van een dak van de 
aangetroffen structuur 15 afkomstig is, of dat nog een ander gebouw in de omgeving heeft gestaan. Ander 
bouwmateriaal in de vorm van natuursteen of keramiek is echter niet gevonden. Opvallend was ook een 
dakpanfragment dat iets ten oosten van vindplaats D gevonden is. Op het fragment werd een stempel 
aangetroffen (“C of G”) die mogelijk op het Xe legioen uit Nijmegen wijst.  286

Over het nederzettingsmateriaal uit Lomm kan weinig worden gezegd, omdat slechts kleine hoeveelheden 
zijn gevonden en ook eigenlijk geen duidelijke nederzetting is aangetroffen. Mogelijk heeft wel in een ten 
oosten van Lomm I aangrenzend gebied een Romeinse nederzetting gelegen. Het weinige vondstmateriaal 
van Lomm I bestaat vooral uit gebruiksaardewerk, metaal of glas is nauwelijks gevonden (6 stukjes glas 
en 14 metaalvondsten op 8,3 ha). Bij het aardewerk van Lomm I viel op dat niet of nauwelijks materiaal 
uit de 3e eeuw aanwezig is, terwijl wel een laat-Romeinse component aanwezig lijkt te zijn.  287 Opvallende 
metaalvondsten van Lomm I waren een bronzen knipmes, een sierpootje (van waarschijnlijk een kandelaar) 
en een gordelklem met laat-Romeinse versiering.  288 

Laat-Romeinse nederzetting Gennep-Stamelberg  289

Het vondstmateriaal uit de laat-Romeinse nederzetting van Gennep bestaat vooral uit handgevormd en 
gedraaid aardewerk, glas, metaal en vondsten van natuursteen en dateert tussen de late 4e eeuw en de 
6e eeuw. Het aardewerk is voor 60% gedraaid en voor 40% handgevormd. Dit handgevormde aardewerk 
is net als in Holtum-Noord goed vergelijkbaar met Nordseeküstenähe Keramik (NKN-aardewerk) en niet, 
zoals in Neerharen-Rekem (bij Maastricht) met Rheinwesergermanische Keramik (RWG-aardewerk).  290 
Het handgevormde aardewerk diende vooral als keukengerei, slechts een klein gedeelte ook als drinkgerei 
in de vorm van schaaltjes. Het gedraaide aardewerk diende vooral als tafelwaar en wijst op een netwerk 

284 De identificatie van een badhuis in de villa van Hout-Blerick is echter alleen gebaseerd op de vondst van een ronde 

baksteen (hypocausttegel) en daarmee nog niet zeker (mondelinge mededeling M. Dolmans). 

285 Vindplaatsen A en D hebben samen 1079 scherven opgeleverd, waarvan 145 van vindplaats D kwamen. Ter Wal & 

Tebbens, § 7.2.3

286 Ter Wal & Tebbens, 2012, 197-198

287 Reigersman, 2008, 69

288 Polak & Nooijen, 2008, 80-81 

289 Op basis van Heidinga & Offenberg, 1992

290 Schotten, 1991; 2009
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van Romeinse productiecentra als Keulen, Trier, Mayen en de Argonnen.  291 Opvallend is dat bijna 40% 
van het gedraaide aardewerk uit terra nigra bestaat, terwijl dit in ’Romeinse’ vindplaatsen als bijvoorbeeld 
Maastricht veel minder is. Sommige vormen terra nigra lijken met name op handgemaakt Germaans 
aardewerk (bijvoorbeeld Schaleurnen) te zijn geïnspireerd, net zoals bepaalde versieringen. In Gennep is 
redelijk veel glas gevonden, afkomstig van drinkglazen en –kommen en in slechts één geval van een fles. 
Typisch voor dit laat-Romeinse glas is de slechtere kwaliteit van het glas in vergelijking met de midden-
Romeinse periode. Het gaat meestal om onzuiver, groen gekleurd glas met luchtbelletjes. De meest 
typische glasvorm voor deze periode is de konische beker zonder voet.
De metaalvondsten uit de laat-Romeinse tijd onderscheiden zich vooral voor wat betreft de fibulae, 
aangezien Germanen een andere dracht en bijbehorende mantelspelden bezaten. Vanaf de laat-Romeinse 
tijd komen bijvoorbeeld typische boogfibulae, zoals kruisboogfibula voor. In Gennep zijn ook aanwijzingen 
voor metaalbewerking gevonden, in de vorm van schroot- en knipwerk en onder andere ook een gietvorm. 
Het gaat daarbij zowel om het werk van een edelsmid als van een ‘gewone’ smid. Op laat-Romeinse 
vindplaatsen en zo ook in Gennep worden veelal redelijk veel kleine follis-muntjes gevonden, klein 
kopergeld dat met name tussen 388 en 402 is geslagen. Het kan echter langer in gebruik zijn gebleven, 
aangezien de muntproductie in de Gallische en Italische ateliers zeer sterk afneemt na 402 n. Chr. en 
vrijwel geen nieuw bronsgeld naar de grensgebieden komt.  292 

Overige laat-Romeinse vondsten komen van onderzoeken aan de Maasboulevard te Venlo en het 
kazerneterrein/MFC te Blerick.  293 Tijdens de opgraving op het kazernekwartier is nog een munt van 
Gratianus uit Lyon (367-383) gevonden, dat doorboord is en dus mogelijk ook nog later is gedragen. Uit de 
haven bij de Maasboulevard komt een gouden munt van Constantijn II (einde vierde eeuw n.Chr). 

Graven en grafvelden

De graven van Lomm II hebben nauwelijks bijgiften opgeleverd, die ook vooral verbrand waren en dus 
van de brandstapel kwamen. Alhoewel uit grafvelden uit de 2e eeuw bekend is dat meestal een bepaald 
inventaris of servies wordt meegegeven (bijvoorbeeld een bord, een beker en een kruik) is dit bij de graven 
van Lomm II niet of nauwelijks het geval. De graven van Lomm fase III hebben iets meer bijgiften dan in 
Lomm fase II en lijken ongeveer evenveel verbrande als onverbrande keramiek te bezitten. Van de drie 
hoofdvormen bord, beker en een kruik komen nu verschillende combinaties voor, maar slechts in één graf 
alle drie.  294 In vier graven worden twee van de drie vormen gevonden, terwijl drie overige graven alleen een 
pot bevatten. Opmerkelijk is het jongere ‘graf’ uit het eerste kwart van de 2e eeuw op Lomm II. Indien dit 
een graf is, getuigt het van een ander ritueel, namelijk inhumatie, én met duidelijk meer bijgiften (2 borden, 
een pot en een kom). Dit wijst op een verandering in rituelen, terwijl vervolgens het grafveld zelf ook uit 
gebruik raakt. 
Kenmerkend voor de graven van Lomm III schijnt ook het meegeven van een pot te zijn, ongeacht de 
leeftijd of het geslacht van de overledene. De aanwezigheid van een pot lijkt hier belangrijker dan een 
bepaald servies. Samenvattend lijkt dus wel een groeiende culturele invloed vanuit de ‘Romeinse’ wereld 
plaats te vinden, maar wijzen de potten tegelijkertijd ook op een lokale variatie in het grafritueel.

291 Heidinga & Offenberg, 1992, 95

292 Kemmers, 2012, 128

293 Mondelinge mededelingM.Dolmans

294 Gerrets & Williams, 2011, crematiegraf 6.
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2.5 Peel en peelrestanten 

Peel en peelrestanten
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vroeg-Romeinse tijd
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-

+ -

midden-Romeinse tijd - - - - - - - -

laat-Romeinse tijd - - - - - + + -

Tabel 2.5.1 Overzicht Peelen peelrestanten
Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.5.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap
Landschap   295

Het deelgebied “Peel en peelrestanten” bevindt zich langs de noordwestelijke grens van Limburg met 
Noord-Brabant. De Peel is een veengebied dat is ontstaan op de waterscheiding tussen enkele Brabantse 
en Limburgse beken. Het veen is gevormd tijdens het Holoceen op een zwak golvend dekzandlandschap 
uit de laatste ijstijd. De veengroei begon al vroeg in het Holoceen als gevolg van vernatting in geïsoleerde 
laagten en breidde zich steeds verder uit tot een aaneengesloten hoogveengebied. Vanuit de veenkernen 
uit het Laat Weichselien, die werden gevoed door grondwaterstromen vanuit het dekzandeiland Weert-
Nederweert, is gedurende het Holoceen geleidelijk een uitgestrekt veenkussen ontstaan, waar alleen 
de hoogste zandkoppen nog doorheen staken. Vanaf het einde van de 19e eeuw wordt het mogelijk ook 
hier gronden te ontginnen. In de Groote Peel had voorheen alleen op lokale schaal enige turfwinning 
plaatsgevonden, maar vanaf het begin van de 20e eeuw vond steeds grootschaligere ontginning plaats. 
Met behulp van een uitgebreid net van sloten en vaarten, werd het veen ontwaterd en kon de turf tot 
aan het onderliggende zand worden afgegraven. Door turfwinning, ontwatering, ontginning en afgraving 
zijn aanzienlijke delen van dit vroegere veenlandschap daarom grotendeels verdwenen (Peelrestanten), 
waardoor het onderliggende zwak golvende dekzandlandschap met hier en daar een hogere dekzandrug, 
weer aan het oppervlak ligt. In de Historische Provincie Atlas van Limburg is dit natte Peellandschap vrij 
nauwkeurig in beeld gebracht. Een droge enclave (‘eiland’) in dit natte gebied is Meijel en omgeving.

295 Naar Van der Gaauw, 2008; Verhoeven, 2009
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Uit de bodemkaart blijkt dat plaatselijk, in de lagere terreindelen, nog wat veen bewaard is gebleven.  296 
Halverwege de 20e eeuw stagneerde de turfwinning, onder andere door concurrentie van steenkool, 
een slinkende veenvoorraad en een groeiende weerstand vanuit natuurbeschermers.  297 Uiteindelijk hield 
de turfwinning in de Peel in 1984 op en werden de resterende veengebieden, zoals de Groote Peel, 
aangewezen als natuurreservaat. 

Hoewel de veengronden vanwege de nattigheid niet geschikt waren voor bewoning, zijn de gebieden 
waarschijnlijk wel interessant geweest als jachtterrein voor jagers en verzamelaars en wie weet ook 
voor mensen uit de perioden daarna. Dit geldt met name wanneer op omringende hogere gronden 
archeologische nederzettingen voorkomen. Het veengebied is gedurende de gehele prehistorie dus niet 
of nauwelijks interessant voor bewoning geweest en dit veranderde ook niet gedurende de Romeinse 
tijd. Of het gebied wel regelmatig werd opgezocht en waarom blijft grotendeels onbekend. Aangenomen 
wordt dat natte delen van het landschap, zoals veen- en moerasgebieden, hoogstwaarschijnlijk wel tot het 
mentale landschap van mensen uit de Prehistorie en ook de Romeinse tijd behoorden: dergelijke natte 
landschappen werden gebruikt om met het bovennatuurlijke te communiceren, in de vorm van offers en/
of rituelen.  298 Een belangrijk voordeel voor eventuele archeologische vondsten in deze natte gebieden is 
dat goede conserveringsomstandigheden voor met name organisch materiaal bestaan. Door de relatief 
beperkte archeologische kennis van deze natte gebiedsdelen, zijn deze vanuit wetenschappelijk oogpunt 
van groot belang; bij uitstek hier liggen mogelijkheden voor het verwerven van nieuwe inzichten op 
archeologisch gebied.

Eigenlijk zijn in het deelgebied Peel en peelrestanten alleen toevalsvondsten van (rituele) deponeringen 
bekend, maar deze konden tot nu toe niet worden ‘terug vervolgd’ tot bewoning, begraving of heiligdommen 
in de omgeving. Wegen zijn ook niet aangetroffen. De bekende Romeinse vindplaatsen betreffen twee 
bijzondere vondsten die hoogstwaarschijnlijk als rituele deponeringen geïnterpreteerd moeten worden 
(§ 2.5.7) en twee vindplaatsen van onbekende aard. De laatste twee betreffen twee vindplaatsen in de 
gemeente Venray, met vondsten van een bronzen munt en aardewerk.  299 Hiermee bestaat dus geen verdere 
informatie over de aard van deze vindplaatsen.

Cultuurlandschap

Het gebied werd pas in cultuur gebracht in de 19e eeuw en werd voorheen alleen voor turfwinning gebruikt. 
Alhoewel turfwinning uit de Romeinse tijd bekend is, is onbekend sinds wanneer in de Peel turf werd 
gestoken. 

Palynologisch onderzoek

Palynologisch onderzoek uit de Romeinse tijd is alleen bekend met betrekking tot het pollenonderzoek 
van leervondsten bij de Peelhelm. Zij vertellen echter vooral iets over de directe omgeving van de (rituele) 
deponering (zie verder), namelijk dat het om een ondiep, doorwaadbaar gedeelte in het moeras ging.  300 

296 Stiboka, 1972

297 Renes, 1999

298 De meeste rituele deposities en offers, uit zowel de Steentijd, de Bronstijd, de IJzertijd als de Romeinse tijd, 

kunnen in verband gebracht worden met een watervoerende omgeving. Dit blijkt uit tal van vondsten, niet alleen in 

Nederland, zie ook Fontijn, 2002.

299 ARCHIS 16146 en 32710

300 Zie onder andere Van Driel-Murray, 2000b en Joosten, 2006. Het vaststellen van een ondiep gedeelte van het 
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2.5.2 Thema b Bewoning
Bewoningsresten zijn niet bekend in het gebied.

2.5.3 Thema c Begraving
Begravingsresten zijn niet bekend in het gebied.

2.5.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Het boerenbedrijf was in de Romeinse tijd de belangrijkste bestaanswijze, zodat een directe relatie bestaat 
tussen bewoning en economie en het land-en water gebruik. Moerasachtige gebieden behoorden niet tot dit 
‘dagelijkse’ leven, maar ze hadden wel een mentale en sacrale betekenis (§ 2.5.7). 

Infrastructuur

In het gebied zijn geen resten van infrastructuur gevonden en het is natuurlijk zeer de vraag in hoeverre zich 
hier wegen hebben bevonden. Desalniettemin moet de vroegere mens enkele routes door het gebied hebben 
gebruikt, gezien een aantal rituele deponeringen (zie verder). 

Ambacht/productie

In het gebied zijn geen resten van ambachtelijk werk of producties bekend. 

2.5.5 Thema e Locatiekeuze
Moerasachtige en natte gebieden werden soms speciaal uitgekozen voor bepaalde rituelen of offergaven. Met 
name langs bruggen over of routes door beekdalen en moerassen worden vaker deponeringen gevonden, uit 
nagenoeg alle archeologische perioden en zo ook de Romeinse. 

2.5.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
Rituele deponeringen in moerasachtige gebieden en natte delen in het landschap vertellen ons meestal niets 
over de aard en samenstelling van de samenleving ter plaatse. De vondsten zelf kunnen soms wel wat over 
herkomst, status en/of netwerken van de degene die offerde vertellen, maar het is niet zeker of deze in de 
omgeving woonde of slechts op doorreis was. Beide bekende deponeringen (§ 2.5.7) betreffen ‘waardevolle’ 
objecten, waarmee enige status aan de offergever kan worden toegeschreven. Daarnaast getuigen beide 
vondsten ook van een netwerk dat tot in militaire kringen reikte. Het is duidelijk dat militairen uit het Romeinse 
leger of hulptroepen (auxiliarii) een belangrijke aspect binnen de Romeinse maatschappij vervulden, maar 
welke rol zij specifiek speelden binnen de lokale samenleving op (of vlakbij) de Peel blijft onbekend. 

2.5.7 Thema g Rituele praktijken 
Geloof en geloofsuitoefening is natuurlijk van alle tijden en daarbij hoort ook dat men daarvoor bepaalde 
– vaste? – plaatsen steeds weer opzoekt. Hiertoe behoren niet alleen begraafplaatsen of tempels, maar 
ook openlucht heiligdommen of bijzondere locaties in het landschap. Zo blijken in Nederland en Europa 
moerassen en natte delen in het landschap reeds sinds het Neolithicum regelmatig opgezocht te worden 
om bepaalde offers achter te laten. In principe kunnen vele plaatsen binnen deze ‘natte’ landschappen voor 
verschillend gemotiveerde offers zijn uitgekozen, maar een veelvoorkomende locatie is langs een brug of 
route door een beekdal.  301 Gevonden worden natuurlijk vooral de anorganische resten van dergelijke offers, 
maar het is waarschijnlijk dat ook organische objecten of voedsel geofferd werden. 

terras bevestigde het idee dat de vondst niets te maken heeft met iemand die verdwaald en verdronken was. 

301 Zie onder andere Roymans, 2007; Roymans & Sprengers, 2011en 2012
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Uit het deelgebied Peel en peelrestanten zijn twee bijzondere vondsten bekend, die waarschijnlijk met 
dergelijke rituelen te maken hebben.

Het gaat in de eerste plaats om de beroemde 
‘Sierschijf van Helden’, die in de 19de eeuw tijdens het 
steken van turf aan de Kesselsche velden is gevonden 
(figuur 2.5.1). De vergulde zilveren sierplaat is versierd 
met een reliëfversiering van een gevecht tussen een 
man en een leeuw en andere wilde dieren daar 
omheen. De schijf moet oorspronkelijk in de 1ste eeuw 
v. Chr. in Thracië zijn gemaakt en de vraag is dan 
natuurlijk hoe de schijf in Nederland terecht is 
gekomen? Dit kan gebeurd zijn via handel of 
plundering in de Late IJzertijd (contacten tussen Kelten 
en Thracië), maar ook gedurende de Romeinse tijd 
(bijvoorbeeld soldaten uit het Romeinse leger die in 
Thracië hadden gediend).  302 De locatie in het veen kan 
wijzen op een offerritueel, met name in het geval van 
een datering in de Late IJzertijd, maar ook in Romeinse 
tijd. 

Figuur 2.5.1 
 
Nog beroemder misschien is de zogenaamde Peelhelm die eveneens tijdens turfsteken in 1910 bij 
Helenaveen, op de grens van Limburg en Noord-Brabant, is gevonden. Het gaat om een vergulden zilveren 
helm met inscriptie uit de 4e eeuw, die heeft toebehoord aan een officier uit het Romeinse leger. De helm is 
samen met munten, een fibula, een zwaardschede, schoenen en resten van een zak en of tent gevonden.  303 
Aangenomen wordt dat de vondst als offer geïnterpreteerd moet worden. Mogelijk offerde deze officier zijn 
uitrusting als dank voor een goed verlopen veldslag of een eervol ontslag uit de militaire dienst. 

Figuur 2.5.2
2.5.8 Thema h Langetermijn perspectief
Het verkiezen van moerasachtige en natte landschappen voor bepaalde rituelen gaat terug op een 
lange traditie vanuit het Neolithicum.  304 Ongeacht grotere veranderingen in de samenlevingen vanaf het 
Neolithicum tot in Romeinse tijd, worden steeds weer offers achtergelaten. Opvallend daarbij is dat het 
bijna altijd om wapens of anders aan militairen gerelateerde giften gaat, zoals bijlen, lanspunten, zwaarden, 

302 Van Enckevort & Hendriks, in druk, 106

303 Van Driel-Murray, 2000b

304 Fontijn, 2002; Rensink, 2008
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dolken, uitrustingsstukken, fibulae, gordelhaken, etc. Onduidelijk is of dit gebruik na de Romeinse tijd wordt 
voortgezet.

2.5.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
Beide bekende deponeringen kunnen met krijgsgeschiedenis in verbinding worden gebracht, omdat beide 
hoogstwaarschijnlijk door militairen zijn gedeponeerd. De schijf van Helden kan via militairen in de Peel 
terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld door Kelten die Thracië plunderden (in de Late La Tène periode) of door 
‘Romeinse’ militairen die in Thracië gediend hadden. 
De gouden helm heeft zeker toebehoord aan een officier die in dienst was van het Romeinse leger in de 
4e eeuw. De vondst vertelt iets, maar niet alles, over de uitrusting van deze officier en verwijst naar een 
periode waarin regelmatig tegen Germaanse plunderaars werd gevochten. 

2.5.10 Thema j Materiële cultuur 
Over de materiële cultuur van bewoners in de Peel is eigenlijk niets bekend, tenminste voor wat betreft 
het dagelijkse leven. De offers vertellen ons wel iets over de status, rijkdom en netwerken van bepaalde 
mensen, maar het is zeer de vraag of deze ook in de buurt geleefd hebben. 
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2.6 Beekdalen Noord-Limburg 

Beekdalen Noord-
Limburg
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vroeg-Romeinse tijd

+

+ + - + + +

++

- +

midden-Romeinse tijd +++ ++ ++ ++ +++ ++ - +++

laat-Romeinse tijd ++ - ++ ++ ++ - + +

Tabel 2.6.1 Overzicht Beekdalen Noord-Limburg
Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.6.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap
Landschap  305

Door de insnijding van de Maas in het oosten ontstond er een waterscheiding op de Peel, van waaruit 
diverse beken ontsprongen die in oostelijke richting stroomden naar het dieper gelegen Maasdal. 
Hierdoor is het landschap sterk versneden door enkele evenwijdig aan elkaar lopende beekdalen. Een 
belangrijke karakteristiek van dit gebied is de sterke afwisseling van natte (de beekdalbodems) en droge 
gebieden (interfluvia) daartussen, waarbij men beekdalbodems, beekdalranden en dekzandlandschappen 
kan onderscheiden. Tot dit gebied wordt ook het niet-doorsneden ‘eiland van Californië’ gerekend 
(tussen Maasbree en Tienray/Swolgen). Het is een zwak golvend dekzandgebied tussen de laat-glaciale 
Maasterrassen en de beekdalen.

In een dekzandlandschap kan men dekzandvlaktes, dekzandruggen, (lage) landduinen en beekdalen 
onderscheiden. Ten westen van het beekdalstelsel is het dekzand vooral in de vorm van vlakten 
afgezet, in oostwaartse richting gaat deze dekzandvlakte geleidelijk over in een gebied met dekzand 
welvingen. Het grootste gedeelte van het Beekdalenlandschap Noord-Limburg wordt gevormd door 
grote aaneengesloten dekzandruggen met beekdalen daartussen. Op enkele locaties bestaan echter 

305 Samengesteld op basis van Moonen, 2007 en Van der Gaauw, 2008
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ook (lage) landduinen. De dekzandruggen vormen het bovenste deel van het dikke pakket periglaciale en 
eolische zanden, die voornamelijk gevormd zijn aan het einde van het Weichselien. De meeste landduinen 
liggen op de waterscheiding tussen twee beekdalen, direct langs de beekdalen of op de overgang van het 
dekzandlandschap naar de lagere Maasterrassen. De bodems in dit dekzandlandschap met beekdalen 
bestaan uit podzolgronden en enkeerdgronden op de dekzandruggen en kalkloze zandgronden in de 
beekdalen. 

Cultuurlandschap

Het dekzandlandschap zal met name in de buurt van de beekdalen gunstig voor bewoning zijn geweest, 
met droge delen voor bewoning en akkers en beekdalen voor beweiding en de watervoorziening. Roymans 
en Gerritsen en stelden in hun synthese over het Zuid-Nederlandse dekzandgebied tussen Maas, Demer 
en Schelde dat in het Neolithicum en de Bronstijd nog een half open landschap bestond, maar gedurende 
de IJzertijd een volledig open landschap was ontstaan.  306 Een eeuwenlange traditionele levenswijze met 
bewoning en beakkering binnen een systematiek van ‘zwervende erven’ en celtic fields had de leemarmere 
zandgronden uitgeput, zodat deze woeste gronden en heidegebieden niet meer geschikt waren voor 
bewoning. De leemrijkere zandgronden bleven wel geschikt voor landbouw, zodat vanaf minstens de late 
IJzertijd de bewoning zich hier sterk concentreert. Hier ontstaan de eerste plaatsvaste nederzettingen, die 
zich met name in de Romeinse tijd manifesteren. Het gebied Beekdalen Noord-Limburg is zo’n gebied.
Voor het Zuid-Nederlandse dekzandgebied wordt aangenomen dat ook in de Romeinse tijd reeds land bemest 
werd, zoals blijkt uit de aanwezigheid van potstallen vanaf (minstens) het tweede kwart van de tweede eeuw. 
In het gebied Beekdalen Noord-Limburg zijn onder andere in Venray-Hoogriebroek en Helden-Schrames 
aanwijzingen hiervoor gevonden.

Het gebied Beekdalen Noord-Limburg blijkt gedurende de Prehistorie al redelijk bewoond te zijn geweest, 
zodat het landschap waarschijnlijk deels reeds vóór de komst van de Romeinen in cultuur was gebracht. 
Dit lijkt te worden bevestigd door het gegeven dat in bijna alle Romeinse nederzettingen ook resten uit 
de prehistorie aanwezig zijn. In zowel Helden-Schrames, Venray-Hoogriebroek als Venray-De Hulst zijn 
nederzettingsresten uit de IJzertijd aangetroffen, waarbij in Venray-De Hulst en Helden-Schrames ook 
vondsten uit de Late IJzertijd aanwezig zijn. Vanuit de archeologische verwachtingskaarten valt op te maken 
dat redelijk veel Romeinse vindplaatsen in het gebied bekend zijn, maar deze niet gelijkelijk verspreid liggen. 
In de eerste plaats valt op dat de vindplaatsen zich vooral in het oosten bevinden, dus dichterbij het Maasdal. 
In de tweede plaats blijken redelijk veel vindplaatsen bekend te zijn in de gemeentes Venray en Venlo, in iets 
mindere mate in Peel en Maas en veel minder in de gemeente Horst-aan-de-Maas. 
Gedurende de vroeg-Romeinse tijd is het gebied waarschijnlijk minder dicht bewoond geweest, omdat 
geen Romeinse hoofdwegen door het gebied lopen. Desalniettemin zijn wel vondsten bekend uit de Late 
IJzertijd (Venray-De Hulst) en de vroeg-Romeinse tijd (Venray-Hoogriebroek). Uit het grote aantal Romeinse 
vindplaatsen in ARCHIS zou afgeleid kunnen worden dat het gebied in de midden-Romeinse tijd redelijk dicht 
bevolkt is geweest. Hoogstwaarschijnlijk was toen nagenoeg het gehele landschap in cultuur gebracht, een 
open landschap met akkers op drogere, goed ontwaterde delen en weiden en hooilanden in de beekdalen. 
Vergelijkbaar dus met grote delen van het dekzandlandschap in Oost-Brabant en Midden-Limburg.  307 
Waarschijnlijk zullen alleen hier en daar nog broekbossen in lagere delen hebben bestaan. 
Ook in de laat-Romeinse tijd zal het gebied minder dicht bevolkt zijn geweest, maar enige vindplaatsen 
hebben wel resten uit de laat-Romeinse periode opgeleverd. Zo zijn in de Romeinse nederzetting Horst-
Hoogveld aanwijzingen voor Germaanse immigranten uit de 3e of vroege 4e eeuw gevonden en heeft de in 
2010 onderzochte vindplaats Helden-Schrames resten uit de 4e en vroege 5e eeuw opgeleverd.

306 Roymans & Gerritsen, 2002

307 Roymans & Gerritsen, 2002
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De Romeinse infrastructuur heeft een verdere ontwikkeling van het cultuurlandschap ongetwijfeld versneld, 
maar binnen het gebied zelf is nagenoeg geen infrastructuur bekend (§ 2.6.4). 

Palynologisch onderzoek

Uit het gebied is geen palynologisch onderzoek bekend, maar botanische macroresten wijzen op akkerbouw 
en veeteelt rondom de nederzettingen (zie ook § 2.6.4).

2.6.2 Thema b Bewoning
De meeste vindplaatsen uit Archis bevatten niet of nauwelijks informatie over de precieze aard en 
ontwikkeling van de vindplaats of nederzetting. Een aantal grotere opgravingen van nederzettingen echter 
hebben vrij veel informatie opgeleverd, zodat het gebied redelijk goed onderzocht kan worden genoemd. 
Het gaat hierbij om de waarschijnlijke villa-nederzetting Venray-Hoogriebroek en de ‘normale’ inheemse 
nederzettingen Venray-De Hulst, Venlo-Heierhoeve en Horst-Hoogveld. Het nederzettingsonderzoek sinds 
2007 bestaat nog uit een grote opgraving te Helden-Schrames (2,17 ha), een kleiner onderzoek te Merselo-
Grootdorp en proefsleufonderzoeken te Venray-Leunen, Venray-Oirlo, en Venray-Oostrum.

Venray-Hoogriebroek  308

In het kader van de aanleg van de A73 is tussen 1990 en 1991 bij Venray Hoogriebroek een deel van een 
nederzetting uit de Romeinse tijd opgegraven (0,7 ha).  309 De nederzetting ligt op een dekzandrug tussen 
de beekdalen van de Oostrumsche beek en de Groote Molenbeek. Tijdens het onderzoek zijn resten uit de 
Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen aangetroffen, maar het gebied was niet continu 
bewoond. De aangetroffen sporen en structuren uit de Romeinse tijd dateren uit de eerste helft van de 3e 
eeuw, maar aangezien slechts een deel van de nederzetting is onderzocht zal deze hoogstwaarschijnlijk 
langer bewoond zijn geweest. Dit wordt ook bevestigd door ouder vondstmateriaal in de vorm van fibulae, 
munten en aardewerk, die op een opmerkelijk vroeg begin van de nederzetting wijzen: in het tweede kwart 
van de 1e eeuw!  310 Voorts kan uit veelvuldig aangetroffen bouwstenen van tufsteen, mergel en kalksteen en 
dakpannen afgeleid worden dat (minstens) één stenen gebouwen (of gebouw(en) met stenen funderingen) 
aanwezig is/zijn geweest, gebouwresten die normaal gesproken met villa’s worden verbonden. 

Bij het in 1990-1991 opgegraven areaal (figuur 2.6.1) gaat het op basis van de oriëntatie van de structuren 
om twee erven, die niet volledig zijn opgegraven:  311 twee woonstalboerderijen P en Q, meerdere bijgebouwen 
en een waterput. Woonstalhuis Q (circa 200-230 n. Chr.) kon slechts voor de helft worden onderzocht, 
maar woonstalhuis P (circa 230-250 n. Chr.) en ook de meeste bijgebouwen en de waterput zijn volledig 
onderzocht. Beide woonstalhuizen behoren tot het type Alphen-Ekeren en hebben geen nokstijlen in de korte 
zijde, zodat van schilddakconstructies moet worden uitgegaan.  312 
 

308 Op basis van Hoevenberg, 2007; Van Enckevort, 2012; Stoepker, et al., 2000; AMK-nr. 11126

309 Stoepker, 1997 en 2000

310 Van Enckevort, 2012, 87. Zeer opmerkelijk is ook een munt geslagen onder Claudius, voorzien van vier kloppen. 

Dergelijke munten met kloppen worden normaal gesproken alleen in legerkampen in Nijmegen aangetroffen. 

311 Van Enckevort, 2012, 74

312 Het is theoretisch ook mogelijk dat een nokstij op een stiep heeft gestaan die geen dioepe sporen heeft nagelaten. 
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Figuur 2.6.1

Woonstalhuis P was uitzonderlijk goed bewaard. Het gebouw had drie nokstijlen, was 33 x 9 m groot en 
bezat nagenoeg nog alle wandpalen (figuur 2.6.2). Aangezien in de oostelijke helft op de as een haard werd 
gevonden, is dat gedeelte van het gebouw als het huishoudelijk deel geïnterpreteerd (circa 150 m2), terwijl 
de westelijke helft (circa 160 m2) dan de stal moet zijn geweest. Het gebouw lijkt maar liefst vijf ingangen 
te hebben gehad: één aan de westelijke korte zijde (stalgedeelte) en vier, twee maal twee tegenover elkaar 
aan de lange zijden (woongedeelte). 
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Figuur 2.6.2

Volgens Van Enckevort is voor de aanleg van gebouw P gebruik gemaakt van vaste voetmaten: gemeten 
vanaf de buitenkanten van het gebouw meet het gebouw namelijk precies 100 x 30 voet (pes drusianus).  313 
Woonstalhuis Q was meer dan 20 m lang en bijna 8,8 m breed, maar lijkt niet met behulp van een vaste 
voetmaat te zijn aangelegd. Dit gebouw heeft een verdiepte potstal (circa 8,8 x 11 m) in het oostelijke deel, 
die in vergelijking met andere Romeinse potstallen (2e of 3e eeuw) op de Zuid-Nederlandse en Noord-
Belgische zandgronden als één van de grootste kan worden beschouwd.  314 De diverse bijgebouwen zoals 
de schuur voor graan en hooi (structuur R)  315, lange schuren voor opslag, spiekers voor opslag en de 
waterput met een vierkante bekisting van eikenhout, hoorden waarschijnlijk allemaal bij boerderij P en niet 
tot Q. 

313 Men had de oorspronkelijke Romeinse pes monetalis (=29,617 cm) en de pes drusianus (=33,319 cm), een 

oorspronkelijke in Gallië en Germanië gebruikte voetmaat. Van Enckevort, 2012, 76.

314 Van Enckevort, 2012, 79-80: in Hoogeloon (Noord-Brabant) bijvoorbeeld variëren de potstallen tussen 47 en 74 m2 

en in Oosterhout (Noord-Brabant) tussen 42 en 63 m2. In Deurne-Grootbottelsche Akker werd een exemplaar met 

precies dezelfde dimensies aangetroffen, maar de rest had daar groottes tussen 48 en 66 m2. 

315 Gebouw R kreeg een functie als graanopslag toegekend op basis van grote hoeveelheden verkoold graan, zowel 

bedekte gerst, emmertarwe als pluimgierst. 
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Opvallend zijn ook de plattegronden van de bijgebouwen W, X en Y, zogeheten zaunparallele Pfostenroste, 
die in Nederland relatief weinig voorkomen.  316 Het gaat om smalle eenbeukige gebouwtjes, ofwel 
plattegronden van in rijen tegenover elkaar geplaatste paalsporen. De plattegronden zullen, op basis van 
de oriëntatie en gebruikte voetmaten (ook in afstand tot gebouw P), eveneens tot het erf van boerderij P 
hebben behoord. Omheiningsgreppels werden niet aangetroffen.

Van Enckevort ziet voor Venray-Hoogriebroek sterke parallellen met de villa-nederzetting Hoogeloon 
(Noord-Brabant), waar eveneens een relatief vroege stichting bestaat (eerste helft 1e eeuw), in de 2e eeuw 
een villa hoofdgebouw wordt aangelegd en in de 3e eeuw het hoofdgebouw uit gebruik raakt en alleen 
nog ‘normale’ boerderijen aanwezig zijn.  317 Dit laatste kan in Hoogriebroek natuurlijk niet direct bewezen 
worden, maar gebouwresten van steen zijn in ieder geval wel in sporen uit de 3e eeuw terecht gekomen. 
Volgens Van Enckevort kan de nederzetting Venray-Hoogriebroek als villa-nederzetting worden opgevat en 
bevonden zich rondom de villa enkele ondergeschikte satellietnederzettingen (figuur 2.6.3). Deze overige 
vindplaatsen hebben namelijk nergens resten van steenbouw opgeleverd. De villa van Hoogriebroek zou 
dan een gebied van circa 3000 ha overheerst hebben, het ingeschatte areaal tussen de Oostrumsche 
beek en de Grote Molenbeek.  318 Onder andere op basis van enkele vroege metaalvondsten, zoals een 
munt geslagen onder Claudius met vier kloppen, wordt verondersteld dat directe relaties met het leger in 
Nijmegen hebben bestaan en dat via deze relaties agrarische producten aan het leger werden verkocht.
 

Figuur 2.6.3

316 Van Enckevort, 2012, 83: parallellen hiervan in Zuid-Nederland zijn aangetroffen in Beers-Gassel, Blerick-

Heierhoeve, Helmond-Brandevoort, Breda-West en Nistelrode-Zwarte Molen, waarvan dus alleen Blerick in Limburg 

ligt.

317 Van Enckevort, 2012, 89; Hiddink, 2014

318 Van Enckevort, 2012, 90-92
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Venlo-Heierhoeve

In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd bij Venlo-Heierhoeve een bijzondere inheems-Romeinse 
nederzetting aangetroffen, een onderzoek dat nog niet volledig is uitgewerkt maar wel in verschillende 
artikelen beschreven is.  319 Tijdens het onderzoek werden behoudens enkele bijgebouwtjes en twee Alphen-
Ekeren plattegronden (3 en 5 middenstaanders) twee driebeukige plattegronden aangetroffen (figuur 
2.6.4). Op basis van het vele handgevormd aardewerk worden de boerderijen toegeschreven aan Friese 
immigranten. Naast dit aardewerk zijn ook nog enkele hutkommen aangetroffen, die eveneens typisch zijn 
binnen de Overrijnse ofwel Germaanse cultuur. Opmerkelijk echter, in Heierhoeve, is een datering rond het 
begin van de 2e eeuw, zodat de nederzetting dus niet met Germaanse raids of immigranten uit de 3e eeuw 
in verband kan worden gebracht. De vondst van deze ‘zeer vroege’ Friese immigranten is nog steeds uniek. 
Blijkbaar vond een beperkte – door Romeinen gereguleerde – immigratie dus ook al eerder plaats. 

Figuur 2.6.4 

Venray-De Hulst  320 
Op een dekzandrug direct ten noorden van de Oostrumsche beek, slechts enkele kilometers ten noorden 
van Hoogriebroek werd bij Venray-De Hulst een groot deel van een 2e-3e eeuwse Romeinse nederzetting 
opgegraven.  321 De aandacht tijdens de opgraving ging vooral uit naar de Late IJzertijd, zodat van de 
Romeinse tijd niet alles is opgegraven.  322 De flank waarop de late-ijzertijd bewoning werd aangetroffen, 

319 Schotten, 1993, 1994, 1995 en 1998; Van Enckevort, 2001

320 Op basis van Hoevenberg, 2007; Van der Velde & Kenemans, 2003

321 Van der Velde & Kenemans, 2003

322 Zo zijn van de Romeinse nederzetting (circa 1,5 ha) de noordelijke, westelijke én zuidelijke begrenzingen niet 

precies vastgesteld.
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was in de Romeinse tijd in gebruik als akker. Er zijn slechts enkele aanwijzingen gevonden voor continuïteit 
vanuit de Late IJzertijd: slechts enkele vroeg-Romeinse scherven en één mogelijk vroeg-Romeins huis.  323 
Het is mogelijk dat overige bewijzen hiervoor in de nu niet onderzochte delen van de vindplaats te vinden 
zijn. De Romeinse nederzetting omvatte minimaal 10 boerderijen van het Alphen-Ekerentype, die enigszins 
vergelijkbaar zijn met die van Venray-Hoogriebroek en Horst-Hoogveld (zie onder). De Alphen-Ekeren 
plattegronden varieerden in lengte tussen 16 en 24 meter en in de breedte tussen 4 en 8 meter en bezaten 
2 tot 4 middenstaanders. De wanden bestonden soms uit wandgreppeltjes en soms uit paalsporen. Net 
als in Hoogriebroek lijken de meeste van deze gebouwen een schilddakconstructie te hebben gehad, 
aangezien geen nokstijlen in de korte wanden staan. Één exemplaar (huis 11) behoort tot het zogenaamde 
ontwikkelde Alphen-Ekeren type, waarbij enkele zware wandstijlen een nokstijl op de middenas hebben 
vervangen (zie § 2.1.2). Opvallend is dat nagenoeg alle huizen nagenoeg precies dezelfde oriëntatie 
bezitten (ZW-NO). Behoudens de woonstalhuizen zijn nog enkele kleinere bijgebouwen en meerdere 
spiekers (meestal ondateerbaar) vastgesteld, waarbij het lage aantal bijgebouwen (n= 3) opvalt. Enkele 
waterputten zijn aan de zuidrand van de nederzetting gevonden, maar omheiningsgreppels uit de Romeinse 
tijd ontbreken. 
De materiële cultuur van de nederzetting Venray-De Hulst lijkt er op te wijzen dat de bewoners minder 
welvarend of mogelijk minder geromaniseerd waren in vergelijking met de bewoners van Hoogriebroek; zij 
bezaten waarschijnlijk geen hoge status (zie ook § 2.6.10).  324 Directe aanwijzingen voor een beekovergang 
(of zelfs Romeinse weg) konden tijdens een beperkte begeleiding van graafwerkzaamheden in het beekdal 
van de Oostrumsche Beek ten zuiden van het onderzoeksgebied niet aangetroffen worden.  325 Dit ligt wel in 
de verwachting gezien de aanwezigheid van een grafveld en bijbehorende nederzetting (Stokven) direct ten 
zuiden van het beekdal, circa 900 m naar het zuidoosten (zie ook figuur 2.6.3).  

Horst-Hoogveld  326 
Op het dekzandplateau tussen de Grote Molenbeek en de Oostrumsche beek bij Horst-Hoogveld is een 
deel van een 3e of 4e eeuwse nederzetting onderzocht.  327 Het gaat om twee erven die zich op het hoogste 
deel van een zuidwest-noordoost verlopende dekzandrug bevonden. Beide erven zijn circa 50 x 50 
meter groot. Op erf 1 lagen twee zuidwest-noordoost georiënteerde gebouwen in elkaars verlengde met 
daaromheen enkele mogelijke ijzertijd spiekers. Het hoofdgebouw wordt gevormd door een Alphen-Ekeren 
plattegrond van 27,7 x 8 m met drie zware middenstijlen en een haardplaats op de as van de plattegrond. 
Het tweede gebouw was een schuur van circa 17 x 8 m. Het hoofdgebouw op erf 2 was ook circa 8 meter 
breed en had net als op erf 1 een stalgedeelte. Bij het hoofgebouw van dit tweede erf lagen verder 
nog een hutkom, een waterput en een schuur. Greppels of erfafscheidingen zijn niet gevonden. Beide 
hoofdgebouwen zijn tweebeukige Alphen-Ekeren plattegronden met zware middenstijlen en wandpalen. Ze 
hebben geen potstallen. Dit zou er volgens de onderzoekers op kunnen wijzen dat de bodem voldoende 
lemig en dus vruchtbaar genoeg was óf dat de nederzetting misschien niet primair een agrarische functie 
had, maar bijvoorbeeld gericht was op ijzerproductie. 
De hutkom op erf 2 was 3 x 3,5 meter groot, 30 cm diep en had een vlakke bodem en een dakconstructie 
met negen palen. Daarnaast werd nog een tweede, ‘losse’ hutkom gevonden tussen erven 1 en 2. Deze 
was 3 x 2,5 meter groot, 35 cm diep en had een dakconstructie met 2 zware palen.
Aan hutkommen wordt over het algemeen een Germaanse oorsprong toegekend en ze dateren beneden de 
rivieren meestal uit de 4e of 5e eeuw. In Horst-Hoogveld hebben de hutkommen vondstmateriaal opgeleverd 

323 Huis 4, een plattegrond van het type Oss-Ussen 5A. Van der Velde & Kenemans, 2003

324 Van der Velde & Kenemans, 2003, 67 

325 Van der Velde & Kenemans, 2003, 43-45; Hiddink, 2004, 99 

326 Op basis van Hoevenberg, 2007; Verhoeven, 2004

327 Verhoeven, 2002
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dat dateert tussen het einde van de 2e eeuw en het begin van de 4e eeuw. Beide hutkommen zijn niet 
afzonderlijk als vondstcomplex uitgewerkt en beschreven en dus ook niet met elkaar vergeleken.  328  
Opvallend voor het aardewerkcomplex van deze nederzetting is het hoge percentage handgevormde 
aardewerk, namelijk 35% (tegenover 65% gedraaid aardewerk). Aangenomen wordt dat handgemaakt 
aardewerk vanaf de 2e eeuw eigenlijk nagenoeg volledig door gedraaid aardewerk vervangen is. Een deel 
van het handgevormde aardewerk heeft een organische, kalk (bijv. schelpgruis- of bot-)magering en is veelal 
versierd. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om Overrijns aardewerk en wijst op de aanwezigheid van Germaanse 
immigranten, die vanaf de 3e eeuw de limesgrens overschreden. Het handgevormde aardewerk is gevonden in 
de hutkommen en vooral bij het hoofdgebouw op erf 1. Een directe vergelijking met het aardewerk uit Venray-
Hoogriebroek is niet gemaakt. 

Helden-Schrames

Het plangebied Helden-Schrames (circa 10 ha) is in 2004 middels proefsleuven onderzocht, waarna tijdens een 
opgraving, in vier fases tussen 2005 en 2008, in totaal een gebied van 2,2 ha is opgegraven. De opgraving, 
vooral in de zuidoostelijke hoek van het plangebied, leverde naast Romeinse resten ook resten op uit het 
Neolithicum, de Brons- en IJzertijd en de Middeleeuwen.  329 Het plangebied ligt op de noordelijke zijde van 
een dekzandwelving die ten noorden van het plangebied overgaat in het beekdal van de Kwistbeek. Deze nu 
rechtgetrokken maar oorspronkelijk meanderende beek mondt uit in de Maas, op circa 6 km ten oosten van het 
plangebied.
Helden-Schrames kent een opvallende bewoningsgeschiedenis. Behoudens de resten uit de vroeg-, midden- 
en laat-Romeinse tijd zijn ook nederzettingsresten uit de voorafgaande IJzertijd én de opvolgende Vroege 
Middeleeuwen aangetroffen. Zowel de overgang van de Late IJzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd als ook de 
overgang van de laat-Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen zijn echter zeer summier aanwezig. Het 
is daarom niet duidelijk of volledige continuïteit in bewoning heeft bestaan of toch één of meerdere (kleinere) 
bewoningshiaten hebben bestaan. 

Midden tot Late IJzertijd
Uit de Midden tot Late IJzertijd zijn twee huizen, een bijgebouw, twee spiekers, een waterkuil en meerdere 
kuilen onderzocht. Beide huizen (H23 en H94) lijken eerder in de Midden IJzertijd te dateren, maar voor het 
bijgebouw B34 is ook nog een vroeg-Romeinse datering mogelijk. Het gaat om een kleine plattegrond van 
7,5 x 5,5 m met wandgreppels met paalsporen én vier binnenstijlen binnen de plattegrond.

Vroeg-Romeinse tijd
De resten uit de vroeg-Romeinse tijd bestaan behoudens mogelijk dit bijgebouw B34 alleen uit een klein aantal 
sporen en vondsten. Deze geven in ieder geval aan dat menselijke activiteiten uit deze periode binnen of direct 
rondom het onderzochte gebied hebben plaats gevonden. Het gaat hierbij om vondsten én sporen onder de 
huisplattegronden H7 en H9 uit de midden-Romeinse tijd.

Midden-Romeinse tijd
Uit de midden-Romeinse tijd zijn vijf huisplattegronden, drie waterputten en meerdere kuilen aangetroffen, 
terwijl de meeste van de circa 36 Romeinse spiekers waarschijnlijk ook in deze periode dateren. De resten uit 
de midden-Romeinse tijd dateren tussen het derde kwart van de 2e eeuw en de eerste helft van de 3e eeuw. 
Een bewoningscontinuïteit vanaf de Late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd lijkt dus niet aanwezig.De spiekers 
betreffen vooral vierpalige spiekers, maar ook enkele zes- en achtpalige. Van de vijf huisplattegronden zijn 

328 Er lijken bijvoorbeeld duidelijke verschillen te bestaan in de percentages handgevormd en gedraaid aardewerk.

329 De Winter, 2005 en 2010
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er drie wat beter bewaard (H1, H7 en H9) en twee slechts ten dele.  330 Plattegrond H1 heeft minstens vijf 
middenstaanders en is minimaal 23 x 8,5 m groot, maar kan langer zijn geweest (grens onderzoeksgebied). 
De plattegrond heeft aan beide lange zijden wandgreppels met paalkuilen daarin.  331 H7 is 16,5 x 6,5 m groot 
en bezit 5 middenstijlen (35-100 cm diep) en wandgreppels (20 cm diep) met palen daarin (10-47 cm diep). 
Van de vier traveeën zijn de twee middelste duidelijk het grootst. Plattegrond H9 lijkt volgens de onderzoekers 
twee fases te kennen (zie figuur 2.6.5). In de eerste fase (H9a) gaat het om een plattegrond van 23 x 8 m, met 
vier of vijf middenstijlen. In fase H9b wordt dan één travee toegevoegd (een verlenging van het gebouw) en 
een middenstijl verwijderd en vervangen door twee zware wandstijlen op die hoogte. Indien het niet om een 
renovatie gaat maar om één groot huis, kan het als verlenging gedachte deel ook nog als een porticus aan de 
korte zijde geïnterpreteerd worden. 

Figuur 2.6.5

330 Plattegronden H2 en H5 zijn slechts gedeeltelijk gedocumenteerd, omdat ze oversneden werden door andere 

structuren.

331 Deze wandgreppels waren maximaal 10 cm diep, de paalsporen (waarschijnlijk voor het vlechtwerk van de wanden) 

tussen 6 en 17 cm. 
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Plattegronden H7 en H9 bezitten beide een grote potstal, maar het merkwaardige is dat deze potstallen 
zich buiten de plattegrond voortzetten. De onderzoekers verklaren dit met een ingang aan die zijde van 
de potstal óf een gebruik nádat het gebouw uit gebruik is geraakt. Dit laatste heeft in ieder geval plaats 
gevonden, want in beide potstallen is ook vroegmiddeleeuws vondstmateriaal gevonden. In beide gevallen 
gaat het trouwens om behoorlijk grote vondstcomplexen, die tijdens de opgraving helaas niet eenduidig 
stratigrafisch onderscheiden konden worden. In de potstal van H7, onregelmatig 5 x 4 m groot en 47 cm 
diep, zijn ruim 900 aardewerkscherven verzameld en voorts keramisch bouwmateriaal, metaal, natuursteen 
en glas. De potstal van H9, 11,5 x 7 m groot en 40 cm diep, leverde ruim 2600 stuks aardewerk op en 
daarnaast nog dakpanfragmenten, natuursteen (met maalstenen, stenen met kapsporen, slijpstenen, afslagen 
en slingerkogels) en dierlijk bot. Voorts zijn nog diverse (circa 20) bijzondere metalen voorwerpen in de 
potstal van H9 aangetroffen, zoals een hengsel in de vorm van een dolfijn, een balansschaal (Romeinse of 
Frankische weegschaal), een Francisca werpbijl (Frankisch, 4e-begin 5e eeuw), een Mars beeldje (midden-
Romeins), spijkers en 23 metaalslakken. Volgens de onderzoekers komt het beeldje van Mars van een 
iets dieper niveau dan de Francisca en moet dit wel degelijk als een midden-Romeinse context worden 
beschouwd.  332

De redelijke grote hoeveelheden keramisch bouwmateriaal uit de potstallen van H7 en H9 zouden er op 
kunnen wijzen dat deze gebouwen pannendaken hebben gehad.  333

Drie waterputten zijn in de midden-Romeinse tijd gedateerd: W1, W2 en W3. In de putten zijn nog 
verschillende houten constructies gevonden, soms beter, soms slechter geconserveerd. In W1 bevonden zich 
eikenhouten planken die om en om op elkaar waren geplaatst en waarvan per zijde 3 of 4 planken bewaard 
waren. Binnen de bekisting waren kleine ronde paaltjes geplaatst in de binnenhoeken, om de constructie te 
verankeren. W2 bezat resten van een holle boomstam die echter niet of nauwelijks bewaard was gebleven. 
In W3 werd verrassenderwijze een holle boomstam aangetroffen, met een ton daar omheen. De opgravers 
denken dat deze ton waarschijnlijk bovenop de holle boomstam had gestaan maar later is verzakt en over de 
boomstam is geschoven.  334 

Slechts twee greppels lijken op omheiningen uit de midden-Romeinse tijd te wijzen. Het gaat om kleine 
stukjes greppel ten zuiden van de plattegronden H1 en H2 die ook parallel lopen aan deze plattegronden en 
mogelijk de erven begrensden. Uiteindelijk worden vier erven gereconstrueerd voor de midden-Romeinse tijd, 
maar de structuren kunnen niet altijd eenduidig aan een erf worden toegeschreven. De erven, met woonhuis, 
bijgebouwtjes en soms ook een waterput, hebben een omvang van circa 30 x 40 m. 

Laat-Romeinse tijd
Uit de laat-Romeinse tijd dateren zes, mogelijk zeven huisplattegronden, één bijgebouw, één waterput, vier 
hutkommen en één erfafscheiding. Deze resten lijken te dateren vanaf de 4e eeuw, waarbij waarschijnlijk toch 
een klein hiaat van 50-75 jaar heeft bestaan. De plattegronden verschillen duidelijk van de midden-Romeinse 
Alphen-Ekeren plattegronden en hebben op één na ook alle een gelijke oost-west oriëntatie die duidelijk 
afwijkt van de zuidwest-noordoost gerichte gebouwen uit de midden-Romeinse tijd. De huisplattegronden 
betreffen (minstens) vier zogenaamde short houses van het type Wijster IIB en twee plattegronden van het 
duidelijk langere type Peelo-A-Wijster B. Beide plattegrondtypen zijn typisch voor de laat-Romeinse tijd. Deze 
plattegrondtypen (en de oriëntaties) vormen meestal de belangrijkste reden voor een laat-Romeinse datering, 
aangezien niet of nauwelijks een datering op basis van aardewerk mogelijk is. 
De vier plattegronden van het type Wijster IIB (H4, H6, H8 en H10) en een vijfde met zeer vergelijkbare 

332 Email van J. de Winter van 25-3-2015.

333 De Winter, 2010, 213-214

334 De boomstam kon in ieder geval dendrochronologisch gedateerd worden. De boom is in 159-160 n. Chr. geveld.
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dimensies (H12) hebben een lengte van tussen 8 en 10 m en een breedte van tussen 5 en 6 m 
(zie figuur 2.6.6). Waar de plattegronden van H4, H6 en H8 steeds wandpalen bezitten, heeft H10 
wandwandgreppeltjes met palen. H12 wijkt af met enkele wandpalen met daaromheen een greppeltje 
(mogelijk een drupgootgreppel?). In de best bewaarde plattegronden van H4 en H8 (paalsporen tussen 6 en 
42 cm diep) kunnen op basis van iets naar binnen geplaatste paalsporen twee ingangen gereconstrueerd 
worden: één in elke lange zijde, tegenover elkaar. In plattegrond H8 verdelen enkele paalsporen binnen 
de plattegrond het gebouw in een kleiner (1/3 groot) en een groter deel (2/3 groot). De ingangen bevinden 
zich in de grote ruimte, precies langs de binnenwand. In het grotere gedeelte ligt ook een haardplaats. 
Bij plattegrond H6 kan mogelijk een ingang gereconstrueerd worden aan de hand van een mogelijke 
‘ingangskuil’, een vaker vastgesteld verschijnsel bij plattegronden uit de laat-Romeinse tijd.  335 Het gaat 
hierbij om kuilen van circa 1 x1 m groot die precies buiten voor de ingang lagen, die mogelijk werden 
afgedekt met een ‘veerooster’ om het passeren van vee tegen te gaan.

Figuur 2.6.6

De twee plattegronden van het type Peelo-A-Wijster B, de plattegronden H35 en H97, betreffen grotere 
plattegronden die elkaar hebben opgevolgd (figuur 2.6.7). Structuur H35 was het slechtst bewaard, omdat 
hij door H97 wordt oversneden. De plattegrond heeft een lengte van 15,5 m en een breedte van 5,5 m. 
Mogelijk bevindt aan de zuidelijke lange zijde een zogenaamde ‘ingangskuil’(zie boven). 
H97 was veel beter bewaard gebleven met paalsporen tussen 6 en 54 cm diep onder het vlak. Het gaat om 
een nagenoeg volledige plattegrond van 19 x 6 m, met de typische kernconstructie van zes binnenstijlen. 
De plattegrond wordt in twee even grote delen verdeeld door een rij palen, tussen de middelste van de 
binnenstijlparen. Aan beide zijden van deze dwarswand bevinden zich ingangen, twee in de ene lange zijde 
en één in de andere. Voor één van deze ingangen bevond zich wederom een ‘ingangskuil’ (zie boven).

335 De onderzoekers verwijzen bijvoorbeeld naar Goirle-Huzarenwei in Noord-Brabant (Bink, 2005).
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Figuur 2.6.7

Het bijgebouw B81 betreft een 5 x 7 m groot, éénbeukig gebouwtje. De enige waterput (W4) bezat een holle 
boomstam, met daaromheen een houten constructie die als reparatie is geïnterpreteerd: aan vier zijden 
verticaal geplaatste planken, met houten palen in de binnenhoeken. 

Net als bepaalde plattegronden zijn ook hutkommen typisch voor de laat-Romeinse tijd. In Helden-
Schrames zijn vier van deze kleine ingegraven structuren gevonden, tussen 2,5 x 1,8 m en 4 x 3 m groot 
en tussen 0 en 74 cm diep. Het aantal paalsporen voor een dakconstructie varieerde per hutkom. Hutkom 
26 was 4 x 3 m groot, was nog slechts 14 cm diep en bezat 8 paalsporen. Hutkom 27 was 3,3 x 2,7 m groot 
en was nog 26 cm diep. Deze hutkom bezat slechts twee palen: één op elke korte zijde. Hutkom 28 was 
2,5 x 1,8 m groot en 74 cm diep en heeft slechts 3 of 4 paalsporen opgeleverd. Hutkom 100 was 2,7 x 2,1 m 
groot maar bezat geen kuil. Wel werd een dun wandgreppeltje (8 cm diep) met paalsporen (10-42 cm diep) 
vastgesteld. Vergelijkbare hutkommen met wandgreppeltjes zijn ook aangetroffen in Gennep (zie § 2.4.2) en 
Goirle.  336

Voor de laat-Romeinse tijd reconstrueren de onderzoekers één erf van circa 50 x 30 m, met een 
hoofdgebouw, een waterput en hutkommen. 

336 Goirle-Huzarenwei, hutkom 18, zie ook Bink, 2005
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Vroege Middeleeuwen
Uit de opvolgende Vroege Middeleeuwen zijn minstens twee huisplattegronden herkend (H3 en H11). Het 
gaat om éénbeukige gebouwen met tussen wandjes, die overeenkomen met het plattegrondtype Odoorn 
A uit 500-560 n. Chr. Getuige de vondsten in de potstallen van H7 en H9 moeten deze structuren nog 
(gedeeltelijk) open zijn geweest. 
 
De overig onderzoeken in het deelgebied Beekdalen Noord-Limburg betreffen kleinschalige 
proefsleufonderzoeken. De onderzoeken te Venray-Oostrum (Thienweg)  337 en Venray-Oirle  338 hebben 
eigenlijk alleen wat Romeins vondstmateriaal maar geen sporen uit deze periode opgeleverd. Het 
proefsleuvenonderzoek te Venray-Leunen was veel succesvoller.  339 In vier proefsleuven werden resten van 
minstens vier structuren vastgesteld, grotere gebouwen en spiekers die op basis van het vondstmateriaal 
voorlopig in de Late IJzertijd tot vroeg-Romeinse tijd gedateerd worden. Bij de twee grotere plattegronden 
gaat het mogelijk om een twee- en driebeukige gebouwen, die relatief smal zijn (4-4,5 m).

2.6.3 Thema c Begraving
Het enige compleet onderzochte grafveld in dit gebied is het grafveld van Maasbree-Siberië (2012). Vóór 
deze publicatie was met de opgraving Venray-Brukske wel een deel van een grafveld onderzocht, maar een 
volledige publicatie daarvan ontbreekt nog steeds. 

Het grafveld Venray-Brukske is in 1994-1995 onderzocht in het kader van werkzaamheden voor de aanleg 
van de A73, maar helaas nooit gepubliceerd. Van Enckevort bestudeerde wel het aardewerk van deze 
vindplaats, waarbij ook de graven zelf aan bod komen.  340 Het grafveld Venray-Brukske bevindt zich direct 
ten noorden van de Oostrumsche beek en wel op circa 500 m ten zuiden van de nederzetting Venray-De 
Hulst (zie ook figuur 2.6.3). Hier werd een lange strook van circa 400 m met een breedte van 50 meter 
onderzocht, waarbij in totaal 1,7 hectare is opgegraven. Tijdens het onderzoek werden resten van minstens 
23 grafmonumenten aangetroffen. Het gaat hierbij om rechthoekige of ronde greppelstructuren met 
diameters tussen 10 en 20 m. Helaas echter zijn de meeste graven zelf niet teruggevonden; waarschijnlijk 
zijn geen diepere grafkuilen aangelegd, maar ondiepe grafkuilen of zelfs een begraving op het oude 
oppervlak onder een (lage) grafheuvel. Het grafveld vertoont een gelijke verdeling tussen rechthoekige 
en ronde grafstructuren. De vulling van de graven in Venray-Brukske was divers: zowel schone 
crematieconcentraties (graftype A) als ook vullingen met brandstapelresten (graftypen B of C) kwamen 
voor. In één geval werden ook crematieresten in een urn aangetroffen.
Ondanks de summiere vondsten lijken de graven volgens Van Enckevort wel aan het algemene beeld te 
voldoen zoals we dit kennen uit Noord-Brabant, de rest van Limburg en het Duitse Rijnland. Behoudens 
de resten van olielampjes is ook ander vaatwerk in de graven terecht gekomen: potten, bakken, kruiken 
en amforen die al dan niet met inhoud op de brandstapel of direct in grafkuil waren geplaatst. Voor zover 
dateerbaar zijn de graven vooral uit late 2e of 3e eeuw. Vlakbij het grafveld (circa 300 m naar het oosten) 
ligt de vindplaats Venray-De Hulst, dus het is waarschijnlijk dat deze bewoners op dit grafveld begraven 
liggen. 
Van Enckevort vergelijkt het aardewerk van het grafveld ‘t Brukske en het aardewerk uit de nederzetting 
De Hulst met elkaar en stelt vast dat het percentage tafelaardewerk (terra sigillata, Belgische waar en 
geverfd aardewerk) in het grafveld bijna vier keer zo hoog is als in de nederzetting.  341 Hieruit kan volgens 

337 Oude Regenerink & Kaptein, 2009

338 Spitzers, 2007

339 De Wit, Van Ams & Botermans, 2009

340 Van Enckevort, 2000a, 83-87; 2012, 97-99

341 Van Enckevort, 2012, 99
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hem worden afgeleid dat voedsel en drank een belangrijke rol in het grafritueel hebben gespeeld en dat het 
aardewerk waarschijnlijk ook speciaal is uitgezocht voor de begrafenis en of de reis naar het hiernamaals. 

In Maasbree-Siberië werd in 2009 een volledig, maar helaas grotendeels sterk aangetast grafveld 
opgegraven, dat dateert tussen het eerste of tweede kwart van de 1e eeuw en de eerste helft van de 3e 
eeuw.  342 De vindplaats was al eerder bekend aan de hand van verschillende vondstmeldingen, op basis 
waarvan Hupperetz in 1997 inschatte dat het grafveld circa 100 x 50 m groot moet zijn geweest en tussen 
150 en 400 graven bevatte.  343 Tijdens het proefsleuvenonderzoek (2007) en de opgraving (2009) bleek 
deze inschatting juist te zijn geweest. Helaas echter was het terrein tussen 2007 en 2009 dusdanig 
gediepploegd dat slechts 20 tot 50% van het totale aantal graven is teruggevonden en deze meestal ook 
nog sterk verstoord waren! De opgraving heeft 64 crematiegraven opgeleverd en 8 greppelstructuren en 
7 paalstellingen zonder (centrale) grafkuil (figuur 2.6.8). Het grootste gedeelte van de graven was van het 
type A (39%), maar dit lijkt mede veroorzaakt te worden door de slechte conservering van de vindplaats.  344 

Figuur 2.6.8

342 Vroegste dateringen zijn gebaseerd op metaalvondsten, de jongste op basis van het aardewerk. Van Renswoude & 

Schurmans, 2011

343 Hupperetz, 1997

344 Juist waar de conservering redelijk goed was, werden de meeste type B graven aangetroffen.
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In totaal zijn 17 randstructuren in de vorm van greppels gevonden, 9 rechthoekige en 7 ronde of ovale. Op 
basis van de dateringen van de graven blijkt een duidelijk chronologische verband te bestaan: de hoekige 
greppels behoren tot de oudere graven (in het oosten van het grafveld), de ronde en ovale tot de jongere 
periode (het westelijke deel van het grafveld). Opvallend waren vervolgens meerdere rechthoekige of 
vierkante paalstellingen, in totaal 13, met 2 tot 3 m lange zijden. Het gaat vooral om vierpalige structuren 
(n = 12) die soms (n = 6) een centraal graf bezaten. In alle gevallen stonden de hoekpunten precies op 
de vier windrichtingen. Tenslotte werden twee rechthoekige kuilen van circa 2 x 1 m binnen het grafveld 
aangetroffen, die eveneens in de Romeinse tijd dateren. De kuilen hebben weinig vondstmateriaal 
opgeleverd; hun functie blijft onbekend.  345 

Als gevolg van de slechte conservering van de vindplaats Maasbree-Siberië kan weinig tot niets over het 
grafritueel zelf gezegd worden: het graftype is nu niet representatief, terwijl aardewerk soms niet meer 
eenduidig aan een bepaald graf kan worden toegewezen (of geheel of deels is verdwenen). Desalniettemin 
valt het de onderzoekers op dat – voor Zuid-Nederlandse begrippen – relatief veel onverbrande aardewerk 
bijgiften zijn meegegeven, terwijl ook meerdere verbrande exemplaren nagenoeg compleet waren 
(zie § 2.6.10). Indien de vormcategorieën bekeken worden, blijken vooral drink- en tafelwaren (44%), 
schenkwaar (23%) en keukenwaar (18%) aanwezig en niet of nauwelijks transport of opslagwaren. Indien 
men alleen naar de potvormen kijkt, dan overheersen in Maasbree-Siberië bekers (31%) en kruiken (19%).
De onderzoekers vergelijken dit ook met andere grafvelden.   346 Zo domineren kruiken en potten in het 
grafveld van Schaijk en vertonen Weert (§ 2.8.3) en Maaseik een relatief groot percentage wrijfschalen 
(10%). In Linne-Ossenberg komen juist borden het meest voor (30%) en maken kommen 16% van het totaal 
uit en bekers 14% (§ 2.11.3).

Ook in Maasbree-Siberië lijken bijgiften weer een eigen, lokale variatie te kennen. Onduidelijk blijft echter 
in hoeverre de mate van verstoring en of chronologische redenen hierin een rol spelen. 
Opmerkelijk is dat de rechthoekige grafstructuren ouder lijken te zijn dan de ronde of ovale, iets wat 
in Weert juist andersom blijkt te zijn (zie § 2.8.3). Bijzonder zijn ook de grafstructuren in de vorm van 
paalstellingen: vierkante of rechthoekige structuren die met de hoeken op de vier windrichtingen staan. Dit 
fenomeen is verder alleen (zo) duidelijk vastgesteld in Someren-Waterdael (N-Br.).  347 

2.6.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Het gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt was de belangrijkste bestaansvorm gedurende de 
Romeinse tijd. Het gebied beekdalen Noord-Limburg bood redelijke goede mogelijkheden voor zowel 
landbouw als veeteelt, omdat redelijk vruchtbare gebieden met goede afwatering (akkerbouw) afgewisseld 
worden met beekdalen (weiden voor veeteelt). De goede mogelijkheden spiegelen zich ook in de redelijk 
hoge dichtheid aan Romeinse vindplaatsen in het gebied. Het dekzandgebied is niet zeer vruchtbaar, zodat 
een grootschaliger agrarisch gebruik zoals bij villa’s minder waarschijnlijk is. Het is dan ook bijzonder dat 
met een nederzetting als Venray-Hoogriebroek toch (minstens) één villa-nederzetting bekend lijkt. De vraag 
is dan natuurlijk of het alleen maar om het landgoed van elite (uit Nijmegen?) gaat óf dat ook grootschalige 
producties mogelijk waren. In dit laatste geval rijst natuurlijk direct de vraag, waaruit deze dan kunnen 
hebben bestaan? Kunnen dit bijvoorbeeld runderen en of paarden zijn geweest? Problematisch is dat uit 
het onderzoek tot nu toe nagenoeg geen dierlijk botmateriaal tevoorschijn is gekomen. 
De meeste nederzettingen zullen eerder op bescheiden schaal landbouw hebben bedreven, zoals ook 

345 Volgens de opgravers hebben beide kuilen enige tijd open gelegen en zijn ze waarschijnlijk dichtgegooid ten 

behoeve van een lokale egalisatie van het grafveld, voorafgaand aan de aanleg van enkele jongere grafstructuren. 

346 Van Renswoude & Schurmans, 2011

347 Hiddink, 2011
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de overige nederzettingen van Horst-Hoogveld, Venray-De Hulst en Helden-Schrames laten zien. Zij 
verzorgden daarmee vooral zichzelf maar produceerden waarschijnlijk wel wat extra om andere producten 
op de markt te kunnen kopen (zoals aardewerk en gereedschappen).

In alle gevallen waar botanische resten nader onderzocht konden worden, blijken de minerale gronden als 
akkers en de beekdalen als weidegronden en hooilanden te zijn gebruikt. Waarschijnlijk hebben rondom de 
boerderijen akkers gelegen, terwijl nabij gelegen beekdalen of depressies als weidegrond en hooiland zijn 
gebruikt. Verbouwd (en of gebruikt) worden met name gerst, pluimgierst en emmertarwe, hetgeen ook al in 
de IJzertijd gebeurde. Opvallend zijn ook de potstallen die regelmatig worden gevonden: zij wijzen op het 
belang van vee. De vraag is: alleen vanwege de beperkte vruchtbaarheid van de landbouwgronden, of (ook) 
vanwege vee- of vleesproducties? 

Voedseleconomie Venray-Hoogriebroek  348 
De boerderijen van Venray-Hoogriebroek zijn op te vatten als gemengde bedrijven, waarbij de grote 
staldelen er volgens Van Enckevort op wijzen dat veeteelt van groot belang was. De veehouderij zou 
daarbij niet eenzijdig op rund zijn gericht, maar ook op kleinvee zoals schaap/geit en varken. Bot is echter 
niet of nauwelijks aangetroffen. In de directe omgeving zijn onder andere gerst, emmertarwe, pluimgierst en 
haver verbouwd, terwijl in mogelijke moestuinen onder andere peterselie en kroosjespruim (een gekweekte 
pruimensoort) heeft gestaan. 
Tijdens het onderzoek zijn 209 monsters gewaardeerd, waarvan er 89 (!) geanalyseerd zijn. Van 
deze 89 monsters dateerden 64 monsters in de Romeinse tijd, waarin net zoals in de monsters uit de 
IJzertijd, resten van gerst, pluimgierst en emmertarwe werden aangetroffen. Daarnaast is nu echter ook 
gecultiveerde haver aanwezig, dat in Nederland pas vanaf de Romeinse tijd verbouwd werd. Duidelijke 
aanwijzingen voor typische soorten voor de Romeinse tijd, zoals spelt- en broodtarwe ontbreken.  349 Voorts 
zijn zaden van peterselie en een pit van kroosjespruim gevonden, soorten die waarschijnlijk beide door de 
Romeinen zijn geïntroduceerd. Ten slotte zijn ook nog vliesbessen gegeten. 
Aangetroffen zaden wijzen op grasland, oevers, bos en boszomen in de omgeving van de nederzetting, 
terwijl de akkeronkruiden wijzen op het gebruik van zandige akkers.

Bot is niet of nauwelijks aangetroffen. Slechts in één spoor waren botresten bewaard gebleven die ook 
gedetermineerd konden worden. Het ging daarbij om resten van een oud, 10-14 jaar oud paard.  350

Voedseleconomie Venray-De Hulst  351

Tijdens dit onderzoek zijn in totaal 21 monsters gewaardeerd, waarvan 8 uit de Romeinse tijd. Van deze 8 
zijn er uiteindelijk 3 geanalyseerd. Aangetroffen cultuurgewassen wijzen op gebruik van gerst, pluimgierst 
en emmertarwe (net als in de voorafgaan de IJzertijd bewoning op deze vindplaats), terwijl in een Romeins 
huis ook haver is gevonden. Van deze laatste is echter niet zeker of het ook om het gecultiveerde soort 
gaat. In ieder geval is het typisch Romeinse spelttarwe hier niet gevonden. Uit de omgeving van de 
nederzetting werden ook (van nature voorkomende) eetbare noten of bessen verzameld. Gevonden zijn: 
hazelnoot, mogelijk sleedoorn, braam, vlier en lijsterbes. Akkeronkruiden wijzen op akkers op minerale 
gronden. Grasvegetaties wijzen op hooien of begrazen en dus op het weiden van vee, in eerder nattere 
weidegronden.

348 Hänninen, 2000

349 Er is wel één mogelijke aarbasis van spelttarwe aangetroffen (na 64 monsters!). 

350 Stoepker, et al., 2000, 164

351 Hänninen, 2003
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Dierlijk bot is blijkbaar niet gevonden; het wordt niet in het rapport genoemd.
Voedseleconomie Helden-Schrames  352

Tijdens dit onderzoek zijn 18 monsters gewaardeerd, waarvan er uiteindelijk acht geanalyseerd zijn. Vier van 
deze acht monsters dateren in de Romeinse tijd: drie in de midden-Romeinse tijd en één in de laat-Romeinse 
tijd. 
De resultaten van Helden-Schrames zijn zeer goed vergelijkbaar met die van Hoogriebroek en De Hulst maar 
geven ook wat nieuwe informatie. Het blijkt dat bewoners uit de Brons- en IJzertijd bedekte gerst, pluimgierst 
en emmertarwe verbouwden, waarbij de akkers op lichte zanden lagen, waarschijnlijk dekzandkoppen of 
ruggen. In Romeinse tijd gebruikte men nog steeds pluimgierst en emmertarwe en wordt op dezelfde soort 
gronden verbouwd. Gerst ontbreekt, maar dat betekent niet dat het niet verbouwd is (let ook op het aantal 
uitgewerkte monsters!). Met betrekking tot de laat-Romeinse tijd ontbreekt rogge, dat gedurende deze 
periode veelal wél wordt gevonden (zie bijvoorbeeld Gennep en Holtum-Noord, § 2.4.6 en § 2.11.6). 
Natuurlijke vruchten uit de omgeving die werden gegeten, waren braam, vlier, framboos, en sleedoorn.
Het landschap rondom de nederzetting moet vrijwel of geheel open zijn geweest, met enkele hagen, een 
enkele eik en berk in droge delen en een enkele els in natte zones. De grassoorten wijzen op langdurige 
exploitatie van beekdalen als hooilanden.

Opmerkelijk was de vondst van hartgespan, dat tot nu toe slechts op vier andere vindplaatsen (drie maal 
Romeins, één maal Middeleeuwen) in Nederland is aangetroffen en waarschijnlijk door de Romeinen in 
ons land is geïntroduceerd. Het gaat om een medicinale plant, waarvan echter niet zeker is of men ook 
daadwerkelijk weet had van zijn werking.  353 Daarnaast is nog een tweede exoot aangetroffen, namelijk 
gerolde krulvaren. Dit is een plant die normaal gesproken alleen op rotsachtige bodem groeit en dus 
waarschijnlijk is ‘meegekomen’, bijvoorbeeld vanuit de Eifel.

Het dierlijk bot was niet of nauwelijks bewaard gebleven en levert geen informatie op. Herkend zijn slechts 
rund en schaap, maar dat is alles wat men er over vertellen kan. 

Infrastructuur

In het gebied zelf bevindt zich nagenoeg geen (bekende) infrastructuur, maar in het ten oosten aangrenzende 
Maasdal of op de Pleistocene terrasrand moet wel de belangrijke hoofdweg van Tongeren naar Nijmegen 
hebben gelopen. Een precieze route hiervan is echter nog steeds niet bekend. Uit bekende locaties van deze 
weg (zoals in Cuijk, Blerick en Heel) kan misschien afgeleid worden dat de weg bij voorkeur niet door het 
Maasdal liep, maar vooral op het Pleistocene terras, langs de rand van het Maasdal.  354 Een belangrijk oud 
onderzoek is het onderzoek van Ort (1884, zie ook § 2.4.4).  355 Ort beschrijft grote delen van het traject, soms 
zeer realistisch, vanaf de Belgische grens bij Ittervoort tot aan Geisteren op de grens met Noord-Brabant. 
Met betrekking tot daadwerkelijke waarnemingen in het veld, staat het veel slechter gesteld. Alleen bij Hout-
Blerick (Maasdal Noord) en bij Ooijen in de gemeente Peel en Maas bestaan duidelijke meldingen (beide van 
Braat), met vooral in Ooijen een fors grindpakket dat geen twijfel meer mogelijk laat.  356 

Vanaf de noord-zuid gerichte hoofdroutes, de weg Tongeren-Nijmegen én de Maas zelf, zullen zeker enkele 
oostwest routes hebben bestaan, maar resten van deze wegen zijn niet bekend. 

352 De Winter, 2010, hoofdstuk 17

353 Het kruid wordt niet genoemd in een lijst van medicinale kruiden van Soiskourides. De Winter, 2010, 305

354 Janssens, 2011

355 Zie ook Janssens, 2011

356 Archis-waarneming 30373
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Ambacht/productie

Productieplaatsen zijn niet bekend. In Helden-Schrames wijzen slakken, verknipt metaal en waarschijnlijk 
ook een muntschat met bronsgeld op het omsmelten van metaal gedurende de laat-Romeinse periode.

2.6.5 Thema e Locatiekeuze
De locatiekeuze voor nederzettingen is vooral gerelateerd aan de mogelijkheden voor het (gemengd) 
agrarisch bedrijf, zodat met name dekzandruggen in de buurt van een beekdal of natte depressies populair 
waren. Zowel Venray-De Hulst als Helden-Schrames liggen op zo’n locatie direct bij een beekdal, terwijl 
Horst-Hoogveld in de buurt van een depressie ligt. Venray-Hoogriebroek ligt niet direct aan het beekdal, 
maar meerdere beekdalen bevinden zich wel binnen een straal van circa 1 kilometer. De nederzetting 
Hoogriebroek ligt bovendien redelijk centraal binnen het ‘dekzandeilandje’ tussen de Oostrumsche Beek en 
de Grote Molenbeek. Mogelijk betreft dit een strategische keuze, als centrale ‘hoofdnederzetting’ waartoe 
enkele kleinere ‘satelliet’ nederzettingen behoren die elders binnen dit gebied tussen deze twee beken 
liggen. Volgens Van Enckevort had de eigenaar van Hoogriebroek op deze wijze een gebied van circa 3000 
ha onder zijn gezag (het gebied tussen de Oostrumsche Beek en de Grote Molenbeek), zie ook § 2.6.2 en 
figuur 2.6.3. 

Het dekzandlandschap zal met name in de buurt van beekdalen gunstig voor bewoning zijn geweest, met 
droge delen voor bewoning en akkers en beekdalen voor beweiding en watervoorziening. Ook de bekende 
Romeinse vindplaatsen bevinden zich vooral op deze meest gunstige locaties. 

Met betrekking tot de locatiekeuzes voor grafvelden lijken dezelfde overwegingen als op het dekzandeiland 
te spelen: in de buurt van nederzettingen, maar aan de randen van geschikte landbouwgronden, veelal aan 
beekdalen of depressies.

2.6.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
De nederzettingsresten en in iets minder mate de materiële cultuur van Venray-Hoogriebroek vallen op ten 
opzichte van de andere nederzettingen, hetgeen hoogstwaarschijnlijk met een grotere rijkdom en hogere 
status verband houdt. Helaas is het hoofdgebouw van de villa zelf niet onderzocht, terwijl juist deze als 
residentie van de eigenaar veel meer over de status van deze persoon zou kunnen vertellen. 
Volgens Van Enckevort wijzen enkele vondsten, zoals een vroege Claudische munt, een fibula en enkele 
scherven, op vroege contacten met (militair?) Nijmegen en zal de villa eigenaar daar zijn producten hebben 
verkocht.   357 Een andere mogelijkheid is natuurlijk het dichterbij gelegen Cuijk. In hoeverre de villa-eigenaar 
ook betrokken was in niet-commerciële aangelegenheden in deze suburbane nederzettingen en bijvoorbeeld 
publieke functies bekleedde, blijft onzeker. Mogelijk behoorden overige nederzettingen in de directe 
omgeving tot zijn clientes.

357 Van Enckevort, 2012, 87
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Ook de overige nederzettingen getuigen voor wat betreft de 
materiële cultuur van een goed geromaniseerde samenleving; zij 
moeten goed in de Romeinse samenleving en economie 
geïntegreerd zijn geweest. Dit kan in ieder geval gezegd worden 
over Helden-Schrames, een nederzetting die in die zin eerder met 
Venray-Hoogriebroek als met De Hulst vergelijkbaar is. De 
metaalvondsten van Helden-Schrames wijzen namelijk op een 
hoge mate van romanisering en ook van enige welvaart. Invloeden 
uit de Romeinse cultuur zijn bijvoorbeeld af te leiden uit de 
versieringen voor meubels, kisten en kastjes, paardentuig, een 
zegelring (figuur 2.6.9) en een beeldje van brons van Mars (figuur 
2.6.10). Dit bronzen Mars-beeldje getuigt niet alleen van een 
typisch Romeins gebruik van een huisaltaar, maar ook van enige 
welvaart: men had namelijk ook keramische beeldjes kunnen 
gebruiken. De zegelring wijst eveneens op enige status en 
misschien ook op kennis van de Latijnse taal. Post werd immers 
verzegeld verzonden in de Romeinse tijd. Dit alles is echter alleen 
van toepassing als al deze vondsten ook tot de midden-Romeinse 
bewoning behoren en niet tot de laat-Romeinse (zie ook § 2.6.2, 
§ 2.6.7 en § 2.6.10). De meeste bijzondere metaalvondsten komen 
namelijk uit de twee potstallen waarin ook vondsten uit eind 4e 
begin 5e eeuw zijn gevonden. Volgens de opgravers lijken de 
midden-Romeinse vondsten echter stratigrafisch van een dieper 
niveau te komen dan de laat-Romeinse vondsten.  358 De vondsten 
lijken dus niet tot een laat-Romeinse context te behoren, die 
bijvoorbeeld roofgoed van Franken had kunnen zijn. 

Figuur 2.6.9

2.6.7 Thema g Rituele praktijken 
Heiligdommen en rituele deposities in natuurlijke landschappen zijn niet bekend binnen het gebied, zodat 
verder alleen informatie over rituelen in de begrafenissfeer en het dagelijks leven binnen de nederzetting 
bestaan. De grafrituelen zijn in § 2.6.3 behandeld. 

Met betrekking tot de religieuze praktijken binnen de nederzetting is vooral het Mars beeldje van Helden-
Schrames (§ 2.6.10) bijzonder, tenminste als het hierbij ook om een midden-Romeinse context gaat. In de 
potstal van gebouw H9, dat waarschijnlijk meerdere fases kende, zijn zoals boven vermeld ook meerdere 
laat-Romeinse vondsten aangetroffen. Ondanks dat van een midden-Romeinse datering voor het beeldje 
zelf kan worden uitgegaan, was een datering van de vondstcontext niet zeer eenduidig. De opgravers gaan 
er echter wel vanuit dat deze context uit de midden-Romeinse tijd en niet de laat-Romeinse tijd dateert.  359 
Het beeldje vormt in dat geval een zeer opmerkelijke vondst voor een ‘eenvoudige’ inheemse nederzetting 
uit de midden-Romeinse tijd. De vondst wijst namelijk op een zeer vertrouwd zijn met de Romeinse cultuur 
en het Romeinse pantheon. Indien het beeldje daadwerkelijk in een huisaltaar (lararium) is vereerd, wijst dit 
tevens op een typische Romeinse wijze van religiebeleving binnen het eigen huishouden. 

358 Email van J. de Winter van 25-3-2015.

359 Email van J. de Winter van 25-3-2015.
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Figuur 2.6.10

De muntschat van Helden-Schrames is niet als een rituele deponering op te vallen. De schat had veeleer 
een economische betekenis: de munten waren hoogstwaarschijnlijk verzameld om als oud metaal te worden 
omgesmolten (zie §2.6.10).

Het miniatuur bronzen emmertje van Venray-Hoogriebroek (§ 2.6.10) heeft mogelijk ook een religieuze 
functie gehad. Binnen de cultus van de god Sabazius, gedurende de 2e en 3e eeuw, werden namelijk 
miniatuur voorwerpen in graven meegegeven. In Hoogriebroek is het emmertje echter in een huis gevonden 
en bestaat over een eventuele rituele functie geen enkele zekerheid.

2.6.8 Thema h Langetermijn perspectief
Het gebied beekdalen Noord-Limburg lijkt ook gedurende de IJzertijd al redelijk dicht bewoond te zijn. 
Opvallend genoeg zijn binnen bijna alle nederzettingen ook resten uit grote delen van de prehistorie 
aanwezig. In zowel Helden-Schrames, Venray-Hoogriebroek als Venray-De Hulst zijn nederzettingsresten 
uit de IJzertijd aangetroffen, waarbij in Venray-De Hulst en Helden-Schrames ook vondsten uit de Late 
IJzertijd aanwezig zijn.

Uit de botanische onderzoeken te Venray-Hoogriebroek, Venray-De Hulst én Helden-Schrames komen 
de agrarische producten gerst, emmertarwe en pluimgierst zowel in de IJzertijd als de Romeinse tijd voor 
en is duidelijk sprake van continuïteit. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zuid-Limburg komt het ‘Romeinse’ 
spelttarwe hier niet of nauwelijks voor in de Romeinse tijd.  360 
Mogelijk bestaat ook een bepaalde continuïteit in de huisbouw. In het gebied lijken Alphen-Ekeren 
gebouwen met schilddakconstructie in de meerderheid te zijn, hetgeen misschien terug gaat op traditionele 
inheemse ijzertijd plattegronden als het Hapstype. 

360 Uit alle onderzoeken is tot nu toe slechts één mogelijke aarbasis van spelttarwe gevonden (Venray-Hoogriebroek, 

zie § 2.6.1). 
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Met betrekking tot de overgang naar de laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen zijn alleen in 
Helden-Schrames aanwijzingen gevonden. Aangezien de midden-Romeinse erven in de eerste helft van 
de 3e eeuw uit gebruik lijken te raken en de laat-Romeinse resten (pas) vanaf de 4e eeuw dateren, lijkt een 
klein hiaat (50-75 jaar) aanwezig. Hierop wijzen ook de andere oriëntaties van de laat-Romeinse structuren 
en ook de metaalvondsten (zie § 2.6.10). De resten uit de midden-Romeinse tijd waren echter nog wel 
herkenbaar in de 4e eeuw, zoals blijkt uit een hergebruik van twee grote, oorspronkelijk midden-Romeinse 
potstallen. Zoals boven reeds beschreven loopt de potstal in beide gevallen door buiten de omtrek van 
het oorspronkelijke gebouw, hetgeen waarschijnlijk met dit hergebruik te maken heeft. Een precieze reden 
hiervan blijft echter onduidelijk. De bewoning op het terrein lijkt in ieder geval door te lopen tot in de 6e 
eeuw.

2.6.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
Zowel in Horst-Hoogveld als ook Helden-Schrames blijken 
op een gegeven moment Germaanse immigranten 
aanwezig die met de ‘Germaanse invallen in de 3e en 4e 
eeuw’ gerelateerd kunnen worden. De vondsten in Horst 
wijzen op een kort verblijf (één-twee generaties?) eind 3e 
of begin 4e eeuw, maar Helden-Schrames lijkt vanaf de 
vroege 4e eeuw tot in de 6e eeuw bewoond te zijn geweest. 
De typische Frankische werpbijl uit Helden-Schrames 
(datering eind 4e - begin 5e eeuw) benadrukt het mogelijke 
agressieve karakter van de Frankische immigranten (figuur 
2.6.11). De nederzetting te Horst wijst vooral op gewone 
boeren en niet zo zeer op ‘soldaten’. In Helden-Schrames 
bestaat hierover niet veel informatie: vermoed wordt dat 
het Frankische deel van de nederzetting grotendeels buiten 
het nu onderzochte gebied ligt. 

Figuur 2.6.11

Mogelijk hebben contacten bestaan tussen Venray-Hoogriebroek en Nijmegen, waarin het leger een rol kan 
hebben gespeeld. Een vroege munt die men eerder in een militaire context verwacht lijkt hierop te wijzen, 
net zoals een bepaalde fibula (zie § 2.6.6). Mogelijk vormt ook het aangetroffen tufsteen hiervoor een 
aanwijzing: dit bouwmateriaal kwam veelal via militaire netwerken over de Rijn naar het noorden. 

2.6.10 Thema j Materiële cultuur 

Venray-Hoogriebroek

Met betrekking tot de nederzetting Venray-Hoogriebroek lijkt op basis van een oppervlaktekartering 
hoogstwaarschijnlijk wel een hoofgebouw van een villa aanwezig, maar is deze nooit onderzocht. De (tot nu 
toe) onderzochte materiële cultuur is dus wat dit betreft incompleet. De nederzetting Venray-Hoogriebroek 
is volgens Van Enckevort voor wat betreft het aardewerk meer afhankelijk van de lokale productie dan van 
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import.  361 Het aardewerk komt voor 39% uit de regio, mogelijk langs de Maas in Noord Limburg en voor 26% 
uit het Rijngebied. Het merendeel van het aardewerk is gebruikt voor opslag en transport, terwijl een klein 
deel voor in de keuken en slechts een zeer klein deel als tafelwaar is gebruikt.
Naast gebruikelijke tafelwaren (bekers, drinkkommen, borden, kommetjes, kruiken en flessen), gebruiks- of 
keukenaardewerk (pot/kom, bak, deksel) en grote containers (amforen en dolia) is ook specifiek aardewerk, 
zoals wrijfschalen, kannen en een kaaspers, aangetroffen.  362 
Glas is weinig gevonden: in totaal slechts 7 fragmenten van twee flessen (vierkante fles Isings 50 en 
cilindrische fles Isings 51). 
Het metaal (circa 23 brons, 1 zilver en 223 ijzer) bestaat onder andere uit munten, fibulae, riembeslag, 
een meubelknop, een miniatuur emmer, beslag, riemgeleider, één, mogelijk twee ringen, spijkers, een 
ijzeren lepelboor, een ijzeren slagersmes, slak en vele kleinere fragmentjes die niet te duiden zijn. Enkele 
vondsten zijn opmerkelijk. Zo is een ring van ijzer als zegelring te duiden: op de glazen gem is een galei 
met vier soldaten afgebeeld (zie figuur 2.6.9).  363 Van de vijf munten is vooral een vroege munt uit de tijd van 
Claudius van belang, aangezien de aangebrachte kloppen op een mogelijk contact met het pre-Flavische 
Nijmegen wijst.  364 Opmerkelijk zijn ook de lepelboor met betrekking tot ambachtelijke houtbewerking, 
een ijzeren vork voor het vasthouden van smeltkroesjes voor metaalbewerking en een slagersmes voor 
keukenwerkzaamheden. Bijzonder is tenslotte ook het miniatuur bronzen emmertje, dat mogelijk een 
religieuze functie had (§ 2.6.7).
Het aangetroffen natuursteen bestaat voornamelijk uit maalstenen en slijpstenen, maar ook materiaal van 
bouwstenen van mergel en tufsteen. 
Keramisch bouwmateriaal wijst daarnaast ook op het gebruik van dakpandaken, maar niet (ook) op het 
gebruik van een hypocaustsysteem. 
Bot is niet of nauwelijks aangetroffen, maar bijzonder was wel de vondst van enkele Romeinse 
schoenresten die in de waterput waren gevonden.  365 

Van Enckevort vergeleek het aardewerk uit de nederzettingen Venray-Hoogriebroek en Venray-De Hulst 
met elkaar en merkte op dat in Hoogriebroek in verhouding veel meer tafelwaar aanwezig was, terwijl beide 
nederzettingen toch dezelfde datering hebben. Volgens Van Enckevort heeft dit te maken met de bijzondere 
status van de nederzetting Hoogriebroek als villanederzetting, terwijl Venray-De Hulst een eenvoudigere 
nederzetting zou zijn geweest.  366 Deze hogere status van Hoogriebroek blijkt echter vooral uit de resten 
van steenbouw, de gebruikte maatvoering en de onderlinge ligging van gebouwen (een ordening zoals we 
dit kennen van villaterreinen).  367 Waarschijnlijk moet een vroege relatie met Nijmegen in dit licht gezien 
worden. 

361 Van Enckevort, 2012,71-74; 2000a

362 Voor uitgebreide beschrijving van het aardewerk, zie Van Enckevort, 2000a en 2000b. Voor een recentere 

kwantificering, zie Van Enckevort, 2012, 71-74

363 Bosman, 2000

364 Een Claudisch-Neronische context, circa 41-68 n. Chr. Kloppen: een extra afdruk/stempel op een reeds geslagen 

munt. Het is niet precies duidelijk maar aangenomen wordt dat de muntstukken op gewicht werden nagewogen en dan 

middels de nieuwe stempeling een nieuwe waarde kregen.

365 Driel-Murray, 2000a

366 Van Enckevort, 2012, 99. Ook de onderzoekers van Venray-De Hulst vinden dat de materiële cultuur van Venray-

De Hulst er op wijst dat de bewoners minder welvarend of mogelijk minder geromaniseerd waren in vergelijking met 

de bewoners van Hoogriebroek en waarschijnlijk geen hoge status bezaten (Van der Velde & Kenemans, 2003, 67). 

367 Andere structuren of objecten die op een hoge status of rijkdom zouden kunnen wijzen, zijn tot nu toe niet 

aangetroffen: resten van monumentale graven, een hypocaustsysteem, metalen vaatwerk, dure sieraden of 

bijzondere voorwerpen van glas. 
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Hoe verhoudt het overige vondstmateriaal van Venray-De Hulst zich tot Venray-Hoogriebroek? Het lijkt 
er op dat ook de overige vondstcategorieën in Venray-De Hulst minder goed vertegenwoordigd zijn. Zo 
bestaan de metaalvondsten slechts uit enkele spijkers en twee bronzen meubelknoppen. Daarnaast werden 
in huis 9 wel aanwijzingen voor metaalbewerking gevonden, in de vorm van hamerslag, metaaldruppels en 
twee kleine bronsslakken.
Het natuursteen is niet grondig onderzocht, maar heeft onder andere fragmenten van maalstenen, 
slijpstenen, een slijpblok en klopstenen opgeleverd. Een datering van de voorwerpen is echter onduidelijk.

Helden-Schrames

Hoe past de materiële cultuur van Helden-Schrames binnen deze verschillende indrukken? Ook in Helden-
Schrames zijn de percentages terra sigillata (2,24%), geverfd aardewerk (2,76%) en Belgische waar 
(1,21%) ongeveer de helft kleiner dan in Hoogriebroek en ontstaat dus een vergelijkbaar beeld voor wat 
betreft een duidelijk kleiner percentage tafelwaar. Met betrekking tot het percentage ruwwandige waar lijkt 
het aardewerkcomplex van Helden-Schrames echter weer eerder op Hoogriebroek dan op Venray-De Hulst. 
De ruwwandige waar vormt in Helden-Schrames een percentage van 50,91%, terwijl dit in Hoogriebroek 
44,50% bedroeg en in De Hulst slechts 22%. De Hulst sluit daar in tegenstelling tot Helden-Schrames en 
Hoogriebroek beter aan bij nederzettingen op de Kempen, zoals Lieshout en Nederweert-Rosveld, waar het 
ruwwandig aardewerk slechts 18% uitmaakte.  368 

Ondanks dat enige sporen uit de 4e tot 6e eeuw zijn aangetroffen en enkele plattegronden laat-Romeins 
kunnen worden genoemd, is nauwelijks aardewerk uit die tijd als zodanig herkenbaar. Ook het zeer 
weinige handgevormde aardewerk (1,2%) kan niet met zekerheid laat-Romeins worden genoemd.  369 Dit 
lage percentage is wel zeer opvallend voor een laat-Romeinse nederzetting: op vindplaatsen als Gennep 
of Holtum-Noord is namelijk 40 tot 50% van het aardewerk handgevormd (zie respectievelijk § 2.4.10 en 
§ 2.11.10). Mogelijk heeft dit te maken met het vermoeden van de opgravers dat het grootste gedeelte van 
de Frankische nederzetting buiten het nu onderzochte terrein ligt. 

Metaalvondsten Helden-Schrames
Metaal werd in Helden-Schrames in behoorlijk grote aantallen gevonden, (veel meer dan in Hoogriebroek 
en De Hulst), hetgeen uitzonderlijk is voor vindplaatsen op zandgronden in het algemeen. In totaal zijn 
maar liefst 446 metaalvondsten verzameld: 64 met een koperverbinding (brons genoemd), 363 ijzer, 22 
lood en 5 objecten met een koperverbinding én lood.  370 Zeer opvallend echter, gezien dit hoge aantal, is het 
geheel ontbreken van fibulae. Behalve algemene Romeinse vondsten uit vooral de 2e of 3e eeuw is ook een 
aantal Frankische vondsten uit de 4e tot 6e eeuw aangetroffen. De onderzoekers houden het voor mogelijk 
dat de nederzetting eerst verlaten is en pas weer later door Franken is opgezocht. 
Alhoewel metaalvondsten een lange doorlooptijd kunnen bezitten, lijken de volgende vondsten tot de 
midden-Romeinse te behoren: een zegelring, riemtongen, een bronzen Mars beeldje, gereedschap 
(messen, schietbeitel, kloofbijl en een wig), teugelgeleiders & paardentuig, sleutels, beslag, hengsels 
en een scharnier van meubels en munten. Opgemerkt dient wel te worden dat enkele midden- en laat-
Romeinse vondsten uit de grote potstallen niet altijd eenduidig stratigrafisch onderscheiden konden worden 
(zie § 2.6.2, § 2.6.6 en § 2.6.7). Een balansschaal (figuur 2.6.12) kan een midden-Romeinse datering 
hebben, maar ook, net zoals de werpbijl, een laat-Romeinse tot vroegmiddeleeuwse. Tot de laat-Romeinse 

368 De Winter, 2010, 186-188

369 De Winter, 2010, 185. Citaat aardewerkspecialist Taayke: “Ik zou hem daarom onder voorbehoud laat-Romeins 

willen noemen.” 

370 De Winter, 251-288
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periode behoort behoudens de werpbijl in ieder geval een versierde riemtong en een muntschat met ruim 
180 muntjes, die waarschijnlijk in de eerste helft van de 4e eeuw in de grond terecht zijn gekomen (in 
een mogelijke hutkom). Waarschijnlijk betreft het gewoon kopergeld dat verzameld was om te worden 
omgesmolten.  371 

Figuur 2.6.12

Meest opvallend waren de bronzen zegelring met een imitatie-gem van glaspasta, het bronzen beeldje 
van Mars, twee gestileerde hengsels, het balansschaaltje en de in § 2.6.9 reeds genoemde werpbijl 
(figuur 2.6.11).  372 De ring (figuur 2.6.9) had een inlegsteen van glaspasta met in dieptereliëf (intaglio) een 
afbeelding van Mercurius, met in de ene hand een zak geld en in de andere hand een cadeceus (staf: de 
symbolische staf van de koerier of onderhandelaar, attribuut van Mercurius). Het beeldje van Mars (figuur 
2.6.10) is van massief brons en 13,6 cm hoog en kan tussen 100 en 300 n. Chr. gedateerd worden. Het 
betreft een typisch Mars beeldje: naakt, met Korintische helm en geheven arm. Parallellen voor het beeldje 
zijn aangetroffen in Nederland, België en Duitsland. Uit vergelijking daarmee kan worden opgemaakt dat 
het te Schrames gevonden exemplaar voor wat betreft de vormgeving en bewerking bovengemiddeld is 
vormgegeven. Productiecentra voor dergelijke beeldjes zijn bekend uit Trier en Bavai. Het beeldje zal 
waarschijnlijk tot een huisaltaar (lararium) hebben behoord.  373 Aangezien ook terracotta beeldjes bestaan, 
wijst dit mooie bronzen exemplaar volgens de Winter op enige welvaart. 
Opmerkelijk waren ook twee hengsels in de vorm van gestileerde dolfijnen, die samen waarschijnlijk de 
twee hengsels van een kist of kast hebben gevormd. De gestileerde dolfijnen wijzen op een datering in de 
3e of 4e eeuw en zijn eigenlijk vooral bekend uit Pannonië (het huidige oosten van Oostenrijk en westen van 
Hongarije).  374 

371 Opmerkelijk was bijvoorbeeld dat de muntjes samen circa 80 gram wegen, vrijwel één kwart van een Romeinse 

pond (324 gram).

372 De Winter, 2010, hoofdstukken 14 en 15

373 De opgravers gaan er vanuit dat het beeldje uit een midden-Romeinse context komt.

374 De Winter, 2010, hoofdstuk 14. Vier van dergelijke hengsels zijn ook bekend uit Museum Kan te Nijmegen, maar 

van slechts één daarvan is een vondstlocatie bekend: Ulpia Noviomagus. 
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De ijzeren balansschaal betreft een typisch klein gereedschap uit de Romeinse tijd of laat-Romeinse tijd, 
waarbij een schaaltje aan vier ophangpunten middels kettingen omhoog werd gehouden. In potstal H9 werd 
een gebogen werpbijl (Francisca) gevonden (figuur 2.6.11). Het gaat op basis van het driehoekige steelgat om 
een vroeg type dat eind 4e - begin 5e eeuw gedateerd wordt.
De muntschat werd in een hutkom op het erf uit de laat-Romeinse tijd gevonden en moet in een organische 
container hebben gezeten. Het gaat om180 muntjes, waarvan het grootste gedeelte tussen 288 en 402 is 
geslagen. Aangezien de bronzen geldproductie voor Noordwest Europa na 402 stopt, kan de schat de gehele 
eerste helft van de 5e eeuw in de grond terecht zijn gekomen. De schat heeft geen grote waarde gehad en 
was, net zoals in Holtum-Noord (zie § 2.11.6 en § 2.11.10), waarschijnlijk verzameld om als oudmetaal om 
te kunnen smelten. In dat opzicht is het misschien geen toeval dat de schat ca. 80 gram weegt, hetgeen 
nagenoeg precies een kwart van een Romeinse pond (324 gram) is. 

De metaalvondsten, vooral het mars-beeldje en de zegelring, wijzen op een grote kennis van en vertrouwdheid 
met de Romeinse cultuur, zodat de midden-Romeinse bewoners goed in de Romeinse samenleving 
geïntegreerd moeten zijn geweest. Ten minste, als deze vondsten ook daadwerkelijk tot de midden-Romeinse 
bewoning horen. De bijzondere metaalvondsten komen uit de potstal van huis 9, waarin ook enkele laat-
Romeinse vondsten tevoorschijn zijn gekomen (zie § 2.6.2 en § 2.6.7).  375

 
Opvallend is dat geen landbouwwerktuigen zijn gevonden; het gereedschap betreft alleen klein huishoudelijk 
gereedschap. Enkele stukken wijzen op ambachtelijke houtbewerking, terwijl ook aanwijzingen voor 
metaalbewerking bestaan. 

375 In het rapport is niet terug te vinden uit welke lagen van de potstal de vondsten stammen en hoe deze lagen 

geïnterpreteerd worden. Bij navraag behoort in ieder geval het Mars beeldje tot een midden-Romeinse context (email 

De Winter van 15-3-2015). Aangezien ook jongere vondsten in de potstalvulling(en) aanwezig zijn, zouden enkele 

oorspronkelijk midden-Romeinse vondsten tot een jongere context (eind 4e begin 5e eeuw) kunnen horen en zou het bij 

deze vondsten ook om roofgoed van Franken kunnen gaan.
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2.7 Beekdalen Midden-Limburg 

Beekdalen Midden-
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vroeg-Romeinse tijd

+

++ + - + + +

++

- +

midden-Romeinse tijd + ++377 + + + - - ++

laat-Romeinse tijd - + - + + - + +

Tabel 2.7.1 Overzicht Beekdalen Midden-Limburg

Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.7.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap  376

Landschap  377

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

Het gebied ligt in de zogenaamde Roerdalslenk, een geologisch dalingsgebied tussen twee 
opheffingsgebieden: het Heuvelland in het zuiden en de Peelhorst in het noorden. In de slenk zijn oude 
afzettingen diep weggezakt en afgedekt met dikke pakketten sediment van (voorlopers) van de Rijn 
en Maas. In het gebied heeft uiteindelijk de Maas de belangrijkste invloed gehad op de vorm van het 

376 Heel heeft veel graven opgeleverd, maar deze zijn nog niet gepubliceerd!

377 Naar Van der Gaauw, 2008; Verhoeven, Ellenkamp & Keijers, 2010c
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landschap. Door herhaaldelijke insnijding heeft de rivier verschillende terrasniveaus gevormd die nu als 
treden in het landschap herkenbaar zijn. Het terrassenlandschap is echter enigszins gemaskeerd doordat de 
wind in het laatste deel van de laatste ijstijd nog een zanddek heeft afgezet. 

De oudste Maasafzettingen liggen diep weggezakt centraal in de Roerdalslenk. Als gevolg van de 
bodemdaling zijn die sedimenten afgedekt met dikke pakketten jongere sedimenten van min of meer 
lokale oorsprong, gevormd door onder andere de wind en smeltwater. Plaatselijk is het dekzand wat 
dikker en vormt het duidelijke ruggen in het landschap. Kenmerkend is dat het gehele gebied doorsneden 
wordt met beekdalen. Hiervan zijn de Roggelse Beek, de Tungelroyse Beek en de Haelense Beek het 
meest uitgesproken. Met name de laatste twee beken lijken oude stroomgeulen te volgen van een 
voormalig vlechtend stroompatroon dat waarschijnlijk in de laatste ijstijd is gevormd door de Maas en nog 
doorschemert in het dekzandreliëf. 

Met betrekking tot de bodem kunnen van noordwest naar zuidoost twee verschillende Maasterrassen 
onderscheiden worden. In het noordwesten liggen dikke pakketten dekzand op afzettingen van het 
pleniglaciale Maasterras. Globaal op de lijn Baexum-Heythuysen-Neer gaat dit terras over in een tweede 
terrasniveau van de Maas, waar dekzanden ontbreken en zandige afzettingen van de Maas direct aan het 
oppervlak liggen.
Het grootste deel van het gebied is gevormd in dekzand. De aard van die bodems is sterk afhankelijk van 
de hydrologische situatie en van de mogelijkheden voor landbouwkundig gebruik. Er is onderscheid te 
maken in humuspodzolgronden, natte zandgronden, moerige gronden, vaaggronden, leemgronden en dikke 
eerdgronden.
Ten oosten van het dekzandgebied ligt een terrasniveau waar het dekzand ontbreekt en zandige afzettingen 
van de Maas aan het oppervlak liggen. In de oude stroomgeulen zijn in rustige milieus, toen de Maas het 
terrasniveau geleidelijk verliet, ook nog kleien tot afzetting gekomen. De zandige Maasafzettingen zijn over 
het algemeen mineralogisch rijker dan de arme dekzanden, waardoor ook andere bodems tot ontwikkeling 
zijn gekomen. Afhankelijk van de mineralogische samenstelling, de hydrologische omstandigheden en het 
menselijk gebruik zijn in deze afzettingen vaaggronden, humuspodzolgronden, dikke eerdgronden of venige 
gronden ontstaan.

Cultuurlandschap

Roymans en Gerritsen en stelden in hun synthese over het Zuid-Nederlandse dekzandgebied tussen 
Maas, Demer en Schelde dat in het Neolithicum en de Bronstijd nog een half open landschap bestond, 
maar gedurende de IJzertijd een volledig open landschap was ontstaan.  378 De eeuwenlange traditionele 
levenswijze met bewoning en beakkering binnen een systematiek van ‘zwervende erven’ en celtic fields had 
de leemarmere zandgronden uitgeput, zodat deze woeste gronden en heidegebieden niet meer geschikt 
waren voor bewoning. De leemrijkere zandgronden bleven wel geschikt voor landbouw, zodat vanaf 
minstens de late IJzertijd de bewoning zich hier sterk concentreert. Hier ontstaan de eerste plaatsvaste 
nederzettingen, die zich met name in de Romeinse tijd manifesteren. Het gebied Beekdalen Midden-Limburg 
is zo’n gebied.
Voor het Zuid-Nederlandse dekzandgebied wordt aangenomen dat ook in de Romeinse tijd reeds land 
bemest werd, zoals blijkt uit de aanwezigheid van potstallen vanaf (minstens) het tweede kwart van de 
tweede eeuw. In gebied Beekdalen Midden-Limburg zijn hiervoor (nog) geen aanwijzingen gevonden.

378 Roymans & Gerritsen, 2002
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De Romeinse infrastructuur zal zeker geholpen hebben bij een snellere ontwikkeling van het 
cultuurlandschap. De hoofdweg van Tongeren naar Nijmegen liep namelijk over de Pleistocene terrasrand, 
vlak langs het Maasdal. Heel lag – hoogstwaarschijnlijk als vicus – aan deze weg. Aangezien de hoofdweg 
in eerste instantie een militaire functie had, is zij waarschijnlijk nog in Augusteïsche tijd aangelegd. Resten 
uit de vroeg-Romeins tijd zijn onder andere uit Heel en Beegden bekend. Gedurende de midden-Romeinse 
tijd zullen verdere oost-west verbindingen zijn ontstaan (secundaire wegen of diverticula) die op de 
hoofdweg aansloten en hoogstwaarschijnlijk ook veerverbindingen over de Maas. Vooral de locaties vlakbij 
het Maasdal (en de Romeinse weg) zullen gunstig voor rurale bewoning zijn geweest, ook voor villa’s, 
aangezien hier van beide landschappen gebruik kon worden gemaakt. In de laat-Romeinse tijd worden vele 
nederzettingen verlaten. Heel bleef wel bewoond, zoals vondsten en graven uit de laat-Romeinse tijd en 
ook de Vroege Middeleeuwen bewijzen. 

Palynologisch onderzoek

Pollenonderzoek in het gebied heeft tot nu toe niet plaatsgevonden, terwijl niet of nauwelijks botanisch 
macroresten onderzoek heeft plaats gevonden. 

2.7.2 Thema b Bewoning
Het dekzandlandschap met een afwisseling van beekdalen was gunstig voor akkerbouw en veeteelt. Met 
name de randen langs het Maasdal zullen in trek zijn geweest, aangezien daar ook van de vruchtbare 
holocene Maasvlakte gebruik kon worden gemaakt. Daarenboven bevond zich op de terrasrand de 
Romeinse weg Tongeren-Nijmegen.
Tussen Heel en Beegden zijn meerdere grafvelden en nederzettingsresten langs de Romeinse weg bekend, 
die zich hier op de rand van het Weichselien-terras bevinden. Bekende vindplaatsen zijn onder andere de 
vermoedelijke vicus Catualium (huidige Heel), een vroeg-Romeinse nederzetting én waarschijnlijk een villa 
bij Beegden (AMK-nr. 15165). Grootschalige opgravingen hebben echter niet of nauwelijks plaatsgevonden, 
terwijl publicaties ontbreken. De huidige informatie over het gebied is daarom summier te noemen. 
Bewoning in de vroeg-Romeinse tijd kan afgeleid worden uit graven in Heel, die minstens tot de tweede 
helft van de 1e eeuw teruggaan en pre-Flavisch vondstmateriaal uit het centrum van Heel. Daarnaast 
bestaat ook een rurale nederzetting te Beegden met bewoning uit de Late IJzertijd én de vroeg-Romeinse 
tijd. Aanwijzingen voor bewoning uit de laat-Romeinse tijd beperken zich eveneens tot Heel. Op een tweede 
grafveld te Heel, bij het voormalige kasteel (huize St.Anna), zijn resten van graven uit de laat-Romeinse tijd 
aangetroffen binnen een grafveld uit de Vroege Middeleeuwen. 
 
Suburbane bewoning

Onder Heel liggen hoogstwaarschijnlijk de resten van Catualium, een vicus of stopplaats die op 
de Peutingerkaart tussen Blariacum (Blerick) en Feresne (Dilsen, België) staat aangegeven. De 
archeologische bewijsvoering is in zoverre problematisch dat niet of nauwelijks gegevens over 
gebouwresten bestaan en alleen versnipperde informatie over diverse vondsten. Te noemen zijn onder 
andere de vermelding uit de 17e eeuw van een marmeren beeld van een vrouw, resten van Romeinse 
muurwerk bij de begraafplaats en een grote hoeveelheid Romeinse munten.  379 Het tot dusverre 
belangrijkste bewijsmateriaal bestaat uit het grafveld uit de 1e tot en met het einde van de 3e eeuw aan de 
Panheelderweg/Heerbaan, dat een opmerkelijk ‘geromaniseerde’ begraafgemeenschap heeft toebehoord, 
terwijl het voorts opvallend is dat muntvondsten de gehele 4e eeuw bestrijken. 

379 Bink, 2010, 8
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Ten slotte, bestaat nader epigrafisch bewijsmateriaal in de vorm van de inscripties op een bronzen plaatje 
dat werd aangetroffen in de villa van Valkenburg-Ravensbosch (§ 2.1.6, figuur 2.1.5). Hieruit blijkt dat 
de villaeigenaar, die verschillende openbare functies in Xanten bekleedde, de belangen van de pagus 
Catualium in Xanten behartigt. 
Tussen 2008 en 2011 heeft nader onderzoek aan het grafveld duidelijk gemaakt dat hier een groot en ‘rijk’ 
grafveld direct aan de Romeinse weg heeft gelegen, waarin onder andere bustumgraven zijn aangetroffen 
(zie § 2.7.3). Hiermee lijkt een toewijzing als vicus terecht. 
Desalniettemin zijn we over de nederzetting slecht geïnformeerd en lijkt geen vergelijkbaar grote 
nederzetting als in Heerlen, Maastricht of Venlo te hebben bestaan. Kleinschalig onderzoek in het centrum 
van Heel heeft tot dusverre slechts een klein aantal Romeinse sporen opgeleverd. Het gaat daarbij om een 
kleinschalige onderzoeken aan de Dorpsstraat (1989), Gemeenschapshuis Don Bosco (2003) en de Hoeve 
Bovenhof (2008), onderzoeken die alle niet gepubliceerd zijn maar binnenkort tezamen zullen worden 
voorgesteld.  380 Aan de Dorpsstraat werden in 1989 tijdens een begeleiding van rioolwerkzaamheden 
een Romeinse vondstlaag met enkele sporen daaronder aangetroffen. In 2003 werden in het kader van 
het Gemeenschapshuis Don Bosco boringen gezet op een terrein bij huize Sint Anna, waaruit werd 
opgemaakt dat het gebied tot op een behoorlijk diepte verstoord was (140-215 cm onder maaiveld). Daarop 
is besloten geen officieel archeologisch onderzoek uit te voeren, waarna alleen een begeleiding door 
vrijwilligers heeft plaats gevonden.  381 Op het terrein zijn door de vrijwilligers enkele sporen ingemeten en 
vondsten verzameld. Aan de Hoeve Bovenhof op de kruising van de Panheelderweg en de Wessemerweg 
werd bij de Hoeve Bovenhof grond afgegraven, hetgeen eveneens in een ‘laat’ stadium door vrijwilligers 
werd ontdekt. In een kleine, overgebleven werkput werden geen sporen aangetroffen, maar er komt wel een 
behoorlijk aantal vondsten van aardewerk en metaal van deze locatie. 

Rurale bewoning

Binnen het gebied hebben geen grotere opgravingen plaatsgevonden, zodat geen goed beeld van de 
nederzettingen in het gebied bestaat. De verwachting is dat enerzijds vergelijkbare nederzettingen als op 
het dekzandeiland van Weert-Nederweert en anderzijds ook villa’s aanwezig waren. Deze villa’s liggen 
dan hoogstwaarschijnlijk op de overgang (terrasranden) tot het Maasdal. Hoogstwaarschijnlijk bevindt zich 
zo`n villa bij Beegden, waar in 2000 bij een begeleiding van een watertransportleiding resten van twee 
nederzettingsterreinen (Beegden 1 en 2, circa 600 m uit elkaar) en één grafveld werden aangetroffen.  382 
Daarvoor, in de jaren ‘80 van de vorige eeuw waren ook resten van één of twee vroeg-Romeinse 
nederzettingen aangetroffen bij een grindafgraving op circa 600-700 m ten noordwesten van de Heerbaan, 
de hoofdweg door Beegden, die vermoedelijk het tracé van de Romeinse weg volgt.

Bij de grindafgraving te Beegden eind jaren ’80 werd op een opgravingsterrein van circa 0,5 ha een 
kleine nederzetting met bewoningsporen uit de Late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd opgegraven.  383 
Aangetroffen zijn vier woonhuizen en circa 15 wat kleinere vier-of negenpalige spiekers. Opmerkelijk is het 
kleine formaat van de huisplattegronden: één- of tweebeukige plattegronden, met lengtes tussen slechts 
6 en 9 m (zie figuur 2.7.1)! Twee plattegronden (structuren 1 en 3) bezaten paarsgewijs aangebrachte 
wandpalen, zoals typisch is voor Hapsplattegronden uit de Midden en Late IJzertijd, terwijl bij één 
plattegrond (structuur 4) opviel dat drie van de vier middenstijlen in grote kuilen stonden, zoals bekend 

380 Alle onderzoeken zullen tezamen worden voorgesteld in de publicatie Van Diepen, in voorbereiding.

381 Vrijwilligster M. Verhoef werd ook nog eens te laat gewaarschuwd, zodat de halve bouwput reeds was aangelegd 

(NB in 2003!). Van Diepen, in voorbereiding. Ik heb de hier vermeldde informatie direct van haar verkregen.

382 Bosman, 2001

383 Roymans, 1988
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is van Alphen-Ekeren plattegronden. Alleen in de paalsporen van deze laatste plattegrond zijn vondsten uit 
de vroeg-Romeinse tijd aangetroffen. Het overige weinige vondstmateriaal bestond alleen uit handgevormd 
aardewerk en verbrande leem en kan over het algemeen niet nauwkeurig gedateerd worden. Het is dan 
ook vooral op basis van de plattegronden dat de nederzetting op de overgang van de Late IJzertijd naar de 
vroeg-Romeinse tijd gedateerd wordt. 

Figuur 2.7.1

Slechts circa 40 m verder naar het noorden werden bij een verdere campagne nederzettingsresten uit de 
1e en 2e eeuw aangetroffen, mogelijk de voortzetting van deze oudere nederzetting.  384 Deze opgraving was 
slechts 20 x 65 m groot, zodat geen duidelijke begrenzingen bestaan. Binnen het kleine opgravingterrein 
zijn vier huisplattegronden van het Alphen-Ekeren type onderzocht, die alle dezelfde oriëntatie bezaten. 
De plattegronden hebben drie of vier middenstijlen en in alle gevallen een schilddakconstructie. Het 
vondstmateriaal dateert in de 1e en 2e eeuw, waarbij op basis van de grootte de twee kleinere plattegronden 
(11,5 en 12 m lang) vermoedelijk de 1e eeuw en de twee grotere (18 en 20 m lang) de 2e eeuw 
vertegenwoordigen (figuur 2.7.2).

Tijdens een archeologische begeleiding van een tracé voor een waterleiding te Beegden in 2000 werden 
drie vindplaatsen uit de Romeinse tijd aangetroffen, twee nederzettingen (Beegden 1 en 2) en een 
grafveld (Beegden 3).  385 Beegden 1 ligt direct aan de zuidoostzijde van Beegden, Beegden 2 circa 600 m 
ten zuidwesten daarvan aan de zuidwestelijke kant. Beide liggen op één lijn, parallel op circa 200 m ten 
zuiden van de Heerbaan/Heerstaat. De vindplaats Beegden 1 wordt als de periferie van een nederzetting 
geïnterpreteerd. Op de vindplaats werden wel nederzettingsporen aangetroffen, maar kon door het ontbreken 
van grote paalsporen geen structuur worden opgemaakt. Op vindplaats Beegden 2 wordt een villaterrein 
vermoed. Hier werden over een aftand van circa 200 m resten van een met steen gefundeerd gebouw, een 

384 Roymans, 1988

385 Bosman, 2001
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waterput en een oven vastgesteld.  386 

Figuur 2.7.2

Tussen 2007 en 2013 hebben slechts vier proefsleuvenonderzoeken plaats gehad, twee maal in Neer,  387 
een maal in Heythuizen  388 en een maal in Haelen.  389 Van het tweede onderzoek te Neer kon het rapport 
niet geraadpleegd worden,  390 de overige onderzoeken leverden Romeins vondstmateriaal op, maar niet of 
nauwelijks sporen. 

2.7.3 Thema c Begraving
In het gebied zijn meerdere grafvelden bekend, waarvan enkele deels/kleinschalig nader zijn onderzocht. 
Het gaat om locaties met graven te Heel (2), Beegden, Haelen, Horn en Buggenum. Het meeste hiervan 
betreft oud onderzoek, terwijl, op één uitzondering na, niets gepubliceerd is. Alleen het grafveld van Haelen 
is (summier) gepubliceerd. Van het ‘beroemde’ grafveld te Heel is echter wel een uitvoerige publicatie 
gepland.  391 
Onderzoek sinds 2007 betreft vooral het grafveld te Heel, een grafveld dat ook al tussen 1964 en 
1967 was onderzocht. Sinds 2008 heeft daar opnieuw onderzoek plaats gevonden, uitgevoerd door 
vrijwilligers (2008), door BAAC (2009) en daarna opnieuw door vrijwilligers (2009-2011) onder leiding 
van de Grontmij. De onderzoeken uit 2008 (summier) en 2009 zijn gerapporteerd. Gepland echter is een 
allesomvattende publicatie, waarin de onderzoeken 1964-1967, 2008 en 2009-2011 tezamen met kleinschalig 
nederzettingsonderzoek uit het centrum van Heel zullen worden voorgesteld.  392 

In Beegden zijn op meerdere locaties graven gevonden langs de Heerstraat, waarvan vermoed wordt 
dat deze het tracé van de Romeinse weg volgt. Resten van de weg zijn echter nooit aangetroffen. 

386 Het terrein is nu beschermd: AMK 15165.

387 Zandboer, 2007 en Diependaal, Krist, Leuvering & Wemerman, 2010

388 Halverstad, 2012

389 Keijers, 2009

390 Diependaal, Krist, Leuvering & Wemerman, 2010

391 Van Diepen, in voorbereiding

392 Bedoeld is de publicatie Van Diepen, in voorbereiding
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Vondstmeldingen van (crematie)graven waren reeds bekend uit 1942 en 1992,   393 alvorens een begeleiding 
van een waterleidingstracé in 2001 opnieuw meerdere graven opleverde.  394 De graven lijken met name in de 
2e of 3e eeuw te dateren. Bij de laatste waarneming in 2001 werden echter behoudens twee graven uit de 3e 
eeuw ook twee crematiegraven zonder bijgiften en enkele kuilen uit de IJzertijd gevonden. Deze vindplaats 
bevindt zich slechts 200 m ten noordwesten van de villa van Beegden (zie § 2.7.2).

In Horn is in 1851 een stenen askist gevonden, waarin/waarbij behoudens divers aardewerk (waaronder 
een olielamp) ook een lans van brons en een fibula van ijzer zijn aangetroffen.  395 Dezelfde Archis-
waarneming vermeldt ook de locatie van de Romeinse weg.

In Buggenum zijn eveneens resten van een grafveld aangetroffen, maar worden alleen enkele 
aardewerkvondsten gemeld.  396

Bij Haelen-Windmolenbos is in 2006 een compleet grafveld met 15 graven opgegraven op de zuidoostflank 
van een depressie.  397 De graven bevinden zich in een langgerekt cluster op 2 tot 3 meter uit elkaar, zonder 
grafstructuren. De begrenzing aan de noordwestelijke zijde verloopt via een duidelijke rechte zuidwest-
noordoostelijke lijn, zodat de onderzoekers vermoeden dat zich daar misschien een weg heeft bevonden. 
Resten van een weg zijn echter niet aangetroffen. De 15 crematies betreffen 13 volwassenen (waaronder 2 
mannen en 3 vrouwen) en twee onvolwassenen.
Op basis van het aardewerk dateren de graven vanaf het eind van de 1e eeuw tot in de eerste helft 
van de 3e eeuw. In de graven is zowel verbrand als onverbrand aardewerk meegegeven, maar niet erg 
veel.  398 Slechts enkele graven bevatten bijvoorbeeld meer dan twee exemplaren. Graf 6 heeft het meeste 
aardewerk opgeleverd, met gladwandig aardewerk (onder andere een kruikamfoor), ruwwandige waar 
(onder andere een kookpot) en geverfd aardewerk. Opvallend was vooral graf 7 met een gladwandige 
kruik, een gladwandig rookschaaltje, een ruwwandig rookschaaltje en geverfd aardewerk. Daarnaast 
bevatte dit graf ook versierd bot van een kast of kistje. In graf 1 werd een fragment van een zogenaamde 
spinrok van bot gevonden (figuur 2.7.3). Dit object werd gebruikt bij het spinnen van wol of vlas, maar kan 
ook een symbolische betekenis hebben gehad. Spinrokken werden in de oudheid namelijk toegeschreven 
aan Moirae of zogenaamde schikgodinnen, die over het lot van de mensen beschikten.  399 De weinige 
metaalvondsten bestaan vooral uit schoenspijkertjes en ook wat grotere spijkers. Daarnaast zijn ook een 
sikkelmesje en een scheermes gevonden. 

Figuur 2.7.3

393 Archis-waarnemingen 21292 en 33701

394 Bosman, 2001: Beegden 3

395 Archis-waarneming 30613

396 Archis-waarneming 3660

397 Schutte, 2006

398 Helaas wordt het aardwerk niet per graf beschreven.

399 Schutte, 2006, 26
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Heel

Het grafveld te Heel  400 is voor het eerst in 1964 onderzocht door Bogaers die in het kader van een 
nieuw aan te leggen huizenblok 43 graven onderzocht. In 1965 en 1967 volgden bij verdere graaf-en 
bouwwerkzaamheden nog aanvullende kleine onderzoeken, waarbij in totaal nog eens 11 graven werden 
gedocumenteerd. De onderzoeken zijn nooit gepubliceerd maar er bestaan wel beschrijvingen, dagrapporten 
en een scriptie.  401 Volgens Hupperetz gaat het bij 21 van de 43 graven om concentraties met crematieresten 
en in twee gevallen om crematieresten in een houten kistje. Volgens Hupperetz zouden vier graven van 
vóór 125 n. Chr. dateren en voorts de hele 2e en ook de 3e eeuw voorhanden zijn, maar volgens Bink zijn de 
dateringen van voor 125 en na 200 niet erg zeker.  402

In 2008 werd op circa 25 m (!) ten noorden van de opgraving van Bogaers een bouwput gegraven zónder dat 
vooraf een proefsleuvenonderzoek had plaatsgevonden! Nadat aardewerk in de bouwput was aangetroffen, 
organiseerden vrijwilligers spontaan een opgraving waarbij in totaal 19 graven met 20 individuen (één 
dubbelgraf: vrouw met kind) werden onderzocht.  403 Opmerkelijk was ook een waarschijnlijk prehistorische 
greppel die vrijwel pal oost-west liep (ongeveer evenwijdig met de Panheelderweg) en alleen enkele 
handgevormde scherven heeft opgeleverd. Enkele Romeinse graven oversneden deze greppel. Het 
vondstmateriaal dateert de Romeinse graven in de tweede helft van de 1e eeuw (2 stuks), het einde van de 
1e eeuw (4 stuks) en het merendeel in eind 2e of begin 3e eeuw.  404 Met name de duidelijke aanwijzingen voor 
de eerste eeuw zijn in dit opzicht opmerkelijk te noemen, aangezien dergelijke vondsten voorheen nog leken 
te ontbreken (zie boven). Met betrekking tot het graftypen blijkt het vooral om rechthoekige kuilen te gaan, 
met zijden tussen 50 en 100 cm. In minstens twee gevallen lijken houten kistjes voor de crematieresten te 
zijn gebruikt, waarnaast de bijgiften waren geplaatst.  405 Vergelijkbaar met deze begraafwijze bleek in een 
derde graf een kist of nis van tegulae te zijn geconstrueerd. 
Enkele graven bestonden alleen uit crematieresten zonder bijgiften, maar de meeste hebben meerdere 
vondsten opgeleverd.   406 De bijgiften waren voornamelijk onverbrand in het graf geplaatst en hadden dus 
niet op de brandstapel gestaan (figuur 2.7.4 en 2.7.5). Opvallend waren onder andere drie meegegeven 
olielampjes, een mogelijk rookschaaltje, verbrand glaswerk en drie stuks terra sigillata met graffiti. De 
olielampjes en het rookschaaltje wijzen mogelijk op mediterrane voorstellingen omtrent het dodenritueel.  407 

400 Op basis van Bink, 2010; Heijmans & Keijers, 2012

401 Hupperetz (1989) onderzoekt in zijn scriptie de 43 graven uit 1964.

402 Bink gaat er vanuit dat de meeste graven tussen 120 en 200 n. Chr. dateren (Bink, 2010, 18). Zo ontbreken 

Belgische waren (met betrekking tot een vroege datering) en metaalglanswaar (met betrekking tot een late datering) 

nagenoeg geheel.

403 Heijmans & Keijers, 2012

404 Heijmans & Keijers, 2012. Het materiaal is gedetermineerd door Hupperetz, maar zijn onderzoek was in 2012 nog 

niet afgesloten.

405 In één geval (dubbelgraf 16) lijkt eerst het gehele graf (circa 90 x 75 cm) een houten bekisting te hebben gehad, 

terwijl centraal in het noordelijke graf een verkleuring (60 x 40 cm), crematieresten en spijkers op een kistje wijzen. 

In het zuidelijke graf van het kind lijkt op basis van verkleuringen eveneens een kistje aanwezig te zijn geweest.

406 Naast de graven werden ook drie kuilen zonder crematieresten aangetroffen, die enkele Romeinse scherven 

(verbrand en onverbrand) bevatten en voorts nog enkele kuilen zonder vondstmateriaal. Het vondstmateriaal was 

dusdanig weinig dat niet vermoed wordt dat hier sprake is van afvalresten van rituelen. Een aantal andere kuilen ten 

slotte, lijken op basis van de vulling jonger, maar bevatten wel veel (alleen) Romeinse scherven en bouwmateriaal. 

Volgens de auteurs gat het waarschijnlijk om verstoringen, misschien zelfs om ‘roofkuilen’. Heijmans & Keijers, 

2012, 121

407 Hiddink, 2003, 39, noot 126 en 45
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Opmerkelijk waren ook meerdere scherven uit de 4e eeuw, die doen vermoeden dat het grafveld tot in de 4e 
eeuw is gebruikt.  408 

Figuur 2.7.4

Figuur 2.7.5

Na deze spontane opgraving heeft BAAC in 2009 in opdracht van de gemeente een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd (184 m2) en op basis van de resultaten aansluitend een gebied van 810 m2 opgegraven.  409 Deze 
zone lag circa 85 m ten noordoosten van de opgraving van de vrijwilligers en leverde een heel ander beeld 
op. In dit gedeelte werden slechts 14 graven aangetroffen, waarvan er vijf verploegd waren. De graven 
hebben in vergelijking met de zojuist beschreven graven beduidend minder bijgiften meegekregen. Dit 
wordt ten dele verklaard door de vroege datering, want de enige drie graven die wel gedateerd kunnen 
worden lijken alle uit de Flavische periode te dateren. 
Op basis van de onderzoeken van 1964 tot en met 2009 schat Bink in dat het grafveld tussen 1 en 3 ha 
groot moet zijn geweest, met tussen 200 tot 1300 graven.  410 Hij vermoedt dat het grafveld dateert tussen 50 
en 225 n. Chr. en dat de begraafgemeente tussen de 45 en 186 mensen groot moet zijn geweest. 

408 Heijmans & Keijers, 2012, 122

409 Bink, 2010

410 Bink, 2010, 56-58
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Inmiddels hebben in 2009, 2010 en 2011 meerdere bouwbegeleidingen van tussenliggende bouwblokken, 
wegen en kabels en leidingen plaatsgevonden, uitgevoerd door vrijwilligers onder leiding van de Grontmij.  411 
Daarbij zijn circa 280 graven (!) onderzocht en is ook de Romeinse weg een aantal keer aangesneden. 
Helaas bestaat nog geen publicatie, maar deze is zoals vermeld wel in voorbereiding.  412 Opmerkelijk is dat 
tijdens deze begeleidingen ook meerdere bustumgraven zijn aangetroffen,  413 hetgeen eigenlijk alleen bij 
steden of vici voorkomt.

Een tweede grafveld te Heel is bekend bij het voormalige kasteel (tegenwoordig huize St.Anna), op circa 
400 m ten zuidoosten van het grafveld aan de Panheelderweg. Helaas bestaan geen gegevens over de 
graven zelf maar alleen over het vondstmateriaal. Rond 1900 werd de gracht rond het kasteel van Heel 
gedempt, waarvoor een Maastalud werd afgegraven dat op die hoogte blijkbaar een grafveld herbergde. 
Het naderhand verzamelde vondstmateriaal wijst op een grafveld dat tussen 275 en 650 gedateerd kan 
worden, een grafveld dat dus continu vanaf de laat-Romeinse tijd tot in de Vroege Middeleeuwen in gebruik 
is geweest.  414 

2.7.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Het gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt was de belangrijkste bestaansvorm gedurende de 
Romeinse tijd. Het gebied beekdalen Midden-Limburg bood redelijke goede mogelijkheden voor zowel 
landbouw als veeteelt, omdat redelijk vruchtbare gebieden met goede afwatering (akkerbouw) afgewisseld 
worden met beekdalen (weiden voor veeteelt). De goede mogelijkheden spiegelen zich ook in de redelijk 
hoge dichtheid aan Romeinse vindplaatsen in het gebied. Grootschalig agrarisch gebruik is op de niet 
echt vruchtbare dekzanden minder waarschijnlijk, maar aan de rand van het Maasdal wel, zoals blijkt 
uit de villa’s van Beegden en Maasbracht aan de overzijde van de Maas. De meeste nederzettingen 
zullen echter eerder op bescheiden schaal landbouw hebben bedreven, zoals overige nederzettingen 
op het dekzandeiland Weert-Nederweert en in het gebied Beekdalen Noord-Limburg. Zij verzorgden 
daarmee vooral zichzelf maar produceerden waarschijnlijk ook wat extra om in meer of mindere mate 
te kunnen ruilen of verkopen, om andere producten op de markt te kunnen kopen (zoals aardewerk en 
gereedschappen).

Infrastructuur

De hoofdweg van Tongeren naar Nijmegen liep over de Pleistocene terrasrand, vlak langs het Maasdal. 
Heel lag – hoogstwaarschijnlijk als vicus – aan deze weg. Aangezien de hoofdweg in eerste instantie een 
militaire functie had, is zij waarschijnlijk nog in Augusteïsche tijd aangelegd. Het verloop van de weg is 
onder andere vastgesteld tijdens onderzoek aan het grafveld tussen de Heerstraat en de Panheelderweg 
te Heel in 2008, terwijl ook meldingen in Horn  415 en Neer  416 bestaan. Gedurende de midden-Romeinse tijd 
zullen verdere oost-west verbindingen zijn ontstaan (secundaire wegen of diverticula) die op de hoofdweg 
aansloten en hoogstwaarschijnlijk ook veerverbindingen over de Maas.

411 Heijmans & Keijers, 2012. Het gaat om vrijwilligers van Stichtng Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen, 

Heemkunde vereniging Roerstreek en de Leudalgroep. 

412 Van Diepen, in voorbereiding

413 Mondelinge mededeling Van Diepen in Van Enckevort & Hendriks, in druk, 124

414 Hupperetz, 2000

415 Archis-waarneming 30613. Deze waarneming betreft met name de vondst van een askist, maar er wordt ook 

melding gemaakt van de Romeinse weg.

416 Archis-melding 33112, aan de Napoleonsbaan. Het is echter ook mogelijk dat de weg door Buggenum liep (zie 

Maasdal Midden, § 2.9.4).
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Beekovergang
Bij Baexem (gemeente Leudal) werd in 2004 bij een begeleiding een mogelijke damconstructie uit de 
Romeinse tijd aangetroffen die mogelijk als voorde door de Haelensche beek heeft gediend.  417 

Gebouwen langs de weg
Gebouwen langs de weg zoals een statio of mansio zijn niet of nauwelijks bekend. Naast resten van 
bebouwing ter hoogte van Beegden (villa?) bestaat ook de melding van een mogelijke wachtpost in Haelen-
Melenborg.  418 Ten slotte is het ook niet uit te sluiten dat Catualium (oorspronkelijk) een statio of mansio 
was. 
 
Ambacht/productie

Aanwijzingen voor grootschalige producties zijn niet bekend. Bij het vermoedelijke villaterrein te Beegden 
werden wel resten van een oven vastgesteld met een diameter van 2,5 m.  419 Onbekend is echter waarvoor 
de oven is gebruikt. 

2.7.5 Thema e Locatiekeuze
De locatiekeuze voor nederzettingen is vooral gerelateerd aan de mogelijkheden voor het (gemengd) 
agrarisch bedrijf, zodat met name dekzandruggen in de buurt van een beekdal of natte depressies populair 
waren. De terrasrand naar het Maasdal was in ieder geval zo’n gunstige woonlocatie, aangezien hier ook 
van het vruchtbare Maasdal gebruik kon worden gemaakt. Een tweede criterium zal de infrastructuur zijn 
geweest. Deze bestond uit de doorgaande weg van Tongeren naar Nijmegen en waarschijnlijk ook enkele 
oost-west verbindingen. 
Opvallend bij de vroege inheems-Romeinse nederzettingen uit de grindafgraving te Beegden is de locatie in 
een depressie op een flank van een brede dekzandrug.  420

Bij de tot nu toe aangetroffen graven of grafvelden lijkt voornamelijk sprake (in Heel, Beegden en Horn) van 
een locatie vlak langs de Romeinse weg van Tongeren naar Nijmegen, die hier precies de terrasrand tot het 
Maasdal volgt. 

2.7.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
Catualium wordt niet alleen vermeld op de Peutingerkaart. De pagus Catual-(ensis?) wordt ook genoemd 
op een inscriptie op een bronzen plaatje die gevonden is in de villa van Valkenburg-Ravensbosch. Twee 
bronzen plaatjes leverden vier inscripties op, waarvan er drie Titus Tertinus uit de stadsraad van Colonia 
Ulpia Triana (Xanten) gelden.  421 Hij is waarschijnlijk de eigenaar van de villa en een machtig man, 
gezien zijn functies in de stadsraad van de civitas hoofdstad en de drie eerbetuigingen van zijn cliënten. 
Één daarvan is blijkbaar de pagus Catualium die zijn patronus wilde eren. Als patronus van Catualium 
behartigde hij de belangen van de pagus in Xanten, de hoofdstad van de civitas Traianenses. Hiermee blijkt 
Catualium dus niet tot de civitas van de Tungri (met hoofdstad Tungrorum, Tongeren) te behoren, hetgeen 
men op grond van het landschap (de Maas als natuurlijke grens) zou kunnen denken.

417 Roymans, 2004. Het kan echter niet uitgesloten worden dat het ‘slechts’om een beschoeiing gaat.

418 De villa van Beegden (zie § 2.7.2) ligt waarschijnlijk slechts op 100-200 m ten zuide van de heerbaan Tongeren-

Nijmegen. Van Haelen-Melenborg werd vermoed dat het om een militaire wachtpost ging, maar Bogaers (1962-

1963, 72-73) gelooft daar niet in. 

419 Bosman, 2001, Beegden 2D.

420 Roymans, 1988, 111

421 Derks, 2011
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Ondanks dat alleen kleinschalige en gefragmenteerde opgravingsgegevens bekend zijn, lijkt vooral het 
gebied Heel-Beegden een redelijk dicht bevolkt gebied aan de Romeinse weg te zijn. Ondanks dat nog 
steeds geen harde bewijzen voor een vicus bestaan, wordt wel steeds duidelijker dat een hoge mate van 
romanisering in het gebied bestond. Niet alleen het grafveld te Heel wijst hierop, door zijn omvang, het 
voorkomen van bustumgraven, het gebruik van houten kistjes of kistjes/nissen van tegulae en bijgiften als 
olielampjes en rookschaaltjes, maar ook graven te Horn (askist en olielamp) en Haelen (rookschaaltje en 
spinrok).

2.7.7 Thema g Rituele praktijken 
Hoogstwaarschijnlijk heeft in de buurt van Horn een heiligdom bestaan dat aan Mars Halamardus was 
gewijd. Hierop wijst de vondst van een wijaltaar dat in de kerk van Horn is ingemetseld.  422 De locatie van 
het heiligdom is echter onbekend. 
Tempels zijn verder niet bekend in het gebied. Indien Catualium een regionale functie heeft gehad, kunnen 
ook een of meerdere heiligdommen binnen de vicus aanwezig zijn. Hiervoor bestaan tot dusverre echter 
geen aanwijzingen. 

Op de grens van het terras naar het Maasdal, ter hoogte van Ittervoort-De Borg, wordt een inheemse 
cultusplaats vermoed, omdat hier een vondstconcentratie van vooral Keltische en ook Romeinse munten en 
overige bronsobjecten is aangetroffen.  423 De vindplaats ligt op een bijzondere locatie in het landschap: op 
een smalle rug, tussen de Itterbeek en een oude Maasmeander (Maasdal), een rug waar ook de weg van 
Tongeren naar Nijmegen loopt. De vondsten lijken op een cultusplaats te wijzen die in gebruik was tussen 
de tweede helft van de 1e eeuw v. Chr. en de eerste decennia van de 1e eeuw n. Chr. 
De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen toen de aanleg van een waterleidingstracé door het 
gebied archeologisch begeleid moest worden.  424 Helaas echter werden in geheel geen sporen (uit Late 
IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd) aangetroffen. Wel werden nog zo’n vijf Keltische munten (waaronder 
twee zilveren staters) gevonden, die er op lijken te wijzen dat de vindplaats iets groter was dan gedacht. 
De vindplaats strekt zich nu verder uit in het Maasdal. Een perceel bezat al een monumentnummer (AMK 
9540), een tweede perceel heeft sinds kort ook een monumentenstatus (AMK 11173). 

Rituele deposities in het natuurlijke landschap of binnen nederzettingen zijn niet bekend. 

2.7.8 Thema h Langetermijn perspectief
Meerdere nederzettingen en grafvelden uit de Brons- en IJzertijd wijzen op enige bewoning in het 
gebied.  425 Opvallend is ook dat op meerdere Romeinse vindplaatsen ook resten uit de IJzertijd 
aanwezig zijn, zoals het grafveld aan de Panheelder weg en bij de graven van Beegden 3 (zie boven). 
Daadwerkelijke continuïteit van de Late IJzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd is vastgesteld bij de inheemse 
nederzettingsresten van de grindafgraving Beegden (bewoningscontinuïteit) en het heiligdom te Ittervoort-
De Borg (continuïteit in cultus). 
Met betrekking tot de overgang van de Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen bestaan alleen 
aanwijzingen in het grafveld bij huize St.Anna te Heel, waar zowel graven uit de laat-Romeinse tijd als de 
Vroege Middeleeuwen aanwezig zijn geweest. 

422 Van Enckevort & Hendriks, in druk, 127. Het wijaltaar is gewijd door een in Xanten gelegerde soldaat van het zesde 

legioen.

423 Kerckhaert, 2004; Roymans & Aarts, 2009

424 Mooren., 2007

425 Voor een overzicht van bekende vindplaatsen in de gemeente Maasgouw, zie Bosman & Van Roode, 2009



148

2.7.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
Aanwijzingen voor krijgshandelingen zijn niet bekend. De Romeinse weg én daarmee ook de stichting van 
Catualium zouden echter zeer goed op een militair begin kunnen teruggaan. 

Het wijaltaar dat in de kerk van Horn is ingemetseld is geofferd door een in Xanten gelegerde soldaat van 
het zesde legioen.  426 Dit zou op de aanwezigheid van een militaire post in de omgeving kunnen wijzen. 
Daarbij kan het gaan om een afzonderlijke militaire post langs de hoofdweg Tongeren-Nijmegen of een 
controle post of versterking in Catualium zelf. 

2.7.10 Thema j Materiële cultuur 
Met betrekking tot de materiële cultuur bestaan nog (zeer) weinig gepubliceerde gegevens. De enige 
volledige vindplaats betreft het grafveld te Haelen-Windmolenbos, maar dit is een kleine vindplaats met 
weinig vondsten (§ 2.7.3). In de graven is zowel verbrand als onverbrand aardewerk meegegeven, maar 
niet veel.  427 De weinige metaalvondsten bestaan vooral uit schoenspijkertjes en ook wat grotere spijkers. 
Daarnaast zijn ook een sikkelmesje en een scheermes gevonden. Één graf (graf 14) bevatte geen 
aardewerk, maar wel verschillende propjes lood van een gesmolten object uit lood. 
Resten van steenbouw bij de villa van Beegden laten vermoeden dat in het gebied ook ‘rijke’ materiële 
cultuur voorhanden is.  428

Een ‘rijke’ materiële cultuur lijkt zeker voorhanden in Heel. Meerdere vindplaatsen hebben redelijk veel 
en divers vondstmateriaal opgeleverd, waarmee ongetwijfeld een mooi verhaal geschreven kan worden, 
zowel voor wat betreft de chronologie, als ook typische gewoonten en gebruiken. Kunnen hier bijvoorbeeld 
‘inheemsen’ van ‘echte Romeinen’ onderscheiden worden of werd men hier sneller (of anders) ‘Romeins’ 
als elders in de regio? Dergelijke locaties zijn key-sites met betrekking tot de bestudering van het 
romaniseringsproces binnen de regio. Dit verhaal is in de maak.  429 

426 Van Enckevort & Hendriks, in druk, 127

427 Helaas wordt geen overzicht van de vondsten per graf gegeven.

428 Bosman, 2001

429 Van Diepen, in voorbereiding
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2.8 Eiland van Weert 
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vroeg-Romeinse tijd
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midden-Romeinse tijd +++ +++ + +++ +++ - - +++

laat-Romeinse tijd - + - - - - - +

Tabel 2.8.1 Overzicht Dekzandeiland Weert-Nederweert
Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.8.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap
Landschap  430

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

De bodems op de oude landbouwcomplexen kenmerken zich door een meer dan 50 cm dikke, 
humus houdende bovengrond die is ontstaan als gevolg van intensief landbouwkundig gebruik en 
plaggenbemesting vanaf de Late Middeleeuwen. Onder het plaggendek zijn veelal nog resten van de 
bovengrond van de oorspronkelijke bodem te herkennen. Die oorspronkelijke bodem bestaat in de droogste 
terreindelen uit een zogenaamde moderpodzolgrond die mineralogisch gezien relatief rijk was. In de 
lagere delen komen mineralogisch armere humuspodzolgronden voor.  431 Doordat de plaggenbemesting 

430 Naar Van der Gaauw, 2008 en Verhoeven & Ellenkamp, 2009

431 Stiboka, 1972
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over aaneengesloten oppervlakten plaatsvond, zijn vaak ook kleinere oppervlaktes met natte bodems met 
een plaggendek bedekt geraakt. Daarenboven werden na verloop van tijd ook de nattere gronden aan de 
randen van de oude akkergronden in het systeem opgenomen. Waar het plaggendek is ontstaan op een 
natte bodem, wordt gesproken van lage enkeerdgronden.  432 Aan de randen van het ‘plaggeneiland’ wordt 
het plaggendek dunner. Daar waar zij minder dik is dan 50 cm, wordt gesproken van een cultuurdek en 
komen laarpodzolgronden voor.  433 
Podzolgronden komen voornamelijk voor op de dekzanden die tot voor kort tot de woeste gronden 
behoorden. Afhankelijk van de hydrologische situatie zijn veld- en haarpodzolgronden ontstaan. 
Veldpodzolgronden worden ook wel natte podzolgronden genoemd en komen voornamelijk voor op de 
dekzandvlakten.   434Haarpodzolgronden vormen de droge variant en komen op de hogere dekzandruggen en 
oudere stuifduinen voor.  435 

Cultuurlandschap

Roymans en Gerritsen en stelden in hun synthese over het Zuid-Nederlandse dekzandgebied tussen 
Maas, Demer en Schelde dat in het Neolithicum en de Bronstijd nog een half open landschap was, 
maar gedurende de IJzertijd een volledig open landschap was ontstaan.  436 De eeuwenlange traditionele 
levenswijze met bewoning en beakkering binnen een systematiek van ‘zwervende erven’ en celtic fields had 
de leemarmere zandgronden uitgeput, zodat deze woeste gronden en heidegebieden niet meer geschikt 
waren voor bewoning. De leemrijkere zandgronden bleven wel geschikt voor landbouw, zodat vanaf 
minstens de late IJzertijd de bewoning zich hier sterk concentreert. Hier ontstaan de eerste plaatsvaste 
nederzettingen, die zich vooral in de Romeinse tijd manifesteren. Het dekzandeiland Weert-Nederweert is 
zo’n gebied.

Voor het Zuid-Nederlandse dekzandgebied wordt aangenomen dat ook in de Romeinse tijd al land bemest 
werd, zoals blijkt uit de aanwezigheid van potstallen vanaf (minstens) het tweede kwart van de tweede 
eeuw. In Weert en Nederweert zijn hiervoor echter niet erg veel aanwijzingen gevonden. Het licht lemig, 
mineralogisch rijkere zand op het dekzandeiland is er hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor dat het 
gebied vanaf de (Midden?) en Late IJzertijd dichter bewoond raakt. De boven beschreven hypothese wordt 
namelijk bevestigd door gemeten leempercentages in verschillende delen van het dekzandgebied. Zo 
werd in Nederweert-Rosveld een leempercentage van 25% (matig vruchtbare moderpodzol) en in Weert-
Kampershoek zelfs 31-64% (vruchtbare moderpodzol) vastgesteld.   437 

De regio Weert-Nederweert behoort archeologisch tot één van de best onderzochte microregio’s van Zuid-
Nederland. Dit heeft zijn oorsprong in een NWO-project waaraan de Universiteit van Amsterdam, de Vrije 
Universiteit en de Rijksuniversiteit Leiden deelnamen en waarbij de Amsterdamse universiteiten reeds 
vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw vooral de regio rond Weert regelmatig grootschalig onderzochten. 

432 Stiboka, 1972: code EZg

433 Stiboka, 1972: code cHn23

434 Stiboka, 1972, code Hn21. Door de periodiek hoge grondwaterstanden is het humus-ijzercomplex hier diep naar 

beneden getransporteerd en is een langgerekte, bruine tot lichtbruine B-horizont ontstaan die geleidelijk overgaat 

in de C-horizont.

435 Stiboka, 1972: code Hd21. Door het ontbreken van periodiek hoge grondwaterstanden werd het humus-

ijzercomplex niet ver naar beneden verplaatst en is een veel dunnere en terker begrensde B-horizont ontstaan. In 

de C-horizont, komen veelal humusfibers voor die dieper dan de B-horizont zijn afgezet.

436 Roymans & Gerritsen, 2002

437 Hiddink, 2005b, 44-46; Hiddink, 2010, 23-26
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Hierdoor zijn nu van een relatief klein gebied minstens 5 nederzettingslocaties en 7 grafvelden onderzocht 
(zie ook figuur 2.8.1). Het gaat hierbij in alle gevallen alleen om ‘eenvoudige, inheemse’ nederzettingen 
zonder steenbouw en om grafvelden zonder bijzondere of elite graven. Bijzonder is wel dat in de meeste 
gevallen binnen deze nederzettingen en grafvelden ook resten uit de Late IJzertijd (soms ook de Midden 
IJzertijd en vroeger) zijn vastgesteld, zodat van een hoge mate van bewoningcontinuïteit van de (Late) 
IJzertijd tot in Romeinse tijd gesproken kan worden. Alle nederzettingen lijken echter niet langer bewoond 
dan de eerste helft van de 3e eeuw. Slechts op één locatie zijn resten uit de laat-Romeinse tijd bekend.  438

Figuur 2.8.1

Er vanuit gaande dat het cultuurlandschap zich sneller ontwikkelt als ook een goede infrastructuur bestaat, 
lijkt het dekzandeiland Weert-Nederweert zich eerder in een minder ontwikkeld ‘binnenland’ te hebben 
bevonden. Het gebied wordt immers niet door Romeinse hoofdwegen doorkruist, terwijl de dichtstbijzijnde 
hoofdroute, de weg van Tongeren naar Nijmegen langs de Maas, zich circa 15 kilometer verder naar het 
oosten bevindt. Hoogstwaarschijnlijk hebben wel één of meerdere secundaire wegen door of vlakbij het 
gebied gelopen (zie § 2.8.4). 
In de voorafgaande Late IJzertijd was het gebied echter wel degelijk tot ontwikkeling gekomen. Dit blijkt 
niet alleen uit meerdere vindplaatsen uit de Late IJzertijd, inclusief een versterking uit deze periode 
(zie § 2.8.2), maar ook uit vondsten van verschillende Keltische munten. Deze laatsten wijzen op een 
zogenaamde latènisering, ofwel op een verbondenheid met de toenmalige Keltische wereld. Deze Keltische 

438 Het gaat om crematiegraven uit de laat-Romeinse tijd, die zijn aangetroffen tijdens een proefsleuvenonderzoek ter 

hoogte van de westelijke randweg van Nederweert (zie § 2.8.3).
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samenleving, met zijn zwaartepunt in het huidige Zuid-Frankrijk en Midden-Duitsland, was complexer 
en verder ontwikkeld als de (Noord-)Nederlandse ijzertijd samenlevingen (zie § 2.1.6). Met de komst 
van de Romeinen bestond dus waarschijnlijk al een behoorlijk ontwikkeld cultuurlandschap. De kleine 
boerengemeenschappen die hier woonden (§ 2.8.2), ontwikkelden zich gedurende Romeinse tijd echter niet 
veel verder; men bleef in kleine gehuchtjes wonen en nagenoeg dezelfde agrarische producten verbouwen 
(§ 2.8.4).
 
Palynologisch onderzoek

Met betrekking tot de ontwikkeling van het landschap is geen pollenonderzoek bekend. Macro botanisch 
onderzoek is wel uitgevoerd (zie § 2.8.4). 

2.8.2 Thema b Bewoning
Dankzij meerdere opgravingscampagnes tussen 1994 en nu, door de UvA en later de VU, is goed inzicht 
verkregen in de bewoningsgeschiedenis van oude akkercomplexen midden op het lemige zandplateau van 
Weert-Nederweert.  439 In Weert zijn vier nederzettingen uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd onderzocht, 
waarvan één compleet is opgegraven. In Nederweert-Rosveld op een kleine kilometer ten noordoosten van 
dit gebied werd tussen 2001 en 2003 nog een vijfde Romeinse nederzetting onderzocht. 
Na 2006 is van de voorheen niet volledig opgegraven nederzetting Kampershoek Zuid het noordelijke 
gedeelte opgegraven.  440 Direct aansluitend (in 2007) vond ook nog het proefsleuvenonderzoek in 
Kampershoek Noord fase 2 plaats en in 2011 Kampershoek Noord fase 3.  441 
Behoudens de ensemblewaarde van deze nederzettingen, die een reële inschatting van de 
bewoningsdichtheid mogelijk maakt, is vooral de bewoningscontinuïteit vanuit de Late IJzertijd tot in 
Romeinse tijd van groot belang. Deze continuïteit in bewoning is ook enkele malen vastgesteld in het 
deelgebied Beekdalen Noord-Limburg (§ 2.6.2) en Beekdalen Midden-Limburg (§ 2.7.2), maar is verder 
nauwelijks bekend in Limburg.

In Weert-Molenakker/Laanderweg  442 (1994-1996) werd een nagenoeg complete inheems-Romeinse 
nederzetting opgegraven, die dateert tussen circa 50 v. Chr. en 250 n. Chr. (figuur 2.8.2).  443 De 
opgravingsresultaten zijn wel beschreven,  444 maar het onderzoek is nooit volledig uitgewerkt. Opvallend 
zijn twee grote greppelsystemen uit de Late IJzertijd (1e eeuw v. Chr.) die als landelijke versterking of 
vluchtburg worden geïnterpreteerd.  445 Het kleinere systeem omheinde een onregelmatig, ovaal areaal van 
circa 140 x 100 m, met behulp van brede gracht: een greppel die in het vlak 3 m breed en 1,20 m diep was, 
ofwel oorspronkelijk (vanaf het maaiveld), circa 4 m breed en 2 m diep moet zijn geweest. Aan de oostzijde 
lijkt zich een ingang met sterk naar buiten buigende greppels te bevinden, hetgeen doet denken aan een 
veedrift. Binnen deze kleine omheining zijn echter niet of nauwelijks structuren gevonden, alleen enkele 
spiekers.

439 Tol, 1995, 1996a en 1998a

440 Hiddink, 2010

441 Hiddink, 2008 en Hiddink 2012a,2012b, 2012c

442 De vindplaats wordt eerst Weert-Laanderweg (Tol, 1995) genoemd maar later wordt lijkt de naam Weert-

Molenakker gangbaar te worden.

443 Nederzetting wordt ook wel Weert-Molenakker/Laanderweg genoemd (in 1994 in ZAR 1). Het bijbehorende grafveld 

is Weert- Molenakkerdreef. 

444 Tol, 1995, 1996a en 1998a

445 Tol, 1995. Binnen de kleine greppel zijn niet of nauwelijks bewoningsresten aangetroffen, enkele spiekertjes. 

Daarbuiten is alleen een Romeinse nederzetting aangetroffen.
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Figuur 2.8.2

Op circa 80 m ten zuiden ligt een tweede greppel die in een grote boog om het eerste systeem lijkt te 
liggen, maar alleen in het zuidwesten onderzocht is. Deze greppel is kleiner, in het vlak circa 1,90 m breed 
en 90 cm diep (vanaf het oorspronkelijke maaiveld circa 2,75 m breed en 1,50 m diep) en zou een gebied 
van wel 10 ha kunnen hebben begrensd. De Romeinse nederzetting ligt tussen deze greppelsystemen 
in, ofwel ‘binnen’ het grote systeem; slechts enkele gebouwen liggen buiten deze buitenste greppel. 



154

Gezien de ligging en oriëntatie van de gebouwen moet de greppel nog zichtbaar zijn geweest, maar deze 
werd gedurende de vroegste Romeinse bewoningsfasen, tussen 50 v. Chr. tot 100 n. Chr., wel verder 
opgevuld. Het is niet duidelijk of huizen de binnenste greppel (wel) oversnijden, omdat dat gedeelte 
niet is onderzocht. Behoudens 18 spiekers en 6 waterputten zijn 45 gebouwplattegronden aangetroffen, 
waartussen zich slechts één eenbeukige bevond. De overige tweebeukige plattegronden zijn van het 
Alphen-Ekeren type en variëren in lengte tussen 7 en 31 m. Waarschijnlijk kunnen enkele kleinere eerder 
als bijgebouw geïnterpreteerd worden, maar dit is niet duidelijk. De Alphen-Ekeren plattegronden hebben 
3, 4 of 5 middenstijlen en in minstens één geval twee zware wandstijlen die een uitgespaarde middenstijl 
vervangen. Zowel schilddak- als zadeldakconstructies komen voor. Op circa 200 m ten noorden van 
de nederzetting is ook het bijbehorende grafveld Weert-Molenakkerdreef opgegraven (zie § 2.8.3). De 
onderzoekers gaan uit van een complete nederzetting met circa 50 huizen, die bij een bewoning van 
300 jaar en een gemiddelde levensduur van 25 tot 30 jaar per huis, op een gemiddelde bewoning van 
circa 5 gelijktijdige boerderijen uitkomt (misschien wel 5 tot 7).  446 Opvallend in vergelijking met de andere 
opgravingsplattegronden op het dekzandeiland en andere nederzettingen in Zuid-Nederland, zijn de dicht 
op elkaar gelegen, bijna parallelle huisplattegronden. Een dergelijke compacte concentratie van huizen 
binnen de Vroege en midden-Romeinse tijd is verder niet vastgesteld in Limburg.

In Weert-Kampershoek werd tussen 1994 en 1999 bijna de helft van een nederzetting opgegraven 
(Weert-Kampershoek Zuid), waaraan in 2006 en 2007 het noordelijke deel kon worden toegevoegd 
(Weert-Kampershoek Noord fase 1). Ertussen ligt de weg van Weert naar Nederweert, waaronder 
geen archeologisch onderzoek heeft kunnen plaatsvinden, zodat helaas circa de helft van het 
nederzettingsterrein niet is onderzocht (figuur 2.8.3). De nederzettingsresten van Weert-Kampershoek 
Zuid dateren tussen circa 100 v. Chr. en 250 n. Chr., waarmee de nederzetting dus gelijktijdig met Weert-
Molenakker was. Het onderzoek van 1994-1999 is niet verder uitgewerkt, maar wel beschreven,  447 maar het 
onderzoek van 2006/2007 is volledig gepubliceerd.  448

In 1994-1997 werd circa 1 ha opgegraven en zijn 14 boerderijen, een bijgebouw, drie waterputten en circa 
40 spiekers vastgesteld. Mogelijk vormen de aangetroffen greppeltjes erfafbakeningen. In 2006/2007 
werden nog eens drie huizen, een spieker en een waterput gevonden, waarbij de vindplaats compleet 
begrensd kon worden: in totaal heeft een nederzettingsterrein van circa 2 ha bestaan. Ongeveer de helft 
is echter niet onderzocht, omdat dit onder de genoemde weg ligt. Opmerkelijk in 2006/2007 was nog 
een circa 100 m ten noordwesten ‘buiten’ de nederzetting gelegen bijgebouwtje van circa 6,4 x 3,7 m. Bij 
de hoofdgebouwen gaat het vooral om boerderijen van het Alphen-Ekeren type en twee plattegronden 
die deels drie- en deels vierbeukig zijn. Deze laatste twee (boerderijen 14 en 15, opgegraven in 1994-
1999) zijn opvallend, want ze dateren in de Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd maar lijken eerder op 
huisplattegronden uit de Midden- of Late Bronstijd, of de Vroege IJzertijd. De twee plattegronden liggen 
in het uiterste oosten van de nederzetting, deels over elkaar en in het verlengde van elkaar en zouden 
ook twee fasen van één boerderij kunnen inhouden. De overige Alphen-Ekeren plattegronden uit 1994-
1999 hadden 3, 4, 5 of 6 middenstijlen en waren tussen 13 en 28 m lang. Deze gebouwen hadden over het 
algemeen een zadeldak (nokstijlen in de korte wanden) en twee tegenover elkaar gelegen ingangen aan 
de lange zijden. Slechts één uitzondering (boerderij 6) was anders. Dit gebouw, dat drie ingangen had, 
had aan de ene kant een zadeldak en aan de andere zijde een schilddak. De drie huizen uit 2006/2007 
betreffen ook plattegronden van het Alphen-Ekeren type. Een daarvan (huis 500) behoort tot het jongere 
Alphen Ekeren type met vier middenstijlen en twee wandstijlen die een vijfde (middelste) nokstijl hebben 

446 Tol, 1996a; Hiddink, 2012

447 Tol, 1996b en 1998b 

448 Hiddink, 2010
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vervangen, ten behoeve van een grote binnenruimte.  449 Huis 501 was nog langer, namelijk 35,4 m, en bezat 
7 middenstijlen op een as. Ook dit gebouw heeft waarschijnlijk aan de ene zijde een zadeldakconstructie 
en aan de andere kant een schilddak gehad. Het derde huis was juist zeer klein: het gaat om een Alphen-
Ekeren plattegrond met drie middenstijlen, met een lengte van slechts 10,8 m.
Enkele groepjes van spiekers (gemiddeld 2,25 x 2,75 m groot) lijken bij de verschillende erven te horen, 
maar het blijft onduidelijk hoe een grote concentratie spiekers in het zuiden geïnterpreteerd moet worden. 
Twee van de drie waterputten uit de jaren negentig hadden een vierkante houten bekisting, bij de derde 
waren alleen enkele scheef geplaatste planken over gebleven; het gaat mogelijk om een gesloopte 
waterput. De vierde waterput (uit 2006/2007) had opmerkelijk genoeg geen vierkante bekisting, maar een 
holle boomstam. Holle boomstammen zijn zeer gebruikelijk in de Middeleeuwen, maar niet in de Romeinse 
tijd. Enkele parallellen hiervoor zijn echter wel bekend in Zuid-Nederland.  450 

Figuur 2.8.3

Slechts 180 m ten zuiden van Weert-Kampershoek is de nederzetting Weert-Raak onderzocht. Hier 
werden, tussen 1996 en 1999, 12 boerderijen, twee waterputten, twee (voorraad)kuilen en circa 90 spiekers 
opgetekend, met een datering tussen 100 v. Chr. en 100 n. Chr.  451 Ook hier betreffen bijna alle boerderijen 

449De plattegrond lag gedeeltelijk buiten het onderzoeksgebied maar is op basis van een goede parallel van het 

nabij gelegen Nederweert-Rosveld (huis 308) goed te reconstrueren: van de vier middenstijlen zijn er drie 

teruggevonden van de twee wandstijlen één. Een veel beter bewaarde parallel in Nederweert-Rosveld (huis 308) 

had een schilddak, maar dat kan hier niet worden vastgesteld.

450 Zes van 64 Romeinse waterputten in Oss en twee van 20 waterputten in Breda. Hiddink, 2010, 106, noot 186

451 Tol, 1998b
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plattegronden van het type Alphen-Ekeren. Deze Alphen-Ekeren plattegronden hadden ook hier meestal 
3, 4 of 5 middenstijlen en een lengte tussen 12 en 25 m, bij een gemiddelde breedte van circa 6 m. In één 
geval lijkt ook een gebouw met slechts 2 middenstijlen te hebben bestaan. Slechts bij zes plattegronden 
werden ook wandpalen gevonden en kan een dakconstructie gereconstrueerd worden. Daarbij blijkt dat 
zowel zadel- als schilddakconstructies zijn gebruikt. Net als in Weert-Kampershoek (Zuid) bestaat ook 
hier één plattegrond die duidelijk afwijkt. Het gaat om een vierbeukige plattegrond van 16 x 8,5 m die ook 
enigszins op die van Kampershoek Zuid lijkt. De twee waterputten bezaten beide een houten bekisting, 
waarvan er slechts één goed bewaard was. Het gaat om een vierkante bekisting met 4 of 5 lagen van 
horizontale planken die tegen hoekpalen waren geplaatst. De meeste spiekers bestonden uit eenvoudige 
vier- of zespalige spiekers, die gemiddeld 2,8 x 2 m groot waren. Daarnaast werden nog twee negenpalige 
opslaggebouwtjes gevonden (2,5 x 3m en 3,5 x 4,4 m groot) en in één geval een plattegrond met twaalf 
paalsporen (4,4 x 4,4 m). 

Figuur 2.8.4

In Weert-Klein Leuken zijn tussen 1995 en 1998 resten gevonden van een kleine nederzetting uit de Late 
IJzertijd en het vroegste gedeelte van de vroeg-Romeinse tijd (200 v. Chr.- 50 n. Chr.)  452. Voorafgaand 
aan deze opgraving werden een gouden Keltische munt en enkele bronzen munten uit de Romeinse tijd 
gevonden (zie § 2.8.10). Enkele proefsleuven met uitbreidingen leverden echter alleen enkele, verspreide 

452 Tol, 1998b
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kleine bijgebouwtjes en aardewerk op die wijzen op de randen van erven uit de Late IJzertijd en/of de 
vroeg-Romeinse tijd. Een proefsleuvenonderzoek met uitbreidingen in 1998 leverde echter een wolk aan 
paalsporen op, waarbinnen in een gebied van circa 40 x 40 m drie boerderijen, een spieker en een greppel 
werden herkend (zie figuur 2.8.4). 

Boerderij 1 was 13,5 x 7 m groot en bezat een kernconstructie met drie gebinten (binnenstijlparen) en 
twee middenstaanders en heeft waarschijnlijk een schilddak gehad. Boerderij 2 was 12,5 x 7 m groot en 
bezat eveneens een schilddak, maar deze werd gedragen door een as met vier nokstijlen en ter hoogte 
van de ingang extra binnenstijlen. Opvallend was dat één van de korte zijden gevormd werd door een 
gekromde lijn van paalsporen. De derde boerderij was minder goed bewaard. Bij een breedte van 8,5 m 
zijn alleen drie middenstijlen en twee gebinten teruggevonden. De nederzetting wordt op basis van het 
handgevormde aardewerk, drie La Tène armbandfragmenten, de gouden munt en het ontbreken van Romeins 
importaardewerk gedateerd tussen 200 v. Chr. en 50 n. Chr. De Keltische munt maakt duidelijk dat de 
nederzetting in ieder geval in de eerste helft van de 1e eeuw v. Chr. in gebruik was. 

In Nederweert-Rosveld werd tussen 2001 en 2003 een complete inheems-Romeinse nederzetting geheel 
opgegraven.  453 De nederzetting was 2,5 ha groot en was bewoond tussen circa 25 tot 250 n. Chr. In totaal 
werden 122 structuren uit de Romeinse tijd opgegraven. De 19 huizen zijn alle van het Alphen-Ekeren type 
(fig. 2.8.5). 

453 Hiddink, 2005b
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Figuur 2.8.5
Daarnaast werden onder andere nog vijf waterputten, vier horrea, vier bijgebouwen, 11 waterkuilen, 29 
spiekers en 47 greppels vastgesteld. De Alphen-Ekeren plattegronden bezitten vooral 4 (n=5) of 5 (n=8) 
middenstijlen en zijn tussen 11,5 en 22 m lang en 5 tot 8 m breed. Daarnaast komen ook nog enkele 
kleinere exemplaren voor met 2 of 3 middenstijlen (circa 12-13 m) en enkele grotere: een exemplaar 
met 6 (19,5 x 6,5 m) en twee met maar liefst 7 middenstijlen (34/34,5 x7,5 m). Slechts in één geval komt 
ook een exemplaar voor waarbij twee wandstijlen een middenstijl vervangen (structuur 308). Het is het 
breedste en jongste gebouw (3e eeuw) van de nederzetting, een gebouw van 32 x 9 m met 4 middenstijlen 
en een schilddakconstructie. De dakconstructie kon ook in het algemeen redelijk vaak gereconstrueerd 
worden (n=12) en daarbij wordt duidelijk dat met name voor een zadeldak is gekozen (n=7). Behoudens 
enkele schilddakconstructies (n=2) komen ook gebouwen voor die aan de ene zijde een zadeldak hebben 
en aan de andere zijde een schilddak (n=3). Aanwijzingen voor functies in de verschillende delen van de 
huizen zijn niet of nauwelijks aanwezig, zoals dat ook elders in Zuid-Nederland meestal het geval is. Een 
potstal is slechts in één geval opgemerkt (structuur 316). Deze was zo ondiep behouden, dat het volgens 
de opgravers mogelijk is dat meer potstallen aanwezig zijn geweest. 
De vier bijgebouwen betreffen twee tweebeukige en twee éénbeukige gebouwtjes die tussen 4 x 2,5 
m en 6,5 x 5 m groot waren. Opvallend zijn vier horrea (figuur 2.8.6). De kleinste was 4 x 3,75 m groot 
met negen palen, maar de overige bezaten wel 18 of 20 palen met afmetingen van 6 x 4,75 m (2 keer) 
of 6,25 x 4,5 m. De zeven waterputten hebben veel informatie over de toegepaste techniek opgeleverd, 
aangezien houtconstructies meestal goed bewaard waren gebleven. Het gaat in alle gevallen om 
vierkante bekistingen met hoekpalen en horizontaal aangebrachte planken, maar met verschillende 
constructiewijzen. Soms zijn de planken alleen langs de buitenkant van het vierkant aangebracht, maar 
soms ook aan de binnenzijde of beide. Soms waren ook extra paaltjes of planken aan de buitenkant 
aangebracht ter versteviging. Vanwege de vele greppels is een poging gedaan om greppelsystemen 
te reconstrueren. Uiteindelijk kon echter slechts één compleet systeem van circa 60 x 70 meter 
en 7 incomplete systemen vastgesteld worden. Onduidelijk is of ze gediend hebben als erfgrens, 
nederzettingsgrens of bijvoorbeeld als moestuinafrastering. 

Onderzoek na 2006

In 2006 en 2007 hebben proefsleuven en opgravingen plaatsgevonden in Kampershoek Noord fase 1 en 2 
en proefsleuven in fase 3.  454 Kampershoek Noord fase 1 leverde voor wat betreft de Romeinse tijd alleen 
de Romeinse nederzettingsresten op die hierboven zijn besproken (de voortzetting van de nederzetting 
uit 1994-1999). Het proefsleuvenonderzoek fase 2 leverde vier nieuwe Romeinse vindplaatsen op: twee 
nederzettingen (vindplaatsen 3 en 4) en twee grafvelden (vindplaatsen 1 en 2). Deze vindplaatsen zijn 
inmiddels opgegraven (2011-2012), maar worden nog uitgewerkt. Uit het evaluatierapport is echter het 
volgende duidelijk geworden voor wat betreft de nederzettingen.  455

Vindplaats 3 betreft een kleine vindplaats van slechts 120 x 80 m met nagenoeg alleen kleinere structuren, 
spiekers en een waterput. Slechts één groter gebouw is vastgesteld, maar de plattegrond is niet 
eenduidig. De resten worden gedateerd in de Late IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd. Vindplaats 4 is groter 
(circa 300 x 80 m = 2,4 ha) en zette zich voort buiten het onderzoeksgebied, namelijk in Kampershoek 
Noord fase 3. Met het proefsleuvenonderzoek in 2012 kon de nederzetting alsnog begrensd worden 
en blijkt de nederzetting in totaal circa 4,2 ha groot te zijn. Bij de opgraving 2011-2012 zijn 14 huizen 
(waarvan 3 met potstal), drie kleinere bijgebouwen, meerdere spiekers en 10 waterputten vastgesteld. 

454 Hiddink 2008b, 2010, 2012a, 2012b, 2012c

455 De Boer, 2012
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Één van deze waterputten bezat een holle boomstam, de andere hadden een vierkante bekisting. 

Figuur 2.8.6

Bij het proefsleuvenonderzoek Kampershoek Noord fase 3 zijn buiten de genoemde voortzetting van 
vindplaats 4 verder geen Romeinse vindplaatsen vastgesteld. 

Een proefsleuvenonderzoek in Weert-Laarveld uit 2006 leverde vier behoudenswaardige vindplaatsen 
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op met nederzettingsresten die niet nader binnen de Late Bronstijd tot Vroege Middeleeuwen gedateerd 
konden worden. Deze vindplaatsen zijn echter nog niet verder onderzocht.
Een archeologische begeleiding en opgraving te Stramproy-Veuskeshof heeft in fase 1 slechts enkele losse 
sporen en vondsten opgeleverd.  456 Onderzoek op fase 2 heeft nog niet plaats gevonden. 

Concluderend

Op basis van het tot nu toe uitgevoerde nederzettingsonderzoek in de microregio Weert-Nederweert blijkt 
op de kern van het dekzandeiland een behoorlijke hoge bewoningsdichtheid te hebben bestaan. Het 
onderzoek sinds 2006 heeft wederom enkele nederzettingen aan het licht gebracht, waaruit blijkt dat op 
de kern van het dekzandeiland nederzettingen gemiddeld slechts 300 tot 400 m uit elkaar liggen.  457 Weert-
Molenakker is de enige iets grotere nederzetting met gemiddeld 5 tot 7 gelijktijdige huizen, alle overige 
nederzettingen lijken 2 tot 3 gelijktijdige boerderijen te hebben gehad. In 2005 reconstrueerde Hiddink nog 
een bevolkingsdichtheid voor het gebied op basis van 600 tot 700 m uit elkaar liggende nederzettingen 
en kwam toen al uit op een bevolkingsdichtheid van circa 43 personen per vierkante kilometer.   458 Dit getal 
moet nu dus bijna verdubbeld worden. 

Hoewel de nederzettingen veelal een begindatering in de late IJzertijd hebben, zijn eenduidige late-ijzertijd 
plattegronden niet voorhanden: drie/vierbeukige plattegronden op Weert-Kampershoek Zuid met eerder 
parallellen in de Vroege IJzertijd of daarvoor of tweebeukige met extra binnenstijlen in Weert-Klein Leuken. 
Dominerend vanaf de vroeg-Romeinse tijd (of toch ook de Late IJzertijd?) binnen alle nederzettingen zijn 
de Alphen-Ekeren plattegronden. Het gaat dan meestal om Alphen-Ekeren plattegronden met 3, 4 of 5 
middenstijlen, maar enkele grotere exemplaren met 6 of 7 middenstijlen komen ook voor. 

De constructie waarbij één of meer van deze middenstijlen worden weggelaten en de daklast door zware 
wandstijlen wordt opgevangen, komt weinig voor: slechts twee keer (op een aantal van meer dan 90).  459 
Tevens is duidelijk dat deze gebouwen met grotere binnenruimtes jonger zijn: indien dateerbaar, dan 
dateren deze in de tweede helft van de 2e eeuw of de 3e eeuw. De dakconstructie zelf blijkt over het 
algemeen vooral die van een zadeldak te zijn, zoals duidelijk blijkt in Nederweert-Rosveld. Echter, ook 
schilddakconstructies én hybriden met beide constructies in één gebouw komen voor.  460 
Dat het belang van bemesting toenam gedurende de Romeinse tijd, kan afgeleid worden uit het opkomen 
van potstallen, vanaf de 2e eeuw n. Chr. Misschien moet ook het groter worden van de huizen met het 
belangrijker worden van vee in verbinding worden gebracht. Problematisch is echter nog steeds dat het 
meestal onmogelijk is verschillende functies binnen de gebouwen (wonen, stallen, werken, etc.) aan te 
tonen als geen potstal wordt aangetroffen.
Opvallend zijn ook de redelijk grote horrea, die beduidend groter zijn dan de vier-, zes- of negenpalige 

456 Tichelman & Van Domburg, 2007

457 Hiddink, 2012, 103

458 Hiddink, 2005b

459 Dit is een opmerkelijk verschil met bijvoorbeeld de villa-nederzetting Hoogeloon (Noord Brabant, circa 33 km ten 

noordwesten van Weert), waar behoudens meerdere gewone boerderijen van het Alphen-Ekeren type en een 

gebouw met stenen funderingen met meerdere ruimtes (een villa hoofdgebouw) maar liefst zeven van dergelijke 

‘ontwikkelde’ Alphen-Ekeren plattegronden zijn aangetroffen. Mogelijk bestaat dus een bepaalde relatie tussen 

villa-nederzettingen en dit ‘ontwikkelde’ Alphen Ekeren type.

460 In het algemeen kon de dakconstructie redelijk vaak gereconstrueerd worden (n=12) en daarbij wordt duidelijk 

dat met name voor een zadeldak is gekozen (n=7). Behoudens enkele schilddakconstructies (n=2) komen ook 

gebouwen voor die aan de ene zijde een zadeldak hebben en aan de andere zijde een schilddak (n=3).
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spiekers uit de IJzertijd. Zij wijzen op grotere opbrengsten en/of het gezamenlijk produceren van agrarische 
producten, waarbij hoogstwaarschijnlijk een bescheiden) surplus werd geproduceerd. Dat men iets 
moest (kunnen) verkopen, wordt duidelijk als men bedenkt dat in de voorafgaande IJzertijd kleding en 
gebruiksaardewerk nog zelf geproduceerd werden en in de Romeinse tijd niet; men moest deze dus elders 
op de markt kopen.  461 
Helaas kunnen de meeste van deze horrea, net zoals vele huizen, niet precies gedateerd worden, zodat de 
verschillende ontwikkelingen chronologisch moeilijk te duiden zijn. 

De nederzettingen in Weert-Nederweert dateren tussen de Late IJzertijd en de midden-Romeinse tijd en 
zijn grotendeels gelijktijdig bewoond geweest. Er bestaat een duidelijke bewoningscontinuïteit tussen de 
Late IJzertijd en de Romeinse tijd, maar deze houdt ergens kort voor of rond het midden van de 3e eeuw 
op. Laat-Romeinse bewoning is nog niet aangetroffen in het gebied. Desalniettemin, bestaan wel enkele 
begravingen uit de laat-Romeinse tijd (zie § 2.8.3).
De nederzettingen zijn erg vergelijkbaar met elkaar, met dezelfde soort huizen, bijgebouwen, spiekers, 
waterputten en dezelfde materiële cultuur (§ 2.8.10). Voor wat betreft de lay-out van de nederzettingen 
wijkt alleen Weert-Molenakker af van dit ‘normale’ beeld van een opgravingsplattegrond van kleine 
nederzettingen met 2 of 3 eenvoudige boerderijen door de tijd. Dit onderzoek is helaas nog niet volledig 
uitgewerkt, zodat enkele vragen onbeantwoord blijven. Weert-Molenakker is namelijk niet alleen groter, 
de nederzetting lijkt ook meer ‘ingepland’ of georganiseerd te zijn geweest, met huizen die dichter op 
elkaar staan en meer als op de ander vindplaatsen dezelfde oriëntatie bezitten.  462 Ten slotte, is op deze 
nederzetting ook een depot met geïmporteerd bronzen vaatwerk uit de late 2e of 3e eeuw aangetroffen, een 
vondstcomplex waaruit misschien een hogere status opgemaakt zou kunnen worden (zie § 2.8.10). 

2.8.3 Thema c Begraving  463

In het gebied zijn meerdere grafvelden bekend, waarvan er maar liefst vijf nagenoeg compleet zijn 
opgegraven én gepubliceerd en nog een zesde grafveld kleinschalig is onderzocht. Het gaat hierbij niet 
alleen om meerdere gelijktijdige grafvelden op redelijk korte afstanden van elkaar, maar ook nog eens om 
grafvelden die dateren uit de Late IJzertijd én de Romeinse tijd en dus continuïteit in het begrafenisritueel 
inhouden. Daarenboven zijn met de naburig onderzochte nederzettingen ook de bijbehorende 
nederzettingen van deze begraafgemeenschapen onderzocht. De microregio Weert-Nederweert is hierin 
(minstens in Nederland) uniek te noemen. 
De meestal ronde grafkuilen zelf hebben betrekkelijk kleine dimensies: in het vlak slechts 20-80 cm groot 
en in de coupe slechts tussen 0 en maximaal 30 cm diep onder het opgravingsvlak behouden. Opvallend in 
vergelijking met andere grafvelden in het Maas Demer Schelde gebied is het niet of nauwelijks voorkomen 
van grafstructuren- of monumenten in de regio Weert-Nederweert.  464 De bij het grafritueel behorende 
bijgiften komen niet in deze paragraaf ter sprake, maar bij de materiële cultuur in § 2.8.10.

Eind jaren ’80 van de vorige eeuw werd tijdens een kanaalverbreding in Weert-Wessemerdijk een 
grafveld kleinschalig onderzocht.  465 Deze door lokale vrijwilligers georganiseerde opgraving heeft minimaal 
16 crematiegraven opgeleverd uit minstens de 1e en 2e eeuw n. Chr. Grafstructuren in de vorm van 
greppels zijn niet vastgesteld. Gezien het handgevormde aardewerk – echter niet in samenhang met de 

461 Heeren, 2009, hoofdstuk 6

462 Dit wordt natuurlijk mede veroorzaakt door de locatie van de greppels uit de Late IJzertijd die nog zichtbaar moeten 

zijn geweest.

463 Op basis van Hoevenberg, 2007; Hiddink, 2003; Hiddink, 2005b; Hiddink, 2010

464 Hiddink, 2003, 27-34

465 Bruekers, 1989
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gedocumenteerde crematiegraven – is het mogelijk dat ook oudere graven (Late IJzertijd?) aanwezig zijn 
geweest. 
In 1995 werden de grafvelden Weert-Molenakkerdreef en Weert-Kampershoek grootschalig en bijna 
compleet opgegraven en in 2003 gepubliceerd.  466 
Het grafveld Weert-Molenakkerdreef omvat 124 graven maar is niet compleet opgegraven: het grafveld zet 
zich nog voort in westelijke en zuidelijke richting. Van de 124 graven was 17% van Hiddink’s  467 grafype A, 
55% van het type B, 17% van het type C en 11% van het type D. De graven van het type B zijn daarbij de 
best bewaarde graven, met dieptes tussen 0 en 22 cm. In deze verhoudingen kan de conservering van de 
graven een rol spelen. Grafstructuren zijn in het geheel niet aangetroffen en zullen ook gezien de geringe 
ruimtes tussen de graven niet bestaan hebben. 
Op basis van het vondstmateriaal (handgevormd en gedraaid aardewerk, glazen La Tène 
armbandfragmenten en fibulae) is een chronologische ontwikkeling van het grafveld gereconstrueerd: het 
grafveld lijkt rond 150 v. Chr. gesticht en raakt pas in de eerste helft van de 3e eeuw uit gebruik. 
Het grafveld Weert-Kampershoek, gelegen precies tussen de nederzettingen van Weert-Kampershoek Zuid 
en Weert-Raak (beide op circa 75-100 m), is veel kleiner dan Weert-Molenakkerdreef en dateert tussen 175 
en 225 n. Chr. Dit grafveld is wel volledig begrensd, al is het mogelijk dat enkele graven aanwezig waren 
in een kleine niet voor onderzoek beschikbare zone. In dit kleine grafveld zijn 23 graven aangetroffen, 
waarvan 13% van het graftype A is, 57% van het graftype B, 26% van het graftype C en 4% van graftype 
D.  468 In tegenstelling tot Molenakkerdreef zijn op het grafveld van Kampershoek wel enkele grafstructuren in 
de vorm van greppeltjes ontdekt (n=8/9), die in alle gevallen hoekig of lineair van aard zijn. 

Zowel bij Molenakkerdreef als Kampershoek lijken ook de nederzettingen van de begraafgemeenschappen 
onderzocht te zijn. Hiddink houdt het voor meest waarschijnlijk dat de bewoners van de nederzettingen 
Weert-Raak, Weert-Molenakker/Laanderweg en Weert-Kampershoek hun doden op het grafveld Molenakker 
bijzetten.  469 De vraag is dan natuurlijk waarom kort voor het einde van de tweede eeuw een nieuw grafveld 
te Kampershoek werd gesticht. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit bewoners van Kampershoek (die slechts 
op 100 m ligt), maar waarom? Waarom kozen enkele er voor om zich niet langer op het gezamenlijke 
grafveld (als uitdrukking voor een collectieve identiteit) te begraven? Volgens Hiddink heeft dit te maken 
met de geschiedenis van de locatie van het grafveld op Kampershoek: op deze locatie lag namelijk een 
groot langbed uit de urnenveldenperiode dat in de Romeinse tijd nog zichtbaar moet zijn geweest.  470 Dit 
fenomeen van de stichting van een Romeins grafveld op de locatie van een urnenveld is vaker vastgesteld 
in het MDS gebied.  471 Hiermee werd tot uitdrukking gebracht dat de urnenveldbevolking tot hun voorouders 
behoorden en dat zij daarom de rechtmatige bewoners van dit gebied zijn. 

In Nederweert-Rosveld werden tussen 2001 en 2003 twee dicht bij elkaar gelegen grafvelden 
(vindplaatsen 5 en 6) volledig opgegraven.  472 In totaal gaat het om 168 graven uit de Late IJzertijd en 
Romeinse tijd: 116 op vindplaats 5 (datering 250 v. Chr. – 25/50 n. Chr.) en 52 op vindplaats 6 (250 v. Chr. - 
225 n. Chr.).

466 Hiddink, 2003. Met deze publicatie werd zoals vermeld indirect ook een norm voor het onderzoek naar graven in 

Zuid-Nederland geïntroduceerd die het mogelijk moet maken ook in de toekomst graven en grafvelden goed te 

kunnen vergelijken.

467 Hiddink, 2003

468 Net als bij Molenakkerdreef blijken de graven van het type B het best (=het diepst) bewaard te zijn.

469 Hiddink, 2003

470 Hiddink, 2003, 424-425

471 Hiddink, 2003, 47-52

472 Hiddink, 2006
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Figuur 2.8.7

De graven uit beide grafvelden zijn zeer vergelijkbaar met elkaar en die van de boven beschreven 
naburige grafvelden: ook hier is circa tweederde van de graven van het graftype B, en zijn graftypen A en 
C ongeveer gelijkelijk verdeeld. Op vindplaats 5 is slechts één ronde greppel rond een graf aangetroffen 
en is dus vergelijkbaar met de overige grafvelden in het gebied waar niet of nauwelijks grafstructuren 
voorkomen. Opvallend is dan ook dat op vindplaats 6 meerdere randstructuren (n=14) aanwezig zijn (figuur 
2.8.7), iets wat verder alleen in Kampershoek is vastgesteld. 
De meest opmerkelijke grafstructuur is structuur 1103, die veel groter is dan de andere. Het gaat om een 
rechthoekige greppelstructuur, met een duidelijk ‘zwaardere’ greppel (circa 175-210 cm breed en circa 
75-85 cm diep), die een zone van 13 x 10 m omheint. De opgravers gaan uit van een grafheuvel binnen de 
greppel.  473 
Een groep van randstructuren op vindplaats 6 lijken alle vierkant te zijn, met zijden van 3 tot 4 meter en 
soms enkele paalsporen binnen de greppel. Voor deze groep bestaan volgens Hiddink vele parallellen in 
Zuidoost-Brabant, Limburg en het Rivierengebied, grafvelden die alle uit de eerste twee eeuwen n. Chr. 
dateren.  474 
Een volgende groep van 2 of 3 greppelstructuren in het uiterste oosten van grafveld 6 lijkt iets daarvan 
af te wijken. De greppels van deze structuren waren in verhouding breder en minder diep dan de overige 

473 De vastgestelde palen in deze zone behoren tot een bijgebouw uit de middeleeuwen.

474 Hiddink, 2006, 14: onder andere Nijmegen-Hatert, Bladel-Kriekschoor, Veldhoven-Koningshof, Mierlo-Hout, 

Schaijk-Gaalse Heide, Oss-Ussen en Tiel-Passewaaij.
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greppelsstructuren. Minstens één heeft een open, hoefijzerachtige vorm, iets wat ook in Kampershoek een 
aantal keer is vastgesteld en met een late datering (rond 200 n. Chr.) lijkt samen te hangen.  475

Het is onduidelijk hoe in de Late IJzertijd twee zo dicht bij elkaar gelegen grafvelden in gebruik zijn en 
ook waarom de een wel en de ander niet verder gebruikt wordt gedurende de Romeinse tijd. Gezien de 
dateringen en de greppelstructuren is duidelijk dat op vindplaats 6 vanaf de 1e en 2e eeuw greppelstructuren 
worden aangelegd, maar waarom de andere gebruiken geïntroduceerd worden is niet duidelijk. Op basis 
van de opbouw van de begravingsgemeenschappen kan worden vastgesteld dat de begraafgemeentes 
van vindplaatsen 5 en 6 in de Late IJzertijd uit 5 families bestonden, terwijl de begraafgemeenschap van 
vindplaats 6 in de Romeinse tijd waarschijnlijk slechts uit 2 families heeft bestaan. Hiddink gaat er echter 
niet vanuit dat de bevolking in het gebied is afgenomen; het is waarschijnlijker dat men zijn doden in een 
ander grafveld bijzette.

Onderzoek na 2006

Met de publicatie van de nederzetting van Nederweert-Rosveld in 2005 zijn ook enkele graven uit ouder 
onderzoek gepubliceerd.  476 Het gaat om enkele laat-Romeinse crematiegraven die binnen het tracé van 
de randweg west van Nederweert door vrijwilligers waren ontdekt en middels een noodopgraving zijn 
onderzocht.   477 Tijdens deze opgraving werden 6 werkputten gedocumenteerd waarvan werkput 5 (circa 
25 x 35 m) zeven graven opleverde. Drie waren nog redelijk diep bewaard, maar van de rest was nauwelijks 
iets over.  478 Het opmerkelijke was echter dat het weinige vondstmateriaal op een laat-Romeinse datering 
wees.  479 In 2011 vond op het aangrenzende terrein Randweg-West Promopark een proefsleuvenonderzoek 
plaats, waarmee het grafveld begrensd kon worden en nog eens 4 graven werden opgegraven (alle van het 
graftype B).  480 Uitgaande van dezelfde dichtheid als nu onderzocht is, schatten de onderzoekers dat het 
grafveldje (circa 1000 m2) zo’n 25 graven heeft gehad, die in een periode van 175 jaar zijn begraven. Het 
gaat dus om een erg kleine begraafgemeenschap. Tot de vondsten uit 2011 behoorden opnieuw bewerkt 
bot (van een mes of dolk) en een riemgesp van een laat-Romeinse gordel uit de 4e of 5e eeuw. Enkele 
crematieresten zijn ook middels een 14C-analyse onderzocht en bevestigden een datering in de laat-
Romeinse tijd. Hiddink dateert het grafveld rond 400 n. Chr.  481

In Nederweert-Hoebenakker is in 2009 nog een grafveld met 84 graven opgegraven, die het grafveld 
tussen 0 en 250 n. Chr. dateren.  482 De vindplaats is echter niet compleet opgegraven, omdat het grafveld 
zich tot buiten het onderzoeksgebied voortzet. Het grafveld is wederom vergelijkbaar met de overige 
grafvelden uit Weert: ook hier zijn iets meer dan twee derde van de graven zijn van het type B, 15-20% van 
type A en 10-15% type C (C1). Behalve de graven zijn echter ook nog 15 randstructuren aangetroffen. 
Het gaat hierbij om 5 rechthoekige of vierkante structuren met een opening aan de zuidoostelijke zijde, met 
zijden die tussen 3,5 en 5,5 m lang waren.

475 Hiddink, 2006, 14

476 Hiddink, 2005b, Bijlage 2, 427-437

477 Hiddink, 2005b, bijlage 2 

478 Het tracé was niet onder begeleiding van archeologen en daarom te diep aangelegd. 

479 Het gaat om een ringetje die veelal met laat-Romeinse gordels in verbinding wordt gebracht, een stukje bewerkt bot 

van een dolk of zwaard en enkele scherven die waarschijnlijk tot laat-Romeinse kommen van het type Chenet342 

(of varianten daarvan) behoorden, die in de 4e en 5e eeuw voorkomen. Zie ook Hiddink, 2005b, 434-435

480 Kerckhaert & Wesdorp, 2012

481 Hiddink, 2009

482 Hiddink & Wesdorp, 2012
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Daarnaast werden 2 randstructuren aangetroffen waarvan één zijde (de zuidoostelijke) geheel open is. 
Enkele gelijk georiënteerde greppelrestanten kunnen mogelijk ook van dit type zijn geweest. Ten slotte, 
zijn enkele greppels vastgesteld die enkele afzonderlijke, dicht bij elkaar liggende graven naar het noorden 
afgrenzen. Het gaat hierbij om een opvallend lineaire uitleg van graven, zoals bijvoorbeeld bij greppel 286 
die een rij van circa 8 graven begeleid. Van een dergelijke lineaire uitleg was ook al sprake in het grafveld 
van Kampershoek.

In het plangebied Kampershoek Noord fase 2 zijn in 2011-2012 als vervolg op het proefsleuvenonderzoek 
nog twee grafvelden (vindplaatsen 1 en 2) opgegraven, maar deze zijn zoals vermeld nog niet 
gepubliceerd. Uit het evaluatierapport (2012) kan echter wel het volgende worden opgemaakt.  483 
Op vindplaats 1 werd een klein grafveld opgegraven dat uiteindelijk slechts 600 m2 groot bleek te zijn 
en 13 crematiegraven zonder grafstructuren bevatte. De graven zijn waarschijnlijk alle van het type A of 
B en dateren waarschijnlijk alle in de 2e of 3e eeuw. Op vindplaats 2 bleek een duidelijk groter grafveld 
aanwezig. Het gaat om een grafveld van circa 100 x 35 m (3500 m2), met 135 crematiegraven uit de 1e tot 3e 
eeuw. Opvallend echter is dat hier het merendeel van de graven een grafstructuur bezit, die op één ronde 
uitzondering na alle rechthoekig of vierkant zijn en veelal een opening naar het zuidoosten hebben. In drie 
gevallen zijn ook (rechthoekige) paalstellingen aangetroffen binnen deze structuren. Zeer opmerkelijk en 
nieuw voor de microregio Weert is het voorkomen van ingegraven hele potten op circa 50 tot 100 cm van de 
grafkuil! Dit is nog nooit eerder vastgesteld op het dekzandeiland, en ook nooit elders in Limburg.

Overeenkomsten en verschillen, crematie resten en bijgiften
Graftypen en grafstructuren
De gepubliceerde grafvelden van Weert blijken vooral overeenkomsten met elkaar te hebben, maar kennen 
ook kleine ‘lokale’ verschillen. Duidelijke overeenkomsten bestaan bijvoorbeeld uit de verhoudingen tussen 
de voorkomende graftypes (tabel 2.8.2).   484 

graftypen Rosveld 5 Rosveld 6 Rosveld-totaal Molenakkerdreef Kampershoek Hoebenakker
%A 13 22 16 21 16  16,6
%B 80 70 77 67 69 70
%C 7 8 8 12 16 8

Tabel 2.8.2 het voorkomen van bepaalde graftypes in uitgewerkte grafvelden op het dekzandeiland Weert-
Nederweert.

Kenmerkend voor Weert, in vergelijking met het direct ten noorden gelegen deel van de Kempen (en onder 
andere het gebied Beekdalen Noord-Limburg), was altijd het veelal ontbreken van grafstructuren in de 
vorm van greppels. Op basis van het nu grotere aantal onderzochte grafvelden is echter duidelijk geworden 
dat dit beeld niet zo zwart-wit is. Op meerdere locaties (Weert-Kampershoek, Nederweert-Rosveld en 
Nederweert-Hoebenakker) komen namelijk wel grafstructuren voor. Nog verrassender is het nieuwe grafveld 
vindplaats 2 van Kampershoek Noord fase 2, waar zelfs de meerderheid van de graven een grafstructuur 
heeft. De grafstructuren zelf zijn trouwens weer wel goed vergelijkbaar met elkaar: vooral rechthoekig of 
vierkant greppelstructuren met een opening in het zuidoosten of een geheel open zuidoostelijke zijde. 

Crematieresten  485

De crematieresten uit de verschillende grafvelden vertonen duidelijke overeenkomsten voor wat betreft 
de mortaliteit (sterfte) en de leeftijdopbouw. Het gaat daarbij steeds om een hoge sterfte van hele jonge 

483 De Boer, 2012

484 Hiddink, 2012, 15-19

485 Smits & Hiddink, 2012, 47-48
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kinderen, een lagere sterfte van oudere kinderen en een opnieuw hoge sterfte van jongvolwassenen. 
Niet in alle gevallen kunnen crematieresten tot op het geslacht gedetermineerd worden, maar meestal 
wel. Als enkele grafvelden uit Weert naast elkaar worden gezet, dan valt op dat telkens meer vrouwen dan 
mannen aanwezig (tabel 2.8.3). In het geval van Nederweert-Hoebenakker is dit zeer extreem maar waarom 
dat het geval is, kan op dit moment niet verklaard worden. 
 geslachtsbep. vrouwen mannen verhouding
Nederweert-Hoebenakker 48% 26 5 5,2:1
Nederweert-Riosveld5/6 54% 40 16 2,5:1
Weert-Molenakkerdreef 56% 23 22 1:1
Weert-Kampershoek 55% 7 5 1,4:1

Tabel 2.8.3 Percentages op geslacht determineerbare graven en de verhouding tussen mannen en vrouwen 
in uitgewerkte grafvelden van het dekzandeiland Weert-Nederweert (naar Smits & Hiddink, 2012, tabel 5.3).

Bijgiften  486

Hiddink vergelijkt de meegegeven aardewerkvormen uit de verschillende grafvelden van Weert en 
Nederweert met elkaar en stelt vast dat in verschillende grafvelden veelal dezelfde potvormen zijn 
meegegeven (zie tabel 2.8.4).

vorm Hoebenakker Molenakkerdreef Kampershoek Zuid Someren-Waterdael Itteren-Emmaus 1
beker 25,9 15,9 25,8 32,5 30,8
bord 24,1 16,8 27,3 14,8 21,2
wrijfschaal 12,9 13,1 12,1 12,1 7,7
kruik 11,2 15,0 13,6 9,8 26,9
dolium 10,3 9,3 1,5 0,0 0,0
kom 9,5 7,5 4,5 8,5 7,7
pot 6,0 22,4 15,2 5,1 5,8
standamfoor 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0
totaal 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabel 2.8.4 Meegegeven aardewerkvormen (in percentage) in grafvelden van Weert en Someren-Waterdael 
(naar Hiddink & Wesdorp, 2012, tabel 3.5)

De grafvelden van Nederweert-Hoebenakker en Kampershoek Zuid blijken zeer goed met elkaar 
vergelijkbaar, aangezien in beide vooral borden en bekers zijn meegegeven. Dit is misschien opmerkelijk, 
omdat Hoebenakker tussen 0 en 250 n. Chr. dateert en Kampershoek tussen 175 en 225 n. Chr.  487 In 
Molenakkerdreef blijken potten de belangrijkste vorm te zijn (net zoals in Lomm, zie § 2.4.3). In Someren 
(Noord-Brabant, circa 15 km ten noorden van Weert) zijn dan weer meer bekers en minder borden 
meegegeven en ook veel standamforen die juist in de Weertse grafvelden ontbreken. Volgens Hiddink 
kunnen chronologische factoren een rol spelen, maar is duidelijk dat ook “lokale eigenaardigheden” bestaan. 
Dit fenomeen, waarbij duidelijke algemene overeenkomsten tussen de grafvelden bestaan (graftypen, 
-structuren, aantal en soorten bijgiften) maar ook ‘kleine’ verschillen (aardewerkvormen, dierlijk bot, munten), 
stelde hij ook al vast in zijn synthese over grafvelden uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd in het Maas 
Demer Schelde gebied.  488 Tot dezelfde conclusie komen trouwens ook Van Renswouden & Schurmans, op 

486 Op basis van Hiddink & Wesdorp, 2012, 28-31

487 In Kampershoek Zuid blijken wel duidelijk minder dolia en meer potten te zijn meegegeven, waardoor Hiddink zich 

afvraagt of deze beide misschien “inwisselbaar” zijn. Hiddink & Wesdorp, 2012, 28.

488 Hiddink, 2003, 25-27. Het meegeven van een munt bijvoorbeeld, dat vooral in de 2e eeuw en de eerste helft van de 

3e eeuw gebeurt, komt in het ene grafveld vaker voor dan in het andere. Zo werd in Nederweert-Hoebenakker in 20% 

van de graven een munt meegegeven, terwijl dat in Weert-Kampershoek Noord slechts in 3,1 % van de graven het 

geval was (zie ook Aarts, 2012).
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grond van hun uitwerking van het grafveld van Maasbree-Siberië (zie § 2.6.3).
Concluderend

Op het dekzandeiland komen zowel kleinere (circa 15-25 graven) als grotere (> 100 graven) grafvelden 
voor, die over het algemeen zeer vergelijkbaar zijn met elkaar (graftypen, weinig of geen grafstructuren), 
maar anderzijds ook kleine ‘lokale’ verschillen vertonen. De meeste grafvelden bevatten zowel graven uit 
de Late IJzertijd als de Romeinse tijd en wijzen dus op een continuïteit in het begravingsritueel tussen deze 
perioden. Hoewel niet of nauwelijks veranderingen in het grafritueel lijken op te treden en dus nauwelijks 
van romanisering kan worden gesproken, vinden wel enkele ontwikkelingen plaats. Zo lijken de verschillende 
grafstructuren alleen in de eeuwen ná Christus voor te komen en zijn daarin ook verschillende typen 
structuren (chronologisch?) te onderscheiden. Daarnaast is net als elders in Zuid-Nederland een duidelijke 
toename van het aantal bijgiften merkbaar, met name in de tweede helft van de 2e en de 3e eeuw (zie 
§ 2.8.10). 

2.8.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Het dekzandeiland Weert-Nederweert bood redelijke goede mogelijkheden voor zowel landbouw als veeteelt. 
De redelijke hoge leempercentages van Nederweert-Rosveld en Weert-Kampershoek wijzen op matig 
vruchtbare tot vruchtbare moderpodzolen (vergeleken met armere zandgronden), terwijl kleine beekjes 
en depressies gunstig waren voor het weiden van vee (en een gebruik als hooilanden). In alle gevallen 
waar botanische resten nader onderzocht konden worden, blijkt dat de minerale gronden als akkers en 
de beekdalen als hooilanden worden gebruikt. Het belang van bemesting (als gevolg van de beperkte 
vruchtbaarheid) neemt toe gedurende de Romeinse tijd, wat waarschijnlijk leidde tot meer dieren, meer 
stallen en grotere woonstalhuizen. Vanaf de 2e eeuw n. Chr. verschijnen dan ook boerderijen met potstallen.

De meeste nederzettingen zullen eerder op bescheiden schaal landbouw hebben bedreven en daarmee 
vooral zichzelf hebben verzorgd. Het is echter waarschijnlijk dat ook wat extra’s geproduceerd werd om te 
verkopen of te ruilen, zodat men ook producten (zoals aardewerk, kleding en gereedschappen) op de markt 
kon kopen. Welke producten of diensten men aanbood blijft onbekend. In het gebied zijn tot nu toe geen 
resten aangetroffen van bepaalde (grootschalige) ambachten of industrieën.

Tijdens het onderzoek Nederweert-Rosveld zijn acht monsters uit de Romeinse nederzetting geanalyseerd: 
drie monsters uit huizen, twee uit een horreum en drie uit waterputten.   489 In de monsters zijn de 
graansoorten gerst, pluimgierst en emmertarwe gevonden en mogelijk spelttarwe, terwijl akkeronkruiden er 
op wijzen dat het aangetroffen graan waarschijnlijk ook lokaal verbouwd werd.  490Spelttarwe wordt zelden in 
inheemse nederzettingen in het dekzandgebied gevonden en zou volgens de onderzoekster op contacten 
met steden kunnen wijzen. Gerst, pluimgierst en emmertarwe zijn natuurlijk granen die ook al in de IJzertijd 
werden verbouwd.
In een monster uit huis 319 werd zaad van huttentut en duiven (voorloper huidige tuinboon) gevonden. In de 
waterputten zijn fragmenten van walnoot aangetroffen en zaden en kapselfragmenten van vlas of lijnzaad. 
Vlas zal volgens de onderzoekster zeker zijn verbouwd. 
In waterputten zijn bewijzen gevonden voor het gebruik van vlier, hazelnoot en braam. Tred- en grasplanten 
wijzen op vegetaties die regelmatig overstroomd werden en op nattere gebieden die gebruikt werden voor 
begrazing of als hooiland. Hiermee is volgens de onderzoekster duidelijk dat veeteelt een belangrijk aspect 

489 Häinninen, 2005

490 Dit hoeft echter niet zo te zijn. De aartjesvorkjes van deze tarwesoorten hoeven niet op lokale verbouw te wijzen. 

Van pluimgierst is korrelomsluitend kaf aangetroffen dat na de eerste dorsronde blijft zitten en zo verhandeld wordt. 

De aanwezigheid zegt dan ook niets over de plaats van herbouw. Zie ook Häninnen, 2005, 196-197
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binnen het gemengd bedrijf op Rosveld vormde. 
Helaas echter wordt op het dekzandeiland niet of nauwelijks dierlijk bot aangetroffen. Dit gebeurt eigenlijk 
alleen in het geval dat het als verbrand bot tussen de crematieresten in graven terecht is gekomen. 
Hierdoor kan wel iets over de vleesconsumptie in het begrafenisritueel worden gezegd, maar niets over de 
vleesconsumptie en -productie binnen nederzettingen.

Infrastructuur 

Binnen het gebied bestaan weinig aanwijzingen voor Romeinse infrastructuur. De dichtstbijzijnde Romeinse 
hoofdweg, de weg van Tongeren naar Nijmegen over de westelijke oever van de Maas, bevindt zich bij 
Heel, ofwel op een afstand van circa 15 kilometer. Hoogstwaarschijnlijk hebben wel één of meerdere 
secundaire wegen door of vlakbij het gebied gelopen. Een dergelijke weg is ook aangetoond ter hoogte van 
de Tungelroysche beek, direct ten noorden van Stramproy. In de beek zijn de resten van een houten brug 
vastgesteld, die op een weg wijzen die naar de hoofdweg langs de Maas (Tongeren-Nijmegen) voerde.  491 
De brug (figuur 2.8.8) zou reeds redelijk vroeg aangelegd kunnen zijn, gezien de kapdatum van één van 
de stammen het eikenhout in 27 AD ±5.  492 Anderzijds, zou dit hout ook hergebruikt kunnen zijn. Het houten 
wegdek van de brug was waarschijnlijk 2 meter breed. Van de doorgaande weg zelf zijn geen sporen 
aangetroffen, wat er op wijst dat deze lokale weg niet verhard was. De brug kan een belangrijke rol spelen in 
de reconstructie van routes en de inrichting van het landschap.

Figuur 2.8.8

491 Roymans, 2007

492 Roymans, 2007
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2.8.5 Thema e Locatiekeuze
De inheems-Romeinse nederzettingen liggen vooral op de flanken van hogere koppen of ruggen, waarbij op 
de hogere delen akkers liggen en in de lagere delen de weide-en graslanden. 
Vanaf minstens de Late IJzertijd blijkt de bewoning zich te concentreren op de meer vruchtbare 
zandgronden, zandgronden met een iets hoger leemgehalte. De overige zandgronden waren na 
eeuwenlange bewoning en beakkering uitgeput en niet meer geschikt voor landbouw (zie § 2.8.8). 

De grafvelden liggen meestal in grenszones of overgangszones, die niet goed voor beakkering en of 
bewoning geschikt waren, bijvoorbeeld aan de rand van akkergebieden of relatief vochtige locaties zoals 
overgangen naar beekdalen, vennen of depressies.
Een andere locatiekeuze is die van een zogenaamde ‘territorial marker‘. Hierbij werd een ouder grafveld 
(zoals te Kampershoek) waarschijnlijk als locatie verkozen om de indruk te wekken dat men hier al 
generaties lang woonde en dus ook als rechtmatige (grond)eigenaar moest worden gerespecteerd. 

2.8.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
De bewoning en begraving op het dekzandeiland wijst op een eerder wat armere bevolking binnen de 
Romeinse samenleving. Gezien de vastgestelde bewonings- en begravingscontinuïteit gaat het daarbij 
waarschijnlijk om de oorspronkelijke inheemse ijzertijd bewoners. In ieder geval woonden de Romeinse 
bewoners op dezelfde locatie als de bewoners uit de IJzertijd, verbouwden zij dezelfde (traditionele) 
agrarische producten als de lokale ijzertijd bewoners en begroeven zij hun doden ook op dezelfde wijze. 
Men lijkt nauwelijks bevattelijk voor Romeinse invloeden, maar desalniettemin vonden wel degelijk 
veranderingen plaats. Zo wordt de eigenproductie van aardewerk en kleding grotendeels vervangen 
door producten die van de ‘Romeinse’ markt betrokken worden. Om zich dergelijke producten te kunnen 
veroorloven, zal men ook zelf wat geproduceerd moeten hebben. Wat de belangrijkste producten waren 
en hoe en waar dit verhandeld werd is echter niet duidelijk. Was er een patronus met goede connecties in 
de omgeving, die nog niet gevonden/herkend is? Of trok men gewoon zelf op bepaalde momenten met zijn 
waren naar de markt van Catualium? 

De langdurig gebruikte grafvelden wijzen niet alleen op een continuïteit in het grafritueel, maar ook op een 
collectieve identiteit. Dit collectief begraven drukt namelijk uit dat men een sociale samenhang beleeft.  493

2.8.7 Thema g Rituele praktijken 
In het gebied zijn in het geheel geen tempels of openluchtheiligdommen bekend. Binnen de nederzettingen 
of in natuurlijke landschappen (buiten nederzettingen en grafvelden) zijn geen voorbeelden van rituelen 
of deponeringen bekend. Bekende fenomenen als bouwoffers (bij de aanleg van een gebouw) of 
verlatingsrituelen (bij het verlaten van een huis of erf) zijn niet bekend.
De begrafenisrituelen (zie § 2.8.3) wijzen enerzijds op zeer vergelijkbare gebruiken in alle grafvelden, maar 
anderzijds ook op kleine lokale verschillen voor wat betreft de bijgiften. Chronologisch gezien is enerzijds 
duidelijk sprake van continuïteit tussen de Late IJzertijd en Romeinse tijd (crematie, graftype, afwezigheid 
grafstructuren), maar anderzijds kunnen vanaf de Romeinse tijd toch ook enkele veranderingen worden 
waargenomen (grafstructuren, bijgiften). 

2.8.8 Thema h Langetermijn perspectief
In het gebied blijkt een duidelijke continuïteit vanuit de Late IJzertijd te bestaan. Vanaf minstens de Late 
IJzertijd blijkt de bevolking zich te concentreren op de meer vruchtbare zandgronden, zandgronden met een 

493 Heeren, 2009, 231-235.
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iets hoger leemgehalte. De overige zandgronden waren na eeuwenlange bewoning en beakkering uitgeput 
en niet meer geschikt voor landbouw.  494 Het gevolg hiervan was dat het beschikbare land schaarser en 
de druk hierop hoger werd. Landbezit werd steeds belangrijker en daarmee ook het vererven daarvan. 
Hoogstwaarschijnlijk vormt dit de achtergrond waarom vanaf deze periode in toenemende mate op 
dezelfde locaties wordt gewoond en gebouwd. De zwervende erven maakten dus plaats voor plaatsvaste 
nederzettingen. Dit proces wordt op het dekzandeiland al duidelijk ingezet gedurende de Late IJzertijd, 
terwijl dit elders in Zuid-Nederland meestal pas vanaf de Romeinse tijd archeologisch bemerkbaar wordt.
Met betrekking tot de laat-Romeinse tijd en een overgang naar de Vroege Middeleeuwen is veel minder 
bekend. Alle nederzettingen raken rond maximaal het midden van de 3e eeuw uit gebruik en het gebied 
lijkt enige tijd onbewoond. De eerste volgende aanwijzingen voor bewoning bestaan uit de laat-Romeinse 
graven die gevonden zijn in het wegcunet van de Randweg West bij Nederweert die van rond 400 n. Chr. 
dateren.  495 De bewoning moet erg dun verspreid zijn geweest. De eerste bekende nederzettingsresten van 
ná de Romeinse dateren uit de tweede helft van de 7e eeuw.  496

2.8.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
Opvallend voor het dekzandeiland van Weert-Nederweert is de continuïteit van de Late IJzertijd naar 
Romeinse tijd, waarbij in de meeste nederzettingen en grafvelden resten uit beide perioden voorkomen. 
Hieruit zou men eigenlijk op kunnen maken dat de moordende legers van Caesar dit gebied hebben 
overgeslagen. Krijgshandelingen hebben echter wel plaats gehad, zoals blijkt uit de vondst van lemen 
slingerkogels.  497 Ze zijn afkomstig uit de bovenste vulling van de buitenste gracht van de vluchtburg of 
versterking aan de Laanderweg, een pakket die voorlopig gedateerd wordt in de vroegste bewoningsfase 
van de nederzetting (vanaf 50 v. Chr.).  498 
Hebben Romeinse legers het gebied toch (zijdelings) doorkruist om de bevolking de les te leren (zonder 
ze volledig uit te moorden)? Of, getuigen de kogels ‘slechts’ van lokale strijdhanen die elkaars vee 
probeerden te roven?

Uit nederzettingen en grafvelden op het dekzandeiland Weert-Nederweert zijn nauwelijks vondsten 
bekend die wijzen op een relatie met het Romeinse leger. Behoudens enkele slingerkogels van Weert-
Molenakker en twee punten van Romeinse werpspiezen van Kampershoek Noord zijn geen wapens 
(anders dan messen) of uitrustingsstukken aangetroffen. Alleen op het laat-Romeinse grafveld bij de 
westelijke randweg van Nederweert-Randweg West zijn in twee graven resten van mogelijke wapens 
gevonden: bewerkt bot dat op een heft van een mes of dolk zou kunnen wijzen. 

2.8.10 Thema j Materiële cultuur 
Aardewerk

Het aardewerk van de verschillende nederzettingen en grafvelden is op enkele uitzonderingen na 
afzonderlijk per vindplaats gepubliceerd en wordt door enkele aardewerkspecialisten met elkaar 
vergeleken. Hieruit blijkt dat het aardewerk uit de verschillende nederzettingen erg vergelijkbaar is met 
elkaar, net zoals het aardewerk uit onderling vergeleken grafvelden. Verschillen tussen de complexen zijn 
vooral chronologisch van aard. 
Hiddink vergeleek de meegegeven aardewerkvormen uit de verschillende grafvelden van Weert en 

494 Roymans & Gerritsen, 2002

495 Hiddink, 2009

496 Hiddink, 2009; Hiddink, 2012d

497 Tol, 1995

498 Tol,1996a
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Nederweert met elkaar en stelde vast dat in verschillende grafvelden veelal dezelfde potvormen zijn 
meegegeven (zie § 2.8.3 en tabel 2.8.4).  499

Van Enckevort vergeleek en analyseerde aardewerkcomplexen uit de gelijktijdig bewoonde nederzettingen 
Weert-Molenaker, Weert-Kampershoek en Nederweert-Rosveld en de grafvelden Weert-Molenakkerdreef, 
Nederweert-Rosveld, Weert-Wessemerdijk en Weert-Kampershoek.  500 In zijn tabel met de percentages 
van de verschillende aardewerkcategorieën per vindplaats (tabel 2.8.5) wordt direct duidelijk dat eigenlijk 
weinig verschillen tussen de nederzettingen bestaan: geringe hoeveelheden tafelwaren (terras sigillata, 
Gallo-Belgische waar en geverfd aardewerk) en grote aantallen handgevormd aardewerk, ruwwandige 
(keuken) waar en dolia voor opslag en transport. Tussen de grafvelden onderling bestaan ook slechts 
weinig verschillen, met uitzondering van het grafveld van Kampershoek dat echter chronologisch te 
verklaren is: dit grafveld werd namelijk pas rond 175 n. Chr. gesticht (zie onder). Opvallend zijn volgens 
Van Enckevort vooral de verschillen tussen een nederzetting en een grafveld in het algemeen: in de 
grafvelden worden namelijk duidelijk meer tafelwaren en wrijfschalen meegegeven.

categorie nederzettingen grafvelden
baksel A B C D E F G
terra sigillata 1 5 6 16 22 18 34
Gallo-Belgische waar 2 3 3 4 15 6 5
geverfd aardewerk 3 2 2 7 5 6 36
gladwandig aardewerk 6 8 8  5 8 5
amfoor 3 5 6 1   2
dolium 11 11 15 6 8 13 2
wrijfschaal 2 4 3 11 3 16 7
ruwwandig aardewerk 37 44 33 9 19 13 8
overig aardewerk 1 1  1    
kurkurnen 1  1 1 2   
handgevormd aardewerk 33 17 23 44 22 20  
totaal 100 100 100 100 101 100 99

Tabel 2.8.5 Vergelijking van aardewerkensembles tussen verschillende nederzettingen en grafvelden uit 
Weert en Nederweert. A Molenakker, B Kampershoek (Z+N), C Rosveld 4, D Molenakkerdreef, E Rosveld 
6, F Wessemerdijk, G Kampershoek (naar: Van Enckevort, 2012, tabel 22).

Van Enckevort vergeleek het aardewerk uit de Weertse nederzettingen ook met dat van Venray-
Hoogriebroek, aan de hand van nederzettingselementen als huizen of waterputten door de tijd, om zo 
bepaalde chronologische ontwikkelingen te kunnen achterhalen.  501 Hierbij stelde hij vast dat in de 1e eeuw 
het handgevormde aardewerk overheerst en gedraaid aardewerk nog maar weinig voorkomt maar dat 
vanaf begin 2e eeuw handgevormde waar volledig vervangen wordt door maakt het gedraaide aardewerk. 
Vanaf het einde van de 2e eeuw (vanaf circa 175 n. Chr.) bestaat volgens Van Enckevort een veel rijker 
assortiment van gedraaid aardewerk binnen de nederzettingen.
Op vergelijkbare wijze vergeleek Van Enckevort grafinventarissen uit de verschillende grafvelden en 
stelde ook daar enkele duidelijke chronologische ontwikkelingen vast. Volgens Van Enckevort komen 
in de oudste graven (uit de Late IJzertijd) glazen en bronzen armbanden, benen haarspelden en 
handgevormd aardewerk voor en voorts verbrand bot van schapen/geiten en varkens. Vanaf het jaar nul 

499 Hiddink & Wesdorp, 2012, 28-31

500 Van Enckevort, 2012, 99-106. In het rijtje wordt ook het grafveld van Maaseik (B) opgenomen. Maaseik ligt circa 

20 kilometer ten zuiden van Weert maar wordt hierin meegenomen omdat dit grafveld volgens Van Enckevort voor 

wat betreft aardewerk en fibulae erg overeenkomstig is.

501 Van Enckevort, 2012, 101-103
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verdwijnen dan de glazen en bronzen armbanden en ook de benen haarspelden en verschijnen fibulae 
in de grafinventarissen. Handgevormd aardewerk wordt echter nog steeds meegegeven. Parallel aan de 
nederzettingen verschijnt dan vanaf het begin van de 2e eeuw steeds vaker gedraaid aardewerk in de 
graven en komt vanaf de tweede helft van de 2e eeuw geen handgevormd aardewerk meer voor. Vanaf de 
eerste helft van de 2e eeuw verschijnen voorts ook munten en spijkers van schoeisel in de graven. Een 
andere ontwikkeling betreft de variatie in en het aantal bijgiften: het blijkt dat vanaf het midden van de 2e 
eeuw zowel de diversiteit in aardewerkvormen als ook het meegegeven aantal exemplaren per graf duidelijk 
toeneemt. In de 3e eeuw (Weert-Kampershoek) zet deze ontwikkeling in diversiteit zich voort, maar neemt 
het aantal meegegeven exemplaren niet verder toe. In deze 3e eeuw lijkt daarbij vooral terra sigillata en 
geverfde waar te overheersen. 

Keramisch bouwmateriaal

Op de meeste nederzettingen worden fragmenten van Romeinse tegulae gevonden. In Rosveld blijken zij 
vooral voor te komen in de jongere huizen en de jongste waterput, waardoor vermoed wordt dat dakpannen 
pas laat in de 2e eeuw zijn gebruikt. 

Metaal

Behoudens enkele bijzondere vondsten (zie onder) kan in het algemeen gezegd worden dat vondsten van 
metaal, zowel in nederzettingen als in grafvelden, niet erg vaak worden aangetroffen.  502 Het gaat vooral 
om vondsten van ijzer of brons en soms lood, maar goud of zilver worden zeer zelden gevonden. Van het 
dekzandeiland zijn slechts twee gouden munten en één zilveren bekend (zie onder).
De meeste vondsten van ijzer betreffen spijkers, zowel voor verschillende constructies van hout (houtbouw, 
meubels, etc.) als voor schoeisel. Daarnaast komen ook messen, plaatjes, beslag, scharen en allerlei 
fragmentjes die niet determineerbaar zijn. Een bijzondere vondst uit Weert-Kampershoek Noord betreft de 
vondst van twee punten van Romeinse werpspiesen (pila). Vondsten van brons betreffen meestal fibulae, 
munten, haarnaalden, vingerringen of allerhand beslag.

In de graven van het dekzandeiland komen zeer weinig vondsten van metaal voor;  503 de meeste graven 
leveren tussen 0 en 2 metaalvondsten op. De ijzervondsten betreffen vooral spijkers, meestal van schoeisel 
maar ook grotere spijkers die in houtconstructies moeten hebben gezeten.  504 Naast spijkers komen messen, 
naalden, beslag, gordelhaken en beslag voor.  505 Bij de meegegeven messen in Weert en Nederweert komen 
vaker kleine mesjes voor (lemmet circa 5-9 cm) die een gekromd lemmet hebben (kleine sikkelmesjes?). 
In een enkel geval worden ook fibulae van ijzer aangetroffen, die meestal uit de Late IJzertijd of de vroeg-
Romeinse tijd dateren.
Bronzen vondsten bestaan uit fibulae, munten, armbanden, ringen, gordelhaken, etc. Het meegeven van 
een munt, dat vooral in de 2e eeuw en de eerste helft van de 3e eeuw gebeurt, komt in het ene grafveld 
vaker voor dan in het andere. Zo werd in Nederweert-Hoebenakker in 20% van de graven een munt 
meegegeven, terwijl dat in Weert-Kampershoek Noord slechts in 3,1 % van de graven het geval was.· 

502 De nederzetting Nederweert-Rosveld (2,5 ha) leverde bijvoorbeeld slechts 73 metalen voorwerpen uit de Romeinse 

tijd op.

503 Hiddink, 2003; Hiddink, 2006; 2012

504 Deze kunnen net als plaatjes ijzer of beslag met het gebruikte brandhout te maken hebben, waarvoor natuurlijk 

vaak van allerlei oud hout gebruik werd gemaakt.

505 Hiddink, 2003; Hiddink, 2006; 2012
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Keltische munten  506

In 1988 is een gouden stater van type Scheers 31, klasse I gevonden, een munt die op basis van zijn 
verspreiding algemeen wordt toegeschreven aan de Eburonen. De munt is ook elders in Zuid-Nederland 
aangetroffen en is waarschijnlijk geslagen tijdens de Gallische oorlogen.
Een tweede Keltische gouden munt werd voorafgaand aan de opgravingen in Weert in 1994 gevonden, op 
een akker bij Klein Leuken (Kampershoek), samen met enkele bronzen munten uit de Romeinse tijd. Het 
gaat om een zogenaamde triquetrum munt van de groep Madorf (Hessen, Duitsland) die in de eerste helft 
van de 1e eeuw v. Chr. gedateerd wordt. De munt wordt vooral in Noord-Hessen en het Midden Rijngebied 
gevonden en was in de jaren ’90 de eerste die in onze regio werd aangetroffen. Tot dan toe waren uit het 
Nederlandse Bataven gebied alleen enkele bronzen en zilveren triquetrum munten bekend, die van jongere 
datum zijn en in Nederland zijn geslagen. In 2005 en 2008 zijn echter ook gouden triquetrum munten 
gevonden in depots te Echt-Ham (2005) en Maastricht-Amby (2008) en blijkt dat deze ons iets meer over de 
oorlog tussen de Eburonen en Rome vertellen (zie ook § 2.11.9 en § 2.12.9). 
Een derde Keltische munt betreft een zilveren triquetrum, die op grond van zijn verspreiding eveneens in 
Nederrijns gebied zal zijn geslagen, waarschijnlijk tijdens of kort na de Gallische Oorlogen. Deze munt 
wordt sporadisch ook in de vroegste Romeinse legerkampen gevonden. 
De munten wijzen op relaties met zuidelijker gelegen gebieden die we tot de La Tène cultuur rekenen, kort 
vóór, tijdens en kort ná de Gallische Oorlogen.

Brons depot
Een opmerkelijk ‘rijk’ metaalcomplex betreft het depot met bronzen vaatwerk dat in een kuil op de 
nederzetting Weert-Molenakker is aangetroffen. Bronzen vaatwerk wordt zelden in nederzettingen 
gevonden en worden veelal met rijkdom gerelateerd. Het depot uit Weert-Molenakker bestaat uit twee 
bekkens, twee wijnzeven, een scheplepel, een kan, een attache en een ring (geen vingerring).  507 

Metaalbewerking
Binnen de Romeinse nederzettingen worden regelmatig aanwijzingen gevonden voor metaalbewerking, in 
de vorm van slakken, fragmenten van ovenwanden, hamersplit, gietproppen en of metaaldruppels. Meestal 
echter gaat het alleen om slak. Aangezien het bijna altijd om kleinere hoeveelheden gaat, lijkt het vooral 
om kleinschalige metaalbewerking van een smid te gaan en niet om grootschalige (industriële) producties. 
De aangetroffen hoeveelheden hangen veelal samen met de aan- of afwezigheid van artefacttraps als 
potstallen. Zo werden in Nederweert-Rosveld (één mogelijke ondiepe potstal) slechts 41 slakken van 
circa 1,5 kilo gevonden, terwijl in Weert-Molenakker tientallen kilo’s en twee nederzettingen te Lieshout-
Beekseweg (circa 45 km ten noorden van Weert) ruim 12 en 21 kilo hebben opgeleverd.  508 

Natuursteen

Vondsten van natuursteen betreffen meestal maalstenen. Het gaat daarbij vooral om maalstenen van 
tefriet, maar exemplaren van zandsteen of conglomeraat komen ook voor. Andere objecten van natuursteen 
betreffen wetstenen, slijpstenen, of slijpblokken. 

Glas 

Glas wordt over het algemeen weinig aangetroffen, zowel in nederzettingen als in grafvelden.

506 Naar Roymans, 1998

507 Roymans, 1995

508 Hiddink, 2005b, 189
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In nederzettingen worden bijvoorbeeld fragmenten van ribkommen (bijv. Isings 3), flessen (bijv. Isings 50) 
of meloenkralen gevonden.  509 De weinige fragmenten uit graven zijn veelal nauwelijks te determineren, 
maar betreffen resten van onder andere ribkommen, kommetjes (Isings 85), bekertjes en kralen.  510 Zowel 
in de nederzettingen als ook in graven op het dekzandeiland zijn ook fragmenten van La Tène armbanden 
bekend, die in de Late IJzertijd of de vroeg-Romeinse tijd (200 v. Chr.-50 n. Chr.) kunnen dateren. 
Fragmenten zijn bekend van de nederzettingen Weert-Molenakker, Kampershoek en Nederweert-Rosveld 
en van de grafvelden van Weert-Molenakkerdreef, Nederweert-Wessemerdijk, Nederweert-Rosveld en 
Nederweert-Hoebenakker. 

Hout

Vondsten van hout (anders dan de bekisting van een waterput) worden zelden aangetroffen, omdat dit 
materiaal meestal niet behouden blijft. Opmerkelijk waren daarom drie objecten van hout in de Romeinse 
nederzetting van Nederweert-Rosveld.  511 Het gaat om een kommetje, een ronde schijf met een gat en een 
schep van eikenhout. Het kommetje, waarvan bijna de helft is teruggevonden, had een diameter van 21 
cm en een hoogte van waarschijnlijk 9 cm. De functie van de schijf (diameter 9 cm) is onduidelijk, mogelijk 
heeft het om de as tegen een wagenwiel gezeten. Het schepje bestaat uit een steel van 57,5 cm en bijna 
vierkant blad van circa 22 x 21 cm. De steel lijkt compleet met een iets breder en gerond uiteinde. Het blad 
is zeer recht en spits: het gaat duidelijk om een spade. 

509 Hiddink, 2005b, 167; Hiddink, 2010, 119

510 Hiddink, 2003, 198 en 433; Hiddink, 2012, 19-21

511 Hiddink, 2005b, 169
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2.9 Maasdal Midden
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Tabel 2.9.1 Overzicht Maasdal MIdden
Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.9.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap
Landschap  512

De Maas is een typische regenrivier met sterk wisselende afvoeren. Door het gezamenlijke effect van 
opheffing van de Ardennen en Zuid-Limburg en door de afwisseling van enkele tientallen ijstijden en 
warmere perioden heeft de Maas zich ingesneden waardoor een terrassensequentie is ontstaan. Het 
Maasdal zoals het hier is gedefinieerd, wordt gevormd door de holocene riviervlakte en enkele terrassen uit 
het Laat-Glaciaal, te weten het Jonge Dryas terras en het iets hoger gelegen zgn. meanderbogenterras uit 
het Allerød-Bølling interstadiaal. Het Jonge Dryas stadiaal is een korte koude periode aan het einde van de 
laatste ijstijd. De Maas was een verwilderde rivier met een relatief smalle (circa 1 km) en rechte dalbodem, 
met vele geulen en zand- en grindbanken. Het Allerød-Bølling interstadiaal is een warme periode aan het 
einde van de laatste ijstijd toen de Maas met zeer grote meanderbochten haar weg zocht in het Maasdal.  
 
Het Maasdal kan van zuid naar noord worden verdeeld in de Grensmaas (tot Roosteren), de Plassenmaas 
(tot Neer) en de Peelhors-/Venloslenkmaas. Het gebied Maasdal Midden betreft de zogenaamde 
Plassenmaas, ofwel de Centrale Slenk, waar de holocene riviervlakte vrij breed is. De Centrale Slenk is een 
tektonisch dalingsgebied, waarin oude afzettingen diep zijn weggezakt en bedekt met jongere afzettingen. 
In dit lager gelegen vlakke gebied kreeg de rivier de ruimte om breed uit te waaieren, terwijl zij in het 
Heuvelland en de Peelhorst juist gedwongen was meer in te snijden. Door de verminderde stroomsnelheid 

512 Naar Van der Gaauw, 2008 en Ellenkamp & Tichelman, 2008
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van het water was de Maas niet meer in staat haar (volledige) sedimentlast verder te vervoeren, waardoor 
het brede Maasdal in de Roerdalslenk met dikke pakketten zand en grind werd opgevuld. Dit is bepalend 
geweest voor de grootschalige grindwinning in recente tijden, die heeft geleid tot een volledige vergraving 
van het oorspronkelijke landschap. 

Het holocene Maasdal behoort tot de huidige stroomvlakte van de Maas. Hier vindt sinds het holoceen 
actief insnijding en sedimentatie plaats. Het gebied kenmerkt zich door afgesneden Maasmeanders, die zijn 
opgevuld met jonge fluviatiele afzettingen bestaande uit zavel en klei. In perioden van hoogwater vindt hier 
nog altijd sedimentatie plaats, in de vorm van zavels en kleien (jonge rivierklei). De gronden zijn relatief 
jong en er heeft nog weinig bodemvorming plaatsgevonden. In het gebied worden dan ook vaaggronden 
aangetroffen. De jonge rivierklei heeft de oudere afzettingen, zoals grindpakketten, afgedekt. Door de 
recente grindwinning is het holocene dal echter grotendeels vergraven.

Cultuurlandschap

Het gebied is vruchtbaar maar verrassend genoeg zijn uit de IJzertijd niet erg veel nederzettingslocaties 
bekend.  513 Gezien de mogelijkheid tot overstroming zijn waarschijnlijk alleen hoger gelegen gebieden 
interessant voor bewoning. Het is niet bekend in hoeverre hier wel of niet grote delen van het 
landschap al in cultuur waren gebracht bij aanvang van de Romeinse tijd. Vanaf de Romeinse tijd zal de 
bewoningsdichtheid zijn toegenomen zijn en grotere delen van het landschap in cultuur zijn gebracht. Zeer 
waarschijnlijk werd het in cultuur brengen van het gebied versneld door de aanwezigheid van Romeinse 
infrastructuur. De hoofdweg Heerlen-Xanten, weliswaar op het Middenterras, was niet ver verwijderd en 
waarschijnlijk heeft nog een tweede noord-zuid weg dichter bij de Maas gelopen (zie § 2.9.4). Daarnaast 
zullen waarschijnlijk ook enkele veren over de Maas hebben gevaren. 
In het gebied zijn weliswaar een behoorlijk aantal vindplaatsen uit de Romeinse tijd bekend, maar 
helaas zijn slechts weinige op enige schaal onderzocht. Opvallend is de diversiteit van de vindplaatsen. 
Eigenlijk alle vindplaatscategorieën zijn hier aangetroffen, ook die van een Romeinse weg, een heiligdom, 
deponeringen en ambacht/productie. 
Tussen het grote aantal waarnemingen met een onbekend vindplaatstype bevinden zich ook vele 
baggervondsten uit de Maas, waarvan enkele mogelijk met deposities te maken hebben. Opgebaggerd zijn 
onder andere munten, bijlen, zwaarden, ketels, een helm, fibulae en een hanger. Zeer opmerkelijk is de 
kantharos uit Stevensweert (figuur 2.9.1).

Figuur 2.9.1.

513 Ellenkamp & Tichelman, 2008, 66
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Aanwijzingen voor bewoning (of begraving) uit de vroeg- of laat-Romeinse tijd zijn zeldzaam. Mogelijke 
vondsten uit de vroeg-Romeinse tijd betreffen enkele vondsten uit de Late IJzertijd die tot in de vroeg-
Romeinse tijd kunnen zijn gebruikt: twee opgebaggerde zwaarden,  514 een opgebaggerde bronzen armband  515 
en een opgebaggerde helm.  516 De enige aanwijzing voor de laat-Romeinse tijd bestaat uit een bronzen 
haarnaald te Asselt.  517 

2.9.2 Thema b Bewoning
In het gebied zijn meerdere Romeinse vindplaatsen bekend, maar aangezien niet of nauwelijks nader of 
grootschalig onderzoek heeft plaats gehad, bestaat weinig informatie over de aard en ontwikkeling van 
nederzettingen. 

Suburbane bewoning

In het gebied zijn geen vici bekend.

Rurale bewoning

Villa van Beegden
Bij Beegden werden resten van stenen bebouwing, een waterput en een oven aangetroffen, die worden 
toegeschreven aan een villa langs de weg van Tongeren naar Nijmegen. De villa ligt op de rand van het 
pleistocene terras en is daarom beschreven in § 2.7.2. 

Villa Oolderplas
Op basis van aangetroffen (Romeins) bouwmateriaal en aardewerk bij de aanleg van een grindgat in de 
huidige Oolderplas, wordt vermoed dat zich daar een villacomplex heeft bevonden.  518 

Villa/versterking Asselt
Een andere opmerkelijke waarneming betreft de mogelijke resten van een Romeinse versterking onder het 
kerkje van Asselt.  519 Tijdens renoveringswerkzaamheden in 1916-1917, onder leiding van architect Cuijpers 
uit Roermond, worden door Van Beurden enkele funderingen aangetroffen die hij als ‘tolhuisje’ en als fort  
interpreteert. Later zou Holwerda, na eigen onderzoek in 1928 en 1929, Van Beurden’s interpretaties 
gedeeltelijk van de hand wijzen en de resten liever zien als behorend tot een vroegmiddeleeuwse curtis. 
Opmerkelijk is dat in het kerkje zelf Romeins bouwmateriaal is hergebruikt. Het gaat daarbij om verschillende 
stukken keramisch bouwmateriaal en ook brokken met dakpanstukjes gemagerd caementitium, Romeins 
beton dus. Dit laatste wijst er waarschijnlijk op dat in de buurt een imposant Romeins gebouw heeft gestaan 
(villa, versterking?).

2.9.3 Thema c Begraving
Enkele grafvelden zijn bekend, maar deze zijn niet of nauwelijks onderzocht. Het enige nader onderzochte 
grafveld, is het grafveld van Roermond-Maasnielderweg dat eind jaren ’80 van de vorige eeuw door 

514 Archis-waarnemingen 21290 en 16212

515 Archis-waarneming 31832

516 Archis-waarneming 30548

517 Archis-waarneming 1425

518 Archiswaarneming 6724

519 Archis-waarneming 30827
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vrijwilligers is onderzocht.  520 
Roermond-Maasnielderweg
Enkele graven uit dit grafveld werden toevallig aangesneden bij verschillende bouwwerkzaamheden 
in 1930, 1964, 1976 en 1981, maar in 1988 en 1989 werden grotere delen door vrijwilligers van de 
archeologische werkgroep RURA onderzocht. De resultaten van de onderzoeken uit 1988 en 1989en ook 
de nog teruggevonden vondsten uit eerdere jaren zijn beschreven in opgravingsberichten.  521 De graftypes 
zelf worden niet beschreven, maar op de foto’s zijn vooral geconcentreerd voorkomende crematieresten 
zichtbaar, meestal zonder maar soms ook met houtskool. Het lijkt dus vooral om graftype A te gaan, maar 
ook om graftype B. Bij het onderzoek van voor 1976 is niet precies duidelijk om hoeveel graven het gaat, 
maar in zijn totaliteit (1930-1989) lijkt het om circa 30 graven te gaan. Het gaat om crematiegraven zonder 
grafstructuren, zoals algemeen in Midden-Limburg worden aangetroffen, met meer of minder bijgiften van 
(veelal onverbrand) aardewerk en metaal. Twee graven vielen echter op. Het eerste ‘graf’ viel op door 
het bijzondere vondstensemble van 3 flessen en een beker van glas en een gladwandige kruik. Over de 
vondstcontext is echter niets bekend: het was verzameld door een bewoner. Het tweede bijzondere graf 
betreft een graf met askist, met een behoorlijk ‘rijk’ ensemble. Het gaat om in totaal 8 munten (waarvan 5 in 
de askist), een bijl, een scheer- of knipmes, een schapenschaar, drie bronzen miniatuur objecten (zeis, zaag 
en drietand), een miniatuur aardewerk bekertje, een glazen schaal en fles, 4 kruiken en een terra sigillata 
bord. Opvallend was ook een schelp binnen de askist. 

Bijgiften
Het grafveld Roermond-Maasnielderweg is niet volledig uitgewerkt, maar het vondstmateriaal lijkt te wijzen 
op een gemeenschap die goed geïntegreerd is in de Romeinse samenleving. Het gaat om divers aardewerk 
van in ieder geval terra sigillata, gladwandig aardewerk, geverfd aardewerk, ruwwandig aardewerk en 
kurkurn in de vorm van kommen, bekers, schalen, wrijfschalen, deksels, kruiken en potten. 
Vondsten van metaal zijn minder talrijk, maar het bijzondere graf met askist bezat juist opvallend veel en 
ook bijzonder materiaal. Daarnaast werd in een dubbelgraf ook een miniatuur bronzen flesje met deksel 
gevonden. Vondsten van glas komen niet zo vaak voor, maar twee graven vielen juist op door de vondst van 
meerdere exemplaren van glazen vaatwerk.

2.9.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Economie en grondgebruik

Het Maasdal zelf is met zijn jonge rivierklei natuurlijk een relatief vruchtbaar gebied en zal zeker agrarisch 
in gebruik zijn geweest. De goed ontwaterde delen zullen voor akkerbouw zijn gebruikt en de lagere, nattere 
delen voor het weiden van vee of als hooiland. De terrasranden aan het Maasdal waren mogelijk nog 
gunstiger: men woonde er misschien veiliger en kon van de verschillende landschapstypen (en bodems) 
gebruik maken. De bekende villa van Maasbracht bevond zich bijvoorbeeld op zo’n locatie (zie § 2.11.2). 

Infrastructuur

Misschien niet door het gebied maar wel vlak langs het gebied hebben waarschijnlijk meerdere Romeinse 
wegen gelopen, terwijl ook de Maas een belangrijke rol met betrekking tot de infrastructuur zal hebben 
gespeeld. Behoudens de noord-zuid route die de Maas en verschillende wegen vormden is het ook 
waarschijnlijk dat veren hebben bestaan voor oost-west routes in het gebied. Bekend zijn de wegen van 
Tongeren naar Nijmegen op de westelijke oever en de weg van Heerlen naar Xanten op de oostelijke oever. 
Op de westelijke oever is waarschijnlijk vooral de terrasrand gevolgd (ook § 2.7.4), terwijl de weg van 

520 Smeets, 1998 en 2003

521 Smeets, 1998 en 2003
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Heerlen naar Xanten zich wat verder naar het oosten op het terras bevindt (§ 2.11.4). Het lijkt goed mogelijk 
dat de weg over de westelijke oever ter hoogte van Neer en Buggenum toch door het Maasdal heeft 
gelopen.  522 Zo bestaan in Neer meldingen aan beide zijden van de Neerbeek.  523 
Vermoed wordt dat zich op de oostelijke oever nog een tweede noord-zuid verlopende weg heeft gelopen, 
die zich wel dichter langs de Maas bevond. Deze weg zou vanaf Maastricht, via Stein, Grevenbicht, 
Roosteren, Echt en Linne naar Roermond lopen, om dan via Belfeld en Tegelen verder naar Venlo 
te vervolgen (zie § 2.4.4).  524 Mogelijk kan een verloop op basis van bekende vindplaatsen worden 
gereconstrueerd (zie bijvoorbeeld figuur 2.9.2).

Ambacht/productie

Een andere economische kans dan landbouw was natuurlijk het winnen van klei voor keramische 
industrieën. Direct ten noorden van Swalmen (gemeente Roermond) zijn drie steenbakkerijen en één 
pottenbakkerij bekend.  525 Een tweede pottenbakkerij te Ool, ten zuidwesten van Roermond is onzeker.  526 

Figuur 2.9.2

522 Janssens, 2011, 68-69

523 Archis-waarnemingen 21275, 16074, 27793 en 406422

524 Bogaers, 1962-1963, 74

525 In het buurtschap Wieler aan de noordkant van Swalmen: archis-waarnemingen, 29113, 30760, 121179 en 27790.

526 Archis-waarneming 33763. Het gaat om een oude melding van een handelaar in porselein over naar België 

verkocht aardewerk uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen. Als mogelijke herkomstlocatie wordt het (water)gebied 

tussen Hatenboer en Herten genoemd.
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2.9.5 Thema e Locatiekeuze
Aangezien het boerenbedrijf de belangrijkste bestaansmogelijkheid in de Romeinse tijd vormt, is de 
Romeinse bewoning meestal gerelateerd aan vruchtbare gronden en de nabijheid van water. Rurale 
nederzettingen, vooral villa’s blijken juist dichtbij of aan de terrasrand tot het Maasdal te liggen, waar 
men de beste omstandigheden dicht bij elkaar vindt. Op drogere terrasdelen en goed ontwaterde delen in 
het Maasdal kon akkerbouw plaatsvinden, terwijl de lagere delen langs de Maas voor het weiden van vee 
konden worden gebruikt. 

Het grootschalige onderzoek te Lomm heeft duidelijk gemaakt dat enkele lagere delen in het landschap 
speciaal met religieuze beweegredenen werden uitgekozen om doden te begraven en waarschijnlijk 
ook andere rituelen uit te voeren (zie § 2.4.7).  527 Met name de gewoonte rituele deponeringen in natte 
gebieden achter te laten is wijd verbreid in het Maasdal rond Roermond en kent ook een lange traditie 
die minstens teruggaat tot in de Bronstijd. Rond Roermond zijn bijvoorbeeld een opmerkelijk hoog aantal 
deposities gevonden, vooral van wapens uit de Brons- en IJzertijd.  528 Blijkbaar hebben deze natte of rivier- 
of beekdallandschappen ook in de Romeinse tijd nog een betekenis, want ook uit de Romeinse tijd zijn 
meerdere deposities bekend (figuur 2.9.2).

2.9.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
Over de samenleving/gemeenschap kan weinig verteld worden, aangezien weinig (grootschalig) 
onderzoek heeft plaatsgehad. De graven van het grafveld Maasnielderweg wijzen op een redelijk mate 
van romanisering. Een heiligdom voor de godin Rura wijst ook op lokale cultus, waarbij de altaarsteen zelf 
natuurlijk een ‘Romeinse’ cultusuiting is. 

2.9.7 Thema g Rituele praktijken 

Opvallend zijn twee meldingen (vlak bij elkaar) met betrekking tot één heiligdom, direct ten noorden van 
de rijksweg N280 Roermond-Horn.  529 Naast het bekende wij-altaar aan de godin RURA (figuur 2.9.3) zijn 
ook meerdere fragmenten van zandsteen, tufsteen en keramisch bouwmateriaal gevonden die op een 
monumentale steenbouw wijzen.  530 Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat hier een heiligdom heeft gestaan 
nabij de monding van de Roer in de Maas (in de Romeinse tijd).

Behoudens het heiligdom bestaan meerdere rituele deposities in het gebied. Uit de Late IJzertijd zijn 
onder andere een aantal La Tène zwaarden, een dissel, een bijl en twee (bronzen) armbanden bekend.  531 
Uit de Romeinse tijd zijn een aantal baggervondsten bekend die mogelijk deponeringen betreffen, zoals 
verschillende munten, bijlen, ketels, fibulae en vondsten van glas. De meest opmerkelijke misschien is een 
bronzen helm.  532 

527 Gerrets & De Leeuwe, 2011; Gerrets & Williams, 2011

528 Ellenkamp & Tichelman, 2008, § 4.3.2

529 Archis-waarnemingen 30476 en 30484

530 Bogaers, 1962-1963

531 Ellenkamp & Tichelman, 2008, 67

532 Ellenkamp & Tichelman, 2008, 68
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Figuur 2.9.3

2.9.8 Thema h Langetermijn perspectief
Hiervan kan weinig worden gezegd. Rituele deponering in rivieren en beken of -dalen betreft in ieder 
geval een lange traditie vanuit de Late Prehistorie.  533 Zo is een baggervondst van een helm waarschijnlijk 
als een bewuste deponering te interpreteren, die dan net als in de IJzertijd op een relatie wijst tussen 
wapenuitrustingen en natte landschappen.

2.9.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
Uit het gebied zijn, met uitzondering van een bronzen helm,  534 geen meldingen bekend die in verband staan 
tot krijgsgeschiedenis of relaties met militairen.

2.9.10 Thema j Materiële cultuur 
De materiële cultuur is nauwelijks bestudeerd in het gebied. Aangezien alleen kleinschalig onderzoek 
heeft plaats gevonden, zijn vondsten alleen beschreven en soms gedateerd. Grotere ensembles die met 
andere vindplaatsen vergeleken kunnen worden, ontbreken. De bekende aangetroffen resten wijzen op een 
materiële cultuur die vergelijkbaar is met die van het gebied Middenterrassen. 
Het grafveld Roermond-Maasnielderweg is niet volledig uitgewerkt, maar het vondstmateriaal lijkt te 
wijzen op een gemeenschap die goed geïntegreerd is in de Romeinse maatschappij. Het gaat om divers 
aardewerk van in ieder geval terra sigillata, gladwandig aardewerk, geverfd aardewerk, ruwwandig 
aardewerk en kurkurn in de vorm van kommen, bekers, schalen, wrijfschalen, deksels, kruiken en potten. 
Vondsten van metaal en glas zijn minder talrijk, maar enkele graven binnen het grafveld vallen juist op door 
meerdere bijzondere bronzen en glazen voorwerpen (zie § 2.9.3). Chronologische ontwikkelingen kunnen 
hierbij een rol hebben gespeeld, maar status en rijkdom ook. 

533 Fontijn, 2002; Rensink, 2008

534 Ellenkamp & Tichelman, 2008, 68
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2.10 Roerdal
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Tabel 2.10.1 Overzicht Roerdal

Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.10.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap
Landschap  535 

Het Roerdal is van oorsprong gevormd door een tak van de Rijn die vlak ten zuiden van de Peelrandbreuk 
een breed dal achter liet. In de laatste ijstijd had de Roer een wat zuidelijker loop maar onder invloed 
van tektoniek heeft de Roer zich in het begin van het Holoceen naar het noorden verplaatst en werd het 
oude dal ingenomen door de Vlootbeek. Het Roer- en Vlootbeekdal kent ook enkele duidelijk herkenbare 
rivierterrassen. Een bijzonder Roerterras is het zgn. terras van Lerop (vlak ten zuiden van Roermond), dat 
vermoedelijk gevormd is in het Allerød-interstadiaal, een korte warme periode aan het einde van de laatste 
ijstijd. Het reliëfrijke terras vertoont een uitgestrekt patroon van kleine, oude Roermeanders, die bewaard 
zijn gebleven omdat de Roer zich gelijktijdig naar het noordoosten verplaatste.
Het gebied ten zuiden van de Peelrandbreuk is de zogenaamde Roerdalslenk, een geologisch 
dalingsgebied tussen 2 opheffingsgebieden (of horsten). In die slenk zijn oude afzettingen diep weggezakt 
en afgedekt met dikke pakketten sediment. In het Roerdalgebied heeft niet alleen de Roer maar ook de 
Maas een belangrijke invloed gehad op de vorming van het landschap. Het Maasterrassen landschap is in 
de gemeente Roerdalen echter enigszins gemaskeerd doordat de wind in het laatste deel van de laatste 
ijstijd nog een zanddek heeft afgezet. 

535 Naar Van der Gaauw, 2008; Ellenkamp & Tichelman, 2008; Verhoeven, Ellenkamp, Keijers & Peters, 2010a
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Direct ten noorden van de Peelrandbreuk bevinden zich restanten van Rijnafzettingen uit het Midden en 
Laat Pleistoceen die als een plateauterras in het landschap liggen. De afzettingen in de lager gelegen 
Roerdalslenk bestaan uit Maasafzettingen, dekzanden en Roerafzettingen. De Maasafzettingen vormen de 
landschappelijke basis, maar zij worden plaatselijk afgedekt door dekzanden die in de laatste ijstijd door de 
wind zijn afgezet. Daarnaast zijn in het Roerdal ook delen van de Maasafzettingen opgeruimd en vervangen 
door afzettingen van de Roer. Dit is het geval in het oerstroomdal van de Roer, dat loopt ten zuiden van 
Posterholt richting Merum en in het huidige Roerdal ten zuiden van Herkenbosch en Melick. 

In de loop van de tijd hebben de Maas en de Roer in het Roerdal verschillende afzettingen gevormd. 
In koude perioden was dat voornamelijk zand en grind, maar aan het eind van het Weichselien en de 
overgang naar het Holoceen, toen de rivieren een meer meanderend karakter kregen, werden vooral 
zavels en kleien afgezet. De afzettingen uit deze periode worden gerekend tot de oude rivierklei. De oude 
rivierkleien zijn hoofdzakelijk afgezet door de Roer en komen voor in het voormalige stroomdal van de 
Roer en op de hoogste terrassen in het huidige Roerdal. Kenmerkend voor de oude rivierklei is dat zij 
als gevolg van langdurige infiltratie met regenwater volledig kalkloos is en dat soms sprake is van een 
briklaag of banden-B. Dit in tegenstelling tot de jonge rivierklei die in de loop van het Holoceen centraal in 
het huidige Roerdal is afgezet en waarin vanwege de beperkte ouderdom nog weinig bodemvorming heeft 
plaatsgevonden. Afhankelijk van de hydrologische omstandigheden zijn in de oude rivierklei brikgronden 
of vaaggronden ontstaan, terwijl in de jonge rivierklei alleen vaaggronden voorkomen. Ten oosten van 
Merum komen gronden voor die in het Laat Glaciaal door de Roer zijn afgezet. Als gevolg van de sterke 
versnijding van het gebied met verlaten geulen en oeverwallen, komt op korte afstand een grote variatie 
in bodemtypen voor, die wordt aangeduid als een associatie van Roergronden.  536 Op de hogere goed 
ontwaterde zandkoppen zijn holtpodzolgronden ontstaan. Waar door de Roer kleien zijn afgezet, worden 
onder gunstige hydrologische omstandigheden radebrikgronden aangetroffen. De lager gelegen verlaten 
geulen kenmerken zich hoofdzakelijk door het voorkomen van klei met zwak ontwikkelde ooivaaggronden.

Cultuurlandschap 

Het gebied kent een rijke bewoningsgeschiedenis sinds de steentijd, hetgeen natuurlijk te maken heeft met 
de vruchtbare grond en de nabijheid van water van de Vlootbeek en de Roer. Het gebied was in de IJzertijd 
reeds behoorlijk dicht bewoond, zoals ook blijkt uit een groter aantal vindplaatsen uit die periode dan uit de 
Romeinse tijd. Het landschap was daarom waarschijnlijk reeds vóór de komst van de Romeinen grotendeels 
in cultuur gebracht. Gedurende de Romeinse tijd zal waarschijnlijk een hogere bewoningsdichtheid 
hebben bestaan als in de IJzertijd. De ontwikkeling tot een volledig in cultuur gebracht landschap werd 
waarschijnlijk versneld door de aanwezigheid van de belangrijke hoofdweg Trier-Xanten (via Heerlen) door 
het gebied, een weg die hoogstwaarschijnlijk reeds in Augusteïsche tijd is aangelegd. Deze weg is sinds 
kort ook bekend binnen het Roerdal zelf: direct ten noorden van de Vlootbeek bij Posterholt werd de weg 
in 2014 aangetroffen (§ 2.10.4).  537 Direct langs de weg zal ook bewoning hebben bestaan. Mederiacum 
heeft aan deze weg gelegen, al is niet duidelijk of het daarbij om een vicus of een statio of mansio gaat. 
Nederzettingsresten en grafvelden te Melick zijn hoogstwaarschijnlijk met deze plaats te verbinden, maar 
hierbij kan het ook gaan om een villa vlakbij Mederiacum (zie § 2.10.2).

Behoudens de locaties voor bewoning, beakkering en begraving zullen ook hooilanden langs de beekdalen 
in gebruik zijn geweest. 

536 Code AR. Stiboka, 1972

537 Roymans, in voorbereiding. In de directe nabijheid vond ook H.Schmitz reeds resten van de weg in de vorm van 

een grindconcentratie.
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Volgens de archeologisch verwachtingskaarten voor het gebied kent het Roerdal een behoorlijke dichtheid 
aan Romeinse vindplaatsen.  538 Helaas echter heeft niet of nauwelijks groter onderzoek plaatsgevonden, 
zodat de aard (en omvang) van de vindplaatsen meestal onbekend blijft. 

Aanwijzingen voor bewoning (of begraving) in de vroeg- of laat-Romeinse tijd zijn uiterst zeldzaam. 
Vondsten uit de vroeg-Romeinse tijd betreffen alleen enkele vondsten uit de Late IJzertijd die tot in de 
vroeg-Romeinse tijd kunnen zijn gebruikt, zoals een Keltische munt van de Musschenberg te Roermond  539of 
vondsten van La Tène armbandfragmenten.  540 Aanwijzingen voor de laat-Romeinse tijd bestaan uit 
aardewerk uit het grafveld direct ten noorden van de Zwarte berg,  541 aardewerk van de Musschenberg· en 
een laat-Romeinse munt.  542 Uit het gebied zijn ook enkele depotvondsten bekend.

2.10.2 Thema b Bewoning
Suburbane Bewoning

Het huidige Melick is hoogstwaarschijnlijk de locatie van Mederiacum, een nederzetting die wordt vermeld 
in het Itinerarium Antonini. Dit is een reisbeschrijving van omstreeks 300 n. Chr. waarin ook de route van 
Colonia Ulpia Traiana (Xanten) naar Coriovallum (Heerlen) wordt beschreven. In de beschrijving wordt de 
afstand tussen Mederiacum en Theudrurum, aangegeven met 8 Leugen (circa 17,6 km), hetgeen vrijwel 
volledig overeenkomt met de huidige afstand tussen Melick en Tüddern (D). Ondanks deze vermelding is 
daarmee nog niet duidelijk of Mederiacum een vicus nederzetting was of een statio of mansio. Mederiacum 
lag uiterst strategisch. Het ontstond iets voorbij het punt waar de Romeinse weg van Heerlen naar Xanten 
de bevaarbare Roer middels een doorwaadbare plaats kruiste. In Melick zijn langs de Heinsbergerweg 
en de Lorberg diverse nederzettingsresten (ook stenen muurwerk) en vondsten uit de Romeinse tijd 
aangetroffen, zoals aardewerk, munten, beeldjes en bronzen voorwerpen.  543 Daarnaast zijn ook resten van 
graven aangetroffen aan de Kennedysingel en de Tonnedenhof (zie § 2.10.3).  544

Rurale bewoning

Overige landelijke nederzettingen lijken verspreid over het gebied te liggen, maar geen enkele daarvan is 
middels proefsleuven of opgraving nader onderzocht. Hierdoor blijft de aard, omvang en ontwikkeling van 
deze (mogelijke) nederzettingen onbekend. 

2.10.3 Thema c Begraving
In het gebied zijn meerdere grafvelden kleinschalig onderzocht en ook enkele als monument beschermd. 
Officiële proefsleufonderzoeken of opgravingen hebben echter niet plaats gehad; het gaat alleen om 
opgravinggegevens van onderzoeken uitgevoerd door vrijwilligers. De resultaten van enkele opgravingen 

538 Ellenkamp & Tichelman, 2008; Verhoeven, Ellenkamp, Keijers & Peters, 2010a. Het gaat om 52 Archis-vindplaatsen 

en negen Archis-monumenten. De negen monumenten uit de Romeinse tijd betreffen eigenlijk zes locaties, omdat 

het in drie gevallen om twee monumentnummers direct naast elkaar gaat.

539 Archis-waarneming 403609

540 La Tène armbandfragmenten zijn onder andere bekend van het perceel en uit het grafveld Annendaal bij Posterholt. 

Zie Schmitz, 2012, 111

541 Archis-waarneming 33446

542 Archis-waarneming 33873

543 Archis-waarnemingen 3835, 33724, 33816, 33458, 33459 en 33460

544 Archis-waarnemingen 33819, 7305 en 121211
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zijn wel summier gerapporteerd, zoals de grafvelden Melick-Kennedysingel,  545 Melick-Tonnedenhof  546 en 
Annendaal bij Posterholt.   547 

Grafveld Kennedysingel  548

Over een gebied van circa 100 x 20 m langs de John F. Kennedysingel zijn in 1970, 1971 en 1977 in totaal 
zo’n 33 graven onderzocht. Het gaat om graven van het type A, B en C, met en zonder (ook onverbrande) 
bijgiften en zonder grafstructuren. Zes graven betreffen iets ‘rijkere’ jongere graven, met meerdere 
keramische (onverbrande) bijgiften. Twee daarvan, graven 21 en 36, leverden ook de enige metaalvondsten 
en vondsten van glas op. Graf 36, waarschijnlijk uit de 3e eeuw,  549 bevatte de meeste bijgiften: drie bekers, 
twee borden, twee kommetjes, een wrijfschaal, een kruik, een glazen fles, twee fibulae, een ijzeren hakmes 
en een munt. Graf 21 leverde twee bekers op, een kommetje, twee borden, twee kookpotten, een kruik, een 
glazen flesje (Isings 84) en een oorlepeltje. 

Melick-Tonnedenhof  550

Dit grafveld is eveneens door vrijwilligers onderzocht en wel middels meerdere campagnes tussen 1978 
en 1980.  551 In totaal gaat het om zo’n 37 crematiegraven, zonder grafstructuren. Drie graven bezaten 
alleen crematieresten, 11 graven bevatten crematieresten en één of meerdere metalen voorwerpen (munt, 
fibula, pincet of staafje). Iets minder dan de helft van de graven bezat slechts één of weinig objecten, 
maar zo’n 20 graven bezitten juist “meerdere bijgiften”, een duidelijk groter aandeel als in het grafveld aan 
de Kennedysingel aldus de auteur. In vergelijking met de Kennedysingel komt op Tonnedenhof ook vaker 
verbrand aardewerk voor. 
Bijzonder was graf 5, die in de tweede helft van de 2e eeuw wordt gedateerd. De grafkuil (45 cm diep) was 
namelijk rechthoekig en vrij lang (circa 2,00 x 0,5 m?)  552 en omringd door meerdere paalgaten.

Grafveld Annendaal  553

Tijdens dit onderzoek in weekeinden in 1998 en 1999 werd in totaal een gebied van circa 30 x 25 m 
opgegraven. Tijdens het onderzoek zijn geen grafmonumenten aangetroffen, maar wel 30 tot 40 graven 
die als volgt onderscheiden worden: zeven urnbegravingen, vijf maal crematieresten zonder spoor of 
bijgiften, tien maal crematieresten met bijgiften maar zonder grondspoor, negen maal crematieresten met 
grondspoor maar zonder bijgiften en negen maal crematieresten met grondspoor en bijgiften.   554 Het gaat 
dus om graven van graftypen A, B of C, en met of zonder (ook onverbrande) bijgiften. Uit het dicht bij 
elkaar liggen van de graven kan afgeleid worden dat geen grafmonumenten in de vorm van greppels en 

545 Smeets, 1980

546 Smeets, 1982

547 Schmitz, 2012

548 Smeets, 1980

549 Een van de bekers schijnt van Qualitätsware te zijn.

550 Smeets, 1982

551 De grootte gebied is niet van de figuur af te lezen.

552 Geen maatstaf op de foto.

553 Schmitz, 2012

554 Aangezien niet duidelijk is om hoeveel crematieresten het gaat (in de gevallen van crematie zonder spoor en of 

zonder bijgiften) is niet zeker of het in alle gevallen daadwerkelijk om graven gaat.
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grafheuvels hebben bestaan. In vergelijking met de grafvelden aan de Kennedysingel en de Tonnedenhof, 
geven de bijgiften de indruk dat het hier om een minder ‘rijk’ grafveld gaat (zie § 2.10.10). Op grond van 
het aardewerk is het grafveld in ieder geval in gebruik gedurende de tweede helft van de 1e eeuw en de 
gehele 2e eeuw, en misschien zelfs al vanaf het tweede kwart van de 1e eeuw. Uit de nabije omgeving zijn 
meer ‘vergelijkbare’ grafveldjes bekend en ook kleinschalig onderzocht, maar ook daarvan bestaan geen 
publicaties.  555

Bijgiften

De grafvelden van Melick-Kennedysingel, Melick-Tonnedenhof en Annendaal bij Posterholt zijn niet 
volledig uitgewerkt, maar het vondstmateriaal lijkt te wijzen op een samenleving die goed geïntegreerd is 
in de Romeinse samenleving. Het gaat om divers aardewerk van in ieder geval terra sigillata, gladwandig 
aardewerk, geverfd aardewerk, ruwwandig aardewerk en kurkurn in de vorm van kommen, bekers, schalen, 
wrijfschalen, deksels, kruiken en potten. 
Vondsten van metaal zijn minder talrijk en bestaan naast munten uit fibulae, armbandfragmenten en een 
enkele naald. Vondsten van glas komen ook niet vaak voor, in Posterholt bijvoorbeeld slechts in twee van 
de 40 graven. Opmerkelijk was de vondst van versierd bot in Posterholt, dat mogelijk een kast of kistje heeft 
versierd. 

Continuïteit vanuit de Late IJzertijd?

Op het grafveld bij Posterholt (maar niet in één van de graven) werd ook een fragment van een glazen La 
Tène armband gevonden, zodat het terrein waarschijnlijk ook al in de Late IJzertijd of de vroeg-Romeinse 
tijd in gebruik was. In dat geval wijst het hoge aantal urnbegravingen en graven zonder bijgiften misschien 
wel op een begindatering in de Late IJzertijd en bestaat dus ook hier continuïteit van de Late IJzertijd naar 
Romeinse tijd (zie § 2.10.8 en ook grafvelden van Lomm in § 2.4.3 en Weert in § 2.8.3). 

2.10.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Economie en grondgebruik

Het boerenbedrijf was in de Romeinse tijd de belangrijkste bestaanswijze, zodat de vruchtbaarste delen van 
het landschap waarschijnlijk ook het dichtst bewoond waren. Aangezien geen groter onderzoek heeft plaats 
gevonden, zijn ook geen uitgewerkte botanische monsters of pollenmonsters voor het gebied bekend en kan 
niets over de voedseleconomie en agrarische strategieën worden verteld.

Infrastructuur 

Door het gebied hebben verschillende wegen gelopen. De belangrijkste is natuurlijk de weg van Heerlen naar 
Xanten, die vanaf het Middenterras rond Echt door het Roerdal loopt, om via het Middenterras ten noorden 
van het Roerdal zijn weg naar het noorden te vervolgen. Vermoed wordt dat ook meerdere (kleinere) wegen 
aanwezig waren, zoals een tweede noord-zuid route dichterbij de Maas en enkele routes die eerder een 
oost-west richting volgden. 
De hoofdweg Heerlen-Xanten weg zal iets ten zuiden van de Kitskensberg het Roerdal vanuit het noorden 
zijn binnengekomen, waar de weg middels een monument is beschermd.  556De weg moet door Melick zijn 
gelopen, waarschijnlijk via de Kennedysingel en/of de Tonnedenhof waar grafvelden zijn aangetroffen (zie 

555 Schmitz, 2012

556 AMKnumers 11141 en 11142.
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§ 2.10.3).  557 Mogelijk loopt zij verder onder de huidige Heinsbergerweg in de richting van de Roer. Ten zuiden 
van de Roer is de weg aangetroffen ten westen van Posterholt: eerst in het dal van de Vlootbeek en ten 
zuiden daarvan (ten zuidwesten van Posterholt) ook op een akker.  558 De weg lijkt hiermee vrijwel pal noord-
zuid te lopen, in de richting van Melick. 

Een belangrijke tweede noord-zuid route dichter langs de Maas wordt reeds sinds lang vermoed, maar resten 
hiervan zijn nooit gevonden. Het zou hierbij om een weg gaan die vanaf Maastricht via Stein, Grevenbicht, 
Roosteren, Echt en Linne naar Roermond zou lopen.  559

Roymans en Sprengers vermoeden een tweede (secundaire) weg met een brug over de Vlootbeek direct ten 
oosten van Montfort. Deze weg zou dan over een rug langs het beekdal verder naar het noordwesten lopen 
in de richting van de Cauberg.  560 
Schmitz vermoedt een andere secundaire weg ten oosten van Posterholt-Annendaal, direct ten zuiden van 
het daar onderzochte grafveld (zie § 2.10.3). Schmitz vermoed daar een oost-west verlopende weg die 
hoogstwaarschijnlijk op de hoofdweg Heerlen-Xanten uitkomt.  561

De Roer is weliswaar geen erg brede rivier (20-40 m), maar wel een bevaarbare. De rivier kan gebruikt zijn 
om allerlei agrarische producten afkomstig van boerderijen of villa’s te vervoeren in de richting van de Maas. 
Daarnaast kan natuurlijk ook gedacht worden aan het vervoer van klei of dakpannen. 

Ambacht/productie

Andere economische mogelijkheden in het gebied dan landbouw konden misschien bestaan uit het winnen 
van klei of leem voor keramische industrieën. Dergelijke locaties zijn echter niet bekend. 
Uit het gebied is wel één melding bekend die met pottenbakkers in verband wordt gebracht, maar waarom is 
niet duidelijk.  562 

Tijdens een opgraving in 2009 aan de Keulsebaan te Roermond werden naast Neolithische vondsten ook 
een groep van acht meilers gevonden.  563 Een enkele meiler bleek daarbij een diameter van circa 2 m te 
hebben, wat op een (kleinschalige) productie wijst. Op basis van vijf 14C-dateringen kunnen vier meilers in 
de midden-Romeinse tijd worden gedateerd en één in de laat-Romeinse tijd. Aangezien verder in het geheel 
geen vondstmateriaal zoals bijvoorbeeld slakafval is aangetroffen, blijft onbekend waarom hier houtskool is 
geproduceerd. 

2.10.5 Thema e Locatiekeuze
De Maas, de Roer en de Vlootbeek zijn erg regengevoelig, zodat men niet te dicht langs de oever kon 
wonen. De zones vlak langs de Roer en de Vlootbeek kunnen wel voor het weiden van vee en als hooillanden 
zijn gebruikt. De nederzettingen zelf zullen eerder op de iets hogere delen hebben gelegen. Het is niet 
bekend hoe de Vlootbeek en de Roer precies gelopen hebben in de Romeinse tijd. Met behulp van een 

557 Archis-waarnemingen 33819, 7305 en 121211. 

558 In 2014 werd bij werkzaamheden in het Vlootbeekdal een grindpakket vastgesteld die op een doorgang door de 

Vlootbeekdal aldaar wijzen. Vrijwiliger Huub Schmitz had eerder dat jaar een grindbaan op een akker ten zuiden 

daarvan vastgesteld. Sprengers & Roymans, in voorbereiding.

559 Bogaers, 1962-1963, 74

560 Roymans & Sprengers, 2011, 34-35

561 Schmitz, 2012

562 Archis-waarneming 33763

563 Van de Glind, 2010



188

precieze ligging kunnen mogelijke steigers of bruggen aan of over de Roer getraceerd worden. 

Van een locatie van graven langs wegen, een bekend fenomeen in de Romeinse tijd, lijkt sprake te 
zijn in Melick (grafvelden Kennedysingel en Tonnedenhof, zie § 2.10.3), maar de weg is daar (nog) niet 
vasgesteld. 

2.10.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
Het is niet duidelijk of het Mederiacum uit de Itinerarium Antonini als vicus of alleen als rustplaats of 
statio geïnterpreteerd moet worden. Met de aanwezigheid van een vicus zal een grotere gemeenschap 
en waarschijnlijk ook een groter netwerk hebben bestaan. De aanwezigheid van de Romeinse weg dwars 
door het gebied en de resten van crematiebegravingen met bijgiften op de verschillende grafvelden wijzen 
in ieder geval op een gemeenschap die goed in de Romeinse maatschappij geïntegreerd was. Aangezien 
geen nederzettingen en de grafvelden niet volledig zijn onderzocht, bestaat echter geen goed beeld van 
de status, rijkdom en netwerken van bewoners binnen het gebied. De grafvelden ten noorden van de Roer 
(Tonnedenhof, Kennedysingel en ook Roermond-Maasnielderweg in Maasdal Midden) lijken iets ‘rijker’ dan 
die van het ten zuiden van de Roer liggende grafveld aan het Annaveld bij Posterholt. Dit zou echter ook 
chronologische redenen kunnen hebben. 

2.10.7 Thema g Rituele praktijken 
Tempels of heiligdommen en ook rituele deponeringen zijn niet of nauwelijks bekend binnen het gebied. 
Behoudens de aangetroffen graven en grafvelden, is één depotvondst uit Archis bekend.  564 Bij Herkenbosch 
werd een laat-Romeinse munt van Decentius gevonden, die tussen 351-352 n. Chr. geslagen is. Het is 
echter niet duidelijk of het hierbij om een rituele deponering gaat.

2.10.8 Thema h Langetermijn perspectief
Aangezien niet of nauwelijks (grootschalig) onderzoek heeft plaats gehad en niets is uitgewerkt, kan 
hierover weinig worden gezegd. Aangezien het gebied ook in de IJzertijd al redelijk bewoond was en 
de graven net als elders in Midden-Limburg crematiegraven betreffen, zou sprake kunnen zijn van een 
voortbestaan van traditionele gebruiken en gewoonten. Het grafveld Posterholt-Annendaal lijkt sterke 
aanwijzingen voor zo’n continuïteit te bezitten. Behoudens de vondst van een fragment van een glazen La 
Tène armband valt namelijk op dat een groot aantal urnbegravingen en graven zonder bijgiften aanwezig 
zijn, die prima in een late ijzertijd context zouden passen. 
Met betrekking tot de laat-Romeinse tijd en een overgang naar de Vroege Middeleeuwen bestaat geen 
informatie.

2.10.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
Uit het gebied zijn geen vindplaatsen of vondstmeldingen bekend, die te maken hebben met 
krijgshandelingen of militairen.

2.10.10 Thema j Materiële cultuur 
Aangezien weinig grootschalig onderzoek heeft plaats gevonden, en ook geen grote vondstcontexten 
gepubliceerd zijn, is relatief weinig over de materiële cultuur uit dit deelgebied bekend. Natuurlijk is typisch 
Romeins vondstmateriaal aanwezig, zoals elders in Zuid-Nederland wordt aangetroffen, maar tot nu toe 
bestaan nog geen mogelijkheden grotere vondstcomplexen te kwantificeren en te vergelijken met andere 
vindplaatsen. 

564 Archis-waarneming 33873
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De grafvelden van Melick-Kennedysingel, Melick-Tonnedenhof en Annendaal bij Posterholt zijn niet volledig 
uitgewerkt, maar het vondstmateriaal lijkt te wijzen op gemeenschappen die goed geïntegreerd zijn in 
de Romeinse maatschappij. Het gaat om divers aardewerk van in ieder geval terra sigillata, gladwandig 
aardewerk, geverfd aardewerk, ruwwandig aardewerk en kurkurn in de vorm van kommen, bekers, schalen, 
wrijfschalen, deksels, kruiken en potten. Vondsten van metaal zijn minder talrijk en bestaan naast munten 
uit fibulae, armbandfragmenten en een enkele naald. Vondsten van glas komen nog minder voor en 
bestaan uit scherfjes van kommetjes of bekers. Opmerkelijk was de vondst van versierd bot in Posterholt, 
dat mogelijk een kast of kistje heeft versierd. Uit de vondst van een fragment van een glazen La Tène 
armband kan afgeleid worden, dat het terrein bij Posterholt al in de Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd is 
opgezocht. Het opvallend grote aantal urnbegravingen en graven zonder bijgiften zou dan ook wel eens op 
een continuïteit vanuit de Late IJzertijd kunnen wijzen. 

2.11 Middenterrassen
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Tabel 2.11.1 Overzicht Middenterrassen

Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.11.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap

Landschap  565 
Tussen Sittard-Geleen en Venlo liggen aan de oostzijde van de Maas enkele vrij vlakke terrassen die 
gevormd zijn in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Ze onderscheiden zich van het heuvelland door een 
lagere ligging maar vooral ook door een veel geringere versnijding van het oppervlak. Ze worden ter hoogte 

565 Samengesteld uit van der Gaauw, 2008 en Verhoeven, Ellenkamp, Keijers &Peters, 2010a
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van Roermond doorsneden door het Roerdal. De terrassen tussen Geleen/Sittard en Born zijn afgedekt met 
een lössdek, terwijl de noordelijk gelegen terrassen een dekzanddek hebben.
Het pleniglaciale Maasterras bevindt zich ten westen van het hoogterras en bestaat uit Maasafzettingen 
uit het Saalien en Vroeg- en Midden-Weichselien (350.000 –15.000 jaar geleden). De afzettingen bestaan 
voornamelijk uit grove zanden afgedekt met een laag dekzand. Op het Pleniglaciale terrasniveau liggen 
rivierzanden aan het oppervlak, waarin vanwege de ouderdom reeds langdurig bodemvorming heeft 
kunnen plaatsvinden. Plaatselijk zijn de rivierzanden afgedekt door eolische afzettingen, waardoor zich 
dekzandruggen en –vlaktes hebben gevormd. In de zandgronden zijn afhankelijk van de hydrologische 
situatie en de ouderdom voornamelijk podzolgronden, vaaggronden of eerdgronden ontwikkeld. Op de 
lössgronden hebben zich radebrik-, bergbrik- en vaaggronden ontwikkeld. 

Cultuurlandschap

Het gebied was ook gedurende de metaaltijden reeds redelijk dicht bewoond. Waarschijnlijk was daarom 
met name het zuidelijke, vruchtbaardere gebied gedurende de Late IJzertijd reeds grotendeels in cultuur 
gebracht. Gedurende de Romeinse tijd heeft waarschijnlijk een hogere bewoningsdichtheid bestaan dan 
in de IJzertijd. De ontwikkeling tot een volledig in cultuur gebracht landschap werd waarschijnlijk versneld 
door de aanwezigheid van de belangrijke hoofdweg Trier-Xanten (via Heerlen) door het gebied, een weg die 
hoogstwaarschijnlijk reeds in Augusteïsche tijd is aangelegd. 
Op het Middenterras bevinden zich een behoorlijk aantal Romeinse vindplaatsen, maar vooral in het gebied 
ten zuiden van het Roerdal. Meerdere vindplaatsen zijn middels proefsleuven of kleinere opgravingen 
onderzocht, maar grootschalig vlakdekkend onderzoek ontbreekt nagenoeg. Aanwijzingen voor bewoning 
(of begraving) in de vroeg- of laat-Romeinse tijd zijn zeldzaam, maar komen wel voor. Vroeg-Romeinse 
vondsten zijn onder andere bekend uit een grafveld in Beesel  566 en de villa van Maasbracht (zie § 2.11.2). 
Vondsten uit de laat-Romeinse tijd zijn onder andere bekend van een muntschat te Beesel  567, goudschatten 
uit Obbicht en Echt-Peij,   568 nederzettingsresten in Swalmen-Houterveld  569 en resten van een Germaanse 
nederzetting in Holtum-Noord (zie § 2.11.2). 

Palynologisch onderzoek

Ten noorden van het Roerdal is nooit pollen uit de Romeinse tijd onderzocht, maar sinds kort bestaat wel 
informatie over pollen uit het gebied ten zuiden van het Roerdal. 
In 2010 is pollen uit de Romeinse tijd geanalyseerd, afkomstig uit een waterput op een villacomplex aan de 
Geleenbeek. De locatie in Munstergeleen (zie ook § 2.11.2, AMK-nr. 8401) ligt in het uiterste zuiden van het 
gebied, tegen de grens met het Heuvelland. In het pollenmonster overheersten grassen en kruiden en waren 
slechts 14% boompollen aanwezig, zodat inderdaad aangenomen kan worden dat het landschap zeer open 
moet zijn geweest. Het grasland rondom de waterput werd blijkbaar veelvuldig betreden en waarschijnlijk 
beweid. Naast pollen van verschillende graansoorten en tarwe werd ook pollen van walnoot aangetroffen, die 
in ons land door de Romeinen is geïntroduceerd.

2.11.2 Thema b Bewoning
Het Middenterras is met name ten zuiden van het Roerdal een vruchtbaar gebied, zodat zij gunstig was voor 
bewoning. Ten noorden van het Roerdal bestaan vergelijkbare gronden als op de zandgronden. Het is dan 

566 Archis-waarneming 30248

567 Archis-waarneming 28254

568 Archis-waarneming 33940 en Heeren & Roymans, 2014

569 Milikowski, 1986, 120-122
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ook vooral ten zuiden van het Roerdal, dat van een redelijk dichte bewoning in de Romeinse tijd gesproken 
kan worden. Nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd zijn vooral uit het zuidelijke gebied bekend; in 
Beesel en Venlo zijn nauwelijks nederzettingsresten onderzocht. De (mogelijke) Romeinse nederzettingen 
zijn niet of nauwelijks (fragmentarisch) onderzocht; vlakdekkend en grootschalig onderzochte vindplaatsen 
ontbreken. 

Sinds 2007 hebben meerdere onderzoeken plaats gehad, maar daarvan is slechts een klein 
deel gepubliceerd, veel is nog in voorbereiding. In Holtum Noord heeft in 2007 en 2008 een 
proefsleuvenonderzoek met aansluitende opgraving plaats gevonden, direct aangrenzend aan een 
in 2003/2004 onderzochte Germaanse nederzetting uit de vroege 5e eeuw. Vervolgens hebben 
proefsleuvenonderzoek direct ten noorden (2010) en ten oosten (2011) plaats gevonden en vonden in 2014 
archeologische begeleidingen plaats. 
In het kader van Sittard-revisited vonden in 2007 grote onderzoeken plaats direct buiten het middeleeuwse 
stadcentrum van Sittard (Oda Parking).  570In 2011 vond een groot proefsleuvenonderzoek plaats bij het 
stadion van Fortuna-Sittard.   571 In 2010 en 2012 vonden twee grote lineaire projecten plaats, die dwars 
door de gemeente Sittard-Geleen liepen en gedeeltelijk ook hetzelfde tracé volgden. In 2010 was dit een 
watertransportleiding en in 2012 een aardgastransportleiding. Van het eerste onderzoek bestaat één 
rapport dat in 2012 is gepubliceerd.  572 Bij het tweede onderzoek wordt per vindplaats gerapporteerd en 
bestaan nog geen publicaties. Naar een aantal van deze rapporten kan echter al wel verwezen worden.

Suburbane bewoning

In het gebied zijn geen vici bekend.

Rurale bewoning

In het gebied zijn meerdere villa’s bekend, maar slechts weinige zijn nader onderzocht. De villa van 
Maasbracht is nog steeds de best onderzochte villa in het gebied. Hieronder worden eerst de bekende 
villa’s en overige nederzettingsresten besproken en daarna het onderzoek sinds 2007.

Villa’s
In 1982 zijn in Maasbracht door de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) de resten van een villacomplex opgegraven. Het onderzoek is nooit volledig gepubliceerd, maar 
er bestaan wel beschrijvingen en deelpublicaties.  573 De opgravingsresultaten zijn tussen 2012 en 2015 
nader onderzocht en zullen binnenkort gepubliceerd worden.  574 Tijdens het onderzoek in 1982 werd alleen 
het hoofdgebouw opgegraven, maar daarbij werd wel vastgesteld dat nog overige (stenen) gebouwen ten 
westen en oosten aanwezig zijn.  575 Op het terrein zijn behoudens Romeinse resten ook resten uit de Late 
IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen gevonden, maar het is niet duidelijk of ook van bewoningscontinuïteit 

570 Rapport is nog niet gepubliceerd, maar er bestaat wel een beschrijving van vondsten in Weiss-König, 2011

571 Deitch-van der Meulen & Zuidhof, 2011

572 Weiss-König & Loonen, 2012

573 Dierendonck & Swinkels, 1983; Dierendonck, Swinkels & Willems, 1987. De meest opmerkelijke resultaten kwamen 

voort uit het botanisch en archeozoölogisch onderzoek van monsters uit de kelder en de resten van beschilderd 

pleisterwerk, eveneens uit de kelder.

574 Het gaat om een onderzoeksteam dat oorspronkelijk onder leiding stond van de in 2014 gestorven prof.Dr. Willems. 

Het onderzoek zal vanuit de universiteit van Leiden gepubliceerd worden. 

575 De overige gebouwen zijn niet onderzocht, maar het gebied wordt wel middels een monumentenstatus beschermd.
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gesproken kan worden. Aan het eind van 1e eeuw n. Chr. werd een eerste hoofdgebouw van circa 36 x 17 
m gebouwd, met aan de zuidelijke lange zijde een porticus. Dit gebouw werd eind 2e eeuw uitgebreid 
en verbouwd. Aan de oostzijde werd een hele nieuwe vleugel gebouwd, terwijl aan de westzijde van de 
voorkant een toren (hoekpaviljoen) werd toegevoegd. Voorts werd gedurende deze periode een houten 
kelder vervangen door een stenen kelder. Dit nieuwe hoofdgebouw was circa 47 x 30 m groot en had een 
porticus en twee hoekpaviljoenen. Vondsten uit de kelder wijzen op een einde van de bewoning omstreeks 
270 n. Chr.  576 In de kelder is onder andere veel beschilderd pleisterwerk gevonden, waarbij het niet alleen 
om abstracte lijnen en flora-versiering gaat, maar ook om daadwerkelijke figuren. Zo zijn onder andere 
restanten van een Bestiarius (gladiator), een staande man met beurs en een zittend, schrijvend persoon 
herkend.  577

Bijzonder aan het onderzoek van Maasbracht was voorts het botanisch en archeozoölogisch onderzoek, 
aangezien dergelijke specialistisch onderzoek bij ouder villa-onderzoek nooit een rol had gespeeld. Uit het 
botanische onderzoek bleek dat al in de IJzertijd linzen werden geconsumeerd en deze dus niet zoals men 
voorheen aannam door de Romeinen geïntroduceerd waren. Voorts kwam naar voren dat de bewoners van 
Maasbracht een behoorlijk rijk en gevarieerd menu kenden: niet alleen zelf gehouden dieren (rund, varken 
schaap/geit), maar ook klein wild, vis en gevogelte. Groot wild was afwezig, maar er was wel haas, pauw, 
merel, specht en voorts ook eenden, ganzen en kip. Opmerkelijk tussen het vele visafval was de vondst van 
makreel, omdat deze geïmporteerd moet zijn geweest. 

Een tweede villa vlak aan de Maas betreft de Romeinse villa van Obbicht, die gedurende een 
proefsleuvenonderzoek in 2000 middels proefsleuvenonderzoek is onderzocht. Hierbij werden resten van 
een gebouw met stenen funderingen van circa30 x 18 m aangetroffen.  578 Op het terrein is ook een goudschat 
uit de laat-Romeinse tijd gevonden, die tezamen met een Merovingisch grafveld op een langdurig gebruik 
van het terrein sluiten (zie § 2.11.8 en § 2.11.9).
Overige villa’s zijn wel bekend uit meldingen, zoals te Sittard-Hoogveld of Munstergeleen (zie onder), maar 
niet of nauwelijks middels gravend onderzoek onderzocht. 

Sittard-Hoogveld (1997, figuur 2.11.1) 
Ten behoeve van de VINEX-locatie Sittard-Hoogveld vond in 1997 op een gebied van circa 75 ha eerst 
een prospectie (oppervlaktekartering en boringen) en daarna een proefsleuvenonderzoek plaats.  579 In 
totaal werden hierbij tien vindplaatsen aangetroffen, waarvan zeker twee Romeinse: een Romeinse weg 
(vindplaats 1) en Romeinse bewoning (vindplaats 2).  580 

576 Misschien al in de 5e of 6e, maar in ieder geval in de 7e eeuw wordt het terrein opnieuw bewoond en de villa als 

steengroeve gebruikt. Uit deze Merovingische periode dateren minstens 4 hutkommen en enkele afvalkuilen. 

577 De schilderingen kunnen op verschillende wijze geïnterpreteerd worden, maar wijzen in ieder geval op een 

bepaalde culturele status van de bewoners (Romeinse levensstijl). De bestiarus (gladiator die tegen wilde dieren 

strijdt) wijst op bekendheid met het stedelijk leven, waar gladiatorspelen een belangrijke (sociaal-publieke) rol 

speelden. De man met beurs lijkt de rijkdom van de eigenaar aan te spreken, terwijl de zittende, schrijvende 

persoon op boekhouding kan wijzen. Voorts zinspeelt deze zittende persoon op de frase “de domus is daar waar 

men zijn zetel heeft en zijn boekhouding en organisatie van zijn eigendom”.

578 AMK-nr.273, mogelijk ook het aangrenzende monument AMK-nr. 8391 met Romeinse resten.

579 Lohof, 1997; Scholte Lubberink, 1998

580 De overige vindplaatsen betroffen bewoning uit de Bronstijd/IJzertijd en de Middeleeuwen en begravingen uit 

de Midden Bronstijd, Vroege/Late IJzertijd en Midden IJzertijd. Daarnaast werd nog een greppelsysteem met 

onduidelijke datering gevonden, waarschijnlijk uit de IJzertijd/Romeinse tijd.
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Aangezien de Romeinse vindplaatsen beschermd konden worden, werden alleen de andere, niet-
Romeinse vindplaatsen nader onderzocht.  581 In 1998 werden extra proefsleuven aangelegd, waarbij op 
twee locaties Romeinse vindplaatsen werden aangesneden.  582 Met een eerste proefsleuf werd de Romeinse 
weg vindplaats 1 nader onderzocht. Hierbij bleek dat de weg verhard was met grind en tussen twee 
bermgreppels lag, die 7 meter uit elkaar lagen. 

Figuur 2.11.1 Overzicht Sittard-Hoogveld

De tweede locatie betrof een proefsleuf in het noordwesten van het plangebied, waar amateurs Romeinse 
scherven hadden aangetroffen en een (Romeins) grafveld werd vermoed. Dit werd niet bevestigd, maar er 

581 Besloten werd het grafveld uit de IJzertijd (vindplaats 4) zo compleet mogelijk op te graven en voorts middels 

proefsleuven de aard, omvang en kwaliteit van de overige vindplaatsen nader te onderzoeken. In 1998 werd circa 

2 ha van het grafveld uit de IJzertijd opgegraven, waarbij tevens een omgracht terrein uit de Middeleeuwen werd 

ontdekt (vindplaats 5/10).

582 Een derde locatie betrof vier proefsleuven op vindplaats 3, waar nederzettingsresten uit de Brons- en IJzertijd 

waren aangetroffen. Deze resten bleken zich over een gebied van circa 2 ha te verspreiden, waarop besloten is 

deze middels een volgende campagne (1999) op te graven (Tol & Schabbink, 2004). Tijdens dit onderzoek zijn ook 

nederzettingsresten uit de Late Bronstijd, Vroege IJzertijd en de Middeleeuwen aangetroffen.
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werden wel sporen van een bijgebouw uit de Romeinse tijd gevonden en twee greppels (vindplaats 11). 

Op vindplaats 2, de Romeinse nederzetting uit het oorspronkelijke proefsleuvenonderzoek, kunnen 
minstens twee greppelsystemen worden opgemaakt en wijzen meerdere paalkuilen op verschillende 
structuren. Resten van steenbouw werden echter niet aangetroffen. Het lijkt het om een relatief klein 
nederzettingsterrein te gaan, een gebied van slechts 1 hectare. Wat onduidelijk blijft, is of de circa 150 m 
verder naar het westen gelegen resten van een bijgebouw en twee greppels, uit de extra proefsleuf, niet 
ook tot deze nederzetting horen. 
In figuur 2.11.1 is te zien hoe vindplaats 2 zich ongeveer 250 m ten noorden van de hier pal oost-
west verlopende Romeinse weg (vindplaats 1) bevindt en in de directe omgeving meerdere Romeinse 
vindplaatsen (uit ARCHIS) bekend zijn. Op 300 m ten zuidoosten van vindplaats 2 bijvoorbeeld is in 2000 
een Romeinse nederzetting gedeeltelijk opgegraven (Sittard-Nusterweg, nr. 3 in figuur 2.11; zie onder).
Ter hoogte van de Romeinse weg zijn bij het archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van een 
aardgastransportleiding in 2011 direct langs de weg twee Romeinse crematiegraven gevonden (in figuur 
2.11.1 het kruisje bij nr.11).  583

Sittard-Nusterweg (2002)
In 2000 werd door de gemeentearcheologen van Maastricht in opdracht van de gemeente Sittard aan 
de Nusterweg te Sittard een gebied van circa 7.000 m² opgegraven.  584 In het gebied bleken zich twee 
vindplaatsen op dezelfde locatie te bevinden, een nederzetting uit de Vroege IJzertijd en één uit de 
Romeinse tijd.  585 Uit de Romeinse tijd zijn twee tweebeukige gebouwplattegronden opgetekend. Het gaat 
om twee plattegronden van het type Alphen-Ekeren (18 x 7,5 en 15 x 7 m groot), die blijkbaar beide drie 
middenstijlen en een schilddakconstructie hebben gehad. De gebouwen dateren niet uit dezelfde tijd en 
wijzen op minstens twee fasen. Het oudste en kleinere huis wordt door een omheiningsgreppel oversneden 
die op zijn vroegst vanaf het tweede kwart van de 2e eeuw is aangelegd (maar mogelijk ook later). Het 
jongste huis ligt min of meer haaks op deze greppel zodat eventueel een gelijktijdigheid daarmee bestaat. 
Het jongste huis wordt op basis van het vondstmateriaal in de 2e tot 3e eeuw gedateerd. De locatie Sittard-
Nusterweg bevindt zich op circa 300 m ten zuidoosten van de hierboven beschreven nederzetting op 
Sittard-Hoogveld (vindplaats 2) en lijkt pal aan de oost-west verlopende Romeinse weg (vindplaats 1) te 
hebben gelegen, als men deze in oostelijke richting denkbeeldig door zou trekken (zie ook figuur 2.11.1). 

Swalmen-Heide
Bij Swalmen-Heide werd tijdens een proefsleuvenonderzoek in het kader van werkzaamheden voor de 
A73 een waterput en een ingegraven dolium gevonden in de randzone van een vermoedelijke 2e eeuwse 
nederzetting.  586

Laat-Romeinse bewoning in Swalmen-Houterveld Noord
In Swalmen-Houterveld Noord, net op de Middenterrassen gelegen en dichtbij het Maasdal, werd in 1916 
onder leiding van Holwerda een Frankisch rijengrafveld onderzocht.  587 Holwerda vond hierbij niet alleen een 

583 Janssens, in voorbereiding. Aan weerszijden van de weg werden meerdere crematiegraven uit de Vroege IJzertijd 

aangetroffen, waarbij verrassender wijze op slechts enkele meters van de weg (aan de noordzijde) ook twee 

Romeinse crematiegraven tevoorschijn kwamen. 

584 Wetzels, 2002

585 De nederzettingsresten uit de Vroege IJzertijd bestond voornamelijk uit ‘palenwolken’ zodat geen plattegronden 

gereconstrueerd konden worden. Opmerkelijk waren wel enkele ovens en voorraadkuilen uit deze periode.

586 Bosman, 2001; Lohof, 2002

587 Archis-waarneming 30664. Milikowski, 1982; 1986
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twintigtal graven uit de late 5e tot 7e eeuw, maar ook een hutkom uit de late 4e of vroege 5e eeuw. Uit de 
beschrijvingen van Holwerda lijkt opgemaakt te kunnen worden dat het om meerdere “hutten” gaat, maar uit 
de opgravingsdocumentatie kan volgens Milikowski slechts één hutkom worden opgemerkt.  588 De vindplaats 
ligt direct op de noordelijke Swalmoever, op circa 2 kilometer ten oosten van de Maas en circa 600-
700 m ten westen van de Romeinse nederzetting/villa Swalmen-Groenwoud.  589 Deze laatste bevindt zich 
wederom pal ten westen van de Romeinse weg van Xanten naar Heerlen, op het punt waar deze de Swalm 
oversteekt. Mogelijk bevond zich op deze noordelijke Swalmoever een oost-west verlopende weg. 

Laat-Romeinse bewoning Holtum-Noord
Op het bedrijventerrein Holtum-Noord, tussen de A2 en het Julianakanaal, hebben tussen 2003 en 2014 
verschillende proefsleuvenonderzoeken, opgravingen en begeleidingen plaats gehad die wijzen op een 
nederzetting en periferie uit de laat-Romeinse tijd.  590 De meeste informatie komt uit de twee opgravingen 
in 2003/2004 (fase 1) en 2007/2008 (fase 2), waarbij samen een oppervlak van circa 0,8 ha is onderzocht. 
Het gaat vooral om nederzettingsresten uit de vroege 5e eeuw (400-425), maar daarnaast bestaat ook een 
aanwijzing voor resten uit de tweede helft van de 3e en/of vroege 4e eeuw.  591Aangezien slechts een deel van 
een groter nederzettingsterrein (2-4 ha?) is onderzocht, kan ook nog jongere en oudere bewoning aanwezig 
zijn geweest.  592

De nederzetting ligt direct aan een restgeul van de Maas in het holocene Maasdal, die in de laat-Romeinse 
tijd nog watervoerend moet zijn geweest.  593 De geul loopt vanuit het westen gezien eerst van west naar 
oost en buigt dan ter hoogte van de vindplaats af naar het noorden. De nederzetting bevond zich op de 
noordwestelijke oever, waarbij dichtbij of misschien wel ter hoogte van de vindplaats, de Geleenbeek in 
de restgeul uitmondde. De Maas en de Geleenbeek zijn er waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor (dat 
delen van) de nederzetting werden overstroomd, mogelijk zelfs meer dan één maal. Op dezelfde locatie is 
echter steeds opnieuw gebouwd.  594 Tijdens de onderzoeken zijn grotere en kleinere gebouwplattegronden, 
spiekers, hutkommen, kuilen en oventjes gevonden. Door de slechte zichtbaarheid van de sporen, het 
documenteren in verschillende vlakken en het gegeven dat (tijdens fase 1) niet alle sporen ook gecoupeerd 
konden worden, zijn veel plattegronden incompleet en onzeker. Bovendien lijkt enige discrepantie te 
bestaan als beide onderzoeken naast elkaar worden geplaatst (figuur 2.11.2). De onderzoekers van fase 1 
gaan in hun rapportage uit van zeven zekere en elf waarschijnlijke huisplattegronden, 5 á 10 hutkommen 
en 5 á 7 spiekers,  595 terwijl met fase 2 nog eens 2 spiekers, 2 kleine bijgebouwtjes en een hutkom werden 

588 Milikowski, 1982; 1986

589 De waarnemingen 30901 en 28405 liggen vlak naast elkaar (circa 100 meter) langs de noordelijke Swalmoever in 

Swalmen-Groenewoud en betreffen twee naast elkaar gelegen archeologisch monumenten (AMK’s 1386 en 15774). 

Gezien de nabijheid van de waarnemingen is waarschijnlijk sprake van één complex. Aangezien alleen sprake is 

van scherven, kan niet van een villa gesproken worden.

590 Het gaat om proefsleuven en opgravingen in 2003 en 2004 door Archeomedia (Wagner & Van der Ham, 2010), 

Proefsleuven en opgravingen door RAAP in 2007 en 2008 (Tichelman, 2012), proefsleuven door Archeodienst in 

2009 (Hellmich et al., 2011), proefsleuven door het ADC in 2011 (Hendrikx, 2011) en een bouwbegeleiding door 

RAAP in 2014 (Keijers, in voorbereiding).

591 Deze aanwijzing betreft een 14C-analyse van beschoeiing in de restgeul, die op een datering uitkomt (95,4% 

waarschijnlijkheid) tussen 235 en 323n. Chr. 

592 Tijdens een begeleiding op circa 200-300 m ten zuidoosten van de opgravingen werd naast prehistorische en laat-

Romeinse vondsten ook een kuil uit de Merovingische periode onderzocht. Keijers, in voorbereiding.

593 Tichelman, 2012, hoofdstuk 5

594 Tijdens het onderzoek in 2003/2004 zijn nederzettingsresten op meerdere vlakken gedocumenteerd, maar het is 

niet duidelijk of twee of meer bewoningsniveau’s hebben bestaan. 

595 Naast 51 mogelijke en 58 vervallen plattegronden. Zie ook Wagner & Van der Ham, 60, tabel 5.5
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gedocumenteerd.  596 De huisplattegronden uit fase 1 zijn enigszins vergelijkbaar met Ververs typen 3b, 
4 en 6 voor de laat-Romeins tijd in Noord-Brabant, dus betreffen zowel kortere (zogenaamde “short 
houses”) als langere plattegronden.  597 Typisch voor deze éénbeukige plattegronden van Verwers is de 
samenstelling uit paalparen: palen die precies tegenover elkaar in de lange wanden staan. Type 3 betreft 
kleine plattegronden met drie tot vijf paalparen,  598 type 4 plattegronden met vier tot acht paalparen  599en 
type 6 plattegronden met zeven tot tien paalparen.  600Volgens de onderzoekers van fase 1 bezitten de 
plattegronden in Holtum-Noord veelal geronde uiteinden en zijn regelmatig binnenindelingen herkenbaar. 
Hierbij is naast éénbeukige exemplaren sprake van zowel tweebeukige als ook deels éénbeukige, 
deels tweebeukige plattegronden, terwijl daarnaast soms ook opdelingen in de lengte zijn vastgesteld. 
Opmerkelijk is dat plattegrondtype 3 alleen in vlakken 2 en 3 werd vastgesteld, type 4 in vlakken 1 en 2 
en type 6 uitsluitend in vlak 1. Hiermee lijken plattegronden van het type 3 de oudste en die van het type 
6 de jongste plattegronden van de nederzetting te vormen. Dateringen van afzonderlijke plattegronden is 
echter niet of nauwelijks mogelijk. Het vondstmateriaal van de nederzetting kan in het algemeen tussen 
350 en 450 n. Chr. gedateerd worden, maar het numismatisch onderzoek (van fasen 1 en 2 samen ruim 
600 munten!) komt tot een scherpere datering tussen 400 en 425 n. Chr. De aangetroffen hutkommen 
zijn tussen 3 tot 4 m lang en 2 tot 3 m breed, met drie of vier palen in de lange wanden en één centraal 
in de korte wanden. De ovale of ronde ovens zijn niet al te groot geweest, met diameters tussen 0,60 en 
1,50 m. In een enkel geval kon een stookkuil van een brandkamer onderscheiden worden, die tezamen 
een achtvorm vormden. Op de opgraving fase 2 lagen meerdere ovens relatief dicht bij elkaar en kan van 
een ambachtelijke zone worden gesproken. Op basis van vondsten van verknipt metaal en verscheidene 
slakken is het waarschijnlijk dat de ovens vooral gebruikt zijn om oud metaal om te smelten. 

Proefsleuvenonderzoeken en begeleidingen ná deze opgravingen hebben nog enkele gerelateerde 
vondsten in de directe omgeving opgeleverd. Zo zijn tijdens een proefsleuvenonderzoek in 2010 op circa 
100 m ten noordwesten van de opgraving 2007/2008 een mogelijke hutkom en een kuil aangetroffen.  601 Een 
proefsleuvenonderzoek direct ten oosten van de N296 (de locatie van opgraving fase 1) had niet tot doel 
vindplaatsen te waarderen, maar alleen archeologische resten te karteren om deze daarna te beschermen 
middels archeo-vriendelijk bouwen.  602 De ‘voortzetting’ van de Germaanse nederzetting naar het oosten 
is daardoor niet geheel duidelijk geworden. In een gebied van circa 100 m oostwest en 250 m noord-
zuid werd wel een vondstlaag vastgesteld die als overstromingspakket is geïnterpreteerd die op basis van 
enkele vondsten van aardewerk en muntjes met de Germaanse nederzetting te relateren is. 

596 Tichelman, 2012, 65-71. Een hutkom met zes paalkuilen, 2 spiekers (circa 3 x 3 m), een bijgebouwtje van 5 x 3 m en 

een vreemde structuur van 7,5 x 1,80 m (Verwers’ type 2? Verwers, 199-1999, 267).

597 Verwers, 1998-1999, 267

598 Tussen 3 en 5 m breed en tussen 5 en 10 m lang. In Holtum-Noord ging het daarbij vooral om exemplaren die 

tussen de 7 en 10 m lang waren. Verwers (1997-1998) noemt dit type 3b, tegenover 3a die 5- 7 m lang zijn.

599 Tussen 11 en 14 m lang en tussen 4 en 6 m breed.

600 Tussen 16,6 en 21 m lang en 5 tot 7,4 m breed.

601 Hellmich, Weiss-König & Loonen, 2011. Het lijkt om off-site sporen te gaan, aangezien alleen deze twee sporen 

werden aangetroffen. Het vondstmateriaal met verknipt metaal, Romeins en handgevormd aardewerk kan niet 

nauwkeurig gedateerd worden, maar wijst op dezelfde periode als de Germaanse nederzetting.

602 Hendrikx, 2011
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Figuur 2.11.2
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Een begeleiding en opgraving in 2014, ten slotte, maakte duidelijk dat nog iets verder naar het oosten – op 
circa 300 m van opgraving 2003-2004 en direct ten oosten van de oude Maasmeander – eveneens resten 
uit de late 4e of begin 5e eeuw aanwezig zijn: het onderzoek levert vergelijkbare muntjes, Romeins en 
handgevormd Germaans aardewerk op.  603Tijdens de begeleiding werd nog een andere opmerkelijke vondst 
gedaan: op circa 150 m ten zuiden van de opgravingen 2003/2004 werd ook een kuil aangetroffen met 
aardewerk uit de Merovingische periode.  604 
 
Een vondst van een fragment natuursteen met inscriptie in 2014 en vondsten van Romeinse dakpannen en 
tufsteen onder de bewoningslaag uit de vroege 5e eeuw tijdens de opgravingen wijzen er op dat ook vóór 
deze laatste fase van de Romeinse tijd in de directe omgeving Romeinse steenbouw aanwezig moet zijn 
geweest (die onder overstroming te lijden heeft gehad). Mogelijk bevond deze vindplaats zich direct ten 
zuiden van de Germaanse nederzetting. Daar, ten zuiden van de restgeul, moet zich namelijk ook al eind 
3e - begin 4e eeuw bewoning hebben bevonden. Aangezien daar echter niet of nauwelijks onderzoek kon 
plaatsvinden en het gebied grotendeels is verstoord, blijven de precieze dimensies daarvan (in ruimte en tijd) 
onbekend.  605

Overig onderzoek sinds 2007

Sittard-Fortuna stadion
Tijdens het proefsleuvenonderzoek bij het Fortuna stadion in 2011 werd op een plangebied van 6,4 ha 
3000 m2 onderzocht. In het zuidwesten van het terrein werden in sleuf 18 en 19 enkele paalkuilen, kuilen 
en greppels aangetroffen en aardewerk uit de IJzertijd en de Romeinse tijd. De vindplaats is niet goed 
dateerbaar, aangezien uit de sporen zelf niet of nauwelijks vondsten komen. In sleuf 18 werden twee 
parallelle verlopende greppels vastgesteld, die van een weggetje of van wandgreppels van een huis uit de 
Late IJzertijd of Romeinse tijd zouden kunnen zijn. 

Sittard-Geleen watertransportleiding
Tijdens het onderzoek in het kader van een watertransportleiding dwars door de gemeente Sittard-Geleen 
werden vijf vindplaatsen met resten uit de Romeinse tijd aangetroffen.  606 Op vindplaatsen 2 en 23 werden 
nederzettingsresten uit de midden-Romeinse tijd aangetroffen, op vindplaats 14 een grafveld uit de Late 
IJzertijd tot Romeinse tijd en op vindplaats 26 off-site resten uit de midden-Romeinse tijd. Op vindplaats 5 
werd de Romeinse weg van Sittard-Hoogveld (zie boven) aangesneden (zie § 2.11.4).
Op vindplaats 2, ter hoogte van de Rijksweg Noord in het uiterste noorden van Sittard, werden over een 
afstand van 50 m tien kuilen en een paalspoor aangetroffen, die waarschijnlijk op een nederzetting wijzen. 
Op vindplaats 23 bij Munstergeleen bevinden we ons op de grens naar het heuvelland, in het dal van 
de Geleenbeek die hier zijn weg vanuit het Heuvelland naar de Maas zoekt. Op deze locatie ligt een 
archeologisch monument (AMK nr. 8401) met resten van een nederzetting uit de Bandkeramische periode 
en resten van een Romeinse villa, vlak aan de Geleenbeek. Binnen het tracé van de waterleiding werden 
hier meerdere nederzettingsporen aangetroffen, zoals kuilen, paalkuilen, leemextractiekuilen, een waterput 
en in één geval een funderingskuil van grind. Structuren zijn niet herkend, maar de funderingskuil en een 
drie meter verderop gelegen staanderkuil wijzen in ieder geval op Romeinse bebouwing. Fragmenten van 
een tubulus en hypocausttegel wijzen er voorts op dat waarschijnlijk een verwarmingssysteem aanwezig is 

603 Keijers, in voorbereiding

604 Keijers, in voorbereiding

605 Tichelman, 2012, RAAP vindplaats 3, die waarschijnlijk gerelateerd is aan laat-Romeinse vondstmateriaal uit 2002 

(Krist, 2002: Krist & Silkens, 2005).

606 Weiss-König & Loonen, 2012
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geweest, zodat van een villaterrein kan worden uitgegaan.  607 Opvallend was de vondst van een fragment 
van een zogenaamde Buckelurn uit de overgang van de laat-Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen.
De waterput bleek geen normale bekisting te hebben, maar een holle boomstam met een doorsnede van 
één meter. De waterput is op pollen onderzocht (zie § 2.11.1). 
Dezelfde locatie is in 2012 ook onderzocht in het kader van de aanleg van een gastransportleiding.  608 
Hierbij werden vooral midden-Romeinse nederzettingsresten aangetroffen, maar ook enkele vroeg-
Romeinse (onder andere een plattegrond van het Alphen-Ekeren type) en één laat-Romeinse kuil uit de 5e 
eeuw. Dit alles wijst op een zeer lange bewoningsgeschiedenis van de nederzetting, hetgeen uitzonderlijk 
is. 

2.11.3 Thema c Begraving
In het gebied zijn meerdere grafvelden bekend, maar slechts weinige zijn nader onderzocht. De bekendste 
en ook als enige gepubliceerd, is het grafveld van Linne-Ossenberg.  609 Een tweede grafveld, in Sittard-
Geleen-Janskamperveld, is nog niet gepubliceerd. Na 2006 vond onderzoek plaats op twee grafvelden, in 
het kader van de watertransportleiding en de gastransportleiding.

Linne-Ossenberg
Dit grafveld ligt aan de rand van het Middenterras, op een landtong die uitsteekt boven het Maasdal (zie 
ook figuur 2.9.2), op circa 750 m ten noordoosten van de villa van Maasbracht-Steenakker (§ 2.11.2). Het 
grafveld werd ontdekt in 1945 en nader onderzocht door de ROB in 1961, waarna het als monument werd 
beschermd. Bij een archeologische bouwbegeleiding vlak naast het monument in 2001 werden enkele 
graven aangetroffen en is bij de uitwerking ook het oude onderzoek meegenomen.  610

In 1945 werd direct één van twee bijzondere graven op dit grafveld opgegraven. Het gaat om het 
redelijk ‘rijke’ graf A, met bijgiften van een ijzeren scheermes, een lanspunt en meerdere complete stuks 
aardewerk als bekers, kommen en borden, een pot, een fles, een wrijfschaal en tenslotte een fragment 
van glas. Het graf moet van ná 200-225 n. Chr. zijn en is bijzonder vanwege de lanspunt, omdat deze als 
jachtwapen moet worden geïnterpreteerd. Aangezien jagen een typisch verdrijf van de elite was, wijst dit 
er op dat hier iemand uit de bovenlaag moet zijn begraven. Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 1961 
werden waarschijnlijk nog zo’n 42 graven opgegraven en bij de begeleiding in 2001 nog eens 6. In totaal 
gaat het dus om ongeveer 49 graven, over een gebied van circa 130 x 70 m en waarvan maximaal 10% 
is opgegraven. Tijdens de begeleiding in 2001 werden ook meerdere graven uit de laat-Romeinse tijd 
aangetroffen, die de meeste noordelijke graven of een tweede grafveldje hebben gevormd.  611 
De meeste graven waren niet opvallend en bevatten relatief weinig bijgiften. Grafstructuren zijn niet 
aangetroffen en kunnen, gezien het dicht bij elkaar liggen van de graven, ook niet bestaan hebben. Circa 
54% van de graven is van het graftype A, 20% van graftype B en 26% van graftype C. In vergelijking met 
andere grafvelden, zeker met die van Weert, is het erg hoge percentage type A zeer opvallend (in Weert is 
type B zo’n 60% en A en C circa 20%, zie § 2.8.3). Volgens Hiddink kan echter niet geconcludeerd worden 
dat Nijmegen-Hatert en Linne daarmee misschien meer geromaniseerd zouden zijn dan het “binnenland van 

607 Van dezelfde locatie bestaat ook een melding uit 1964 met bouwresten. Archis-melding 36112: de vondst 

van een kuil op 50 cm onder het maaiveld met Romeinse bouwfragmenten in de vorm van tegulae, imbrices, 

zandsteenfragmenten en witgrijze specie.

608 Janssens, in voorbereiding b

609 Hiddink, 2005c

610 Hiddink, 2005c

611 Het gaat om vier zeker laat-Romeins te dateren graven (graven 3, 4, 5 en 6). Graf 2 is niet dateerbaar maar 

behoort op basis van zijn ligging waarschijnlijk tot deze groep. 



200

Weert”.  612

Het tweede bijzondere graf van deze begraafplaats was graf 8 uit de begeleiding uit 2001, die tussen 50 en 
120 n. Chr. dateert. In dit ‘graf’ werd een enorme hoeveelheid aardewerk aangetroffen (70 kilo), waarvan het 
grootste gedeelte (59 kilo) bestond uit verbrande scherven van drie Zuid-Gallische wijnamforen (Gauloise 4 
en 5) twee Spaande olijfamforen (Dressel 20).  613 Voorts werden ook nog eens bijna alle scherven van een 
kruikamfoor, een wrijfschaal en een dolium gevonden, bewerkt bot van een doosje en spinnenrok, een verbrand 
glasfragment en spijkers. Naast slechts enkele fragmentjes van een schedel van een peuter werd redelijk veel 
dierlijk bot aangetroffen: niet alleen van rund, varken en vogel (waarschijnlijk kip), maar ook van konijn. Dit 
laatste komt zelden voor, omdat dit dier zich toen nog niet van nature hier ophield. Een toekenning als graf is 
onzeker. Het is mogelijk dat overige resten van een kindercrematie niet bewaard zijn gebleven, maar de bijgiften 
wijzen absoluut op iets bijzonders. Amforen zijn tot nu toe namelijk nooit voorgekomen in Romeinse graven in 
Nederland. Ze komen wel regelmatig voor in elite graven uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd rond Trier.  614 
Twee graven dus wijzen op basis van hun inventaris – jachtattributen en symposiumbenodigdheden – in de 
richting van elite die zich normaal gesproken in villa’s ophouden. Dit kan de 750 m verderop gelegen villa van 
Maasbracht zijn geweest, maar ook een andere. 

Sittard-Geleen-Janskamperveld
In 1992 is binnen de opgraving van een LBK nederzetting in Sittard/Geleen-Janskamperveld ook een Romeins 
grafveld opgegraven.  615 In totaal werden toen 104 rechthoekige of vierkante grafkuilen opgegraven, 21 
afvalkuilen en één inhumatiegraf.  616 Alle begrenzingen van het grafveld werden aangetroffen, zodat het om 
een compleet grafveld met oorspronkelijk circa 150 graven gaat. De exacte datering van het grafveld is nog 
onbekend. Gezien het feit dat ook nederzettingssporen en graven uit de IJzertijd zijn aangetroffen, lijkt een 
continu gebruik van het grafveld van IJzertijd naar Romeinse tijd mogelijk. Het grafveld is onderzocht, in een 
doctoraalscriptie uitgewerkt en ligt op publicatie te wachten.  617 Vergelijking met bijvoorbeeld het grafveld Linne-
Ossenberg is dan mogelijk.

Graven uit de laat-Romeinse tijd zijn niet bekend, maar bij de vila van Obbicht-Steenakker zijn wel graven uit de 
Merovingische periode aangetroffen.

Onderzoek na 2006

Tijdens het onderzoek in het kader van de watertransportleiding door de gemeente Sittard-Geleen in 2010 
werden vijf vindplaatsen met resten uit de Romeinse tijd aangetroffen, waaronder één grafveld.  618 Op vindplaats 
14 van dit onderzoek werden acht crematiegraven gevonden en zeven vondstconcentraties met vondstmateriaal 
als handgevormd aardewerk gesmolten glazen La Tène armbanden en een fragment van groen Romeins 
glazen vaatwerk. Het meeste aardewerk wordt in de IJzertijd gedateerd, maar het fragment glas uit één van de 
vondstconcentraties is Romeins. De gesmolten glazen La Tène armbandfragmenten en (niet verbrandde) kralen 
kunnen niet nader binnen de Late IJzertijd tot vroeg-Romeinse tijd gedateerd worden. Grafstructuren zijn niet 

612 Volgens Hiddink is de indeling van graftypes bij de uitwerking van oud onderzoek niet altijd eenduidig. Zo kunnen ook in 

Linnen zeven graven niet ingedeeld worden. Hiddink, 2005c, 17-19

613 Als inhoud van dit aardewerk kort daarvoor bij een dodenmaal zou zijn gebruikt, zou het om een zeer grote groep 

kunnen gaan, aangezien circa 120 liter wijn, 120 liter olie en veel vlees is gebruikt. Hiddink, 2005c, 19

614 Hiddink, 2005c, 19

615 Naar Hoevenberg, 2007; Vromen, 1998 en 1999

616 Het inhumatiegraf dateert van kort na 200 n. Chr.

617 Hoevenberg, 2007

618 Weiss-König & Loonen, 2012
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aangetroffen. Het gaat om zeven graven van het type C en één graf van het type A. 
In het kader van de aanleg van een gastransportleiding werd in 2011 de Romeinse weg van Sittard-
Hoogveld nogmaals gedocumenteerd. In het tracé werden behoudens de weg (zie § 2.11.4) en graven 
uit de IJzertijd ook twee Romeinse graven langs de noordkant van de weg aangetroffen.   619 Het gaat 
om twee eenvoudige crematiegraven, één van het graftype A en één van het graftype B. Behoudens de 
crematieresten en dierlijke botresten is verder alleen één priem of haarnaald gevonden. 

2.11.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Economie en grondgebruik

Het boerenbedrijf was in de Romeinse tijd de belangrijkste bestaanswijze, zodat de vruchtbare delen van 
het landschap waarschijnlijk dicht bewoond waren. Dit blijkt ook als je een microregio als Sittard-Hoogveld 
bekijkt, waar zich binnen één vierkante kilometer (minstens) één villa en 3 inheemse nederzettingen 
bevinden (zie ook figuur 2.11.1). Hoogstwaarschijnlijk was het gehele landschap in cultuur gebracht, 
waarbij nattere of minder vruchtbare delen voor het weiden van vee of als hooilanden werden gebruikt. 

De botanische resten uit de waterput bij het Romeins villacomplex Munstergeleen (AMK nr. 8401) 
wijzen op een gemengd bedrijf en een zeer open landschap met akkers en weiden.  620 Op basis van 
het pollenmateriaal kwamen in ieder geval granen, tarwe en walnoot voor.  621 Een kleine hoeveelheid 
faunaresten wijzen op de aanwezigheid van rund, varken, paard en schaap/geit.  622

De botanische resten van Holtum-Noord (laat-Romeinse tijd) wijzen op een gemengd bedrijf met gerst, 
rogge, emmer, spelt, broodtarwe, pluimgierst en mogelijk haver. Alleen voor broodtarwe, rogge en vlas 
bestaan aanwijzingen dat deze producten ook daadwerkelijk lokaal verbouwd werden.  623 Waarschijnlijk 
werden behoudens akkers ook moestuintjes gehouden en hielden de bewoners, ten slotte, ook vee: vooral 
runderen, varkens en schaap/geit en mogelijk ook kip.  624 

Infrastructuur

Door het gebied hebben verschillende wegen gelopen. De belangrijkste is natuurlijk de weg van Heerlen 
naar Xanten, die zich via het midden- en hoogterras naar het noorden begeeft. Met name ter hoogte van 
Swalmen is het verloop van de weg en ook zijn opbouw goed bekend (zie onder). Vermoed wordt dat nog 
een tweede noord-zuid weg heeft bestaan, die dichter langs de Maas liep, maar dit blijft een vermoeden op 
basis van de ligging van vindplaatsen (zie bijvoorbeeld ook figuur 2.9.2). Deze weg zou vanaf Maastricht 
via Stein, Grevenbicht, Roosteren, Echt en Linne naar Roermond lopen.  625 Resten van deze tweede noord-
zuid weg zijn nooit gevonden. Daarnaast zullen meerdere oost-west verlopende wegen hebben bestaan, die 
op verschillende locaties zijn aangetoond of worden voorgesteld.

619 Janssens, in voorbereiding a

620 Weiss-König & Loonen, 2012, 257-261

621 Weiss-König & Loonen, 2012, 261. Het graan kon niet goed gedetermineerd worden: gesproken wordt van een 

granen-type, een gerst/tarwe-type en een tarwe-type.

622 Weiss-König & Loonen, 2012, 255-257

623 Het bewijsmateriaal voor rogge is aangetroffen bij het onderzoek op opgravingslocatie 1 (zie § 11.6).

624 Kip is tijdens onderhavig onderzoek niet aangetroffen, maar wel op de aangrenzende opgravingslocatie 1.

625 Bogaers, 1962-1963, 74
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Hoofdweg Xanten-Heerlen
De precieze ligging van de Romeinse hoofdweg van Xanten naar Trier is op verschillende locaties 
bekend en ook gedocumenteerd, zodat het verloop mede met behulp van de AHN (en AHN2) grotendeels 
gereconstrueerd kan worden.  626 De weg komt vanaf het hoogterras ten oosten van Beesel en steekt de 
Swalm over bij Swalmen-Groenewoud. Zowel ten noorden als ten zuiden van de Swalm is de weg zeer 
duidelijk herkenbaar op de AHN (figuur 2.11.3).  627 In 1982 werden door de toenmalige ROB ten zuiden van 
de Swalm, ter hoogte van Swalmen-De Hout, enkele proefsleuven haaks op de weg aangelegd en werd 
vastgesteld dat de verharde weg bestond uit een circa 8 tot 10 meter breed grindpakket dat maximaal nog 
45 cm dik was.  628 In 2006 werd de weg in de buurt nogmaals onderzocht in het kader van de aanleg van een 
watertransportleiding,  629 waarbij bleek dat de weg nagenoeg gaaf afgedekt en behouden was. Aan de basis 
lag een bolvormige “gronddam”, een pakket van zand met grind, dat tussen 15 en maximaal 50 cm dik was. 
Daar bovenop lag een maximaal 20 cm dikke zandlaag en vervolgens het weglichaam in de vorm van een 
pakket met veel grind dat 10 tot 25 cm dik was. De weg lijkt circa 10 m breed te zijn geweest. Opmerkelijk 
was dat de gronddam kennelijk bovenop het toenmalige maaiveld was aangebracht (de oude bodem was 
nog onder de weg herkenbaar) en voorts dat (op dit punt) geen weggreppels waren aangelegd. 

Ten oosten van Swalmen en het gehucht Boukoul is de weg nog als een lichte verhoging in het bos 
en veld zichtbaar, terwijl verder naar het zuiden tot aan het Roerdal meerdere waarnemingen bekend 
zijn.  630 In het Roerdal is de weg bekend van een archeologisch monument in Roermond,  631 Melick en ten 
westen van Posterholt (zie § 2.10.4), waarna zij iets ten zuiden daarvan bij Echt weer op het middenterras 
kwam. Waarschijnlijk is de weg daar grotendeels niet meer aanwezig, aangezien in dit gebied sinds de 
Middeleeuwen intensief landbouw is bedreven. Op locaties waar dit niet zo is, kan de weg nog behouden 
zijn gebleven, zoals nu ook is gebleken in een stuk bos bij Echt-Mariahoop. Op AHN2 kan het verloop van 
de weg bij Putbroek/Mariahoop duidelijk worden waargenomen, hetgeen in het veld inmiddels met behulp 
van boringen is gecontroleerd.  632 De weg lijkt hier te bestaan uit een 6 tot 7 meter breed grindpakket. 

Secundaire wegen
Ook secundaire wegen worden soms vastgesteld, zoals in de jaren ’90 van de 20e eeuw tijdens het 
onderzoek te Sittard-Hoogveld.  633 Tijdens dit onderzoek werd een grindstrook met een breedte van zeven 
meter en een dikte van 20 cm aangetroffen, met aan weerszijden een circa 0,5-1 m brede greppel die 
slechts 10 tot 30 cm diep waren. Volgens de onderzoekers gaat het bij de grindweg om een kern met grind 
van 3,5 m, terwijl aan weerszijden daarnaast eerder van (twee meter brede) grindstrooingen sprake is. Op 
de bodem van de zuidelijke greppel werd grind aangetroffen, zodat de greppel in ieder geval niet ouder kan 
zijn. 

626 Luys, 2012; Boots, 2012

627 Waldus & Van der Velde, 2006, 77-84; De Groot & Prangsma, 2008, 11, afbeelding 5

628 De Groot & Prangsma, 2008

629 De Groot & Prangsma, 2008, 29-31

630 Luys, 2012; Boots, 2012; Archis-waarnemingen 423647 en130479

631 AMK-nummers 11141, 11142

632 Marc Ruijters deed de ontdekking op AHN2 en heeft ook de boringen in het veld gezet.

633 Tol & Schabbink, 2004
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Figuur 2.11.3
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Tijdens onderzoeken in het kader van een watertransportleiding  634 en een gastransportleiding  635 kon circa 
200-300 m verderop de westelijke voortzetting van deze weg gedocumenteerd worden. De gasleiding ligt 
daarbij op circa 20 m ten westen van de waterleiding. In het tracé voor de waterleiding werd in het vlak 
een grindweggetje met een breedte van 4 m vastgesteld, met aan weerszijden greppels van ruim één 
meter breed. Het grindpakket lijkt in de afgebeelde profielfoto maximaal 20 cm dik. In het tracé voor de 
gastransportleiding uit 2011 bleek de weg circa 4,5 m breed, het grindpakket maximaal 18 cm dik en waren 
beide greppels 2 m breed (maximaal 50 cm diep).  636 Verrassend was dat behoudens enkele graven uit de 
IJzertijd (hetgeen bekend was van die locatie) ook twee graven uit de Romeinse tijd langs de noordkant van 
de weg werden aangetroffen (zie § 2.11.3).
Het is opmerkelijk dat de weg in de jaren ’90 op het Hoogveld als een zeven meter brede weg is 
gedocumenteerd, terwijl nu op circa 200-300 m ten westen daarvan het weggetje slechts 4-4,5 m breed 
is. Aangezien in alle gevallen greppels zijn vastgesteld, lijkt het er op dat de weg zich naar het oosten 
verbreedde. Waarschijnlijk heeft dit te maken met, de aansluiting op de hoofdweg Heerlen-Xanten, die nog 
iets verder naar het oosten moet liggen, en of bebouwing daarlangs. 

Een mogelijke andere secundaire weg heeft eveneens een oost-west verloop. Het gaat om een mogelijke 
weg langs de noordelijke Swalmoever, die ter hoogte van de Swalm overgang de weg Xanten-Heerlen zou 
kunnen kruisen.  637 Van deze weg zijn echter nooit resten aangetroffen. 

Vermoed wordt, ten slotte, dat nog een tweede noord-zuid verbinding bestond die dichter langs de Maas 
liep. Het verloop van deze weg zou men kunnen reconstrueren op basis van vindplaatsen, villa’s/steenbouw 
en grafvelden, die langs deze weg kunnen liggen, zoals gebeurd is in figuur 2.9.2. Resten van deze weg 
zijn echter nog nooit aangetoond. Indien de weg heeft bestaan, ligt het natuurlijk voor de hand de route 
naar het noorden door te trekken en aan te sluiten op de vermoede diverticulum in/langs het noordelijke 
Maasdal (§ 2.4.4 en § 2.9.4). 

Ambacht/industrie

In het gebied zijn geen vindplaatsen bekend die in verband staan met grootschalig ambachtelijk werk of 
industrie, zoals ovens voor keramiek (aardewerk of dakpanindustrie). Kleinschalige metaalbewerking is wel 
bekend op nederzettingsniveau, maar op het middenterras alleen in Holtum-Noord gedocumenteerd. 
In de Germaanse nederzetting te Holtum-Noord zijn duidelijke aanwijzingen voor ambachtelijk werk 
gevonden. Tijdens beide opgravingen werden meerdere (kleine) ovens, verknipt metaal en slak gevonden, 
die op metaalbewerking wijzen. Ook de grote hoeveelheid muntjes behoorde tot dit om te smelten ‘oud 
metaal’, zoals het numismatisch onderzoek duidelijk heeft gemaakt.  638 Deze veronderstelling wordt 
ook bevestigd door de vondst van een slak, waarin nog enkele muntjes herkenbaar zijn (figuur 2.11.4). 
Daarnaast werden tijdens het onderzoek in 2003/2004 ook aanwijzingen voor glasproductie gevonden, in de 

634 Weiss-König & Loonen, 2012

635 Janssens, in voorbereiding a

636 Janssens, in voorbereiding a

637 Uit de kaart, behorende bij de studie van Ort (1884), wordt haaks op de weg van Xanten naar Trier, langs de 

noordoever van de Swalm, ook een Romeinse weg aangegeven die van Swalmen naar het Duitse Uerdingen loopt 

(Ort, 1884). Hoewel van deze weg geen waarnemingen bekend zijn, is het niet onwaarschijnlijk dat deze weg 

bestaan heef, omdat zich hier meerdere Romeinse vindplaatsen bevinden.

638 Kemmers, 2012



205De Romeinse tijd

vorm van gesmolten glas en een glasdruppel met afdrukken van een tang.  639 

Figuur 2.11.4

2.11.5 Thema e Locatiekeuze
Het boerenbedrijf was de belangrijkste bestaanswijze, zodat nederzettingen zich vooral in de meest 
vruchtbare delen van het landschap bevinden. Over het algemeen bevinden nederzettingen zich vooral op 
flanken naar laagtes of beken, maar ze komen ook voor in de hoogste delen van het landschap. Akkers 
bevonden zich waarschijnlijk vooral op de hogere, goed ontwaterde delen, terwijl laagtes en natte delen in 
het landschap voor het weiden van vee of als hooiland werden gebruikt. 

Grafvelden zijn nog weinig onderzocht, maar het grafveld Linne-Ossenberg ligt duidelijk op een speciale, 
iets hogere locatie: een in het Maasdal uitstekend gedeelte van het terras. De locatie langs wegen, 
een bekend fenomeen in de Romeinse tijd, werd in ieder geval vastgesteld bij enkele graven op Sittard 
Hoogveld (zie § 2.11.3).  640 Bij andere grafvelden zoals Linne-Ossenberg wordt dit ook verwacht. 

Het heiligdom te Buchten ligt eveneens op een van nature bijzondere locatie: het heiligdom ligt op een 
verhoging in het landschap, een van oorsprong hoger gedeelte van het Maasterras (zie § 2.11.7). 

2.11.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
In Sittard-Hoogveld bevinden zich binnen één vierkante kilometer minstens één villa, meerdere kleinere, 
eenvoudigere nederzettingen en een oostwest gerichte weg met graven daar langs (zie figuur 2.11.1). 
De weg sluit natuurlijk aan op de iets verder oostwaarts gelegen hoofdweg Heerlen-Xanten en verbond 
het gebied direct met een kleiner (Tüdderen) en groter (Heerlen) regionaal centrum. Als Sittard-Hoogveld 

639 Wagner & Van der Ham, 2010

640 Janssens, in voorbereiding a
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representatief is voor het zuidelijke, vruchtbaardere Middenterras, kan uitgegaan worden van een 
dicht bewoond gebied, met een vrij volledig ingericht ‘Romeins’ cultuurlandschap, inclusief een goede 
infrastructuur, met relatief dichtbij gelegen vici. Allemaal omstandigheden dus die een goede integratie in 
de Romeinse samenleving stimuleerden en waarbij zowel regionale als bovenregionale netwerken zullen 
zijn ontstaan. Het gaat hierbij niet alleen om dagelijkse, economische zaken als de verkoop van agrarische 
producten of diensten en het kopen van gebruiksgoederen, maar ook om politieke en religieuze aspecten 
als een stem hebben in de lokale of civitas politiek (Xanten) en zijn cultusuitingen. Cultus kon daarbij zowel 
op een meer regionaal niveau (Buchten, zie onder) als ook binnen een bovenregionale (staatsgodsdienst) 
context (Xanten, Heerlen?) worden beleefd. 
Met betrekking tot het noordelijke Middenterras, ten noorden van het Roerdal, bestaan minder gegevens. 
Dat gebied is minder vruchtbaar en daardoor misschien ook minder dicht bewoond geweest. De Maas, een 
mogelijke noord-zuid weg langs het Maasdal én de weg van Heerlen naar Xanten boden in ieder geval ook 
daar goede mogelijkheden tot contacten met de verschillende vici en de hoofdstad Xanten. Een minder 
gunstige agrarische economie kan echter een minder snelle (minder volledige?) integratie tot gevolg 
hebben gehad. 
Voor het gehele middenterras geldt echter dat een goed beeld van de samenleving(en) nog ontbreekt, 
omdat grootschalig onderzoek nog niet of nauwelijks heeft plaatsgevonden.

2.11.7 Thema g Rituele praktijken 
In het gebied is één heiligdom bekend, die helaas niet erg goed is 
onderzocht. Het gaat om een in de jaren ’80 van de vorige eeuw 
door vrijwilligers onderzocht terrein in Buchten, waar men dacht een 
Romeinse villa te onderzoeken. Tijdens het onderzoek werden niet 
alleen resten van een stenen funderingen aangetroffen, maar ook 
meerdere graven uit de Vroege Middeleeuwen. De vondst van een 
haantje gewijd aan Arcuna (figuur 2.11.5) maakte duidelijk dat het hier 
hoogstwaarschijnlijk niet om een ‘gewone’ villa ging maar een heiligdom. 
In opdracht van het Limburgs museum is het onderzoek in 2013-2014 
zo goed als mogelijk uitgewerkt en verschijnt in 2015 hiervan een 
publicatie.  641 Tijdens het onderzoek is onder andere duidelijk geworden 
dat inderdaad van een heiligdom moet worden uitgegaan. Dit wordt 
geconcludeerd op basis van de speciale locatie in het landschap, de 
aangetroffen plattegrond van een omheiningsmuur (circa 36 x 26 m), een 
tweede wij-inscriptie, een fragment van een wij-altaar met inscriptie, een 
fragment van een votief-aedicula, het veelvuldig voorkomen van een 
klein formaat amforen (waarvan de inhoud waarschijnlijk is geofferd) en 
een behoorlijk aantal munten.  642 

Het heiligdom was waarschijnlijk in gebruik tussen de tweede helft van 
de eerste eeuw en het midden van de 3e eeuw. Volgens Derks is het 
onwaarschijnlijk dat het gaat om een publiek heiligdom, gefinancierd en 

641 Derks, et al., in voorbereiding

642 Een primitieve voorganger van de huidige metaaldetector is tijdens dit onderzoek voor het eerst ingezet en leverde 

onder andere het beroemde haantje op. Het is zeer waarschijnlijk dat degelijk onderzoek naar huidige maatstaven 

meer metaalvondsten zou hebben opgeleverd. Zo verwondert het lage aantal fibulae en bronzen munten. Tenslotte 

zijn ook nog twee geslepen neolithische bijlen gevonden. Mondelinge mededeling Beatrice de Fraiture.
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georganiseerd vanuit de civitas hoofdstad Xanten.  643 

Figuur 2.11.5

Het gaat veeleer om een lokaal geïnitieerd heiligdom, dat desalniettemin een bovenlokale betekenis kan 
hebben gehad. Alhoewel de naam van de godin Arcuna Keltisch is, gaat Derks niet uit van een ‘oudere’ 
inheemse godin maar een gedurende de Romeinse tijd ontstaan geloof.  644 De godin Arcuna is in ieder geval 
alleen van deze locatie bekend. 
Het onderzoek is enorm waardevol, omdat ondanks de beperktheid van het oorspronkelijke 
veldonderzoekwerk voor het eerst in Limburg een voorstelling kan worden gemaakt van de (speciale) aard en 
samenstelling van een rituele vindplaats uit de Romeinse tijd. 
Rituelen met betrekking tot graven en grafvelden komen ter sprake in § 2.11.3.

Waardevolle depots of schatten kunnen zowel op een rituele depositie wijzen als ook op het verstoppen 
van zijn kostbaarste bezittingen in roerige tijden (Versteckdepot). Zowel de Keltische muntschat van Echt-
Hamveld, de muntschat in de Vlootbeek bij Montfort als ook de goudschatten van Obbicht en Echt-Peij lijken 
allemaal niet met rituelen te maken te hebben, maar met onrustige perioden in de geschiedenis (zie ook 
§ 2.11.9). 
 
2.11.8 Thema h Langetermijn perspectief
Met betrekking tot het langetermijnperspectief kan ten noorden van het Roerdal weinig worden verteld. Ten 
zuiden van het Roerdal blijken vindplaatsen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd regelmatig vlak bij elkaar te 
liggen. Of dan ook bewoningscontinuïteit heeft bestaan, kan zonder uitgewerkt onderzoek echter niet worden 
vastgesteld. 
Van continuïteit vanuit de Late IJzertijd lijkt voorlopig alleen sprake in het grafveld uit de Late IJzertijd tot 
vroeg-Romeinse tijd, dat is aangetroffen tijdens het onderzoek in het kader van de watertranssportleiding 
(§ 2.11.3). Hoogstwaarschijnlijk hebben zich hier bepaalde grafrituelen voortgezet tot in de Romeinse tijd. 
Opvallend zijn meerdere locaties met resten uit de laat-Romeinse tijd of zelfs een overgang naar de Vroege 
Middeleeuwen, zoals bewoningsresten in Holtum-Noord, Maasbracht en Munstergeleen en depotvondsten in 
Obbicht en Echt-Pey. In Holtum-Noord, Maasbracht en Munstergeleen lijken lange bewoningsgeschiedenissen 
te hebben bestaan, maar deze zijn met de fragmentarische gegevens moeilijk te reconstrueren. In de villa van 
Obbicht zijn behoudens een laat-Romeinse geldschat ook Merovingische graven aangetroffen, een bekend 
fenomeen dat bijvoorbeeld ook bekend is van de villa van Borgharen-Pasestraat (§ 2.12.8). 

2.11.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
Soms kunnen waardevolle depots of schatten op onrustige perioden wijzen, waarin men zijn kostbaarste bezit 
verstopte. In de omgeving van Echt zijn maar liefst vier van dergelijke bijzondere vondsten aangetroffen, uit 
drie verschillende perioden, nl. de overgang van de Late IJzertijd naar de Romeinse tijd (rond de Gallische 
oorlogen), de Bataafse Opstand (circa 69 n. Chr.) en direct voor het einde van het Romeinse tijdperk in het 
eerste kwart van de 5e eeuw. 

In Echt-Ham werd in 2005 voor de eerste keer in Nederland een Keltische muntschat gevonden, die kort ná 
de Gallische oorlogen in de grond terecht is gekomen. Het gaat om 20 zilveren munten die op het Hamveld 

643 Derks, in voorbereiding

644 Derks, in voorbereiding. Alhoewel de haan gewijd is door een (van oorsprong) uit het Rijnland afkomstige militair en 

de votief-aedicula en het offeren met stenen wij-altaren vooral in het Rijnland gangbaar waren, denkt Derks toch aan 

een door lokale bewoners gestichte cultus.
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bij Echt zijn gevonden (figuur 2.11.6).  645 Tijdens de kleine opgraving werden in de directe omgeving 
twee crematiegraven uit de Late Bronstijd of Vroege IJzertijd gevonden en twee Romeinse brandgraven. 
Voor een gebruik als begraafplaats in de Late IJzertijd zijn geen aanwijzingen gevonden, maar wel 
voor een gebruik als nederzettingsterrein. Zo werden onder andere kuilen en paalsporen aangetroffen 
en 58 (!) onverbrande fragmenten van glazen armbanden. De muntschat is dus in een nederzetting 
gedeponeerd en wel rond 50-25 v. Chr. De munten behoren tot de zogenaamde Rijnlandse groep van 
“Regenbogenschüsselchen” (regenboogschoteltjes) van het triquetrum type. Deze groep representeert 
een productietijd van circa 75 jaar, waarin de munten van hoogwaardige gouden munten tot koperen 
exemplaren devalueerden.  646 Hun oorsprong ligt in Hessen waar de munten op een versterking uit de 
Late La Tène periode, op de Dünsberg, geslagen zijn. Na het midden van de 1e eeuw v. Chr. verschuift 
de circulatie en waarschijnlijk ook de productie van deze munten naar het Nederrijnse gebied. Volgens 
Roymans lijkt een substantieel deel van de zilveren munten door Bataven te zijn geslagen, die zich in het 
rivierengebied hadden neergelaten.  647 

Figuur 2.11.6 

Tijdens een archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden in het beekdal van de Vlootbeek bij 
Montfort, werd in 2009 een muntschat van 71 munten uit de Romeinse tijd geborgen, bestaande uit 65 
zilveren munten (denarii) en 6 goudstukken (aurei).   648Uit een bureauonderzoek is gebleken dat nog 
minstens 63 verdere munten ook tot de schat hebben behoord.  649 De vondstlocatie is waarschijnlijk vlak 
langs een brugovergang/weg over de Vlootbeek gelegen. 

De bestudeerde 71 munten (figuur 2.11.7) beslaan een periode van meer dan 190 jaar. De oudste munt 
is een denarius uit 122 v. Chr., de jongste twee zijn denarii van keizer Vitellius uit (op zijn laatst) juli 69 
n. Chr. De munten lijken zorgvuldig geselecteerd, want het betreft geen getrouwe afspiegeling van het 
omlopende geld uit de tijd van de deponering.  650 Gezien de jongste munten uit 69 n. Chr. is het aannemelijk 

645 In eerste instantie werden 8 munten met behulp van een metaaldetector verzameld door Marc Ruijters. Tijdens 

een kleine opgraving door de VU werden vervolgens 9 munten aangetroffen en daarna door de boer nogmaals 3 

munten. Hiddink, 2005c; Roymans & Hiddink, 2006 

646 Roymans & Hiddink, 2006

647 Roymans, 2004, hoofdstuk 6

648 Roymans & Sprengers, 2011; Roymans & Sprengers, 2012

649 Roymans & Sprengers, 2011; Roymans & Sprengers, 2012

650 Roymans & Sprengers, 2012, 70-71
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dat de muntschat rond het jaar 70 n. Chr.in de grond terecht is gekomen. Dit plaatst de schat in de 
onrustige periode van de Bataafse opstand. Men wilde een grote som geld verbergen tot rustigere perioden, 
maar blijkbaar heeft men de schat vervolgens niet meer kunnen ophalen. 



210

Figuur 2.11.7

Depots of schatten uit de laat-Romeinse tijd worden veelal met Germaanse invallen of Germaanse krijgers 
verbonden. Twee van zulke depots zijn bekend, namelijk uit Sittard-Obbicht en Echt-Pey.
In Obbicht wijzen de vondst van minstens 17 gouden solidi op een Versteckdepot op het erf van de villa 
Obbicht-Steenakker.  651 De munten dateren tussen 364 en 404 n. Chr., een depot uit het einde van de 4e of 
het begin van de 5e eeuw, zoals ook aangetroffen te Venlo (§ 2.4.9) en Echt-Peij (hieronder).

Een zeer opmerkelijke depotvondst werd in 2014 onderzocht in Echt-Pey. Het gaat om een goud- en 
zilverschat die in de vroege 5e eeuw gedateerd kan worden. Op het terrein waren in 1990 al twee en 
in 2014 nog eens vijf gouden munten gevonden, waarna in 2014 een kleine opgraving is uitgevoerd.  652 
Tijdens de opgraving werd slechts één ondiepe kuil (circa 10 cm diep) uit de Romeinse tijd aangetroffen, 
maar deze bevatte wel een goud- en zilverschat. De schatvondst omvat in zijn totaliteit (dus met de 
voorheen gevonden exemplaren) twaalf gouden munten (solidi), een gouden vingerring, een zilverbaartje, 
een zilveren draadfragment van waarschijnlijk een armband, verschillende verknipte fragmenten van 
minstens drie verschillende exemplaren vaatwerk van zilver en overige, minder goed determineerbare 
fragmenten. Het meest opvallende fragment tussen het hakzilver betreft een opgerold randfragment van 
een zogenoemde parelrandschaal. Hiervan is slechts een fragment van circa 4 cm behouden, maar deze 
is wel erg fraai versierd met behulp van gravering en vergulding. Zichtbaar zijn een paard en een arm, die 
door de onderzoekers geïnterpreteerd worden als een jachtscène (figuur 2.11.8).  653 De complete schaal 
moet een enorme omvang hebben gehad: op basis van het randfragment kan een diameter tussen 65 en 80 
cm en een gewicht van zeker 5 kg worden gereconstrueerd. Voorts blijkt uit het xrf-onderzoek dat het om 
97,7% zilver gaat. 

651 Archis-melding 33940 en Van Enckebort & Hendriks, in voorbereiding, 133

652 Heeren & Roymans, 2014

653 Heeren & Roymans, 2014, § 3.3.2
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Figuur 2.11.8. Hakzilver met vergulde gravering.

De schat past in een volgens Heeren en Roymans opvallend rijke horizont van goudschatten en losse 
gouden munten uit de eerste helft van de 5e eeuw, die zowel ten noorden als ten zuiden van de Rijn in 
Nederland en het aansluitende Duitsland zijn gevonden.  654 Ze dateren voornamelijk uit de regeringsperiode 
van Constantijn III en getuigen van diens politiek om de grens tegen Germanen te beschermen door 
Germaanse foederati aan deze zijde van de grens veel geld te betalen. 

Volgens de onderzoekers is het opvallend dat het precies om 12 gouden munten gaat en het zilver tezamen 
precies 2 uncia weegt (1 uncia = 1/12 libra = 27,28 gr). Zij concluderen dat zowel de solidi als het zilver zijn 
uitgedrukt in een Romeinse gewichtsmaat, omdat 12 solidi per definitie gelijk zijn aan 2 unciae!  655 Heeren 
en Roymans houden het voor mogelijk dat religieus geïnspireerde gouddeposities rond de Rijngrens 
relateren aan het vertrek van Germaanse groepen na de dood van Constantijn III.  656 De begraver van de 
schat behoorde waarschijnlijk tot een Germaanse krijgergroep die in het leger van Constantijn III had 
gediend. Hij had het goud en zilver waarschijnlijk gekregen als beloning voor zijn diensten, rechtstreeks 
van de Romeinse overheid of via een Germaanse oorlogsleider. De schat zal zijn begraven kort na 411 in 
de crisis die ontstond na de nederlaag van Constantijn in Zuid-Gallië.

654 Heeren & Roymans, 2014, § 4.2

655 Volgens Heeren en Roymans is het gewicht van de solidus zelfs geformaliseerd op 1/72 libra, en dus zijn 12 solidi 

per definitie gelijk aan 1/6 libra ofwel 2 unciae. Heeren & Roymans, in voorbereiding, § 3.3.3

656 Heeren & Roymans, 2014, § 4.1 en § 4.4
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2.11.10 Thema j Materiële cultuur 
Aardewerk

In het gebied heeft weinig grootschalig onderzoek plaats gevonden en is het aardewerk veelal alleen 
uitgewerkt in dienst van het dateren van sporen en structuren. Natuurlijk is het aardewerk gedetermineerd 
en beschreven, maar grotere contexten zijn niet of nauwelijks aanwezig en worden zelden met andere 
vindplaatsen vergeleken. Met betrekking tot de villa van Maasbracht zal binnenkort een publicatie 
verschijnen, waarin ook al het vondstmateriaal zal worden voorgesteld.

Holtum-Noord laat-Romeinse tijd  657

Het verschil met de midden-Romeinse tijd valt vooral op door het hoge percentage handgevormd 
aardewerk. Het aardewerk te Holtum-Noord bestaat uit een mix van waarschijnlijk zelf geproduceerd 
handgevormd en op de markt verkregen gedraaid aardewerk (respectievelijk 55% en 45%), hetgeen 
normaal is voor nederzettingen uit deze periode op het platteland.  658 Het handgevormde aardewerk bestaat 
vooral uit kogelpotten voor voedselbereiding, maar ook uit kommen of schalen voor consumptie. Fijnere 
tafelwaren blijken van dunner gedraaid aardewerk (standvoet drinkbekers, kommen en borden) en glas 
(konische drinkbekers en kommen) te zijn gemaakt, die op contacten met Romeinse productiecentra of 
markten uit de omgeving wijzen. Het gedraaide aardewerk bestaat uit ruwwandig aardewerk, terra nigra of 
terra nigra-achtig aardewerk en terra sigillata of terra sigillata-derivaat. Het ruwwandige materiaal is op een 
enkele groeve na onversierd en bestaat vooral uit oranje, oranje-roze of oranje-bruine baksels. Slechts in 
enkele gevallen zijn ook grijze of grijsbruine mageringen met zwarte vulkanische insluitsels vastgesteld, die 
op een productie in de Eifel in de 4e of 5e eeuw wijzen. 

Het handgevormde aardewerk is vooral gereduceerd en hard gebakken en kent een zeer diverse magering, 
door verschillende combinaties van potgruis, kwarts (zowel gerond als gebroken, klein en groot) en/of zand, 
terwijl soms ook nog een bijmenging met organisch materiaal heeft plaatsgevonden. Aanwijzingen voor het 
gebruik van bot in de magering werd in enkele gevallen vastgesteld. Naast een- of tweeledige kommen die 
voor de consumptie van voedsel zijn gebruikt, is ook veel dikker aardewerk aangetroffen voor de bereiding 
van voedsel. 

Traditioneel wordt een laat-Romeinse context met (veel) handgevormd aardewerk verbonden met 
immigraties vanuit het Overrijnse gebied. Aangezien het handgevormde aardewerk van Holtum-Noord 
nagenoeg onversierd is en ook nauwelijks een organische magering kent, lijkt dit aardewerk het best 
vergelijkbaar met het zogenoemde NKN-aardewerk (Nordseeküstenähe Keramik), dat in de 3e en 4e eeuw 
vooral in Groningen, Drenthe en het aansluitende noordelijke Nedersaksen (Duitsland) is gebruikt.  659 Vanaf 
de 4e eeuw wordt dit echter ook steeds verder zuidwaarts gevonden.  660

657 Schotten, 2009; Wagner & Van der Ham, 2010; Tichelman, 2012

658 In Gennep neemt het gedraaide aardewerk zo’n 60% in, in Aplhen 45% of minder. Zie Heidinga & Offenberg, 1990, 

95; De Koning, 2005, 99

659 Traditioneel worden voor het handgevormde laat-Romeinse aardewerk uit dit overrijnse gebied drie aardewerk 

stijlgroepen onderscheiden: 1) de Friese stijlgroep voor aardewerk uit Friesland en Noord-Holland, 2) de 

Nordseeküstenähe Keramik (NKN-aardewerk) voor aardewerk uit Groningen, Drenthe en het aansluitende 

noordelijke Nedersaksen (Duitsland) en 3) het Rheinwesergermanische Keramik (RWG of Rijn-Weser-Germaans 

aardewerk) voor aardewerk dat in Overijssel, Gelderland en oostelijk Utrecht is gevonden. Zie Schotten, 2009; 

Tichelman, 2012, hoofdstuk 7(determinatie door Schotten).

660 Volgens Schotten (1991) heeft ook het aardewerk van Gennep (Heidinga & Offenberg, 1992) eerder een NKN-

uiterlijk dan een RWG-karakter.
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Metaal

De schatten van Echt, Montfort en Pey hebben bijzondere informatie opgeleverd; waarbij de schatten van 
Echt en Peij ook de eerste in hun soort in Nederland zijn. 
De Keltische muntschat uit 50-25 v. Chr. heeft belangrijke informatie opgeleverd voor het numismatisch 
onderzoek naar de productie, circulatie en depositie van de Midden- en Nederrijnse triquetrumstaters.  661 
De regenboogschoteltjes hebben een kenmerkende bolle zijde met een afbeelding van een driebeen 
(triquetrum) en een holle keerzijde met een configuratie van cirkels en puntcirkels.  662 Op basis van de 
zogenaamde bijtekens (kleine tekens die op deze keerzijde gevonden kunnen worden, naast het patroon 
van cirkels) en hun verspreiding kan de ontwikkeling door de tijd – van goud, via zilver naar brons en van 
Hessen naar de Nederrijn en het rivierengebied – gereconstrueerd worden.  663 Deze informatie vormt dus 
ook hard bewijs voor de herkomst van de Bataven.

Met de goudschat van Peij (circa tweede decennium 5e eeuw) is eindelijk ook in Nederland een (complete) 
schat gevonden, die past in een bekend horizont van goudschatten uit de vroege 5e eeuw. Tot nu toe 
bestonden alleen een enkele vondst (Obbicht) of een veel kleiner vondstensemble (Kessel) uit deze laat-
Romeinse periode. De vondst te Peij wordt nog opmerkelijker door zijn opvallende samenstelling, met 
twaalf solidi aan goud en 2 unciae aan hakzilver. Werden de lonen van deze Germaanse soldaten zo 
precies uitbetaald en of was deze samenstelling vooral van belang in het licht van een bepaalde (rituele) 
depositie?

Holtum-Noord laat-Romeinse tijd
Naast aanwijzingen voor metaalbewerking in de vorm van ovens, verknipt metaal, munten en slakmateriaal 
geven overige metaalvondsten informatie over persoonlijk bezit, zoals kledingaccessoires (fibulae, 
haarnaalden en gordelgarnituur), sieraden en resten van vaatwerk en speelgoed. 
Een opmerkelijk uitkomst van het numismatisch onderzoek (ruim 600 munten) was dat de munten niet meer 
als geld functioneerden, maar als oud metaal verzameld waren om om te smelten.  664 Deze hypothese werd 
onder andere bevestigd door een slak met meerdere, aan elkaar gesmolten muntjes (figuur 2.11.4). 

Glas

Uit grafveld van Linne zijn slechts zeer weinig glasvondsten bekend. Nederzettingsresten waarbij glas is 
aangetroffen komen niet of nauwelijks voor. Tijdens het onderzoek in het kader van de watertransportleiding 
zijn op het grafveld vindplaats 14 wel enkele kralen, een wandscherf en verbrande fragmenten van La Tène 
glas gevonden, terwijl op nederzetting vindplaats 2 nog één fragment van een ribkom werd aangetroffen. 
Fragmenten van La Tène armbanden werden ook aangetroffen in Echt-Ham (§ 2.11.9).

661 Roymans & Hiddink, 2006

662 Hiddink, 2005c, 12

663 Bijtekens, op de achterzijde, zijn zichtbaar op 16 van de 20 munten. Het gaat om kleine bijtekens in 7 varianten, 

waarvan de meeste uit Echt al bekend waren in Nederland. Een uitzondering vormt het bijteken in de vorm van 

een menselijke kop die nog onbekend was (naar klassificatie in Roymans, 2004). Een ander overeenkomstig 

exemplaar was alleen bekend van een vondst uit Dünsberg in Hessen, maar zijn identificatie was onzeker. Dankzij 

het duidelijke voorkomen in Echt kon nu ook op vier andere triquetrummuntjes hetzelfde bijteken geidentificeerd 

worden. Voorts zijn in Echt twee munten met bijteken gevonden, die alleen uit Dünsberg bekend zijn. Roymans & 

Hiddink, 2006

664 Kemmers, 2012
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Holtum-Noord laat-Romeinse tijd
Glasvondsten wijzen op het gebruik van verschillende kommen, typische konische drinkbekers, kannen en 
flessen. 

Natuursteen

Vondsten van natuursteen betreffen meestal resten van maalstenen, hoofdzakelijk van tefriet, maar ook van 
zandsteen of conglomeraat. Daarnaast werd natuursteen gebruikt voor slijp-, wet- of polijststenen. 
In de Germaanse nederzetting te Holtum-Noord zijn overeenkomstige resten bekend. 

Keramisch bouwmateriaal

Keramisch bouwmateriaal wordt regelmatig aangetroffen. Het gaat daarbij echter vrijwel uitsluitend om 
resten van tegulae en imbrices. Keramisch bouwmateriaal dat op een hypocaussysteem zou kunnen 
wijzen (tubuli, etc.) worden veel minder gevonden (onder andere op het villaterrein van Munstergeleen, zie 
§ 2.11.2).

Holtum-Noord laat-Romeinse tijd
De betekenis van het aangetroffen keramische bouwmateriaal in Holtum-Noord blijft onduidelijk. Het 
grootste gedeelte komt uit de context van de vroege 5e eeuw en aangezien geen aanwijzingen voor 
hergebruik aanwezig zijn, zouden ze in hun primaire functie als dakbedekking kunnen zijn gebruikt. 
Hebben de huizen van deze Germanen of Germaanse Romeinen in Zuid-Limburg een pannendak gehad? 
In Gennep, waar het gevonden keramisch bouwmateriaal met zekerheid tot de Germaanse nederzetting 
behoort (er heeft daar geen Romeinse bewoning bestaan vóór de komst van de Germanen), zou deze vraag 
misschien beter beantwoord kunnen worden, maar helaas is deze opgraving nog niet nader uitgewerkt.
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2.12 Maasdal Zuid

Maasdal Zuid
C

ul
tu

ur
la

nd
sc

ha
p

B
ew

on
in

g 

B
eg

ra
vi

ng

E
co

no
m

ie
,l 

an
d-

/w
at

er
ge

br
ui

k

Lo
ca

tie
ke

uz
e

S
am

en
le

vi
ng

R
itu

el
en

La
ng

et
er

m
ijn

pe
rs

pe
ct

ie
f

K
rij

gs
ge

sc
hi

ed
en

is

M
at

er
ië

le
 c

ul
tu

ur

vroeg-Romeinse tijd

+

+ - ++ + + -

++

+ ++

midden-Romeinse tijd ++ ++ ++ + ++ ++ - ++

laat-Romeinse tijd + ++ ++ + ++ - ++ +++

Tabel 2.12.1 Overzicht Maasdal Zuid

Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.12.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap
Landschap  665

De Maas is een typische regenrivier met sterk wisselende afvoeren. Door het gezamenlijke effect van 
opheffing van de Ardennen en Zuid-Limburg en door de afwisseling van enkele tientallen ijstijden en 
warmere perioden heeft de Maas zich ingesneden waardoor een terrassensequentie is ontstaan. Het 
Maasdal zoals het hier is gedefinieerd, wordt gevormd door de holocene riviervlakte en enkele terrassen uit 
het Laat-Glaciaal, te weten het Jonge Dryas terras en het iets hoger gelegen zgn. meanderbogenterras uit 
het Allerød-Bølling interstadiaal. Het Jonge Dryas stadiaal is een korte koude periode aan het einde van de 
laatste ijstijd. De Maas was een verwilderde rivier met een relatief smalle (circa 1 km) en rechte dalbodem, 
met vele geulen en zand- en grindbanken. Het Allerød-Bølling interstadiaal is een warme periode aan het 
einde van de laatste ijstijd toen de Maas met zeer grote meanderbochten haar weg zocht in het Maasdal. 

In het deel Maasdal Zuid, ook wel de Grensmaas genoemd, is het holocene Maasdal redelijk smal, 
aangezien de Maas zich daar door het Jonge Dryas terras snijdt. Vanaf het einde van de laatste ijstijd, 
circa 11.000 tot 10.000 jaar geleden, is hier alleen fluviatiel materiaal afgezet.  666 Het gaat daarbij om 

665 Op basis van Van der Gaauw, 2008; Moonen, 2010 en Van Wijk, 2011

666 Vleeshouwer & Damoiseaux, 1990
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afzettingen op het terras van Geistingen en in het huidige Maasdal. Traditioneel worden op basis van de 
mate van ontkalking verschillende afzettingen onderscheiden, namelijk jonge rivierklei (kalkrijk) en oude 
rivierklei (kalkloos). De oude rivierklei vertegenwoordigt daarbij het pleistocene terrassenlandschap en 
de jonge rivierklei de holocene afzettingen. Verschillende onderzoeken uit het laatste decennium die in 
het kader van de Maaswerken op het terras van Geistingen werden uitgevoerd, hebben duidelijk gemaakt 
dat de bodemopbouw op het terras van Geistingen zeer complex is. Als gevolg van het zeer dynamische 
karakter van de Maas kunnen relatief dicht bij elkaar gelegen profielen enorme verschillen vertonen. Uit 
paleogeografische reconstructies van de Maaswerken (op basis van de locaties Borgharen en Itteren) blijkt 
dat op het terras van Geistingen sprake is van drie op elkaar gestapelde landschappen: het Jonge Dryas 
landschap (met een vlechtende rivier), het Preboreaal-Boreale landschap (met een meanderende rivier) en 
het Postboreaal-Atlantische landschap (eveneens met een meanderende rivier).

In de rivierkleigronden hebben zich kalkhoudende en kalkloze ooivaaggronden ontwikkeld.  667Het betreffen 
relatief jonge Maassedimenten die zijn afgezet vanaf circa 11.000 jaar geleden. De dikte van dit pakket 
kan lokaal zeer verschillen. De gronden bestaan voor het grootste gedeelte uit verspoelde löss afkomstig 
uit de bovenstrooms gelegen lössgebieden. Het zijn betrekkelijk jonge gronden die waarschijnlijk voor 
een belangrijk deel zijn afgezet in de Romeinse tijd of daarna. Deze rivierkleigronden komen voor op het 
laaggelegen Maasterras (terras van Geistingen) en in het huidige Maasdal. Aangezien colluviale löss en 
sterk met löss vermengde rivierklei moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, kon op de bodemkaart alleen 
een arbitraire grens getrokken worden.  668

De oude rivierkleigronden bestaan uit ooivaaggronden, zware zavel en lichte klei  669, die grotendeels 
Maasafzettingen betreffen. In een gebied ten zuiden van Eijsden bestaan de afzettingen waarschijnlijk 
deels ook uit afzettingen van de Voer en mogelijk van de Berwine. De herkomst van het afgezette materiaal 
moet vooral gezocht worden in de Ardennen en de Eifel. Daarom zijn deze afzettingen minder vermengd 
met löss. Ze zijn bovendien afgezet in een periode dat de Maas een vlechtend riviersysteem bezat, 
waardoor vooral de onderste delen van de afzettingen veel (grof) zand en grind bevatten. Ten opzichte 
van de jongere rivierklei zijn ze bovendien meer gerijpt en daardoor stugger. De oude rivierkleigronden 
komen in dezelfde delen voor als de jongere rivierklei: zowel op het laaggelegen Maasterras (terras van 
Geistingen) als in het huidige Maasdal. Ze vormen veelal hoger gelegen koppen en ruggen te midden van 
de jongere rivierklei. 

Cultuurlandschap

De bodems in het Maasdal zijn zeer vruchtbaar en waren daarom ook gunstig voor een agrarisch ingestelde 
maatschappij als de Romeinse. Hoogstwaarschijnlijk is het gebied grotendeels ontbost en in cultuur 
gebracht in de Romeinse tijd, gedeeltelijk of misschien zelfs grotendeels ook al daarvoor in de IJzertijd. 
De beter ontwaterde delen konden als akkers, de nattere als weiden in gebruik worden genomen. Villa’s 
als de villa van Borgharen maken duidelijk dat het gebied waarschijnlijk ook voor grootschalige akkerbouw 
interessant was. 
Naast de voordelen voor de landbouw heeft ook (de ontwikkeling van) de infrastructuur een belangrijke 
bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het cultuurlandschap geleverd. De Maas zelf vormde natuurlijk 
de belangrijkste route in het gebied, maar was in de zomer niet altijd bevaarbaar. De rivier kan grote 
diensten hebben verleend om zwaardere vrachten verder stroomafwaarts te vervoeren. Naast mogelijke 
havens voor zulke doeluiteinden zullen ook veren hebben bestaan op punten waar de Maas oost-west 

667 Vleeshouwer & Damoiseaux, 1990: code Rd10A, Rd10C en Rd90C

668 Vleeshouwer & Damoiseaux, 1990

669 Vleeshouwer & Damoiseaux, 1990: code KRd7
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verbindingen kruiste. De bekendste oost-west verbinding is natuurlijk de belangrijke hoofdweg Tongeren-
Keulen, die ter hoogte van Maastricht de Maas over steekt. Naast deze oost-west route heeft waarschijnlijk 
op de westelijke oever ook de hoofdweg Tongeren-Nijmegen door het gebied gelopen, als mede wegen van 
Maastricht naar Aken en een noord-zuid gerichte weg over de oostelijke Maasoever, die van Maastricht via 
Stein, Grevenbicht, Echt en Linne naar Roermond liep. 

Palynologisch onderzoek

Palynologisch onderzoek van monsters uit de Romeinse tijd heeft niet plaats gevonden. Uit divers 
onderzoek binnen de stad Maastricht en uit het grafveld van Emmaus 1 bij Maastricht-Itteren zijn wel een 
aantal botanische macromonsters geanalyseerd (zie § 2.12.4).  670 Uit de monsters wordt duidelijk dat zowel 
in de Vroege, Midden als laat-Romeinse tijd vele verschillende gewassen aanwezig zijn, maar waar zij 
geproduceerd zijn kan meestal niet achterhaald worden. Aangezien het Maasdal erg vruchtbaar is, ligt het 
wel voor de hand dat veel agrarische producten ook lokaal zijn verbouwd. 

2.12.2 Thema b Bewoning
Suburbane bewoning  671

Vreemd genoeg wordt Maastricht (waarschijnlijk Trajectum) zowel op de tabula Peutingeriana als in het 
Itinerarium Antonini niet vermeld, terwijl de nederzetting zowel een vroeg begin als ook een laat-Romeinse 
versterking had. In de Maas zijn zowel de resten van de peilerfundamenten van de laat-Romeinse brug als 
ook heipalen van een brug uit de eerste helft van de 1e eeuw gevonden.  672 Aangezien de stad Maastricht 
al sinds enige tijd een eigen archeologische dienst heeft, zijn redelijk veel locaties onderzocht en bestaat 
veel informatie.  673 Noodgedwongen hebben echter vooral kleinere onderzoeken (een enkel of een deel van 
een perceel) plaats gevonden, zodat de kennis veelal fragmentarisch is.  674 Toch bestaat al een redelijk 
beeld. De nederzetting is ontstaan langs de Romeinse weg van Tongeren naar Keulen, op het punt waar 
deze weg de Maas kruiste. Deze weg is waarschijnlijk in de eerste helft van de 1e eeuw n. Chr. aangelegd, 
wat ook lijkt te worden bevestigd door de genoemde heipalen die in 1969 op de westelijke oever zijn 
gevonden.  675 De nederzetting ontwikkelde zich vooral rond de brug, in het Stokstraatkwartier, maar zette 
zich hoogstwaarschijnlijk in de vorm van lintbebouwing langs de weg ook verder naar het westen voort tot 
aan het Vrijthof. Ook aan de oostzijde van de Maas zijn nederzettingsresten bekend.  676 De meeste resten 
zijn aangetroffen in het Stokstraatkwartier, waar naast verschillende nederzettingsresten onder andere ook 
resten van een thermencomplex en een heiligdom bekend zijn.  677 Het verloop van de weg zelf is redelijk 
goed bekend: vanuit het westen van de Brusselse straat, tot aan de Eksterstraat aan de Maas, waar de 
brug over de Maas lag (circa 100 m ten zuiden van huidige Sint Servaasbrug). Op de oostelijke oever buigt 
de weg vervolgens naar het noorden af en volgt hoogstwaarschijnlijk de huidige Meersenerweg. Resten 
van de weg zijn op meerdere plaatsen aangetroffen, waarbij een algemeen beeld is ontstaan van een 7 
tot 11 m brede weg, opgebouwd uit verschillende leem- en grindlagen met weggreppels aan beide zijden. 

670 Van Haaster, 2011

671 Op basis van Panhuysen, 1996, 34-51; Mientjes, 2012

672 Panhuysen, 1996; Vos, 2004 

673 Zie voor een overzicht onder andere Mientjes, 2012, met afbeeldingen 4.1 en 4.2 

674 Als gevolg hiervan zijn bijvoorbeeld nog steeds geen complete plattegronden van woonhuizen uit de Romeinse tijd 

bekend. Zie ook Mientjes, 2012

675 Panhuysen, 1996, 25. Twee maal een dendrochronologische datering in 38 n. Chr. 

676 Tussen de Sint Martinuskerk en de Maaspunttoren.

677 Panhuysen, 1996, 34-51
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Interessant is de locatie van het Derlon hotel waar onder het Romeinse heiligdom resten van een oudere 
weg met Maaskeitjes is gevonden die mogelijk uit de IJzertijd of Augusteïsche tijd dateert.  678 Aan de Vrijthof 
konden maar liefst 13 herstel- en ophoogfasen in de Romeinse hoofdweg worden onderscheiden, waarvan 
de eerste zeven fasen in de Romeinse Tijd dateerden (tussen circa 25 en eind 2e of begin 4e eeuw).  679 
Resten van de weg van Tongeren naar Nijmegen of van Maastricht naar Aken zijn nooit aangetroffen; het 
verloop van deze wegen (binnen de gemeente Maastricht) is onbekend. Graven en grafvelden langs de 
uitvalswegen van de vicus zijn nog weinig onderzocht of berusten vooral op oude meldingen (zie § 2.12.3).
In de Laat-Romeinse tijd concentreert de bewoning zich rond het bruggenhoofd op de westoever, waar 
een castellum wordt aangelegd. Het castellum ommuurde een oppervlakte van ruim 1,5 ha, grofweg in de 
vorm van een rechthoek met twee toegangspoorten in het midden van de lange zijden. De bouw van het 
castellum kan op basis van gevonden heipalen in 333 n. Chr. worden gedateerd. Op basis van historische 
bronnen is vaak verondersteld dat Maastricht verlaten is geweest en een bewoningshiaat tussen 270 n. 
Chr. en het Laat-Romeinse castellum heeft bestaan. Anderzijds bestaan ook archeologische aanwijzingen 
daarvoor dat bepaalde gebouwen wel langer in gebruik zijn gebleven, zodat misschien toch (ten dele) 
continuïteit heeft bestaan. Archeologisch onderzocht zijn vier van de waarschijnlijk tien ronde torens van 
het castellum, net zoals delen van de walmuur, de gracht en de westelijke poort. Binnen het castellum is 
onder andere een horreum opgegraven.  680

Vanaf 2006 heeft in de binnenstad onderzoek plaats gehad in de vorm van proefsleuven, opgravingen en/
of begeleidingen op het Entre-deux terrein (2007), aan de Domicanenkerk (2007), op de Markt (2008), het 
Sfinx-terrein (2009), in het St.Servaasklooster (2011) en “In den Pellicaen” de Grote Staat/Sporenstraat 
(2012). Het rapport van het onderzoek aan het Sfinxterrein kon echter niet geraadpleegd worden.

Op het Entre-deux terrein, iets ten oosten van het Vrijthof en direct ten noorden van de Domicanenkerk 
(zie onder), zijn in 2005 tijdens proefsleuven en opgravingen enkele kleine deelterreintjes onderzocht,  681 
waarbij meerdere kuilen uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen. De kuilen hebben echter weinig vondsten 
opgeleverd die niet nader binnen de Romeinse tijd gedateerd kunnen worden, terwijl uit de weinige sporen 
ook geen structuren kunnen worden opgemaakt. 
Tijdens een onderzoek op de Markt in 2006 werden weliswaar enkele vondsten (aardewerk en 
schoenspijkers) uit de Romeinse tijd aangetroffen, maar geen sporen.  682

In 2007 vond een opgraving plaats aan de Dominicanenkerk,  683 direct ten oosten van het Vrijthof en 
circa 40 m ten noorden van de Grote Staat, waaronder de Romeinse weg ligt die hier haaks op de Maas 
toeloopt. Op het terrein werden twee Romeinse bewoningsniveau’s aangetroffen, op 50 cm uit elkaar. 
Aangetroffen werden twee kuilen en een greppel of uitbraaksleuf uit de 1e eeuw op het onderste niveau 
en meerdere sporen uit de 2e en 3e eeuw op het bovenste niveau. Uit de 3e eeuw dateerden onder andere 
enkele paalsporen en resten van een mergelmuur op twee parallelle lijnen nagenoeg haaks op de Grote 
Staat. De afstand tot de Romeinse weg is te groot voor een Streifenhaus, maar de structuur zou wel op een 
bijgebouw op het achterterrein kunnen wijzen. Opmerkelijk binnen de plattegrond is een mogelijke kelder 
met resten van ijzerbewerking (slakken en verbrand materiaal), die net als een mogelijke waterput naast 
de plattegrond helaas niet gecoupeerd kon worden.  684 Op basis van het vondstmateriaal concluderen de 

678 Mientjes, 2012

679 Dijkstra & Flaman, 2004

680 Mientjes, 2012

681 Aarts, 2007

682 Dijkstra & Timmermans, 2007

683 Mark et al., 2007

684 De sporen gingen dieper dan de diepte van de bouwput.
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onderzoekers dat op het terrein geen bewoning van vóór 50 n. Chr. aanwezig is geweest, terwijl het er op 
lijkt dat het perceel in de 3e eeuw niet meer in gebruik was. 
In 2011 vond ter hoogte van de Grote Staat/ Sporenstraat “In den Pellicaen” een opgraving en 
archeologische begeleiding plaats, waarbij eveneens twee Romeinse bewoningniveaus goed van elkaar 
onderscheiden konden worden.  685 De twee niveaus bleken goed bewaard te zijn, afgescheiden van elkaar 
door een nagenoeg schone leemlaag. Tot het oudste Romeinse niveau behoren enkele houten structuren, 
mogelijk twee waterputten en een kelder. De structuren waren met behulp van houten palen gebouwd, 
één grotere (structuur 1) en twee kleinere (structuren 2 en 3). Structuur 1 (circa 6,5 m breed) is niet of 
nauwelijks behouden en onzeker. Interessant is wel dat structuur 1 noord-zuid gericht lijkt en daarmee 
dus met de kopse kant aan de Romeinse weg (direct ten noorden van onderzoeksgebied) zou hebben 
gelegen. Structuur 2 was waarschijnlijk 6 x 3 m groot en structuur 3 7,5 x 3 m, maar alleen deze laatste 
is zeer duidelijk: het gaat om vier paren van tegenover elkaar geplaatste palen, waarvan er slechts één 
niet is gevonden. Van de kelder is alleen één kelderwand gevonden, die met hout bekleed moet zijn 
geweest. De twee waterputten lijken tot dit oudste Romeinse bewoningsniveau te horen, maar zijn niet 
geheel opgegraven en daarmee niet te dateren. Volgens de onderzoekers moet dit oudste Romeinse 
bewoningsniveau, op basis van het vondstmateriaal (aardewerk en munten), mogelijk in Augusteïsche tijd 
(27 v. Chr.-14 n. Chr.) maar met zekerheid in de Tiberische tijd (14-37 n. Chr.) gedateerd worden. Enkele 
brandsporen op dit oudste niveau zouden volgens de onderzoekers op een brandcatastrofe kunnen wijzen, 
waarna het gebied dan met leem geëgaliseerd zou zijn. 
Tot het jongere Romeinse leefniveau (circa 20-50 cm boven het oudere niveau) behoren een cluster van 
4 tot 6 waterputten, verscheidene kuilen en een grote kuil die mogelijk als kelder was gebruikt. Opvallend 
was voorts een noord-zuid verlopende greppel die slechts ten dele binnen de opgraving lag. Waarschijnlijk 
gaat het om een perceelgrens, maar een weggreppel van een zijstraat is ook mogelijk. Opvallend is verder 
dat de locatie tot in de laat-Romeinse tijd in gebruik is geweest.

Rurale bewoning

Met betrekking tot de landelijke bewoning in het Maasdal zijn met name enkele villa-nederzettingen. 
Grootschalig onderzoek heeft hier echter niet of nauwelijks plaats gehad, zodat de precieze aard en 
ontwikkeling van de nederzettingen onbekend blijven. Bekende villaterreinen zijn die van Borgharen-
Pasestraat  686 en Itteren-Bijwinkel  687 (beide archeologische monumenten) en de villa van Stein.   688 
Sinds 2006 heeft onderzoek plaats gevonden aan nederzettingsterreinen te Borgharen-Pasestraat (2011), 
Itteren-Bijwinkel (2013) en Maastricht-A2 Passage (in voorbereiding). 

Villa Borgharen-Pasestraat
Een van de bekendste monumenten is de villa aan de Pasenstraat te Borgharen, die op een hoge rug 
op het Geistingenterras ligt. In 1995 en 1999 werden tijdens twee proefsleuvenonderzoeken resten van 
een Romeins gebouw en negen Merovingische graven aangetroffen.  689 Het gaat om goed bewaarde 
resten van inhumatiegraven uit de 6e en 7e eeuw, waarvan enkele de gebouwresten van waarschijnlijk het 
hoofdgebouw met hypocaustum van een Romeins villacomplex doorsnijden. Op enige afstand ten oosten 
van dit grafveld werd ook nog een graf uit de tweede helft van de 5e eeuw gevonden (zie § 2.12.3). Dit 
graf lag dus op enige afstand van het hoofdgebouw en zou er dus op kunnen wijzen dat de villa zelf of het 

685 Van Wilgen, 2012

686 AMK.nr.14884

687 AMK.nr.15457

688 Holwerda & Remouchamps, 1928; Bogaers, 1986

689 Hulst & Dijkman, 2000 en 2008
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terrein in die tijd nog (wel) bewoond was. De omvang en lay-out van het villaterrein zijn echter nog steeds 
onbekend.  690 
In 2008 en 2009 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden, met veel specialistisch onderzoek en 
het gebruik van verschillende nieuwe technieken.  691 Behoudens de in totaal 23 graven werden ook 
rechthoekige kuilen gevonden, enkele grindbanen (waarschijnlijk muurfunderingen) en een laag grind 
met scherpe rechtlijnige begrenzingen (minstens 10 x 10 m groot) die als fundering voor een vloer is 
geïnterpreteerd. Direct boven het sporenvlak bevond zich over de gehele vindplaats een grijze laag met 
afvalmateriaal (aardewerk, keramisch bouwmateriaal, grind, etc.) die na de sloop van de villa is ontstaan 
en waar de graven doorheen waren gegraven. Deze laag bevat naast Romeins vondstmateriaal (1e-4e 
eeuw) ook veel aardewerk uit de 5e eeuw, maar overige sporen uit deze tijd zijn niet gevonden.  692 Het 
gebied is gedurende de 5e eeuw dus wel ‘in gebruik’ geweest, maar hoe blijft onduidelijk. 

Monument Itteren-Bijwinkel
In het kader van De Maaswerken werd tijdens de archeologische begeleiding werkwegen Borgharen-
Itteren (2013) het monument Borgharen-Bijwinkel aangesneden, waarbij meerdere sporen uit de Late 
Prehistorie en de Romeinse tijd zijn aangetroffen.  693 Enkele parallelle en haakse lijnen van palen en 
kuilen wijzen op een geordende inrichting van een villanederzetting, maar helaas is de snede door het 
complex zo ongunstig dat geen eenduidige structuren gereconstrueerd kunnen worden. De opgravers 
reconstrueren twee spiekers en twee nagenoeg haaks op elkaar staande structuren, die zowel delen van 
grotere (houten) gebouwen als ook resten van omheiningen kunnen zijn geweest. Interessant zijn ook 
een tiental ovens die dicht bij elkaar liggen, ten westen van deze structuren. Het gaat om kleine ovale, 
sleutelgatvormige of peervormige oventjes die niet zo diep behouden waren (circa 10 cm). Meestal waren 
hittesporen zichtbaar in de vorm van rood verbrande leem langs vooral de smalle delen (ovenmonden). 
Gezien de afwezigheid van slakken van metaal- of glasbewerking wordt uitgegaan van ovens voor 
voedselbereiding zoals het bakken van brood. Tenslotte werd nog een waterput aangetroffen. Een houten 
bekisting was niet behouden, maar gezien de ronde kern zal een constructie met een wijnton of holle 
boomstam hebben bestaan. Het vondstmateriaal dateert in de midden-Romeinse tijd, vroeg- of laat-
Romeinse vondsten ontbreken. 

Villa van Stein
Tussen 1925 en 1927 werden door Beckers & Beckers en Holwerda & Remouchamps twee dicht bij elkaar 
gelegen Romeinse gebouwen met stenen funderingen opgegraven in het gebied van de huidige haven van 
Stein.  694 Het gaat enerzijds om een groot symmetrisch gebouw van 48 x 30 m en een wat kleiner gebouw 
van 19 x 10 m. Beide zijn onderzocht met de voor die tijd typische smalle proefsleuven, op grond waarvan 
een redelijk verloop van muren gereconstrueerd kan worden. Opvallend is vooral het grote gebouw, een 
zeer symmetrisch aangelegde peristylevilla, dat aan de ene korte zijde een halfronde uitbouw of absis 
bezat. Holwerda en Remouchamps interpreteerden het gebouw als een peristyle villa, maar Byvanck vond, 

690 Lauwerier, Müller & Smal, 2011, 17

691 Lauwerier, Müller & Smal,2011. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen het Amsterdams Archeologisch 

Centrum (AAC) van de Universiteit van Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de 

gemeente Maastricht. Er werd onder andere gebruik gemaakt van röntgenfluorescentiespectrometrie, 3D-scanning 

en DNA-onderzoek. Belangrijk was ook het degradatieonderzoek, waarbij bleek dat het menselijk bot in het 

bijzonder de eerste jaren na de teraardestelling degradeerde, maar daarna stabiel bleef. 

692 Behalve de graven zijn echter ook geen andere sporen gecoupeerd.

693 Loonen & Hermsen, 2013

694 Holwerda,Remouchampsen Beckers, 1928; Beckers & Beckers, 1940, 245 en 248 
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kort voor WOII, dat het gebouw beter als herberg geïnterpreteerd kon worden.  695 Bogaers weerlegde de 
interpretatie van Byvanck en komt op basis van vergelijking tot de conclusie dat het hier wel degelijk om 
een (luxueuze) peristyle villa moet gaan.  696 

Maastricht A2-passage 
In het kader van de ombouw van de A2 bij Maastricht is op locatie Maastricht A2-passage in 2008 een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werden drie vindplaatsen uit de Romeinse 
tijd aangetroffen. Het gaat om twee vindplaatsen met nederzettingsresten (vindplaatsen 2 en 5) en één 
vindplaats met begravingen (vindplaats 3).  697 Op vindplaats 2 werden resten van houten gebouwen, met 
één of meerdere pannendaken als ook stenen funderingen gevonden, terwijl het vondstmateriaal dateert 
tussen het einde van de 1e eeuw en de 3e eeuw. Op grond van de stenen funderingen interpreteren de 
onderzoekers de vindplaats als villanederzetting. Hierop zou misschien ook het aardewerk kunnen wijzen: 
maar liefst 13% van het aardewerk betreft namelijk terra sigillata, hetgeen volgens de onderzoekers 
op een relatief rijke vindplaats zou kunnen wijzen.  698 Opmerkelijk is dat de nederzetting zich aan een 
kruising bevindt, van de hoofdweg van Maastricht naar Heerlen met een secundaire weg (diverticulum). De 
secundaire weg bestaat uit twee greppels die circa 5 m uit elkaar liggen met een grindpakket daartussen. 
Het verloop van het weggetje kon op verschillende locaties ten noordwesten van de Meersenerweg 
vervolgd worden. 
Vindplaats 3 betreft een zone met begravingen die deels met vindplaats 2 overlapt. Het gaat om 
crematiegraven die aan weerszijden van de diverticulum liggen (zie § 2.12.3). 
Op vindplaats 5, circa 250-300 m ten zuidoosten van vindplaatsen 2 en 3, bevindt zich nog een 
nederzetting, met paalsporen en kuilen en een tweede diverticulum. Deze laatste was vergelijkbaar met de 
eerste (breedte grindbaan hier 5,5 m) en moet verder naar het noorden op de hoofdweg Maastricht-Heerlen 
zijn uitgekomen. De vondsten van vindplaats 5 dateren tussen 50 n. Chr. en de 3e eeuw, terwijl zich hier 
ook sporen uit de IJzertijd bevinden.
In 2011 heeft een nadere opgraving plaats gevonden. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd, maar 
er bestaat wel een (summier) evaluatierapport.  699 Tijdens de opgraving zijn op vindplaats 3 nog enkele 
graven en een weggreppel gevonden en een paar waterputten die waarschijnlijk tot vindplaats 2 behoren. 
Vindplaats 2 zelf is echter niet nader onderzocht. Op vindplaats 5 zijn minstens zes grotere structuren en 
meerdere spiekers opgegraven en lijkt de Romeinse nederzetting in de 2e tot 3e eeuw te dateren. Één van 
de grotere structuren blijkt stenen funderingen te bezitten, maar een verdere beschrijving ontbreekt. De 
prehistorische sporen en structuren op deze vindplaats dateren volgens de onderzoekers tussen de Vroege 
Bronstijd en de Midden IJzertijd, de Late IJzertijd ontbreekt dus.

2.12.3 Thema c Begraving
Graven en grafvelden waren tot voor kort weinig onderzocht in het zuidelijke Maasdal. Natuurlijk zijn 
grafvelden langs de uitvalswegen van Maastricht bekend, maar dit betreffen in de meeste gevallen 
oude meldingen. In het westen bevindt zich een grafveld tussen het Vrijthof en de Brusselsestraat, 
en in het oosten tussen de Sint-Martinuskerk te Wijck en de dorpskern van Limmel, langs de 

695 Byvanck,1936

696 Bogaers, 1986

697 Meurkens, Heunks & Van Wijk, 2009

698 De Bruin, 2009, 80

699 Hazen & Vanneste, 2011. In het evaluatierapport wordt niet eenduidig naar de vindplaatsen uit het 

proefsleuvenonderzoek verwezen. Hierdoor is niet geheel duidelijk of villanederzetting 2 nu wel of niet is 

onderzocht.
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Meersenerweg.  700Tussen de Vrijthof en het Sint-Servaasklooster bevindt zich bovendien een laat-Romeins 
tot vroegmiddeleeuws grafveld. 
Daarnaast bestaan in het gebied ook verschillende vondstmeldingen van graven die hoogstwaarschijnlijk 
met nabij gelegen landelijke bewoning verband houden. 

Proefsleuven en opgravingen op de villa Borgharen-Pasestraat in 1995 en 1999 hebben behoudens de 
resten van een Romeinse villa voornamelijk graven uit de 6e en 7e eeuw opgeleverd, maar ook één uit de 5e 
eeuw.   701 Het gaat om een graf uit de tweede helft van de 5e eeuw, die in tegenstelling tot de Merovingische 
graven niet binnen het Romeinse gebouw maar op circa 250 m ten oosten daarvan lag.  702 Het is dus 
mogelijk dat het gebouw zelf in deze tweede helft van de 5e eeuw nog bewoond was. In het graf waren 
onder andere een baardpincet, een vuurslag en een zwaard met schede meegegeven. In 2008 en 2009 
heeft nader onderzoek plaats gevonden, maar hierbij zijn alleen Merovingische graven onderzocht.  703

Sinds 2006 is extra informatie over graven beschikbaar geworden op grond van onderzoeken bij een 
archeologische begeleiding in het Sint-Servaasklooster, proefsleuven en opgravingen te Maastricht 
A2-passage en Itteren-Emmaus. 

Bij een zeer kleine archeologische begeleiding van de aanleg van een liftschacht in het Sint-
Servaasklooster (4 m2, maar ook 4 meter diep) zijn resten van een grafkuil uit de 3e eeuw aangetroffen. 
Het graf kon niet compleet worden opgegraven en er zijn ook geen menselijke crematieresten gevonden, 
maar de kuil bevatte wel een terras sigillata bord en fragmenten van een glazen kommetje en flesje. Het 
meest opmerkelijk echter waren de onverbrande resten van een duif of kip op het terra sigillata bord. 
Dergelijke onverbrande organische resten blijven normaal gesproken nooit bewaard, maar zijn blijkbaar dus 
ook aanwezig geweest.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek Maastricht-A2 passage werden vier crematiegraven langs de 
Meersenerweg gevonden, die vermoedelijk het tracé van de Romeinse weg volgt.  704 Het gaat om 
crematiegraven aan weerszijden van een diverticulum, die hier op de hoofdweg Maastricht-Heerlen 
aansluit. Tot deze vindplaats behoren hoogstwaarschijnlijk ook enkele oude Archis-waarnemingen (uit de 
19e eeuw) uit het gebied, waarin enkele crematiegraven worden genoemd. Vier graven zijn gecoupeerd 
en bevatten crematieresten en bijgiften, drie vergelijkbare sporen zijn niet gecoupeerd en daarom niet 
zeker. Een van de gecoupeerde crematiegraven dateerde tussen 70 en 125 n. Chr., de overige dateerden 
omstreeks het midden van de 2e eeuw. Alleen in het vroegste graf bevonden de crematieresten zich 
in een ruwwandige pot die als urn is gebruikt. In de andere graven waren de crematieresten steeds 
geconcentreerd gedeponeerd, zodat van een organische container uitgegaan kan worden. De gecoupeerde 
grafkuilen varieerden tussen 0,40 x 0,70 m en 0,75 x 0,75 m. 

700 Panhuysen, 1996

701 Hulst & Dijkman, 2000 en 2008

702 Lauwerier, Müller & Smal,2011, 15

703 Lauwerier, Müller & Smal,2011. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen het Amsterdams Archeologisch 

Centrum (AAC) van de Universiteit van Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de 

gemeente Maastricht. Er werd onder andere gebruik gemaakt van röntgenfluorescentiespectrometrie, 3D-scanning 

en DNA-onderzoek. Belangrijk was ook het degradatieonderzoek, waarbij bleek dat het menselijk bot in het 

bijzonder de eerste jaren na de teraardestelling degradeerde, maar daarna stabiel bleef. 

704 Meurkens, et al., 2009. Het gaat om vindplaats 3 binnen dit onderzoek, een zone met begravingen die deels met 

vindplaats 2 overlapt: een nederzettingsterrein dat op grond van stenen funderingen als villanederzetting wordt 

geïnterpreteerd.
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Opvallend ten slotte, is dat steeds alleen onverbrand aardewerk was meegegeven. Graf 2 was het ‘rijkst’ en 
bevatte wel 25 aardewerk individuen, waaronder ook een olielampje, en voorts een vleesmes, een heft van 
een tweede mes en een slijpsteen. 

Itteren-Emmaus 1

In 2011 vond een opgraving plaats te Itteren-Emmaus 1, waarbij een compleet Romeins grafveld is 
opgegraven, op de locatie van een grafveld uit de Late IJzertijd. Tussen beide grafvelden bestaat echter 
geen continuïteit maar een hiaat van circa 300 jaar.  705 In totaal zijn elf graven uit de Romeinse tijd 
aangetroffen, die op basis van het aardewerk waarschijnlijk tussen 175 en 225 n. Chr. dateren. De graven 
liggen relatief dicht bij elkaar en bezitten geen (eigen) grafstructuren. De graven liggen echter alle binnen 
de omheining uit de Late IJzertijd, zodat deze nog herkenbaar moet zijn geweest.  706 Dat blijkt ook uit 
de vondsten bovenin de greppel. Op basis van 14C-dateringen en aardewerk kan gesteld worden dat de 
greppel aan het begin van Late IJzertijd is aangelegd, tussen 250 en 150 v. Chr. en circa 100 jaar later 
weer is opgevuld. Aangezien aardewerk uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd in de top van de greppels 
is gevonden, moet echter tussen de Late IJzertijd en de Romeinse tijd nog een ondiepe depressie aanwezig 
zijn geweest, waarin zich dit vondstmateriaal kon verzamelen. 
De elf graven zijn in zeven gevallen van het type A, in 3 gevallen van het type B en in één geval van het 
type C. De korte gebruiksduur van het grafveld wijst op een gebruik van slechts één of twee generaties. 
Opvallend is dat het grafveld precies dezelfde datering als het grafveld van Kampershoek heeft en ook 
hier gekozen is voor een locatie op een ouder grafveld (zie ook § 2.8.3).  707 Zoals in § 2.1.3 en § 2.8.3 
aangegeven gaat het hierbij om een vaker vastgesteld fenomeen, waarbij men zich door begraving bij 
territorial markers uit de Prehistorie, als rechtmatige eigenaar van het land probeerde te presenteren.  708 

Bijgiften
Nagenoeg alle graven bezaten bijgiften en wel voornamelijk onverbrande. Naast aardewerk en glas zijn 
echter nauwelijks andere vondsten aanwezig: alleen enkele spijkers, schoenspijkers en één munt. Op 
één graf na zijn in alle graven onverbrande bijgiften gevonden, waarbij in type B graven natuurlijk ook 
verbrande bijgiften zijn meegekomen. Tussen het verbrande en onverbrande aardewerk lijken echter geen 
grote verschillen te hebben bestaan: het gaat in beide gevallen vooral om tafelwaren (borden, bekers 
en kruiken) en niet of nauwelijks om keuken- of transportwaren. Het glazen vaatwerk bestaat deels uit 
tafelwaar en deels uit vaatwerk voor lichamelijke verzorging (aryballoi).

Net als op de meeste andere grafvelden in Zuid-Nederland zijn vooral bekers, kruiken en borden 
meegegeven, waarbij in meeste graven niet meer dan één servies set (bord, beker, kruik?) voorkomt 
(respectievelijk circa 31%, 27% en 21%). In vergelijking met bijvoorbeeld de grafvelden van Weert valt op 
dat met name kruiken in Emmaus 1 relatief vaak voorkomen (zie ook tabel 2.8.3). Drie graven bezaten wat 
meer bijgiften (graven 7, 9 en 18, zie ook figuur 2.12.1), hetgeen natuurlijk ook een chronologische reden 

705 Meurkens & Tol, 2011: vindplaats Emmaus 1.

706 De omheining moet in de Late IJzertijd bestaan hebben uit een brede greppel (circa 2 m breed en 1,20 m diep 

vanaf het oorspronkelijke maaiveld) en mogelijk ook een wal daarbinnen.

707 Zonder de grafvelden uitgebreid naast elkaar te leggen vallen ook enige verschillen op. Zo waren in Kampershoek 

de graven voornamelijk van het type B en bezaten meerdere graven een eigen grafstructuur. Bij een vergelijking 

van de bijgiften valt op dat in Kampershoek duidelijk minder complete exemplaren zijn meegegeven en wel met 

name minder onverbrande exemplaren. 

708 Hiddink, 2003, 47-52
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kan hebben (zie § 2.8.10).  709 Graf 7 bezat drie maal glazen vaatwerk (2 kommetjes en een flesje) en relatief 
veel aardewerk met betrekking op drinken (drie kruiken, een kan en een beker). Graven 9 en 18 bezaten 
veel onverbrand aardewerk, dat ofwel op een maaltijd voor meer dan één persoon, ofwel een maaltijd met 
meerdere gangen wijst. Crematieresten wijzen echter op één persoon. De elf graven hebben gemiddeld 
5,1 onverbrande aardewerk exemplaren meegekregen en indien men glas en verbrand aardewerk meetelt 
gemiddeld 6,3 exemplaren. 

Figuur 2.12.1

709 Graf 7 (geslacht/leeftijd onbekend), graf 9 (30-50 jarige man) en graf 18 (30-50 jarige vrouw). 
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Analyses van dierlijke en plantaardige resten leverden geen bewijs voor plantaardige bijgiften op, maar wel 
voor vlees. In zeven van de elf Romeinse graven van Emmaus1 is namelijk ook dierlijk bot gevonden. Het 
lijkt steeds om middelgrote zoogdieren te gaan maar is meestal niet nader determineerbaar. Slechts in twee 
graven kon wel iets gedetermineerd worden en gaat het om varken. 

Crematieresten
Opvallend bij de determinatie van de crematieresten was het ontbreken van mensen jonger dan 20, 
terwijl deze normaal toch 30% uitmaken.  710 Met betrekking tot het geslacht lijkt wel een normale verdeling 
aanwezig te zijn. De vijf determineerbare graven bestaan uit (vermoedelijk) twee mannen en drie vrouwen.

Overige rituelen
Afgezien van de graven zijn weinig andere sporen en ook geen resten van brandstapels of structuren 
aangetroffen. Opmerkelijk was echter wel een kuil (geen graf) in de directe omgeving van het grafveld 
maar buiten de omheining. De kuil bevatte minimaal vijf kruikamforen en een kruik (datering 150-225 n. 
Chr.), waarvan vooral de nekken/halzen aanwezig waren. Deze resten lijken te wijzen op rituelen waarbij de 
halzen van kruiken opzettelijk werden afgeslagen, zoals ook is aangetroffen op een heiligdom uit de Late 
IJzertijd in Noord-Frankrijk.  711 

2.12.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Economie en grondgebruik

Het boerenbedrijf was in de Romeinse tijd de belangrijkste bestaanswijze, zodat vruchtbare gebieden zoals 
het Maasdal dicht bewoond en bijna volledig in gebruik waren. Het Maasdal leende zich waarschijnlijk 
ook goed voor grootschalige landbouw, zoals enkele villa’s bij Borgharen-Pasestraat, Itteren-Bijwinkel en 
Obbicht duidelijk maken. Maastricht zal als knooppunt aan de Maas zeker een belangrijke economische 
rol hebben gespeeld in zijn hoedanigheid als regionaal centrum, doorvoerhaven en/of stapelplaats. Hier 
kwamen niet alleen agrarische goederen van het omringende platteland samen, maar konden ook goederen 
voor Tongeren en Heerlen die via de Maas naar het noorden kwamen (zoals bijvoorbeeld bouwmateriaal 
en misschien ook graan) worden omgeladen, om via de landweg verder te worden vervoerd. Maastricht 
ontwikkelde zich ook tot een regionaal centrum, waar naast handel, ambacht en nijverheid ook bestuurlijke 
en religieuze functies werden vervuld. 

Met betrekking tot de voedseleconomie zijn we vooral over Maastricht zelf redelijk goed geïnformeerd.  712 
Botanisch onderzoek van monsters uit diverse oude opgravingen in Maastricht heeft veel duidelijk gemaakt 
over welke producten in de Romeinse tijd in Maastricht geconsumeerd of opgeslagen werden.  713 

Uit de vroeg-Romeinse tijd (15-35 n. Chr.) dateert een monster van een onderzoek vlakbij de monding van 
de Jeker in de Maas, waarin de volgende voedselgewassen werden gevonden: gerst, emmertarwe, spelt, 
gierst, rogge, haver, erwt, wortel, hazelnoot, sleepruim, zwarte bes en vlierbes. Vervolgens werd ook nog 
een plant gevonden, die als gele kleurstof kon worden gebruikt. Daarnaast bleken ook koriander en biet 
aanwezig, die geïmporteerd moeten zijn geweest. 
Monsters uit de midden-Romeinse tijd zijn afkomstig uit een latrinedump bij de thermen. Hierin werden 
graan, appel, peer, kers, pruim, hazelnoot, papaver en thijm aangetroffen. Een tweede monster wijst op het 

710 Bij zeven van de elf kon een leeftijd worden bepaald.

711 Meurkens & Tol, 2011 

712 Naar Hoevenberg, 2007 en Kooistra, 1996

713 Naar Hoevenberg, 2007; Bakels, 2000 en Kooistra, 1996. Het gaat hierbij dus eerder om een beeld van de 

consumptie dan van de productie van voedselproducten. 
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gebruik van het kaf van spelt en lijnzaad als verpakkingsmateriaal of veevoer. Een derde monster bevatte 
geroosterde broodtarwe, spelt en een beetje rogge, terwijl onkruid wijst op de productie van broodmeel.
In monsters uit de laat-Romeinse tijd afkomstig uit het castellum (vanaf circa 333) zijn resten van vooral 
rogge, maar ook spelt en linzen gevonden. In een monster uit een horreum werd gerst, rogge, gierst, 
broodtarwe, haver, erwt, boon, hazelnoot en sleepruim aangetroffen. De overvloed aan geroosterd 
stapelgoed wijst volgens Bakels mogelijk op een functie van het fort als versterkt voorraaddepot.  714 

Met betrekking tot het overige platteland bestaat weinig informatie, omdat niet of nauwelijks monsters uit 
nederzettingen onderzocht zijn. Tijdens het onderzoek aan het grafveld van Emmaus 1 bij Maastricht-
Itteren is wel een aantal botanische macromonsters geanalyseerd.  715 In de monsters die niet nader binnen 
de IJzertijd-Romeinse tijd gedateerd kunnen worden, werden resten van emmertarwe, gerst en hazelnoten 
gevonden. In een macromonster uit de Romeinse tijd werden voorts ook nog resten van een tarwesoort en 
haver gevonden.

Infrastructuur

Hoofdwegen
De weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen kwam vanaf Tongeren en kruiste het Maasdal bij Maastricht. 
Deze weg is waarschijnlijk in de eerste helft van de 1e eeuw n. Chr. aangelegd, wat ook lijkt te worden 
bevestigd door enkele heipalen met een kapdatum in 38 n. Chr., die in 1969 op de westelijke oever zijn 
gevonden.  716 Ook in de laat-Romeinse tijd is een brug aanwezig geweest, gezien de resten daarvan die 
zijn aangetroffen in de Maas.  717 Vanaf de oostelijke oever loopt de weg hoogstwaarschijnlijk in noordelijke 
richting onder de huidige Meerssenerweg. Dit vermoeden is gebaseerd op meerdere Romeinse graven 
langs deze weg en de vondst van een grindpakket met een dikte van circa 60 cm en een breedte van circa 
7 meter tijdens de aanleg van de wijk Belfort.  718

Dat de weg niet overal pal onder de Meersenerweg ligt, werd in 2007 duidelijk bij een archeologische 
begeleiding in het kader van een watertransportleiding tussen Maastricht en Meerssen. Tijdens de 
begeleiding werden in het dal van de Kanjelbeek, direct ten westen van de Meerssenerweg, resten van 
de Romeinse weg aangetroffen.  719 Het ging daarbij om een grindpakket met ronde en vierkante palen 
daaronder. Drie van de palen konden dendrochronologisch worden onderzocht en komen op veldatums rond 
82, 128 en 169 n. Chr. De relaties tussen de verschillende palen en het grindpakket is echter niet duidelijk: 
het kan zowel gaan om verschillende herstelfasen als ook om hergebruikt hout. 

Tijdens een proefsleuvenonderzoek P+R Maastricht Noord in 2011, op een locatie circa 100 m ten zuiden 
van de boven beschreven locatie bij de Kanjelbeek, werden eveneens resten van de weg aangetroffen.  720 
In het profiel werd hier een grindpakket met een dikte van 20 tot 30 cm over een breedte van circa 12 
meter vastgesteld. Aan weerszijden van het grindpakket, op circa 10 m afstand, werden meerdere greppels 
vastgesteld. De greppels aan de ene zijde van de weg hadden veelal grind in de vulling, zodat minstens 
daar een relatie tussen het wegpakket en de greppels bestaat. Het gehele traject van grindbaan en 

714 Bakels, 2000. Volgens Hoevenberg (2007) lijkt dit ook elders het geval te zijn geweest. Zo zijn in Heerlen 

bijvoorbeeld aanwijzingen voor de aanwezigheid van horrea binnen het (voormalige?) thermencomplex gevonden.

715 Van Haaster, 2011

716 Panhuysen, 1996, 25. Twee heipalen bezaten een dendrochronologische datering in 38 n. Chr. 

717 Vos,2004; Panhuysen, 1996 

718 Mientjes, 2012

719 Geraeds, 2008

720 Hazen, 2011
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greppels langs beide zijden, bezit een breedte van circa 50 m. Mogelijk heeft dit brede traject te maken 
met verschillende (herstel)fases, omdat het gebied redelijk nat is, maar het is ook mogelijk dat het hier 
mede gaat om de nog niet eerder in Nederland vastgestelde zandbanen naast de verharde weg. Uit een 
overzichtskaartje blijkt dat als de lijn door beide vindplaatsen in beide richtingen wordt doorgetrokken 
(fig.2.12.2), men zo wel ten zuiden als ten noorden weer op de Meersenerweg uitkomt. 

Figuur 2.12.2

De eerst volgende bekende locatie van de weg ligt direct ten noorden van de villa van Meerssen-Onderste 
Herkenberg, waar Habets deze tijdens zijn onderzoek naar de villa aantrof als een 10,5 meter breed 
grindpakket.  721 

721 De Groot, 2005, 22
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Naast de bekende oost-west verbinding moet ook met twee noord-zuid wegen rekening worden gehouden: 
de weg van Tongeren naar Nijmegen en de weg van Maastricht naar Aken. Daarnaast zou ook nog een 
(secundaire) weg van Maastricht naar het noorden kunnen hebben bestaan, op de oostelijke oever, die via 
Stein, Grevenbicht, Roosteren, Echt, Linne naar Roermond en Venlo liep (zie § 2.11.4, § 2.9.4 en § 2.4.4).  722 
Van deze wegen zijn echter nooit sporen gevonden. De weg Nijmegen –Tongeren hoeft ook niet perse door 
Maastricht te lopen. Deze weg kan, komend vanaf Tongeren, ook ten westen van Maastricht reeds naar het 
noorden zijn afgebogen. Het ligt voor de hand dat de weg daar, net als verder in het noorden, de terrasrand 
volgt. 
Interessant is de veronderstelling van Luys en Dolmans dat de verbinding Maastricht-Xanten belangrijker 
was dan de verbinding Aken-Xanten.  723 Maastricht-Xanten weg zal tot Meerssen hetzelfde tracé als de 
weg van Maastricht naar Heerlen hebben gevolgd, maar ná de ‘afslag’ naar Heerlen verder naar het 
noordoosten hebben gelopen. 

Diverticuli
Behoudens deze bekende of vermoede hoofdwegen zullen nog meerdere secundaire wegen hebben 
bestaan, die verschillende nederzettingen of andere locaties met de hoofdinfrastructuur verbonden. 
Zo werd in 2002 werd een diverticulum aangetroffen in Maastricht-Oosderveld.  724 Het ging daarbij om 
een circa 2-2,5 breed weggetje met een grindpakket van slechts 5 cm, dat over een afstand van 200 m is 
opgegraven en een zeer recht verloop had. De weg voerde naar een productieplaats voor ijzer (zie onder), 
ter hoogte waarvan de weg over een afstand van 40 meter verbreed was en een breedte van 8 m bezat. 
Alleen aan de westzijde van de weg op deze hoogte bevond zich een greppel. Een tweede diverticulum is 
aangetroffen ten westen van de Maastrichtse wijk Hazendans en ligt dus net in België.  725 Een vervolg van 
deze weg die in de richting van Maastricht liep, is in Nederland echter nooit aangetroffen. 

Sinds 2006 zijn op twee andere locaties diverticuli aangetroffen.
Tijdens het onderzoek Maastricht-A2 passage (2009) werden in een relatief klein gebied maar liefst twee 
verschillende secundaire wegen aangetroffen, vlakbij het punt waar deze op de hoofdweg Maastricht-
Heerlen uitkwamen.  726 De secundaire weg op vindplaats 2 bestond uit twee greppels die circa 5 m uit elkaar 
liggen met een grindpakket daartussen. Het weggetje liep vanuit het noordwesten in zuidoostelijke richting 
op de Meersenerweg toe, waaronder de resten van de hoofdweg vermoed worden. De secundaire weg 
op vindplaats 5 (ruim 250 m ten zuidoosten van vindplaats 2) was vergelijkbaar met die van vindplaats 2. 
Hier werden niet altijd beide greppels aangetroffen en varieerde de grindstrook in breedte tussen 4 en 7 
m. Dit ZZW-NNO georiënteerde weggetje lag aan de zuidoostzijde van de hoofdweg en zal verder naar het 
noordenoosten op de hoofdweg Maastricht-Heerlen zijn uitgekomen.
Tijdens de opgraving Itteren-Emmaus in 2009 werden vlak langs het grafveld Emmaus 2 twee parallel 
verlopende greppels vastgesteld die op 3 m van elkaar lagen.  727 De greppels die op de Maas toelopen, 
zijn over een afstand van 160 m gedocumenteerd. Ondanks dat geen grind en ook geen karresporen zijn 
aangetroffen, denken de onderzoekers aan een weggetje uit de vroeg-Romeinse tijd. 

Maasovergangen
Met betrekking tot het kruisen van landwegen met de Maas is in het gebied Maasdal-Zuid slechts één 

722 Bogaers, 1962-1963, 74

723 Luys & Dolmans, in voorbereiding

724 Wetzels, 2004

725 Wetzels, 2004, 15

726 Meurkens, Heunks & Van Wijk, 2009

727 Meurkens & Tol, 2011, 94-95
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locatie bekend, namelijk de brug(gen) te Maastricht. 
Vroege vermeldingen van een brug over de Maas bij Maastricht dateren van Goossens (1923) en Bogaers 
(1963), naar aanleiding van een dam in de Maas, in het verlengde van de Stokstraat en Eksterstraat.  728 
Goossens vermeldt een dam met een breedte van 10-12 meter, maar gedurende de baggerwerkzaamheden 
waarbij Bogaers in 1963 onderzoek kon doen, is sprake van een constructie van 80 m lang en 30 m breed. 
De dam is tijdens deze baggerwerkzaamheden echter nagenoeg volledig weggebaggerd. Opmerkelijk 
is dat zich onder het bouwmateriaal veel spolia uit Romeins Maastricht (grafstenen en beeldhouwwerk) 
bevonden.  729 Tijdens onderwateronderzoek van resten van de brug aan de oostelijke zijde, bij Maastricht-
Wijck, werd duidelijk dat de resten daar zwaar door erosie waren aangetast en dat maatregelen ter 
bescherming van het monument noodzakelijk waren.  730 In tegenstelling tot de brug bij Cuijk/Mook-Middelaar 
zijn de brugpijlers met houten balkenframes gebouwd en is slechts één stenen pijler vastgesteld. Met het 
onderzoek is duidelijk geworden dat meerdere fases (of bruggen) hebben bestaan tussen de vroege 1e en 
4e eeuw.  731 

Ambacht en productie

Het zuidelijke Maasdal kan zeker klei of leem voor het produceren van keramisch bouwmateriaal hebben 
geleverd, maar productielocaties zijn onbekend. 

Een opmerkelijke vondst betreft de vondst van Romeinse ijzerovens in Maastricht-Oosderveld.  732 
Op een locatie direct langs een 8 meter brede diverticulum (zie boven) werden zo’n 16 tot 20 ovens 
aangetroffen, waarbij de ovens zelf op twee verschillende fases in het productieproces lijken te wijzen. Het 
onderzoek aan het slakmateriaal (zie onder) lijkt echter duidelijk te maken dat slechts één van deze fases 
vertegenwoordigd is.
In minstens 12 (tot mogelijk 16) gevallen gaat het om sleutelvormige tot ovale ovens met lengtes tussen 
60 en 80 cm en breedtes tussen 50 en 70 cm. Volgens de onderzoekers wijst de vorm van deze sporen 
eerder op gesloten dan open ovens en worden deze daarom als ijzersmeltovens geïnterpreteerd. Hierin 
word het ijzer uit de moerasijzererts gesmolten, waarbij het ijzer zich onderin de kuil onder andere met 
houtskool vermengt en de zogenaamde wolf ontstaat: (onder andere met houtskool) verontreinigd ijzer. 
Een afvalproduct dat gedurende dit proces ontstaat is de zogenaamde productieslak, dat grond, silicaat en 
houtskool bevat. 
Vier overige ovens waren anders. Deze ovens bezaten een langwerpige vorm (maximaal 1,20 m) met een 
verhittingslocatie tussen twee lemen wanden. Volgens de onderzoekers gaat het hierbij om zogenaamde 
herverhittingovens. In deze ovens wordt de wolf opnieuw verhit vanachter een lemen haardsteen en 
voortdurend uit het vuur gehaald en behamerd. In dit proces van afwisselende verhitting en behamering 
wordt het ijzer van zijn verontreinigingen ontdaan, zodat een ‘schone’ ijzerbaar ontstaat. 
De circa 400 kilo afvalslakken die vooral in enkele waterputten zijn aangetroffen, blijken voor 90% uit 
herverhittingsslakken te bestaan en verder uit resten van haardstenen, verbrande leem en stukken 
wolf. Het opvallende dus is dat productieslakken geheel ontbreken, hetgeen in tegenspraak is met een 
interpretatie als smeltovens. Waarschijnlijk is dus alleen van herverhittingsovens uit te gaan en moeten de 
verschillen tussen de ovens eerder chronologisch verklaard worden. 

728 Panhuysen, 1996, 22-23

729 Panhuysen, 1996

730 Naar Hoevenberg, 2007; Vos, 2002; 2004

731 Vos, 2004. Dendrodateringen variëren van veldatum 56 BC ±5 tot veldatum najaar/winter 362-363 AD

732 Wetzels, 2004
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Behoudens de ovenresten en drie waterputten zijn ook enkele kuilen en paalsporen gevonden. Onder 
andere kunnen drie vierpalige (spiekerachtige) structuren worden gereconstrueerd. Negen overige grote 
paalkuilen, waarvan zes een vulling met stenen bezaten, wijzen op een grotere structuur die mogelijk met 
een werkplaats van doen heeft. Een precieze plattegrond kon helaas niet gereconstrueerd worden.  733 

2.12.5 Thema e Locatiekeuze
In het Maasdal lijken de hogere delen in het landschap de belangrijkste locaties voor bewoning. Zo liggen 
in ieder geval de bekende villa’s steeds op hogere ruggen of koppen op het Geistingenterras. 
Met betrekking tot graven zijn we matig geïnformeerd. Natuurlijk bevinden zich grafvelden langs de 
uitvalswegen van Maastricht, maar de precieze contouren van deze grafvelden ontbreken. Het pas ontdekte 
grafveld te Itteren-Emmaus 1 wijst wederom op het bewust in gebruik nemen van een oudere begraaflocatie 
met territorial markers uit de Prehistorie. Waarschijnlijk schuilt hierachter het claimen van (landbouw)
gronden en een symbolisch machtsvertoon: met een verwijzing naar ‘eigen’ voorouders in het gebied kon 
men zich legitimeren als (groot)grondbezitter of zichzelf als reeds lang gevestigde macht presenteren (zie 
ook § 2.1.3 en § 2.8.3). 

2.12.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
In het gebied bevinden zich een vicus, meerdere villa’s en meerdere belangrijke transportroutes. Dit alles 
maakt het aannemelijk dat de bewoners in het gebied sterk in de Romeinse samenleving geïntegreerd 
waren, waarschijnlijk op zowel economisch, sociaal, cultureel als ideologisch gebied. Dit geldt natuurlijk 
met name voor de vicus van Maastricht. Als regionaal centrum en strategisch knooppunt was Maastricht 
zowel voor de Romeinse autoriteiten van belang (zie bijv. Jupiterpijler, § 2.12.7) als ook voor het 
omliggende platteland: hier werden de agrarische producten verzameld en verder verhandeld. 

2.12.7 Thema g Rituele praktijken 
In het gebied is alleen een heiligdom uit Maastricht bekend; van het omringende platteland niet. 
In Maastricht zijn tijdens het onderzoek bij het Derlon hotel resten van een heiligdom gevonden, bestaande 
uit een ommuring (temenos) met rijk versierde toegangspoort, een kleine overdekte ruimte en een klein 
ommuurd perk (maceria) met resten van een monumentale Jupiterpijler.  734 De rijk versierde toegangspoort 
geeft aanleiding tot een relatie met de monumentale pijler, waarbij siermotieven als de adelaar met krans in 
de bek en eikenloof verwijzen naar Jupiter en de keizercultus. 
De pijler zelf was waarschijnlijk ruim 6 of 7 m (!) hoog en bestond uit vier of vijf nisgeledingen met goden 
naar alle vier de zijden, terwijl daar bovenop nog een meer dan 2 m hoog vrijstaand beeld van Jupiter 
moet hebben gestaan (figuur 2.12.3).  735 De maceria met zuil en sculpturen van uitsluitend religieuze aard 
wijzen op een heiligdom of fanum op deze locatie.  736 De dimensies van de pijler, evenals de uitzonderlijke 
iconografie van enkele voorstellingen, de hoge kwaliteit van het beeldhouwwerk, het gebruik van kalksteen 
uit de steengroeven van Norroy en imitaties in het Rijnland wijzen er volgens Panhuysen voorts op dat de 
pijler hoogstwaarschijnlijk een officiële wijding gold naar aanleiding van een historische gebeurtenis.  737 

733 Een opgravingsplattegrond wordt helaas niet getoond.

734 Panhuysen, 1996, 203-214

735 De fundering bestond uit een monolithische grondplaat van Belgische kolenzandsteen van bijna 2 x 2 m op een een 

fundering van breuksteen en grind. De zuil kan gereconstrueerd worden op basis van verschillende fragmenten van 

de peiler en het meer dan levensgrote beeld er bovenop. Panhuysen, 1996, 203-210

736 Panhuysen, 1996, 205. Het heiligdom loopt ook door tot onder de Onze Lieve Vrouwekerk (waarin ook fragmenten 

van de Jupiterpeiler zijn gevonden), die waarschijnlijk de opvolgster is van de laat-antieke of vroegmiddeleeuwse 

bisschopskerk. 

737 Panhuysen, 1996, 214
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Figuur 2.12.3

Graven en grafvelden wijzen voor wat betreft locatiekeuze (langs wegen, buiten de vicus) als ook voor wat 
betreft de begrafenisgebruiken (begraafwijzen én bijgiften) op enige romanisering (zie § 2.12.3). Interessant 
is ook het in Itteren-Emmaus 1 vastgestelde hergebruik in de Romeinse tijd van een oudere begraafplaats. 
De opgravers vermoeden dat de oude begraafplaats nog herkenbaar is geweest en dus aan een bewuste 
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locatiekeuze. Volgens Hiddink die dit vaker binnen het MDS-gebied vaststelde, had dit gebruik van een 
prehistorische territorial marker het doel de landbouwgrond waarop men woonde voor zich te claimen.  738 

Rituele deponeringen in natte landschappen of nederzettingen zijn niet bekend.

2.12.8 Thema h Langetermijn perspectief
In het gebied zijn weinig resten uit de Late IJzertijd bekend, terwijl continuïteit tot nu toe moeilijk is vast 
te stellen. In Maastricht zijn bijvoorbeeld kuilen uit de Late IJzertijd vastgesteld onder het wegdek van de 
Romeinse weg aan de Plankstraat. Ter hoogte van het Derlon Hotel werden onder het heiligdom resten 
van een ouder weggetje met Maaskeien gevonden. Het driemeter brede weggetje is echter niet dateerbaar. 
Mogelijk heeft op vindplaats 5 van Maastricht-A2 passage bewoningscontinuïteit vanuit de (Late) IJzertijd 
bestaan, maar zeker is dat niet. De Romeinse vondsten dateren daar tussen 50 n. Chr. en de 3e eeuw, terwijl 
ook sporen uit de IJzertijd aanwezig zijn.
Met betrekking tot de laat-Romeinse tijd en de overgang naar de Vroege Middeleeuwen bestaan vooral 
gegevens uit Maastricht zelf. Hier wijzen verschillende vondsten op bewoningscontinuïteit vanuit de laat-
Romeinse tijd tot in de Vroege Middeleeuwen. Zo zijn in het pandhof van Sint Servaas bijvoorbeeld graven 
aangetroffen die vanaf de 3e eeuw tot in de Vroege Middeleeuwen dateren. 
In de Romeinse villa van Borgharen-Pasestraat zijn Merovingische graven ín het hoofdgebouw gevonden, een 
fenomeen dat ook van andere locaties bekend is (bijvoorbeeld de villa van Obbicht, zie § 2.11.2). De villa zelf 
zou wel eens tot in de vroege 5e eeuw in gebruik kunnen zijn geweest, maar dit is niet duidelijk (zie § 2.12.2).

2.12.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
Onlangs is in Maastricht-Amby een Keltische muntschat gevonden met 41 gouden staters en 78 zilveren 
‘regenboogschoteltjes’ van het triquetrum type.  739 Een kleine opgraving heeft duidelijk gemaakt dat de 
deponering niet binnen een nederzetting of heiligdom heeft plaats gevonden. De gouden staters zijn van 
het type Scheers 31, waarvan wordt aangenomen dat zij door de Eburonen zijn geslagen. De zogenaamde 
‘regenboogschoteltjes’ hoogstwaarschijnlijk ook. Daarnaast wijzen de ‘regenboogschoteltjes’ op verbanden 
tussen Germaanse en Keltische groepen, aangezien zij oorspronkelijk (in gouden staters) in het Duitse 
Hessen werden geslagen en daarna, in zilver en brons, vooral in het Nederrijnse gebied (vooral het 
Nederlandse rivierengebied) voorkomen. De complete schat van Amby wordt op basis van zijn samenstelling 
kort voor 52 v. Chr. gedateerd, ofwel aan het einde van de Gallische Oorlogen. Het bijzondere hiervan is 
dat de schat hiermee met een historisch gegeven gerelateerd kan worden: de genocide van de Eburonen 
door Caesar. Nadat de Eburonen in 54/53 v. Chr. onder Ambiorix de Romeinen een gevoelige nederlaag 
hadden toegebracht, liet Caesar de Eburonen in 53 en 51 v. Chr. uitmoorden. De relatie tot deze historische 
gebeurtenis blijkt niet alleen uit de datum: de zilveren ‘regenboogschoteltjes’ bevestigen ook de historisch 
overgeleverde steun aan de Eburonen van Germaanse stammen.
In de laat-Romeinse tijd speelt Maastricht een belangrijke militaire rol, zoals blijkt uit de aanleg van een 
stenen castellum (vanaf 333 n. Chr.) en herstelwerkzaamheden aan de stenen brug. Het castellum ommuurde 
een oppervlakte van ruim 1,5 ha, waarmee de brug verdedigd kon worden en herbergde onder andere een 
groot horreum. Het castellum is gebouwd ten tijde van keizer Constantijn (307-337n. Chr.) en maakt deel 
uit van een uitgebreid verdedigingsprogramma, waarbij meerdere stenen versterkingen werden aangelegd 
(zoals in Cuijk, Nijmegen en Keulen) en ook de Romeinse weg en de bruggen van Cuijk en Maastricht werden 
opgeknapt (zie ook § 2.13.9). Archeologisch onderzocht zijn in Maastricht vier van de waarschijnlijk tien ronde 
torens van het castellum, net zoals delen van de walmuur, de gracht en de westelijke poort.  740 

738 Hiddink, 2003, 47-52

739 Roymans & Dijkman, 2012

740 Mientjes, 2012
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2.12.10 Thema j Materiële cultuur 
Suburbane bewoning
Talrijke vondsten uit Maastricht van keramiek, natuursteen, metaal en glas wijzen op een rijke materiële 
cultuur en een sterk geromaniseerde levensstijl, waarbij regelmatig met behulp van steen werd gebouwd 
en/of een hypocaustum werd gebouwd. Met het onderzoek “In den Pellicaen” is voor het eerst een groot 
Romeins aardewerkcomplex met ruim 6000 fragmenten volledig gepubliceerd.  741 Het aardewerk wordt 
in het rapport uitgebreid voorgesteld en levert onder andere een interessante kwantificatie van het 
gedetermineerde aardewerk op (tabel 2.12.2), waarmee andere vindplaatsen vergeleken kunnen worden. 
Opvallend in vergelijking met Venlo (figuur 2.4.14) zijn bijvoorbeeld een hoog percentage terra sigillata en 
een laag percentage ruwwandig. 

Aardewerkcategorie  Aantal Percentage 

Amfoor  246  4.08 % 

Gallo-Belgisch aardewerk2  1292  21.45 % 

Dolium  499  8.28 % 

Geverfd3  535  8.88 % 

Gladwandig  1351  22.42 % 

Gladwandig-gesmookt  56  0.93 % 

Handgevormd  31  0.51 % 

Ruwwandig  466  7.73 % 

Terra sigillata  493  8.18 % 

Wrijfschaal  128  2.12 % 

Niet-gedetermineerd  929  15.42 % 

Totaal  6026 100.00 % 

Tabel 2.12.2 Het aardewerk van de opgraving/begeleiding “In den Pellicaen” te Maastricht

Rurale bewoning
Helaas heeft in het gebied niet of nauwelijks grootschalig onderzoek plaats gehad, waardoor ensembles 
van volledige nederzettingen of grafvelden ontbreken en deze ook niet met andere vindplaatsen vergeleken 
kunnen worden. De enige uitzondering betreft het kleine grafveld van Itteren-Emmaus 1,  742 dat volledig 
gepubliceerd is en op een volledig in de Romeinse samenleving geïntegreerde begraafgemeenschap 
wijst. Naast het meegegeven aardewerk en glas waren echter nauwelijks andere vondsten aanwezig. 
Het vondstmateriaal van het grafveld bestaat uit menselijke en dierlijke crematieresten, circa 173 meest 
onverbrande aardwerkindividuen (met name borden, bekers en kruiken, maar ook kommen, wrijfschalen en 
potten), vijf volledige stukken vaatwerk van glas en één 1 fragmentarische (flessen, kommen, aryballoi) en 
weinig metaalvondsten (met name spijkers en schoenspijkers en één munt). Het geheel wordt uitvoerig en 
ook per graf voorgesteld, zodat goede mogelijkheden voor vergelijking met andere grafvelden mogelijk zijn. 
Met de uitwerking van de wat grotere opgravingen Maastricht-Landgoederenzone (het vervolg op het 
proefsleuvenonderzoek A2-passage) en Heerlen-Buitenring zal vast meer waardevolle informatie over de 
materiële cultuur uit nederzettingen beschikbaar komen. 

741 Van Wilgen, 2012

742 Meurkens & Tol, 2011



234

2.13 Heuvelland
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Tabel 2.13.1 Overzicht Heuvelland

Legenda

+++ veel gegevens

++ wat gegevens

+ weinig gegevens

- geen gegevens

geel kenniswinst 2006-2013

2.13.1 Thema a Ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap
Landschap  743

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

743 Naar Verhoeven, 2007 en Van der Gaauw, 2008
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Als sublandschappen worden onderscheiden: lössplateaus, beek- en rivierdalbodems, kapen, droogdalen en 
hellingen.

Cultuurlandschap

Het heuvelland is een vruchtbaar gebied dat ook in de voorafgaande IJzertijd reeds enige bewoning kende. 
Hoogstwaarschijnlijk waren grote delen van de plateauterrassen en hellingen reeds in de Late IJzertijd 
ontbost en in cultuur gebracht. Gedurende de Romeinse tijd raakte het gebied dichter bevolkt, waarbij het 
landschap volledig in cultuur zal zijn gebracht. Een en ander ging samen met en werd ook versneld door de 
aanleg van een goede Romeinse infrastructuur, waarvan de hoofdwegen waarschijnlijk al in Augusteïsche 
tijd werden aangelegd. In het Duitse Rijnland bestaan bijvoorbeeld aanwijzingen hoe bij de aanleg van de 
eerste fase van de hoofdweg Tongeren-Keulen reeds rekening werd gehouden met percelen langs de weg.  744 
Voor het gebied ten zuiden van het Geuldal zijn echter nog steeds beduidend minder Romeinse vindplaatsen 
bekend als daarboven. Aangezien daar wel degelijk gunstige omstandigheden voor (ook grootschalige) 
landbouw bestaan, kan dit te maken hebben met een Wissenschaftslücke.  745 Anderzijds kan de hogere 
bewoningsdichtheid ten noorden van het Geuldal ook gerelateerd zijn aan de ligging van de weg Tongeren-
Keulen en de vicus Coriovallum.   746 

Palynologisch onderzoek

Palynologisch onderzoek heeft nog weinig plaats gehad, maar onderzoek naar botanische macroresten 
wat vaker. Duidelijk is dat de landschappen rondom de nederzettingen in hoge mate bepaald worden door 
akkers en weiden (nattere delen zoals beekdalen). Bos lijkt nauwelijks aanwezig, maar in of direct bij de 
nederzettingen komen veelal fruitbomen voor. Een belangrijk botanisch onderzoek is het onderzoek van 
Kooistra aan de villa van Voerendaal-Ten Hove, waarbij één pollenmonster en meerdere macromonsters zijn 
onderzocht.  747 Dit onderzoek leverde een duidelijk beeld op van ontwikkelingen in de agrarische economie 
van deze Romeinse villa. Zo bestond in de 1e eeuw een gemengd boerenbedrijf, waarbij zowel akkerbouw 
als veeteelt een belangrijke rol speelde. Vanaf de 2e eeuw echter werd akkerbouw belangrijker dan veeteelt 
en werd net als in de 3e eeuw een surplus van spelttarwe voor de markt geproduceerd. De 4e eeuw bood 
hetzelfde beeld maar de producties leken daar wel een stuk lager te liggen. In de 5e eeuw ontstond een 
compleet ander agrarisch productenpalet met rogge en gerst als belangrijkste producten. 
Uit het palynologisch onderzoek te Heerlen-Trilandis kan worden afgeleid dat deze nederzetting zonder 
(monumentale) steenbouw in een overeenkomstig landschap lag als de villa’s Voerendaal-ten Hove en 
Kerkrade-Holzkuil. Ook hier bestond een bomenarm landschap, met akkers en graslanden, terwijl behoudens 
gedomesticeerde noten- en fruitbomen ook mediterrane kruiden werden gekweekt. 
Pollenmonsters uit de gracht van de laat-Romeinse versterking Valkenburg-Goudsberg (310-360 n. 
Chr.) wijzen er op dat de wachtpost werd omgeven door een met kruidenrijk gras begroeide berm en gracht, 
liggend in een landschap met tarwe en gerstakkers.  748 In een eerste fase waren er zeer weinig bomen en 

744 Gaitzsch, 2008

745 Jeneson, 2013, paragraaf 6.3. De huidige vindplaatsenverspreiding heeft in grote mate te maken het ontstaan van de 

datasets door de tijd. Zo waren archeologen als Habets of archeologische vrijwilligers veel meer ten noorden van het 

Geuldal actief als ten zuiden daarvan. 

746 Jeneson, 2013, hoofdstuk 6. Behoudens de bodemsoort juist de nabijheid aan wegen en steden een belangrijke rol in 

de locatiekeuze te spelen.

747 Kooistra, 1996. Het kleinere pollenonderzoek bij Voerendaal binnen deze dissertatie is uitgevoerd door C.C. Bakels 

(Kooistra, 1996, 139-146).

748 Naar Hoevenberg, 2007
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struiken (8%), terwijl deze in de tweede fase sterk waren toegenomen (24%). 

Over het landschappelijk, vergelijkbare lössgebied in het aangrenzende Duitse Rijnland is veel meer 
informatie bekend. Aangezien van grotere aantallen pollenanalyses gebruik kan worden gemaakt, kunnen 
chronologische ontwikkelingen binnen het cultuurlandschap met meer detail gereconstrueerd worden.  749 Uit 
divers onderzoek blijkt dat reeds vanaf de IJzertijd grote delen van het landschap ontbost zijn. Naast het 
toenemende akkergebruik in drogere gebieden moesten toen ook bossen in vochtige en natte beekdalen 
blijkbaar al voor weidegronden wijken. Rond 400 v. Chr. (Midden IJzertijd) is een kleine teruggang te 
bemerken, terwijl vanaf 100 v. Chr. een verandering van producten (beter houdbare granen) én een 
duidelijke toename van akkergebruik worden waargenomen. Dit lijkt er op te wijzen dat reeds aan het eind 
van de Late IJzertijd surplusproducties voor de handel in graan hebben bestaan. In deze tijd zullen dus 
halfopen of vooral open landschappen hebben bestaan. 
Rond 50 v. Chr. vindt dan plotseling een duidelijke teruggang in het akker- en weide gebruik plaats, 
tegenover een enorme toename van bos. Deze opmerkelijke en kortstondige verandering lijkt een sterke 
aanwijzing voor een sterke decimering van de boeren bevolking door Caesar. De 1e eeuw n. Chr. blijkt 
dan weer zeer goed vergelijkbaar met die van het einde van de Late IJzertijd, maar vanaf de 2e eeuw 
nemen het akker- en weidegebruik nog verder toe. Gedurende de 2e en vroege 3e eeuw is dit door mensen 
geëxploiteerd landschapsgebruik blijkbaar het grootst. Een toename van boompollen en een minder 
intensief akkergebruik is dan bemerkbaar vanaf het einde van de 3e eeuw en gedurende de 4e eeuw. Aan 
het einde van de 4e eeuw neemt het percentage boompollen gedurende een korte fase weer iets af door 
een kleine opleving in het akkergebruik, om daarna, gedurende 5e tot 7e eeuw weer verder toe te nemen. 

2.13.2 Thema b Bewoning
Suburbane bewoning

Op de kruising van de twee hoofdwegen die door Zuid-Limburg lopen moet vanaf de vroege 1e eeuw de vicus 
Coriovallum zijn ontstaan. Aangezien minstens de weg van Boulone-sur-Mer naar Keulen al in Augusteïsche 
tijd is aangelegd, is de vicus waarschijnlijk reeds in de vroeg-Romeinse tijd ontstaan. De vicus ligt op een 
strategische brede verhoging tussen twee beekdalen (de Geleenbeek in het westen en de Caumerbeek in het 
oosten) en kan gezien de te reconstrueren begrenzingen, aan de hand van grafvelden in het westen, zuiden 
en noorden en een industriële zone voor pottenbakkers in het oosten, afmetingen van circa 1000 x 500 m 
hebben gehad. Alhoewel op meerdere locaties vondsten van muurwerk en wegresten (van meerdere wegen) 
zijn aangetroffen blijft het beeld van de vicus door de tijd, de lay-out met insulae en percelen en huizen en 
openbare gebouwen op deze percelen, grotendeels onduidelijk. Heerlen heeft lange tijd een archeologische 
dienst gehad, zodat in het verleden vele waarnemingen geregistreerd zijn en een enorm aantal vondsten 
bekend zijn. Helaas echter bestaat vooral fragmentarische informatie, die niet of nauwelijks gepubliceerd 
is. De bekendste vondsten betreffen natuurlijk de thermen en verschillende pottenbakkersovens. De resten 
van het thermenmuseum werden na eerdere opgraving in 1940 in de jaren ’70 weer blootgelegd om in de 
vorm van het Thermenmuseum voor publiek te worden opengesteld. Het onderzoek aan het badhuis zelf 
is echter nooit afgesloten. Niet alleen vanwege ontbrekende eindpublicaties maar ook omdat verschillende 
vragen naar het ontstaan en de ontwikkeling van het complex nog niet beantwoord zijn.  750 Met het sinds kort 
gelanceerde plan voor een renovatie van het museum zal ook dit onderzoek aan het badgebouw zelf worden 

749 Zie onder andere Bunnik, 1999; Knörzer et al., 1999; Knörzer, 2007; Meurers-Balke & Kalis, 2006; Kalis & Meurers-

Balke, 2007

750 Mondelinge mededeling Jeneson. De opgravingsplattegrond verenigt op dit moment delen uit verschillende 

perioden. Zo lijkt een ouder gedeelte te reconstrueren, die gezien zijn symmetrische opbouw vergelijkbaar is met 

militaire badarchitectuur uit de 1e eeuw.
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voortgezet (inclusief een zeer gewenste publicatie) en staat ons dus nog iets te wachten. De vicus van 
Coriovallum is natuurlijk ook bekend vanwege de meer dan 40 pottenbakkersovens die hier gevonden zijn 
en waarmee dus daadwerkelijk van industriële activiteiten kan worden gesproken.  751 De diverse vondsten 
van Coriovallum betreffen vooral vondstmateriaal, maar ook nederzettingsresten als stenen funderingen en 
kelders, resten van Romeinse wegen en graven. 
Op een laat-Romeinse fase in Coriovallum, met bewoning rond 400 n. Chr., wijst – behoudens een aantal 
vondsten uit deze periode – een dubbelle greppel pal achter de thermen, die op een aantal locaties is 
aangetroffen. Het is echter zoals gezegd onbekend hoe de vicus er in de verschillende perioden heeft 
uitgezien en ook of wel of geen bewoningscontinuïteit heeft bestaan. 

Figuur 2.13.1 Vicus Coriovallum

Van een tweede vicus in het gebied, Rimburg, is nog veel minder bekend. Van deze veel kleinere vicus zijn 
nederzettingsresten gevonden aan beide zijden van de Worm, die hier de de grens vormt tussen Nederland 
en Duitsland. Aan de Nederlandse zijde strekken de resten zich slechts uit over zo’n 100-150 m, tussen de 
Worm en de Palenbergerweg.  752 Enkele onderzoeken uit het einde van de 19e eeuw en de jaren ’70 van de 
20ste eeuw wijzen op een weg met twee fasen en bebouwing (zowel hout- als steenbouw) aan beide zijden 
van de weg die tot de brug over de Worm leidt. In Archis wordt gesproken over een hoge spoordichtheid 
en een goede conservering; het betreft de enige vicus in Nederland die niet verstoord of overbouwd is. 
Ongeveer 750 m ten zuidwesten van de vicus lijkt bij Rimburg-Steenenbergweg sprake van een heiligdom 
te zijn, naar aanleiding van een daar aangetroffen wijsteen (zie § 2.13.7).  753 

751 Met uitzondering van Bloemers & Haalebos, 1973 bestaan echter geen volledige publicaties.

752 AMK 744.

753 Van Hoof & Van Wijk, 2007, 16 en Archis-waarneming 19384
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Onderzoek vanaf 2006
In de Dr.Poelstraat vond na een proefsleuvenonderzoek in 1998 in 2006 een opgraving plaats (735 m2), 
waarbij een klein bijgebouwtje, een (houskool)meiler, meerdere kuilen, paalsporen, een spitsgreppel 
en twee aardewerkovens met bijbehorende werkkuil werden aangetroffen.  754 Alhoewel geen duidelijke 
bewoningsstructuren zijn aangetroffen, gaan de onderzoekers uit 2006 er vanuit dat het gebied op basis van 
vondsten eerst als gewone woonlocatie (eind 1e - begin 2e eeuw) in gebruik is geweest, alvorens vanaf de 
tweede helft van de 2e eeuw een pottenbakkerswerkplaats op dezelfde locatie ontstaat.  755 Het zou daarbij 
om achterterreinen van woonpercelen kunnen gaan, waarvan in 1924 tijdens de aanleg van de Dr.Poelstraat 
meerdere gebouwresten zijn aangetroffen die vermoedelijk uit de Romeinse tijd dateerden. 
De pottenbakkersovens dateren vanaf de tweede helft van de 2e en lijken eind 3e eeuw uit gebruik te zijn 
geraakt (voor beschrijving ovens, zie § 2.13.4). Beide bezaten echter ook een voorganger die niet gedateerd 
kan worden. De ovens bevinden zich circa 100 m ten westen van een concentratie van aardewerkovens aan 
de Putstraat, een pottenbakkerswijk aan de oostelijke rand van de vicus. De ovens kunnen dus als de uiterst 
westelijke grens van deze wijk worden opgevat. 
De houtskoolmeiler (opgegraven in 1998) was 2,50 m lang, 50 cm breed en maximaal 60 cm diep.  756 
De kuil lijkt een iets oudere datering te hebben, eind 1e eeuw, maar past functioneel natuurlijk bij de 
aardewerkovens. De kuil bezat spitsvormige profielen zodat de bodem van de kuil slechts 25 cm breed was. 
Tijdens het onderzoek in 2006 bleken langs twee zijden buiten de meiler wandgreppeltjes te liggen, die 
mogelijk met een bijgebouwtje te maken hebben gehad.
Een zeer opmerkelijk vondst betreft een noord-zuid verlopende spitsgracht, met een duidelijk andere 
oriëntatie als het bijgebouwtje, die meerdere fases blijkt te hebben gehad. De greppel bezat in het vlak een 
breedte van circa 1 m en een diepte van maximaal 1,45 m, zodat deze oorspronkelijk (aan en vanaf het 
antieke loopniveau) circa 1,50 m breed en 2 m diep moet zijn geweest. 
De breedte, diepte en spitse vorm van de greppel behoren niet bij een weg- of perceelsgreppel en al 
helemaal niet bij een funderingsgreppel. Precies dezelfde dimensies komen we echter wel tegen bij 
militaire veld- of marskampen, legerplaatsen dus die snel van een bepaalde verdediging voorzien moesten 
worden. De nu aangetroffen greppel heeft een andere oriëntatie dan die van het verdedigingssysteem 
achter het Thermenmuseum en behoort dus tot een andere fase. Mogelijk gaat het om een iets ouder 
verdedigingssysteem, uit de (late?) 3e eeuw, maar dit blijft volledig speculatief; de greppel is niet nader 
dateerbaar dan van ná 130 n. Chr.

Aan de Valkenburgerweg werden in 2007 proefsleuven en opgravingen uitgevoerd op een terrein, waar 
in het verleden reeds verschillende Romeinse gebouwresten én een grindpakket van de Romeinse weg 
van Boulogne-sur-Mer naar Keulen tevoorschijn waren gekomen.  757 Met de opgraving in 2007 werd een 
oppervlak van circa 1.050 m2 onderzocht en werden de oude vondstmeldingen bevestigd. De Romeinse 
weg bleek diagonaal door het onderzoeksgebied te lopen en bestond uit een circa 9 m breed grindpakket 
(zie § 2.13.4). Direct ten zuiden langs de weg bevond zich een ‘lege’ maar verder onbepaalde strook met 
een breedte van circa 10 m, tussen de weg en eerste bebouwingsresten. De dichtst aan de weg gelegen 
gebouwresten betreffen funderingen van een gebouw dat noord-zuid (haaks op de weg) minstens 23 m lang 

754 Het onderzoek in 1998 werd uitgevoerd door A. Bosman. De gegevens en vondsten zijn uitgewerkt na afloop van het 

onderzoek in 2006, uitgevoerd en uitgewerkt door A. Veldman (2007).

755 Veldman, 2007, 41 en 54-55

756 Veldman, 2007. Aangezien in eerste instantie aan een zogenaamde rookkuil werd gedacht, werd het houtskool 

nader onderzocht en bleek het om divers hout te gaan. Omdat dierlijke vetten ontbraken, kan het hier niet om een 

rookkuil voor vlees of vis zijn gegaan. Gezien de nabijheid van aardewerkovens lijkt daarom een meiler een betere 

interpretatie.

757 Tichelman, 2007; Tichelman & Janssens, 2012
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en 7 tot 8,5 m breed was.  758 Dit gebouw is in de tweede helft van de 2e eeuw aangelegd en halverwege de 
3e eeuw uit gebruik geraakt na een hevige brand. Het gebouw bezat onder andere een kelder en resten van 
een praefurnium, maar was op de kelder na zeer slecht bewaard gebleven. Zelfs van een hier in 1960 nog 
aangetroffen betonnen ondervloer (met hypocaust-zuiltjes) werd in 2007 niets terug gevonden. Opmerkelijk 
was een greppel rondom de naast elkaar gelegen kelder en praefurnium: de greppel was voor de helft 
opgevuld met blauwgrijze beekklei, blijkbaar om deze ruimten tegen vochtinvloeden te beschermen. 
Meerdere paalkuilen bewijzen dat vóór de steenbouw op het terrein ook traditionele houtbouw met zware 
dakstijlen aanwezig is geweest.  759 Helaas is weinig van deze bewoningsresten uit het einde van de 1e eeuw of 
het begin van de 2e eeuw bewaard gebleven. Daarom blijft onbekend of gebouwen toen haaks op of parallel 
aan de Romeinse weg hebben gelegen, maar voorlopig is uit te gaan van het eerste.

Rurale bewoning

Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat in het villa-landschap van Zuid-Limburg, het grootste gedeelte 
van de Romeinse nederzettingen uit villa’s zou bestaan (circa 80-90%). In 2006 ging het daarbij om 53 
monument die als villa geregistreerd stonden en 250 ARCHIS-waarnemingen.  760 Uit onderzoek van Jeneson 
naar het villa-landschap tussen Keulen en Tongeren is echter gebleken dat in deze lössgebieden veel vaker 
ook andere nederzettingen dan villa’s voorkomen, nederzettingen die in tegenstelling tot villa’s juist geen 
monumentale gebouwen bezaten.  761 Volgens Jeneson hebben waarschijnlijk bijna evenveel van deze non-
villa’s als villa’s bestaan.  762 Uit onderzoek van Habermehl is naar voren gekomen dat de begrippen villa en 
non-villa niet te zwart-wit moeten worden genomen.  763 Hij bestudeerde landelijke nederzettingen tussen de 
Rijn, het Kanaal en Noord-Frankrijk en ontdekte dat vooral in het villalandschap veel differentiatie in het 
uiterlijk en de grootte van nederzettingen bestaat. 

In Zuid-Limburg zijn circa 20 van de 53 monumenten met villa’s reeds in meer of mindere mate onderzocht. 
Dit gebeurde vooral aan het eind van de 19e of het begin van de 20e eeuw, waarbij conform de tijdsgeest 
vooral de hoofdgebouwen zijn onderzocht. Deze onderzoeken hebben de plattegronden van bijna alle 
bekende hoofdgebouwen in Limburg opgeleverd, zoals die van Vaals-Lemiers, Bocholtz-Vlengendaal, 
Simpelveld I en II, Heerlen-Bovenste Caumer, Voerendaal-Ubachsberg, Voerendaal-Ten Hove, Valkenburg-
Ravensbosch, Stein, Buchten-Op den Helder, Nuth-Vaesrade, Kerkrade-Krichelberg en Mook-Plasmolen.  764 
Helaas echter is het niet of nauwelijks mogelijk enige fasering in de hoofdgebouwen te reconstrueren, laat 
staan voor het gehele complex. 

758 Enkele funderingen in de zuidoostelijke hoek van het onderzoeksgebied kunnen tot hetzelfde maar ook tot een ander 

gebouw hebben behoord. Indien zij tot hetzelfde gebouw behoren, heeft het gebouw een breedte van ruim 25 m.

759 Het gaat hoogstwaarschijnlijk om Alphen-Ekeren plattegronden, maar volledige reconstructies zijn niet mogelijk.

760 De Groot, 2008

761 Jeneson, 2013

762 Uiteindelijk komt zij op 347 landelijke sites in het gebied rond Heerlen (een gebied van 20 x 20 km) waarvan 53% 

nederzettingen met steenbouw, 26% nederzettingen met houtbouw en 21% nederzettingen van onbekende aard. 
Hiermee stelt zij dat villa’s waarschijnlijk maximaal 53% uitmaken en indien ook de “onbepaalde” nederzettingen 

als houtbouw geïnterpreteerd zouden worden zelfs een verdeling van bijna 1: 1 bestaat. Zie ook Jeneson, 2013, 

hoofdstukken 4 en 5

763 Habermehl, 2011. Habermehl stelde verschillende ontwikkelingstrajecten binnen de rurale nederzettingen vast, 

waarbij zich zowel regionale verschillen als ook algemene overeenkomsten voordoen, die met longterm developments 

(vanuit de IJzertijd) te maken hebben. Villa’s met stenen hoofdgebouwen vormen dus een momentopname binnen 

zo’n ontwikkelingstraject in een bepaald gebied.  

764 Van Es, 1981
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Na een opleving van het villa-onderzoek met opgravingen te Maasbracht (hoofdgebouw) en Voerendaal 
(volledige villacomplex) in de jaren ’80 van de vorige eeuw heeft sinds de Malta-wetgeving weer veel 
nederzettingsonderzoek in Zuid-Limburg plaats gevonden, met onderzoeken te Sittard-Hoogveld, Sittard-
Nusterweg, Kerkrade-Winckelen, Bocholtz-Schinnen, het AMR-project en natuurlijk de villa Kerkrade-
Holzkuil, de eerste volledig onderzochte én gepubliceerde villa van Nederland. Bij al deze onderzoeken 
ging het nagenoeg alleen om villaterreinen. Bij slechts twee of drie van de vindplaatsen werd vermoed 
dat (misschien) geen villa aanwezig was: de fragmentarisch onderzochte vindplaats Sittard-Hoogveld, de 
kleinschalig onderzochte vindplaats Sittard-Nusterweg (beide § 2.11.2) en waarschijnlijk ook Kerkrade-
Winckelen (zie onder). 

Hieronder zullen eerst de twee volledig onderzochte villacomplexen worden besproken en daarna het 
belangrijkste overige nederzettingsonderzoek, alvorens wordt overgegaan tot het onderzoek vanaf 2006. 

Villa Voerendaal-Ten Hove
Het hoofdgebouw van de villa van Voerendaal-Ten Hove was al door Habets (1892-1893), Holwerda (1929) 
en Braat (1947-1950) onderzocht,  765 alvorens tussen 1985 en 1987 het complete complex inclusief de 
bijgebouwen door de ROB werd opgegraven.  766 Helaas is het onderzoek nooit volledig gepubliceerd en blijft 
het verhaal van de ontwikkeling en ondergang van de villa grotendeels onbekend.  767 Alleen het botanisch 
onderzoek is wel volledig uitgewerkt (zie ook § 2.13.4).  768 

De oudste bewoningssporen in Voerendaal dateren uit de periode 50 v. Chr.- 50 n. Chr. (fase 1), waarin 
een forse greppel (3,50 m breed en 2,50 m diep) een gebied van minstens 90 x 74 m heeft omheind. Een 
tweede, veel ‘lichtere’ greppel die de eerste waarschijnlijk heeft opgevolgd, omsloot een veel groter gebied 
van 264 x 172 m. Zowel binnen als buiten deze tweede greppel zijn verschillende kuilen en paalsporen 
gevonden die tot deze vroegste periode lijken te behoren en waaruit enkele eenvoudige structuren van 
houtbouw gereconstrueerd kunnen worden.
In de tweede helft van de 1e eeuw (fase 2) wordt een eerste hoofdgebouw (27 x 20 m) aangelegd, waarbij 
waarschijnlijk al kalksteen wordt gebruikt. De overige (minstens twee) bijgebouwen zijn echter met 
behulp van houten palen en vakwerk gebouwd.  769 Gedurende deze fase worden meer omheiningsgreppels 
aangelegd en vinden verschillende ambachtelijke activiteiten plaats, zoals afgeleid kan worden uit 
vondsten van een aardewerkoven, rookovens  770 en ovens met slak. Begin 2e eeuw wordt het hoofdgebouw 
gesloopt en direct daarachter een groter nieuw hoofdgebouw van circa 50 x 20 m aangelegd, dat met enige 
veranderingen gedurende de 2e en 3e eeuw blijft bestaan (fase 3, zie ook figuur 2.13.2). Direct ten westen 
van het hoofdgebouw ligt een groot horreum en ten zuiden daarvan een badgebouw. Vanaf de zuidkant van 
het badgebouw naar het oosten loopt een muur die de pars urbana (circa 100 x 37 m) van de rest van het 
erf afscheidde. Op de zuidelijk aangrenzende pars rustica, die in het zuiden door een muur werd begrensd, 
zijn verschillende tegenover elkaar gelegen bijgebouwen A en C onderzocht. Daarbij werden onder andere 
aanwijzingen voor activiteiten als dorsen en het smeden van ijzer gevonden. Ten noorden, ‘achter’ het 

765 Braat, 1953

766 Willems, 1985, 1986a, 1986b & 1987; Willems & Kooistra, 1987 & 1988

767 We kunnen alleen beschikken over enkele korte, algemene beschrijvingen: naast publicaties van Braat, 1953; 

Willems, 1985, 1986a, 1986b & 1987 en Willems & Kooistra 1987, 1988, ook Kooistra, 1996.

768 Kooistra, 1996

769 Vanwege fosfaatvondsten in bijgebouw C1 wordt voor dat gebouw een stalfunctie aangenomen. Iets ten noorden 

daarvan is het slecht bewaarde bijgebouw I gevonden, waarin een kelderkuil werd aangetroffen.

770 Het gaat om smalle sleuven van circa 2,5 tot 3 m lang, vergelijkbaar langwerpige ovens als in Kerkrade-Holzkuil 

(Tichelman, 2005, 63). In enkele van deze ovens van Voerendaal is veel verbrand graan gevonden, zodat aan een 

functie in de voedselbereiding gedacht kan worden.
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hoofdgebouw werden drie kleine plattegronden aangetroffen. De twee kleinere, langs de omheining lijken 
als kleine heiligdommen geïnterpreteerd te moeten worden, één op basis van de plattegrond en de ander 
op grond van de aangetroffen scherven met graffiti.  771 Het badhuis kreeg water via een waterleiding, 
waarschijnlijk vanuit de bron van de Hoensbeek. De omvang van het villacomplex bedroeg circa 170 x 214 
m, ofwel 5 bij 6 actus.  772 Buiten het complex ten westen van gebouw C bevond zich een bassin, mogelijk 
een drenkpoel voor vee, terwijl ten oosten van gebouw A een palenconfiguratie een gebied van circa 75 x 55 
m omheinde. 

Figuur 2.13.2

Het einde van deze ‘hoofdfase’ van de villa speelt waarschijnlijk omstreeks het einde van de 3e eeuw als 
het horreum en delen van het hoofdgebouw afbranden. Het complex wordt daarna echter nog wel bewoond 
(fase 4), maar het is onbekend of continuïteit of een hiaat heeft bestaan. Bepaalde delen zijn na de brand 
ingebouwd en minstens één van de bijgebouwen lijkt ook tot in de 4e eeuw in gebruik. Ten noordoosten 
buiten het complex zijn tenslotte ook nog twee graven aangetroffen die in de vroege 4e eeuw dateren. 
Vanaf eind 3e eeuw kwamen andere mensen op het erf wonen, zoals blijkt uit structuren met houten palen, 
hutkommen, sleutelgatvormige ovens en een grafveldje.  773 Deze bewoning duurt voort tot in de 7e eeuw. 

771 Gebouw K en L in Willems, 1987

772 1 actus = 35,52 m, 6 x 5 actus komt neer op 15 iugera (3,78 ha).

773 De hutkommen en ovens wijzen op ambachtelijke activiteiten, niet op landbouw
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Figuur 2.13.3



243De Romeinse tijd

Villa Kerkrade-Holzkuil 
Het villacomplex Kerkrade-Holzkuil werd eerst middels een proefsleuvenonderzoek in 2001 onderzocht en 
gedurende een vlakdekkend onderzoek in 2002 volledig opgegraven (figuur 2.13.3).  774 Voor het complex 
kon een redelijk betrouwbare fasering worden opgesteld, waarmee verschillende ontwikkelingen door de tijd 
vervolgd kunnen worden. Het onderzoek aan en de driedimensionale reconstructie van het hoofdgebouw heeft 
ook veel informatie over de architectuur, gebruikte technieken en ruimtelijke indeling van het hoofdgebouw 
opgeleverd. Het hoofdgebouw kende vier fasen, waarvan vooral de fasen B en C, respectievelijk halverwege 
en eind 2e eeuw, monumentale gebouwen waren met meer dan een meter diep gefundeerde en 60 cm brede 
muren.  775 De nederzetting Kerkrade-Holzkuil wordt aan het eind van de 1e eeuw n. Chr. gesticht. Het gaat 
dan eind 1e - begin 2e eeuw om een kleine nederzetting van circa 1 ha, met 6 of 7 gebouwen (figuur 2.13.4). 
Opvallend is dat direct vanaf het begin een duidelijke ordening van de gebouwen aanwezig was: drie gebouwen 
(waarvan twee woonhuizen) uit de eerste fase liggen precies op één as die gedurende de volgende fases 
van het complex ook de hoofdas (met hoofdgebouw) van het villacomplex blijft. Deze posities op de hoofdas 
werden ook gedurende alle volgende fasen tot eind 3e eeuw door woongebouwen ingenomen en wijzen op 
een sterke continuïteit in de ordening van gebouwen (en functies?) op het villacomplex. Het middelste gebouw 
betreft het gebouw onder het (stenen) hoofdgebouw. Aan het begin van de 2e eeuw groeide de omvang van 
het complex naar maximaal 200 x 100 m (2 ha) met zes tot negen gebouwen, waarvan waarschijnlijk twee of 
drie woongebouwen waren (fase 2). De aanleg van het eerste met steen gefundeerde hoofdgebouw, centraal 
op de hoofdas, getuigt van een bepaalde hiërarchie binnen deze nederzetting. Gedurende het verdere verloop 
van de 2e eeuw (fase 3) zette de groei zich verder voort en kan het complex circa 225 x 160 m (3,6 ha) groot 
zijn geweest.  776 Het complex bestond toen uit acht tot tien gebouwen, waarvan minstens drie woongebouwen. 
Opvallend in fase 3 is de constructie van hoofdgebouw B (vanaf 125/150 n. Chr.) dat het imposante karakter 
van een klassieke Romeinse villa (31 x 17 m) krijgt, een villa met een porticus en een grote hal daarachter. 
Het verschil met de andere gebouwen is groot als men bedenkt dat de overige gebouwen van het complex 
nog in traditionele hout- en vakwerkbouw zijn gebouwd. Vanaf eind 2e of begin 3e eeuw (fase 4) wordt het 
hoofdgebouw met een hoekpaviljoen en een badhuis met hypocaustsysteem uitgebreid. Gedurende deze 
laatste fasen 4 en 5 van het complex (tot het einde van de 3e eeuw) wordt echter niet alleen het hoofdgebouw, 
maar ook het gehele complex monumentaler: tegenover het hoofdgebouw lijkt een poortgebouw aanwezig en 
verder zijn nu bijna alle gebouwen met behulp van stenen funderingen gebouwd. 

Op basis van de fasering kunnen verschillende tradities en ontwikkelingen worden vastgesteld. Zo liggen 
de gebouwen vanaf het begin tot het eind steeds op bepaalde gebouwassen en daarbinnen bovendien bijna 
alleen op dezelfde posities. Dat de ordening van de gebouwen niet willekeurig is, kan afgeleid worden uit het 
gegeven dat meerdere gebouwen worden vervangen door een opvolger op precies dezelfde locatie, terwijl 
genoeg ruimte bestaat elders te bouwen. De continuïteit in de ordening (gedurende meerdere generaties) lijkt 
niet alleen de gebouwposities te gelden, maar ook de functies binnen deze gebouwen. Dit laatste kan echter 
moeilijk bewezen worden, aangezien functies van gebouwen archeologisch moeilijk of niet aantoonbaar zijn. 
Met enig voorbehoud zijn bepaalde functies aan gebouwen toegeschreven, waarnaar men op twee tot drie 
woongebouwen gedurende fase 1 en drie tot vier woongebouwen gedurende de overige fasen komt. Het aantal 
bewoners lijkt daarmee na een aanvankelijke groei redelijk constant te blijven en ligt tussen de 12 en 40 
personen, waarschijnlijk eerder tussen de 20 en 40.  777 

774 Tichelman, 2005

775 Zie Tichelman, 2005, 51-92. Voor aanvang van gebouw B was de bovengrond grootschalig verwijderd en waren vanaf 

dit aangelegde werkniveau circa 60-80 cm diepe sleuven voor grindfunderingen gegraven.

776 De uiterste zuidoostelijke hoek hiervan ontbreekt echter als gevolg van erosie en/of afgraving ten behoeve van 

bruinkool en kon dus niet onderzocht worden.

777 Tichelman, 2005, 318
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Figuur 2.13.4
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Met betrekking tot ontwikkelingen in de huisbouw kan het volgende worden gezegd. Alle gebouwen die 
met behulp van houten palen waren gebouwd, hebben (uitgezonderd spiekers en kleine schuurtjes) een 
plattegrond van het type Alphen-Ekeren. Zowel plattegronden met alleen middenstijlen (het ‘oudere’ type) 
als plattegronden met middenstaanders én dakstijlen in de wanden (het zogenaamde ‘ontwikkelde’ type) 
komen voor. Uiteindelijk ontstaan éénbeukige gebouwen in steen- of steensokkelbouw. De nieuwe techniek 
met grind- of steenfunderingen doet in Kerkrade-Holzkuil blijkbaar zijn intrede vanaf het eerste kwart van 
de 2e eeuw, maar blijft gedurende bijna de gehele 2e eeuw beperkt tot het hoofdgebouw. Pas eind 2e eeuw 
of begin 3e eeuw wordt deze techniek ook in andere gebouwen op het complex toegepast.  778 
Een interessant aspect is de levensduur van de gebouwen. Deze kan niet tot in detail bepaald worden, 
maar in meerdere gevallen lijkt een levensduur van houten gebouwen van meer dan 30 jaar voor de hand 
te liggen. Op basis van de fasering van de Holzkuil lijkt het waarschijnlijk dat houten gebouwen (minstens) 
tussen 30 en 50 jaar hebben bestaan, terwijl gebouwen met stenen funderingen misschien wel 75 tot 100 
jaar lang in gebruik zijn geweest.

Een hiërarchisch onderscheid tussen verschillende bewoners kan voor de eerste fase van het complex (75-
100 n. Chr.) niet worden aangetoond. Vanaf de 2e eeuw is een hiërarchisch onderscheid natuurlijk duidelijk 
in de vorm van het hoofdgebouw en zijn latere verfraaiingen.
Met betrekking tot de bestaanseconomie en mogelijke surplusproducties heeft het botanisch onderzoek 
geen directe bewijzen opgeleverd. Het ligt echter voor de hand dat wel een surplus voor de markt 
geproduceerd is. Het grote gebouw I (30 x 11 m) moet hoogstwaarschijnlijk als graanschuur geïnterpreteerd 
worden en kon gemakkelijk de graanoogst van een groot landgoed van meer dan 100 ha herbergen. 

Overig nederzettingsonderzoek
Bij Nuth-Terstraten werden in 2002 de resten van een villa-nederzetting onderzocht, in het kader van de 
aanleg van een gastransportleiding.  779 Op het terrein werden een niet dateerbare holle weg, een grote 
kuil (6 x 4,5 m; veepoel?), een bijgebouw en een grote spieker of horreum (5,5 x 4,2 m) aangetroffen en 
50 m verderop nog een cluster met paalkuilen zonder herkenbare structuur en een grote kuil (13 x 7 m; 
veepoel?). Al deze sporen lijken uit de Romeinse tijd te dateren; alleen de grote spieker of horreum kon 
niet gedateerd worden.  780 Het meest opmerkelijk was het bijgebouw, omdat deze Alphen-Ekeren plattegrond 
grindfunderingen heeft in plaats van paalkuilen (zie figuur 2.13.5). Volgens de onderzoekers wijzen deze 
funderingen op een status als villacomplex en vormt het aangetroffen gebouw een bijgebouw. 
Tussen 2000 en 2005 werden in Zuid-Limburg in het kader van het zogenaamde AMR-project 18 villa-
monumenten met behulp van proefsleuven en/of boringen onderzocht.  781Een belangrijk resultaat van dit 
onderzoek was de vaststelling dat villacomplexen aan een enorme erosie onderhevig zijn. Op basis van 

778 Naast een Romeinse maatvoering moeten meerdere op ervaring gebaseerde werkwijzen hebben bestaan ten 

aanzien van de opbouw en uitvoering van architectonische of bouwtechnische details, vooral in het hoofdgebouw. 

Het is dan ook waarschijnlijk dat minstens voor het hoofdgebouw en het badgedeelte kennis aanwezig was in de 

vorm van een architect en/of bouwvakkers met Romeinse scholing en of ervaring in Romeinse bouwprojecten.

779 Hiddink & De Boer, 2003. Het gasleidingtracé doorsneed bij Nuth twee geregistreerde AMK-terreinen die in ARCHIS 

als villaterrein waren omschreven op grond van aardewerk en dakpanmateriaal. Tijdens het onderzoek bleek het 

gedeelte door AMK-terrein Nuth-Oude Moelenvoetpad ernstig geërodeerd en geen vondsten op te leveren, maar 

het onderzoek op het AMK-terrein Nuth-Terstraten wel.

780 Deze structuur wordt oversneden door het bijgebouw uit de Romeinse tijd en is dus ouder, maar hoe oud blijft 

onbekend.

781 De Groot, 2008. Het AMR-project beoogde een actualisatie van bestaande archeologische monumenten, waarbij in 

Zuid-Limburg 18 villa-monumenten zijn onderzocht. In totaal zijn 14 complexen door proefsleuven onderzocht, twee 

(alleen) door boringen en twee (alleen) middels een visuele inspectie. 



246

het onderzoek op complexen die in het verleden ook al eens waren onderzocht, werd namelijk zeer goed 
duidelijk hoe ernstig het degradatieproces in een periode van zo’n 50 tot 100 jaar was verlopen (ondanks 
een monumentstatus!). De algemene fysieke kwaliteit van de verschillende monumenten was zondermeer 
ernstig te noemen, zoals blijkt uit het gegeven dat acht van de elf villa’s (72%) redelijk tot slecht bewaard 
zijn. Één van de wat nader onderzochte villa-monumenten binnen het AMR-project betreft het villacomplex 
Meerssen-Onderste Herkenberg.  782 De toenmalige ROB voerde hier tussen 2001 en 2003 divers 
archeologisch onderzoek uit.  783 Het villacomplex ligt binnen een cluster van verschillende (waarschijnlijke) 
villa’s rond Meerssen en Valkenburg op de noordelijke (vlakkere) dalwand van het Geuldal, die door 
lieden als Habets, Holwerda en Goosens waren ontdekt. Habets stelde reeds vast dat de bewoners van 
het complex Meerssen-Onderste Herkenberg getuige de resten van een badgebouw met marmer enige 
status moeten hebben gehad. Met behulp van de aanvullende onderzoeken uit 2000-2003 blijkt nu ook dat 
het complex aanzienlijk groter moet zijn geweest dan voorheen werd aangenomen. Het complex met een 
hoofdgebouw van circa 50 x 30 m, lijkt nu circa 290 x 290 m (8,4 ha) groot te zijn geweest, wat betekent dat 
dit het tot nu toe grootste bekende villacomplex van Nederland is. 
Opmerkelijk was ook een grote greppel of gracht die bijna 5 m breed en 2,5 m diep was en verschillende 
fases kende. De gracht die over een lengte van 85 m gedocumenteerd kon worden, lijkt het complex langs 
de oostzijde te begrenzen, maar heeft geen enkel vondstmateriaal opgeleverd.  784 

Figuur 2.13.5

782 De Groot, 2005

783 De Groot, 2005. In 2000 vond eerst een waarderend proefsleuvenonderzoek op het archeologisch monument 

plaats. In 2001 werden ten zuiden (buiten) het monument, tijdens de aanleg van een regenwaterbuffer, resten van 

een bijgebouw met stenen funderingen onderzocht. In 2003 tenslotte werd een aanvullend proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd om de begrenzing van het complex te kunnen achterhalen. 

784 Als de greppel niet Romeins is, is een oudere datering gezien het ontbreken van vondsten het meest waarschijnlijk. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om een versterking uit de Late IJzertijd (zoals in Voerendaal, Eckelrade en Weert-

Molenakker) of een aardwerk van de Michelsbergcultuur uit het Midden-Neolithicum (zoals het aardwerk te 

Heerlen-Schelsberg).
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Kerkrade-Winckelen (1997) 
In 1997 werden te Kerkrade-Winckelen bij een opgraving van een circa 2.500 m² groot gebied in totaal vier 
gebouwtjes opgegraven, die gezien onderlinge oversnijdingen niet tegelijkertijd kunnen hebben bestaan.  785 
Het gaat om kleine Alphen-Ekeren plattegronden met drie en in één geval vier middenstijlen en met lengtes 
tussen 7,7 en 12 m. Behalve deze structuren zijn nog vier waterputten, enkele brandkuilen,  786 enkele 
grotere (leemwinnings?)kuilen en een zogenaamde ‘offerkuil’ aangetroffen. De vier waterputten konden als 
gevolg van de grote diepte nauwelijks onderzocht worden.  787 De offerkuil was een bijna vierkante kuil van 
2 x 1,5 m, die nog circa 1 m diep was. De zijden van de kuil waren hoogstwaarschijnlijk bekleed met hout, 
waarbij één van de zijde was ingeklapt. In de put werden negen bijna complete aardewerk potten gevonden 
en één figurine van terracotta in de vorm van een beertje (figuur 2.13.6).  788 Op basis van het aardewerk 
dateert het zwaartepunt van de bewoning relatief laat, namelijk tussen 170 en 240/250 n. Chr. Ondanks 
het feit dat de nederzetting geen resten van een villagebouw heeft opgeleverd, werd wel bouwmateriaal 
gevonden in de vorm van daktegulae, kalksteenblokken en grote natuursteenblokken met uitgehakte gaten. 
Hieruit zou men kunnen afleiden dat in de directe omgeving misschien toch een hoofdgebouw van een villa 
heeft bestaan. Tijdens een begeleiding in een groter aansluitend gebied zijn dergelijke resten echter nooit 
gevonden. 

Figuur 2.13.6

Onderzoek sinds 2006
Onderzoek sinds 2006 is uitgevoerd te Maastricht-Heukelstraat (2007), Landgraaf-Binnenring (2007), 
Maastricht-Dousberg (2008), Nuth-Diepenstraat (2008), Heerlen-Buitenring (2009), Maastricht-Lanakerveld 
(2009), Kerkrade-Kloosterradeplein (2010), Eckelrade-Putstraat (2011), Heerlen-Trilandis (2014) en 
Maastricht-Milleniumbos (2013).

785 Dijkstra,1997

786 De zogenaamde brandkuilen bestonden uit rechthoekige kuilen met grootste diameters van circa 1 m en diepten 

tussen 5 en 25 cm onder het vlak. In de kuilen werden dikke lagen houtskool aangetroffen, maar van sporen van 

verhitting ter plaatse wordt niet gesproken. Opvallend is wel dat deze sporen een concentratie vormden in het 

noordoosten van het opgravingsterrein.

787 Van de vier waterputten kon er van één een diepte bepaald worden (4,90 m -Mv), bij twee andere kon geen einde 

bereikt worden en alleen een minimale diepte aangegeven worden (7,8 en 4,2 m -Mv).

788 De complete stukken bestaan onder andere uit twee bekers, drie kruiken, een kookpot (Niederbieber 89) en een 

wrijfschaal. 
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In Maastricht-Heukelstraat zijn in 2007 resten uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen 
aangetroffen.  789 Uit de Midden IJzertijd dateren onder andere vier graansilo’s en minstens twee spiekers, 
maar uit de Romeinse tijd slechts enkele sporen en circa 100 keramiekvondsten. Opmerkelijk waren een 
diepe greppel en een kuil met laat-Romeins én laat-middeleeuws materiaal, die op activiteiten in de laat-
Romeinse tijd wijzen. 

Binnen het kader van de aanleg van de Binnenring tussen Heerlen en Landgraaf werden in 2006 
verschillende proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd.  790 Één van de deelgebieden (deelgebied 5) leverde een 
vindplaats op uit de Romeinse tijd, die direct aansluitend (binnen het tracé) is opgegraven.  791 Opgetekend 
werd een gedeelte van een nederzetting over een lengte van 60 m binnen het wegtracé, waarbij de 
nederzettingssporen in het noorden werden begrensd door een 2 tot 4,7 m brede greppel.  792 De opgraving 
leverde behalve de greppel twee gebouwen (huizen 1 en 2) van het Alphen-Ekeren type uit de 2e eeuw 
op en een brandkuil. De gebouwen liggen niet alleen parallel aan elkaar (met een onderlinge afstand 
van 20 m), maar ook aan de brede greppel. Huis 1 was goed geconserveerd en 24 x 8,3 m groot.  793 Het 
zadeldak werd niet alleen ondersteund door de vier middenstijlen, maar ook door twee centraal gelegen 
wandstijlen (in de plaats van een vijfde centrale middenstijl). Huis 2 was veel slechter bewaard met een 
breedte van 7,7 m en een lengte van minstens 16,5 m en bezat alleen middenstijlen. Opmerkelijk is dat in 
beide gebouwen een renovatie had plaats gevonden, waarbij enkele middenstaanders en/of wandstijlen 
vervangen zijn door nieuwe stijlen op grindfunderingen op dezelfde locatie.  794 De huizen (en beide fases) 
dateren in de 2e eeuw en zullen minstens gedeeltelijk gelijktijdig hebben bestaan. De onderzoekers gaan op 
basis van de gebruikte grindfunderingen uit van een villacomplex. Dit hoeft echter niet per se het geval te 
zijn, aangezien dergelijke grindfunderingen ook in Heerlen-Trilandis (zie onder) zijn gevonden. Opvallend 
is dat de twee gebouwen met een tussenafstand van 20 meter parallel aan elkaar liggen, waarbij er één 
vlak bij (en parallel aan) de omheining lijkt te liggen. Het tweede gebouw ligt dus ‘verder het binnenterrein 
op’., als het een villa is Dit komt niet overeen met de ordening op villaterreinen, waar de gebouwen niet 
op het binnenterrein maar steeds langs (en parallel aan) de omheiningen liggen (zie ook Voerendaal-Ten 
Hove en Kerkrade-Holzkuil). In dat geval liggen gebouwen dan alleen parallel aan elkaar als het om twee 
verschilende fases van het villacomplex gaat, waarbij een as met gebouwen zich verplaatste.  795 Enigszins 
vergelijkbaar met Landgraaf-Binnenring is de situatie bij Kerkrade-Kloosterraderplein (zie onder). Mogelijk 
hebben op deze villaterreinen veranderingen in de lay-out plaats gevonden, waarbij de as met gebouwen 

789 Hendrikx, 2007

790 In het vooronderzoek door Bilan (2003) werd een vervolgonderzoek voor 8 deelgebieden geadviseerd, maar tijdens 

het proefsleuvenonderzoek in 2006 werden alleen de vier zuidelijke deelgebieden onderzocht (de deelgebieden 5, 

6, 7 en 8).Van Hoof & Van Wijk, 2007

791 Van Hoof & Van Wijk, 2007

792 De brede greppel is over een afstand van 77 m vastgesteld, maar met een zeer verschillend uiterlijk: in het westen 

was de greppel 2 meter breed maar slechts 10 cm diep en in het oosten 4,70 m breed en 60 cm diep. Dit lijkt veel 

te breed voor een normale omheiningsgreppel (een colluviumgeul?). Het lijkt echter wel een begrenzing te vormen: 

ten noorden van de greppel zijn geen sporen gevonden.

793 In totaal werden 28 wandpalen aangetroffen, maar deze behoren aan twee fases van het gebouw.

794 Hiertoe waren de betreffende paalkuilen opgevuld met grind en grote stenen. Mogelijk gaat het alleen om het 

westelijke deel van het huis (Van Hoof & Van Wijk, 2007, 50-51

795 In Kerkrade-Holzkuil (Tichelman, 2005) komt het één keer voor dat gebouwen parallel aan elkaar én de omheining 

liggen, maar daar betreft dit slechts enkele meters en is ook van een fasering sprake waarbij de betreffende as 

waarop de gebouwen liggen zich verplaatste. Het gaat om gebouwen XXIV, XVII en XVI in de westelijke hoek van 

het terrein. Structuren XVI en XXIV kunnen mogelijk (ten dele) gelijktijdig zijn geweest (maximale tussen afstand 

circa 4-5 m), maar beide kunnen met de aanleg van structuur XVII niet meer bestaan hebben.
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zich (behoorlijk) verplaatste. Een andere mogelijkheid is dat de parallelle gebouwen niet op een villaterrein 
liggen, maar bijvoorbeeld haaks op een weg liggen en een (klein) wegdorp vormen. 

In Maastricht-Dousberg, direct ten westen van Maastricht, vond in 2006 een proefsleuvenonderzoek plaats 
(publicatie 2008),  796 waarbij resten van een Alphen-Ekeren plattegrond werden aangetroffen (vindplaats 2) 
die samen met een oudere waarneming van grindfunderingen (1979) een villaterein doen vermoeden. Een 
vervolgonderzoek heeft hier echter niet plaats gevonden. 

In 2008 werd in het kader van de verbreding van de Diepestraat te Nuth een bekend Romeins villacomplex 
(monument CMA 69B-031) onderzocht.  797 Het gehele complex, met onder andere een hoofdgebouw, twee 
bijgebouwen en een ommuring van 256 x 96 m, was al eind 19e eeuw onderzocht door Habets.  798 In 2004 vond 
in en rondom het hoofdgebouw een proefsleuvenonderzoek plaats in het kader van het AMR-project, waarmee 
Habets’ resultaten van het hoofdgebouw (locatie en oriëntatie) grotendeels bevestigd konden worden.  799 In 
2008 werden van het Romeinse villacomplex enkele kuilen, paalkuilen, verschillende muurfunderingen, een 
waterput en de zuidelijke en noordelijke omheining aangetroffen en vondsten uit vooral de 3e eeuw verzameld. 
Gebouwstructuren konden op het tracé niet duidelijk gereconstrueerd worden, maar opmerkelijk waren wel een 
fundering voor een centraal gelegen (pijler?)fundament en de aard van de zuidelijke omheining. De zuidelijke 
omheining werd gevormd door een dubbele greppel (onderlinge afstand circa 1,3 m) én (in een latere fase) een 
omheiningsmuur. Terwijl Habets getuige zijn tekeningen nog delen van een werkelijke omheiningsmuur aantrof, 
bestonden de resten van de omheining in 2008 alleen nog maar uit een ondiepe grindfundering bovenop 
de opgevulde binnenste omheiningsgreppel. Een leuk resultaat is dus dat de ommuring blijkbaar een latere 
omheining vormde. De noordelijke begrenzing lijkt ook door twee, ten dele parallel verlopende greppels te zijn 
gevormd, maar dit is niet zeker. Deze greppels lopen niet parallel met de zuidelijke omheining, hebben geen 
muurfundering opgeleverd en bezaten ook andere profielen. Een andere opmerkelijke vondst werd ongeveer in 
het centrum van het villacomplex gevonden, recht tegenover het hoofdgebouw. Behoudens een gedeelte van 
een bijgebouw met stenen fundering en een waterput werd hier ook een zware fundering met afmetingen van 
circa 1,40 x 1,60 m gevonden, die vermoedelijk als fundament voor een pijlermonument (Jupiterzuil?) hebben 
gediend.  800 

In het kader van de buitenring van Heerlen, ofwel Buitenring Parkstad Limburg (BPL), werd in 2009 een 
groot inventariserend onderzoek in de vorm van proefsleuven en karterende boringen uitgevoerd.  801 Op zes 
tracé-delen op het traject (T1-T6) vond een uitgebreid proefsleuvenonderzoek plaats, waarbij in totaal 19 
vindplaatsen werden aangetroffen. Slechts drie hiervan hebben een Romeinse datering: vindplaats 10 in tracé-
deel T5 en vindplaatsen 12 en 16 in tracé-deel T6. Vindplaats 10 betreft een grafveld (zie § 2.13.3).
Op vindplaats 12, te Brunssum-Allee, werden drie stookkuilen aangetroffen die alle op basis van 14C-analyses 
in de 1e of 2e eeuw n. Chr. dateren. Het gaat om rechthoekige kuilen, met relatief veel houtskool in de vullingen 
die verder geen vondstmateriaal hebben opgeleverd. Slechts bij één van de kuilen werden ook de typische 
hitteverschijnselen in de vorm van roodverbrande leem langs de wanden en de bodem vastgesteld. 

796 Ploegaert & Van Zijverden, 2008

797 Hensen, 2010

798 Habets deed onderzoek tussen 1896 en 1879. Hij maakt geen melding van paalsporen, zodat hij waarschijnlijk alleen 

opzoek was naar stenen (gefundeerde) gebouwen. 

799 De Groot, 2008

800 In de vlakbij gelegen waterput (waarvan alleen de bovenste twee meter zijn opgegraven) is voorts een monoliet van 

kwartsiet gevonden van 80 x 80 x 60 cm. Overige, bewerkte fragmenten die tot een dergelijke pijler kunnen hebben 

behoord zijn echter niet aangetroffen. 

801 Spanjer & Vanderhoeven, 2012
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Op vindplaats 16, te Brunssum-Amstenraderveld, werden resten van een nederzetting aangetroffen. 
Alhoewel het vondstmateriaal zich binnen het tracé over een gebied van circa 300 m uitstrekte werden de 
sporen slechts binnen een gebied van circa 150 m gevonden. Het gaat om slechts 11 paalkuilen (meestal 
ondiep) en 4 kuilen, waartoe onder andere een brandkuil behoorde. Een erg grote ronde kuil (diameter 7,5 
m) bleek geen waterput te zijn, zodat een interpretatie als leemwinningskuil of drenkpoel waarschijnlijk het 
best in aanmerking komt. Deze vindplaats is inmiddels verder onderzocht in 2013, maar hiervan bestaat 
nog geen publicatie.

In Maastricht-Lanaken, direct ten noordwesten van Maastricht, heeft in 2007 een proefsleuvenonderzoek 
plaats gevonden, waarbij vindplaatsen uit verschillende perioden zijn gevonden.  802 Het onderzoek heeft 
slechts één vindplaats uit de Romeinse tijd opgeleverd: een landelijke nederzetting (vindplaats 18). 
Aangezien de vindplaats door de Belgisch-Nederlandse grens wordt doorsneden, is alleen het oostelijk 
deel onderzocht. Opvallend is een omheining in de vorm van twee parallelle greppels, die ca. 5 m uit 
elkaar te liggen en een binnenterrein omheinen dat aan Nederlandse zijde 145 m lang is (figuur 2.13.7).  803 
De greppels zelf waren 1 tot 2 m breed en nog tussen 60 en 70 cm diep bewaard, wat behoorlijk is voor 
omheiningsgreppels. Aan de westelijke zijde is een smalle doorgang aangetroffen, terwijl daar ook een 
greppel haaks op de omheining loopt. Dit suggereert een toegangsweg aan die zijde. Binnen de omheining 
werden meerdere kuilen, paalsporen en een mogelijke drenkpoel aangetroffen. Het vondstmateriaal 
wijst op bewoning vanaf de vroege 2e eeuw tot in de 3e eeuw, terwijl op basis van een fragment van een 
Merovingische bolpot en vroegmiddeleeuwse of laat-Romeinse ruwwandige scherven een continuïteit 
tot in de laat-Romeinse tijd of de Vroege Middeleeuwen mogelijk lijkt. Hoewel keramisch bouwmateriaal 
aanwezig is, bestaan volgens de opgravers geen aanwijzingen voor stenen bebouwing. Op grond van 
identieke baksels van meerdere ruwwandige kookpotten vermoeden de onderzoekers dat lokaal aardewerk 
is geproduceerd. Een vervolg op dit onderzoek heeft helaas nog niet plaats gehad.

Omheiningen van Romeinse nederzettingen zijn op vele andere locaties in het lössgebied aangetroffen, 
maar dit systeem van Lanaken is opvallend te noemen. In de eerste plaats zijn de greppels zelf 1 
tot 2 m breed en nog tussen 60 en 70 cm diep bewaard, wat behoorlijk grote dimensies zijn voor 
omheiningsgreppels. In tweede plaats: als meerdere greppels worden aangetroffen, houden deze meestal 
meerdere fases van een nederzetting in en betreft de uitbreiding (of inbreiding!) niet precies dezelfde in alle 
richtingen. 

802 Meurkens & Van Wijk, 2008

803 Alleen aan de de oostelijke zijde kon de lengte vastgesteld worden: de binnenste greppel was ca. 145 m, de 

buitenste 155 m. Voorts lijken de vier hoekpunten precies op de windrichtingen te liggen.
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Figuur 2.13.7

Op Kerkrade-Kloosterraderplein (2010) werd al langer een Romeins villacomplex vermoed, aangezien 
bij werkzaamheden in 1922 “eenige M3 oude Romeinsche pannen” waren aangetroffen.  804 In het kader van 
een herinrichting als parkeerplaats werden in 2010 drie proefsleuven aangelegd (210 m2), waarbij naast 
een vuile laag met vondstmateriaal enkele paalkuilen, kuilen met grind en twee funderingsgreppels met 

804 Archis-waarneming 39129, waar als toponiem trouwens over het Oranjeplein wordt gesproken. In Archis worden 

Romeinse dakpannen en natuurstenen vondsten genoemd. Er wordt geen melding gemaakt van bijvoorbeeld 

muurwerk of funderingen.
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verbredingen werden aangetroffen.  805 Tijdens de aansluitende opgraving (995 m2) werden delen van drie 
gebouwstructuren aangetroffen, die alledrie parallel aan elkaar liggen (figuur 2.13.8).  806 Als gevolg van 
verstoringen in het noordwesten van het onderzoeksgebied, ontbreekt helaas steeds de noordwestelijke 
korte zijde van de gebouwen, zodat de lengte van de gebouwen onbekend blijft. Tussen structuren 1 
en 2 liggen circa 17 meter maar tussen structuren 2 en 3 minder dan één meter, zodat deze laatste 
twee waarschijnlijk niet gelijktijdig hebben bestaan. Structuur 1 betreft een tweebeukige structuur met 
grindkuilen, die bij een breedte van 8,5 m minstens 9 m lang is geweest. De grindkuilen (diameter circa 
80-90 cm) wijzen enige onregelmatigheden op. De grindkuilen in de wanden hebben bijvoorbeeld niet 
allemaal een tegenhanger in de andere wand, terwijl de kuilen zelf verschillende vullingen hebben. Twee 
verschillende steensoorten worden beschreven, waarbij in enkele alleen de ene steensoort, in andere 
alleen de tweede en in een enkele beide steensoorten zijn gevonden. In één kuil werd slechts één steen 
gevonden, zodat eigenlijk niet van een grindfundering sprake is. In ieder geval gaat het om secundair 
gebruikte (ook bewerkte) steenfragmenten. Aangezien zich hieronder ook zuilfragmenten bevinden, lijkt 
de voorgestelde datering van de structuur, eind 1e begin 2e eeuw, misschien wat vroeg. Mogelijk zijn hier 
meerdere fases van één gebouw aangetroffen (paalsporen én grind- of funderingskuilen, zie boven bij 
Landgraaf-Binnenring). Structuur 2 betreft een structuur met doorlopende grindfundering: een greppel die 
volledig is opgevuld met (schoon) grind. Het gaat om een structuur met een breedte van circa 9 m, waarvan 
in de lengte slechts 11 m onderzocht kon worden. De grindfundering is regelmatig verbreed, zowel op de 
hoeken, de korte als de lange zijden, wat met de draagconstructie van het gebouw te maken zal hebben 
gehad. Centraal binnen de plattegrond werd een haardplaats gevonden, die net zoals het daarin gevonden 
tafelaardewerk op een interpretatie als woonhuis wijst. Structuur 3 betreft een veel kleinere structuur met 
kleine paalkuilen, die blijkbaar ook met grind of steen zijn gevuld maar beschreven wordt dit niet. 

Figuur 2.13.8

805 Claes, Brijker & Reigersman, 2010

806 Huisman, 2010
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De structuren zouden als bijgebouwen van een Romeins villacomplex geïnterpreteerd kunnen worden, maar 
de informatie over de (complete) vindplaats is nu erg summier. Structuren 1 en 2 kunnen gelijktijdig hebben 
bestaan, maar structuren 2 en 3 niet. Bij een gelijktijdigheid (van gebouwen 1 en 2) is opvallend dat de 
gebouwen niet in elkaars verlengde liggen, zoals op de meeste villacomplexen gebruikelijk is, maar naast 
elkaar. Dit komt in Kerkrade-Holzkuil één keer voor, maar daar betreft dit slechts enkele meters en is ook 
sprake van een fasering waarbij de betreffende as waarop de gebouwen liggen zich verplaatste.  807 De vraag 
is of hier ook sprake is van een fasering, óf dat het misschien niet om een villacomplex gaat? Het zou ook 
om enkele gebouwen kunnen gaan die met de kopse zijde aan een weg hebben gelegen, zoals ook bij de 
vindplaats Landgraaf-Binnenring (zie boven) het geval zou kunnen zijn.
Op basis van het aangetroffen aardewerk denken de onderzoekers dat de vindplaats Kerkrade-
Kloosterraderplein al in de tweede helft van de 2e eeuw verlaten werd. Dit lijkt echter te voorbarig 
aangezien slechts een klein deel van het complex (grootte onbekend) is onderzocht, terwijl het voorkomen 
van funderingen met steen of grind een fenomeen is dat vooral vanaf de tweede helft van de 2e eeuw 
dateert. 

In Eckelrade-Putstraat (circa 6 kilometer ten zuidoosten van Maastricht) vonden in 2011 een 
proefsleuvenonderzoek en een aansluitende opgraving (6.100 m2) plaats, waarbij nederzettingsresten uit 
de Midden IJzertijd, mogelijk de Late IJzertijd én de Romeinse tijd zijn gevonden.   808 Eindelijk is hiermee 
ook eens een Romeinse nederzetting ten zuiden van het Geuldal onderzocht! Ondanks dat weinig 
sporen (en structuren) goed gedateerd kunnen worden, lijken drie gebouwen (een woongebouw en twee 
bijgebouwen), een rij palen en meerdere kuilen in de Romeinse tijd te dateren. Het gaat in alle gevallen 
om houtbouw; aanwijzingen voor steenbouw zijn niet gevonden. Bij de gebouwen is in één geval sprake 
van een Alphen-Ekeren plattegrond van circa 15 m, waarvan alleen de vier middenstijlen zijn gevonden. 
De twee bijgebouwtjes zijn duidelijk kleiner (6 m en 6,8 m lang) en bezitten eveneens alleen een middenas 
met (respectievelijk vier en vijf) middenstijlen. Opmerkelijk is een rij met 20 palen die, met één of twee 
doorgangen, in totaal over een afstand van 75 m gevolgd kon worden. De rij is vergelijkbaar met vondsten 
in de villa’s van Kerkrade-Holzkuil en Hoogeloon, waar dergelijke rijen als hekwerk zijn geïnterpreteerd: 
in Kerkrade-Holzkuil rondom de gehele nederzetting en in Hoogeloon rond alleen het hoofdgebouw.  809 
In Eckelrade is slechts één lange lijn aangetroffen, terwijl zowel ten noorden als ten zuiden van de rij 
Romeinse sporen zijn gevonden. Waarschijnlijk diende de structuur dus eerder om verschillende delen 
binnen de nederzetting van elkaar af te scheiden, maar een omheining van een oudere fase kan niet 
worden uitgesloten. De structuur kan echter niet goed gedateerd worden.  810 

Zeer opmerkelijk is de vondst van een brede en diepe greppel in het zuidelijke deel van het plangebied, 
die doet denken aan de vroege, brede greppels van Voerendaal-Ten Hove en Weert-Molenakker. De 
greppel in Eckelrade was circa 1,8 m breed, nog 1,30 m diep bewaard en vormde een omheining met een 
vrijwel rechte hoek. De greppel kon slechts gedeeltelijk onderzocht worden, aangezien zij zich buiten 
het onderzoeksgebied voortzet. De bewaarde lengte van de ene zijde (noordwest-zuidoost georiënteerd) 
bedraagt circa 23,7 m en van de andere zijde (noordoost-zuidwest georiënteerd) 11,5 m. Binnen dit 
greppelsysteem (binnen de opgraving circa 1.100 m2) werden nauwelijks sporen of vondsten aangetroffen: 

807 Tichelman, 2005. Het gaat om gebouwen XXIV, XVII en XVI in de westelijke hoek van het terrein. Structuren XVI en 

XXIV kunnen mogelijk (ten dele) gelijktijdig zijn geweest (maximale tussen afstand circa 4-5 m), maar beide kunnen 

met de aanleg van structuur XVII niet meer bestaan hebben.

808 Senica, 2011; Hensen, 2013

809 Hoogeloon: Jeneson, 2005; Kerkrade-Holzkuil: Tichelman, 2005

810 Aangezien resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd aanwezig zijn, hebben we te maken met een palimpsest, zodat 

rekening gehouden moet worden met opspit van ouder materiaal. Op basis van een 14C-datering van een verkoolde 

graankorrel kan alleen gesteld worden dat de structuur uit de Late IJzertijd of daarna dateert. 
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alleen de grotere Alphen-Ekeren plattegrond bevindt zich daarbinnen, maar wel met een andere oriëntatie. 
De greppel zelf heeft ondanks intensief zoeken geen vondstmateriaal opgeleverd en kan op basis van 
enkele OSL-dateringen niet nader binnen de Late IJzertijd tot Romeinse tijd gedateerd worden. Gezien 
het ontbreken van vondstmateriaal is het waarschijnlijk dat de greppel van vóór de Romeinse nederzetting 
dateert. Verschillende interpretaties zijn dan mogelijk, zoals een versterkte of omheinde nederzetting uit 
de Late IJzertijd of een cultusplaats en/of begraafplaats uit de Late IJzertijd. Alhoewel misschien minder 
aannemelijk kan ook een interpretatie als vroeg-Romeins marskamp niet uitgesloten worden.

Op basis van het aardewerk blijkt geen continuïteit te bestaan: de Romeinse resten dateren 
tussen het einde van de 1e en het begin van de 3e eeuw, terwijl de resten uit de IJzertijd 
in de Midden IJzertijd dateren. Desalniettemin is in één Romeinse kuil ook een fragment 
van een La Tène armband uit de Late IJzertijd aangetroffen. Een andere bijzondere 
vondst is een bronzen haarnaald met versierde biconische kop, die niet nader binnen de 
Romeinse tijd gedateerd kan worden (figuur 2.13.9).  811 Het ontbreken van aanwijzingen 
voor steenbouw, terwijl toch een redelijk groot gebied is onderzocht, het ontbreken van een 
strenge ruimtelijke ordening én ook de botanische resten (zie § 2.13.4) wijzen eerder niet 
op een villacomplex.

In Heerlen-Trilandis werden tussen 2009 en 2010 in het kader van de aanleg van een 
bedrijventerrein karteringen, proefsleuven en opgravingen uitgevoerd, waarbij een 
nagenoeg complete Romeinse nederzetting zonder villa is onderzocht.  812Het was voor het 
eerst dat een dergelijke non-villa zo uitgebreid onderzocht kon worden. De nederzetting 
heeft afmetingen van circa 250 bij 250 m, maar moet in werkelijkheid nog groter zijn 
geweest (figuur 2.13.10).  813 Vanuit het noordoosten is over een lengte van circa 200 m een 
holle weg gedocumenteerd, die als toegangsweg functioneerde. Het gaat daarbij echt om 
een ‘veldweg’, want het weggetje zal niet breder dan zo’n 2,5 tot 3 meter zijn geweest. 
Naast nederzettingsresten met gebouwen, bijgebouwen, drenkpoelen/leemwinningskuilen, 
twee waterputten en brandkuilen is binnen de nederzetting ook één crematiegraf 
aangetroffen. Deze dateert in het einde van de 3e of de 4e eeuw, terwijl de nederzetting zelf 
bewoond was tussen circa 70 en 250 n. Chr. 
In totaal zijn 38 gebouwstructuren herkend, waarvan vijf kleinere mogelijk tot een pre-
Romeinse bewoningsfase behoren. De overige 33 structuren dateren met zekerheid uit de 
Romeinse tijd: 22 grotere (hoofd)gebouwen of huizen, vier bijgebouwen en zeven spiekers. 
De huizen hebben alle nagenoeg dezelfde oriëntatie en liggen her en der verspreid, 
ogenschijnlijk zonder enige ordening. Het gaat in bijna alle gevallen om plattegronden 
van het Alphen-Ekeren type (2, 3, 4 of 5 middenstijlen), waaronder slechts twee keer een 
‘ontwikkeld’ Alphen-Ekeren type met wandstijlen. Opmerkelijk waren drie éénbeukige 
plattegronden, waarvan één met tegenover elkaar geplaatste wandstijlen en twee met 
(ondiepe) grindfunderingen. Deze laatste maken duidelijk dat men kennis had opgedaan 
over deze ‘nieuwe, Romeinse’ technieken. 

Figuur 2.13.9

811 Hensen, 2013, 100

812 Tichelman, 2009, 2011 en 2014

813 Zowel naar het westen als het zuiden zijn geen begrenzingen vastgesteld, terwijl uit het aanvullende 

proefsleuvenonderzoek uit 2010 blijkt dat de vindplaats zich in zuidelijke richting nog minstens 100 m verder 

uitstrekt.
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Figuur 2.13.10
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Onder de bijgebouwen is één rechthoekige structuur met meerdere paalsporen binnen de plattegrond als 
opslaggebouw of horreum geïnterpreteerd. De bijgebouwen en spiekers liggen geconcentreerd op drie 
locaties en zijn dus niet bij elk huis aangetroffen. 

Uit meerdere greppels blijkt dat de nederzetting in het noorden en oosten gedurende de vroegere 
bewoningsperioden (circa 70-125/150) omheind is geweest. Eén greppel deelde de nederzetting 
gedurende deze vroegere fasen voorts op in een kleiner noordelijk en een groter zuidelijk deel (mogelijke 
grote erven?). Één van in totaal acht grote leemwinningskuilen of drenkpoelen voor vee bleek niet of 
nauwelijks pollen te bevatten die men bij een vijver zou verwachten, zodat dit spoor waarschijnlijk alleen 
als leemwinningskuil heeft gediend. In totaal 55 sporen hadden met het gebruik van vuur te maken gehad: 
brandkuilen of ovens, haardkuilen of meilers en haardplaatsen. Opvallend is dat bijna geen enkele daarvan 
binnen een huisplattegrond is aangetroffen. De 23 zogenaamde brandkuilen, recht ingegraven kuilen met 
sporen van verhitting langs de wanden en op de bodem, liggen soms direct langs bepaalde huizen en 
verder in een cluster in het oosten van de vindplaats. Aangezien daar ook een behoorlijke concentratie 
slakmateriaal is aangetroffen, lijken minstens deze laatste brandkuilen met activiteiten van één of meerdere 
smidsen samen te hangen.
De twee waterputten waren te diep om opgegraven te worden. Ze zijn wel door middel van mechanische 
boringen tot op de bodem (15 en 17 m -Mv!) onderzocht en bemonsterd en hebben waardevol 
pollenmateriaal opgeleverd (zie § 2.13.1 en 2.13.4). 
Zeer opmerkelijk tenslotte is het kuilencomplex structuur 69, dat aan de ingang van de nederzetting ligt 
en bijna 20% van het aardewerk van de gehele vindplaats heeft opgeleverd. Het aardewerk uit deze 
structuur valt op door de relatieve grootte van de fragmenten en de samenstelling van vormen en typen. In 
combinatie met de speciale locatie wordt daarom een rituele functie voor mogelijk gehouden. 
Een fasering van de Romeinse nederzetting bleek niet mogelijk, omdat de meeste structuren niet 
nauwkeurig dateerbaar zijn. Beter te verantwoorden is een grove tweedeling in vroege (circa 70-125/150 
n. Chr.) en late (125/150-250 n. Chr.) bewoningsfasen. Met 17 tot 22 woonhuizen, een bewoningsperiode 
van 200 jaar en subfasen van bijvoorbeeld 30 jaar zullen gemiddeld tussen de twee en maximaal zes 
gelijktijdige huizen hebben bestaan en zal het gemiddelde aantal bewoners tussen de 6 en 40 mensen 
hebben geschommeld. 

In Maastricht-Millenniumbos, op de Cannerberg, iets ten zuidwesten van Maastricht, heeft in 2013 
een opgraving plaatsgevonden in het kader van extra natuurontwikkeling. Het onderzoek is nog niet 
gepubliceerd, maar er bestaat wel een evaluatierapport.  814 Tijdens dit onderzoek zijn vooral resten uit de 
Bandkeramische periode en de IJzertijd onderzocht, maar in het uiterste zuiden van het onderzoeksgebied 
werden ook enkele sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Het gaat om een vindplaats die zich 
hoogstwaarschijnlijk ten zuiden buiten het onderzoeksgebied voortzet. Aangetroffen werden enkele 
paalkuilen (vermoedelijk één Alphen-Ekeren plattegrond), kuilen en wederom twee parallel verlopende 
greppels. De greppels liggen net als in Maastricht-Lanaken (zie boven) circa 5 m uit elkaar, terwijl de 
plattegrond parallel langs deze vermoedelijke omheining lijkt te liggen.

2.13.3 Thema c Begraving
In tegenstelling tot de enorme hoeveelheid informatie over nederzettingen, bestaat nog steeds 
weinig informatie over grafvelden in het Heuvelland. Vondsten van crematiegraven, sarcofagen en 
askisten en aanwijzingen voor monumentale graven bestaan legio, maar opgegraven èn uitgewerkte 

814 Van Wijk, 2013
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(complete) grafvelden ontbreken.  815 Behoudens de bijzonder rijke graven hebben echter ook eenvoudige 
crematiegraven bestaan, waarbij net als elders in Zuid-Nederland crematieresten met weinig of zonder 
bijgiften in een kleine grafkuil waren geplaatst. Zulke graven zijn vaker gevonden, maar helaas niet of 
nauwelijks gepubliceerd.  816

In 1997 verscheen de tentoonstellingspublicatie “Een huis voor altijd” met daarin een overzicht van de 
rijke grafcultuur in het Heuvelland.  817 Een van de bekendste graven bijvoorbeeld is de zogenaamde 
sarcofaag van Simpelveld (infeite en askist).  818 Sindsdien konden een aantal ‘rijke’ graven hieraan worden 
toegevoegd, zoals een tumulusgraf in Valkenburg-Ravensbosch  819 en een waarschijnlijk ommuurd graf in 
Voerendaal-Winthagen.  820 Daarnaast zijn enkele andere bijzondere en rijke graven recentelijk uitvoerig 
gepubliceerd, die een belangrijke indruk van de begrafeniscultuur in het Heuvelland geven en hieronder 
beschreven zullen worden: het tumulusgraf in Bocholtz en een ommuurd graf in Nieuwenhagen-Valderveste. 
Vermoed wordt dat dergelijke rijke graven toebehoren aan (rijke) bewoners van villa’s in de omgeving, die 
blijkbaar kozen voor een begraving met grafkamer en tumulus óf een begraving binnen een monumentale 
ommuring met grafpijler. Deze graven met rijke inhoud zijn eigenlijk niet vergelijkbaar zijn met de overige 
besproken graven en grafvelden verder naar het noorden. De verschillen betreffen niet alleen de status 
of rijkdom van de overledenen (rijken zullen ook in Venlo hebben gewoond), maar soms ook een andere 
begraafwijze, zoals in een grafkamer en het begraven in kleinere (familie-?) groepen.  821 Uit het Duitse 
Rijnland bestaan meerdere voorbeelden van kleine grafvelden bij villa’s waar alleen de ‘rijke’ familie van 
de eigenaar of juist alleen de ‘overige bewoners’ waren begraven. Hier lijkt dus geen sprake van collectief 
gebruikte grafvelden door verschillende nederzettingen, zoals we dit in de rest van Zuid-Nederland en het 
rivierengebied kennen.

De rijke grafinventaris van het monumentale graf van Nieuwenhagen-Valderveste was al in 1964 geborgen 
bij de nieuwbouw van een school. Bij de sloop van de school in 2004 is vervolgens de locatie van het graf 
opnieuw onderzocht  822. Daarbij werden geen overige graven gevonden, maar wel de grindfunderingen 
van een ommuring waarbinnen het graf moet hebben gelegen. Het gaat om een vierkante grafstructuur 
van 16,5 x 16,5 m. Op basis van vondsten uit Noordwest-Europa weten we dat de muren zelf onversierd 
of versierd (met reliëfs) konden zijn en binnen de ommuring één of meerdere grafmonumenten waren 
opgericht. Dat kon een grafheuvel (tumulus) zijn, maar ook een grafsteen of zelfs een grafpijler. Met 
de publicatie van de opgraving is ook het oude vondstmateriaal uitgewerkt en uitgebreid voorgesteld. 

815 Enkele kort geleden ‘ontdekte’ monumentale graven betreffen vondsten te Voerendaal-Winthagen en Valkenburg-

Ravensbosch. Bij Winthagen (De Vries, 1999) werden twee stukken van een beeldhouwwerk gevonden, die 

waarschijnlijk een antithetisch paar grafleeuwen met prooi voorstellen, die vermoedelijk deel uitmaakten van de 

entree van een ommuurd grafcomplex. 

816 De Groot vermeldt drie voorbeelden, maar dit betreffen oude meldingen. Het gaat om Gulpen-De Kampborn (archis: 

5535), Kerkrade-Rolduc (39125), Eijsden-Gronsveld (38058).

817 De Grooth & De Mater, 1997

818 ARCHIS-waarneming 38978

819 Bij Ravensbosch bestond een oude Archis-waarneming over een zogenaamde ronde tempel, die 

hoogstwaarschijnlijk beter als monumentaal graf (tumulus met ringmuur) geïnterpreteerd kan worden (Hiddink, 

2004a, 16).

820 Bij Winthagen (De Vries, 1999) werden twee stukken van een beeldhouwwerk gevonden, die waarschijnlijk een 

antithetisch paar grafleeuwen met prooi voorstellen, die vermoedelijk deel uitmaakten van de entree van een 

ommuurd grafcomplex.

821 Grafkamers, meestal onder tumuli, zijn moeilijk aantoonbaar, maar wel een aantal keer vastgesteld in Zuid-

Limburg. Zie voor een overzicht De Groot, 2006, 55 

822 Naar Hoevenberg, 2007 en Hiddink, 2004a
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Het gaat daarbij om 44 voorwerpen, waaronder een ijzeren klapstoel, vijf stuks bronzen vaatwerk, vier 
metalen voorwerpen, 14 stuks glazen en 13 stuks aardewerk vaatwerk. We weten echter niets over hoe 
deze vondsten zijn aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om een grote grafkuil of kleine grafkamer, waarin 
alle objecten zorgvuldig waren neergezet en die werd afgesloten door een stenen plaat. Deze diende dan 
waarschijnlijk ook direct als fundament voor een grafmonument.
Bij de overledene gaat het waarschijnlijk om een vrouw, die tussen 150 en 200 n. Chr. is begraven. 
Op basis van het rijke vondstensemble wordt vermoed dat de overleden vrouw gewoond heeft op een 
villacomplex in de omgeving, zoals de slechts op 300 m gelegen villa Nieuwenhagen-Koelweg.  823 Vermoed 
wordt dat het grafmonument zichtbaar was vanaf de Romeinse weg (Heerlen-Keulen) die vlakbij moet 
hebben gelegen. Een precieze locatie van de weg op deze hoogte is echter nog steeds onbekend (zie ook 
§ 2.13.4). 

Het tumulusgraf van Simpelveld-Bocholtz werd toevallig ontdekt door een boer in 2003 die een sarcofaag 
had opgeploegd.  824 De locatie is vervolgens door de toenmalige ROB zorgvuldig opgegraven, waardoor een 
reconstructie van een tumulus met grafkamer mogelijk is geworden. Het graf lag op de westelijke helling 
van een min of meer noord-zuid georiënteerd droogdal. Op de tegenover gelegen oostelijke helling van 
dit droogdal, op circa 200 meter, ligt de bekende villa van Bocholtz-Vlengendaal. Vanuit deze villa moet 
het graf dus prominent zichtbaar zijn geweest. Het graf was niet ommuurd, maar waarschijnlijk voorzien 
van een relatief lage grafheuvel. De ondergrondse grafkamer was 240 x 230 cm groot en 90 cm diep en 
bestond uit een houten constructie. De verspreiding van spijkers wijzen op planken die op balken in de 
vloer en het plafond waren vastgeslagen. In de grafkamer stond de sarcofaag in de hoek met daar omheen 
het merendeel van de grafgiften (figuur 2.13.11). Daarnaast zijn in de sarcofaag zelf (180 x 67 x 60 cm) 
behoudens de crematieresten nog meer vondsten van metaal en glas aangetroffen. In kamer en sarcofaag 
samen werden in totaal 52 grafgiften aangetroffen: 28 stuks glas, 17 stuks brons, 6 ijzeren voorwerpen en 1 
zilveren voorwerp. Opmerkelijk is dat in het geheel geen aardewerk was meegegeven! 
De grafgiften hebben een gestandaardiseerd karakter en zijn een symbolische weergave van de levensstijl 
van een villabewoner, waartoe een ijzeren vouwstoel, schrijfgerei, de benodigdheden voor een feestmaal 
of symposium (zoals een glasservies en een handenwasset) en badspullen behoorden. Afwijkende 
grafgiften zijn ruitersporen, paardentuig, een lans en een dolkschede. Deze verwijzen vermoedelijk naar 
een liefhebberij van de overleden man, namelijk de jacht: een typisch tijdverdrijf van de elite. Het graf wordt 
gedateerd tussen 175-200 n. Chr. De rijke man, waarschijnlijk een villa-eigenaar, is tussen de 20 en 34 jaar 
oud geworden. 
Graven uit de laat-Romeinse tijd zijn niet of nauwelijks bekend. De enige voorbeelden zijn een 
inhumatiegraf en een crematiegraf uit de 4e eeuw, die direct naast de villa van Voerendaal-Ten Hove zijn 
gevonden (zie § 2.13.2). 

Onderzoek sinds 2006

Sinds 2006 zijn niet of nauwelijks graven in het Heuvelland onderzocht. 

In het kader van de buitenring van Heerlen, ofwel Buitenring Parkstad Limburg (BPL), werd in 2009 een 
groot inventariserend onderzoek in de vorm van proefsleuven en karterende boringen uitgevoerd,dat in 
2012 werd gepubliceerd.  825 Tijdens het proefsleuvenonderzoek op zes tracé-delen werden in totaal drie 

823 Deze villa is in 1977 door de ROB opgegraven en nog niet gepubliceerd. Hiddink (2004a) toont de 

overzichtsplattegrond van deze villa (fig. 27).

824 Naar Hoevenberg, 2007 en De Groot, 2006

825 Spanjer & Vanderhoeven, 2012
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Figuur 2.13.11

Romeinse vindplaatsen aangetroffen (zie § 2.13.2), waaronder één grafvondst (vindplaats 10).
Op vindplaats 10, te Brunssum-Dunantstraat, werden in 2009 dicht bij elkaar één crematiegraf en 
twee brandkuilen aangetroffen.  826 Het graf (graftype C1) dateert in de eerste helft van de 2e eeuw 
en bevatte crematieresten van een kind en een vrouw. Dit laatste is vooral gebaseerd op grond van 
de resten van een verbrande (tinnen) armband (figuur 2.13.12) en een (bronzen) haarspeld. Naast 
weinige, niet-determineerbare verbrande glas- en aardewerkscherven waren drie onverbrande objecten 
meegegeven: een ruwwandige beker, een gladwandig bord en een gladwandige kruik. In 2013 heeft een 
vervolgonderzoek op deze locatie plaats gevonden, waarbij slechts één volgend graf (waarschijnlijk van een 
vrouw) werd vastgesteld.  827 Het graf bevindt zich slechts op enkele meters van het eerste graf. Ook in dit 
graf was een onverbrand servies in de vorm van een beker, een bord en een kruik meegegeven. Op basis 
van de kruik (type Hofheim 51) wordt dit graf in het einde van de 1e eeuw gedateerd. Daarnaast zijn alleen 
wat spijkers gevonden, waarschijnlijk afkomstig uit de lijkbaar of het brandhout. De volledige grafinhoud 
is onderzocht of voedselresten, waarbij alleen in de kruik klompjes verkoold, plantaardig voedsel werd 
aangetroffen. Een SEM-analyse hiervan heeft echter niets opgeleverd; enkele plantaardige resten konden 
weliswaar herkend maar kunnen niet nader geïdentificeerd worden. 

In Heerlen-Trilandis werd verrassender wijze binnen de nederzetting één crematiegraf gevonden. Het 
gaat om een kleine grafkuil met een diameter van circa 35 cm, een graf van het graftype A zonder enige 
bijgiften. Met behulp van de crematieresten kon geen geslacht bepaald worden, maar wel een datering. Het 
opmerkelijke was dat het graf aan het einde van de 3e of in de 4e eeuw dateert, terwijl de nederzetting zelf 
ongeveer halverwege de 3e eeuw verlaten wordt (zie ook § 2.13.2). 

826 Spanjer & Vanderhoeven, 2012

827 Hensen, in voorbereiding
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Figuur 2.13.12

2.13.4 Thema d Economie, land- en watergebruik
Economie en grondgebruik

Het boerenbedrijf was in de Romeinse tijd de belangrijkste bestaanswijze, zodat vruchtbare gebieden als 
het Heuvelland relatief dicht bewoond waren. Aangezien ook grootschalige akkerbouw mogelijk was, leende 
het gebied zich bij uitstek om een surplus voor de markt te produceren. Dit komt ook tot uitdrukking in de 
grootste dichtheid aan bekende villa’s in Nederland. Het is dan ook waarschijnlijk dat het gehele heuvelland 
(akkers en weiden) in cultuur was gebracht en ook dat het land, juist vanwege zijn potentie, tot iemands 
eigendom behoorde. Over deze bezits- en pachtverhoudingen zijn we natuurlijk slecht geïnformeerd, maar 
het is waarschijnlijk dat natuurlijke grenzen, wegen en perceelsgrenzen dergelijke eigendomsgrenzen 
hebben vorm gegeven. Waarschijnlijk bestond een hiërarchisch netwerk van grootgrondbezitters, kleinere 
adel, pachters en horigen, die het land voor zichzelf of anderen bewerkten. 
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Met betrekking tot de voedseleconomie zijn we voor de vici Heerlen en Rimburg niet erg goed geïnformeerd 
en bestaat vooral informatie uit verschillende landelijke nederzettingen. Hieruit komt steeds duidelijker naar 
voren dat op villa’s vanaf circa de 2e eeuw een omslag plaatsvindt van een gemengd bedrijf naar een in 
akkerbouw gespecialiseerd bedrijf (vooral speltgraan), terwijl zogenaamde non-villa nederzettingen deze 
ontwikkeling niet lijken door te maken. Op deze inheemse nederzettingen zonder steenbouw (zie Heerlen-
Trilandis, § 2.13.2) blijft een gemengd bedrijf bestaan, waarbij verschillende graansoorten naast elkaar 
worden verbouwd om vooral in de eigen behoefte te voorzien. Het ligt voor de hand dat ook deze kleinere 
boeren echter wel degelijk een klein surplus produceerden: deze boeren kochten namelijk wel allerlei 
producten op de ‘Romeinse’ markt (zie § 2.1.4). Opvallend is ook dat op villacomplexen tot nu toe niet of 
nauwelijks aanwijzingen zijn gevonden voor uitheemse importproducten zoals druiven, dadels, amandelen 
en olijven. Deze zijn namelijk wel bekend uit het limesgebied. 

Met betrekking tot het dierlijk bot moet gesteld worden dat deze – net als botanische resten – slecht 
bewaard zijn gebleven en de bestaande kennis daarom beperkt is. 

Vicus Coriovallum
Uit de botanische en archeozoölogische resten aangetroffen tijdens het onderzoek Heerlen-
Valkenburgerweg blijkt dat de voedseleconomie van de bewoners in het westelijk deel van de vicus erg 
overeenkomt met die van gewone landelijke nederzettingen en andere vici.  828 De monsters leverden naast 
gerst en spelt ook emmertarwe, broodtarwe en pluimgierst op. Behalve het graan werden ook resten 
van twee olieleveranciers gevonden, zaadhuttentut en raapzaad, en hazelnoten. Gerst en spelt lijken de 
belangrijkste granen te zijn geweest, waarbij opvallend is dat deze hoogstwaarschijnlijk door de bewoners 
zelf zijn verbouwd en op de nederzetting werden verwerkt.  829 Dit geldt mogelijk ook voor de andere 
cultuurgewassen, maar dit kon niet worden bewezen. Daarnaast zijn ook aanwijzingen gevonden voor 
de exploitatie van vochtig/nat hooiland, dat zich waarschijnlijk in de omgeving van de vicus bevond. Dit 
betekent dat de bewoners waarschijnlijk ook zelf vee hielden.  830 Dit laatste werd onlangs ook al vastgesteld 
in de vicus van Venlo (zie § 2.4.4).  831 

Voerendaal-Ten Hove
Een belangrijk deelonderzoek van de villa van Voerendaal dat wél gepubliceerd is, is het botanisch 
onderzoek.  832 Uit fase 1 van de nederzetting (circa 50 v. Chr.-50 n. Chr.) bleken te weinig botanische 
resten bewaard gebleven, maar uit de overige perioden wel. Het materiaal uit fase 2 (50-100 n. Chr.) wees 
op een gemengd boerenbedrijf waarbij zowel akkerbouw als veeteelt een belangrijke rol speelden. In 
fase 3 (100-300 n. Chr.) blijkt de akkerbouw echter beduidend belangrijker dan veeteelt te zijn geworden: 
men produceerde een surplus (spelttarwe) voor de markt, terwijl een klein beetje veeteelt alleen voor 
eigen consumptie diende. In de 4e eeuw blijkt hetzelfde beeld te bestaan als in fase 3, maar is alles 

828 Van Haaster, 2012

829 Dit geldt zowel voor de vroegere bewoningsfase (laatste kwart 1e eeuw-tweede kwart 2e eeuw; monsters 220 en 

221) als de latere fase (vanaf tweede helft 2e eeuw; monster 235). Het monster uit de latere periode heeft duidelijk 

minder resten opgeleverd dan de overige twee monsters, maar in beide perioden heeft men zowel gerst als spelt 

verbouwd. 

830 Dit geldt zowel voor de vroegere bewoningsfase (laatste kwart 1e eeuw-tweede kwart 2e eeuw; monsters 220/221) 

als de latere fase (vanaf tweede helft 2e eeuw; monster 235). Het monster uit de latere periode heeft duidelijk 

minder resten opgeleverd dan de overige twee monsters, maar een significant verschil ten aanzien van de 

graslanden kan niet worden herkend.

831 Van Haaster, 2009, 245-246

832 Kooistra, 1996
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kleinschaliger. In de 5e en 6e eeuw ten slotte, ontstaat een compleet ander beeld, waarin rogge en gerst 
belangrijker waren dan spelt. Kooistra berekende aan de hand van de grootte van de graanschuur  uit de 
hoogtijdagen van de villa dat daarin 100.000 kg graan kon worden opgeslagen, terwijl een hypothetisch 
landgoed van 200 ha rondom de villa circa 147.000 kilo graan kon opleveren.  833

Met betrekking tot het dierlijk bot blijken rund, varken en schaap/geit aanwezig te zijn geweest. Rund 
kwam het meest voor, gevolgd door varken. Daarnaast werden ook resten van eend en kip gevonden en 
waarschijnlijk via jacht buit gemaakt hert, vos en das.  834

Nuth-Terstraten  835

De botanische resten van het vermoedelijke villaterrein Nuth-Terstraten konden niet goed gedateerd 
worden. De inhoud lijkt echter op een vroege datering te wijzen, omstreeks de 1e eeuw. In de monsters was 
namelijk een relatief groot aandeel aan emmertarwe en gerst aanwezig, in plaats van het voor villae in de 
löss gebruikelijke spelt- en broodtarwe. Waarschijnlijk werd in die 1e eeuw grotendeels nog verbouwd zoals 
in de IJzertijd, toen gerst het belangrijkste graan was, gevolgd door emmertarwe en gierst. 

Kerkrade-Holzkuil  836

Tijdens het archeologisch onderzoek Kerkrade-Holzkuil zijn weinig aanwijzingen voor daadwerkelijke 
productie van landbouwgewassen gevonden en deze beperken zich tot graan. De botanische gegevens 
zijn echter te summier om chronologische ontwikkelingen te kunnen onderscheiden en kunnen een 
surplusproductie ook niet bevestigen. Wel kan verondersteld worden dat rond de villa akkers hebben 
gelegen en dat akkerbouw en veeteelt hebben plaatsgevonden. Aangezien spelttarwe in alle geanalyseerde 
monsters is aangetroffen, lijkt dit het belangrijkste gewas te zijn geweest. Hiermee lijkt Kerkrade-Holzkuil 
toch aan het typische beeld voor villa’s met surplusproductie te voldoen (zie ook Voerendaal-Ten Hove). Op 
een surplusproductie wijst trouwens ook het grote opslaggebouw I, dat met een oppervlakte van 300 m2 een 
enorme oogst kon herbergen.
Uit de zoölogische resten blijkt dat de dierlijke component van de voedingseconomie vooral op veeteelt 
gebaseerd was en niet op jacht. Rundvlees is de meest gegeten vleessoort, maar het varken speelde 
ook een belangrijke rol. Varkens werden hiertoe waarschijnlijk op het villacomplex zelf geslacht. Verder 
aangetroffen zijn kip en gans, maar bijvoorbeeld geen vis.

Eckelrade-Putstraat  837

In monsters uit de IJzertijd werden resten van gerst, emmertarwe, pluimgierst en haver gevonden en voorts 
duivenboon, vlas en huttentut. In de monsters uit de Romeinse tijd zijn alleen resten van emmertarwe 
en gerst gevonden. Spelttarwe ontbreekt in alle monsters, hetgeen er misschien op wijst dat niet op 
grootschalige producties werd ingezet. 

Heerlen-Trilandis  838

Het botanisch onderzoek heeft een breed spectrum aan graansoorten opgeleverd, te weten spelttarwe, 
emmertarwe, meerrijige gerst en pluimgierst, waarvan de laatste alleen in de periode tot 125/150 n. Chr. 
Mogelijk zijn ook haver, rogge en trosgierst gebruikt, maar deze soorten kunnen ook tot de wilde akkerflora 

833 Kooistra, 1996, 104-113

834 Vier skeletten van honden behoren niet tot het consumptiepatroon. Zij dateren in de laatste bewoningsfase (fase 4) 

van de vindplaats, vanaf de 4e eeuw.

835 Van Haaster, 2003

836 Kooistra & Esser, 2005

837 Van Haaster, 2013

838 Kooistra, 2014
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hebben behoord. Gezien het brede spectrum aan graansoorten die van oudsher in het gebied voorkwamen 
en die op pluimgierst na gedurende de gehele bewoningsperiode werden gebruikt, wordt aangenomen dat het 
graan vooral voor eigen gebruik werd verbouwd en niet ten behoeve van een (grootschalig) surplus.
Naast de granen is duivenboon als peulvrucht genuttigd en zijn zaden van lijnzaad en huttentut wellicht 
gebruikt om olie uit te winnen. Opmerkelijk zijn de resten van mediterrane kruiden, die beschouwd kunnen 
worden als Romeinse introducties. Het gaat om anijs en echte karwij en mogelijk dille en venkel. De 
aanwezigheid van het stuifmeel van echte karwei, anijs en mogelijk venkel wijst er op dat de kruiden in de 
nederzetting (moestuin) zijn gekweekt. Aangezien dergelijke kruiden tot nu toe in Nederland alleen bekend 
waren van militaire en ‘betere’ civiele contexten (vici en villae), is de aanwezigheid in Heerlen-Trilandis 
verrassend te noemen. Op basis van vondsten van walnoot, peer, mogelijk appel en pruim of kers en 
stuifmeel van walnoot en prunus kan worden aangenomen dat in of vlakbij de nederzetting gedomesticeerde 
noten- en fruitbomen hebben gestaan. Op basis van de aanwezigheid van laagblijvende graslandplanten kan 
afgeleid worden dat de graslanden beweid werden of in gebruik waren als hooilanden.
De verbrande en onverbrande dierlijke botfragmenten zijn voornamelijk afkomstig van de meest voorkomende 
gedomesticeerde zoogdieren, zoals rund, schaap/geit en varken. Enkele fragmenten van paard, hert en kip 
vullen dit soortenspectrum nog aan. Fragmenten hert zouden verband kunnen houden met het vervaardigen 
van voorwerpen uit gewei, maar daarvoor zijn geen directe aanwijzingen gevonden. De vleesvoorziening in 
Heerlen-Trilandis zal voornamelijk op de producten van rund, schaap/geit en varken gebaseerd zijn geweest. 
Uit het botanisch en archeozoölogisch onderzoek kan niet worden afgeleid wat de omvang en betekenis van 
de veeteelt was en de verhouding tussen akkerbouw en veeteelt.

Infrastructuur

In het gebied zijn twee belangrijke hoofdwegen aanwezig, de weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen en de 
weg van Trier naar Xanten, die elkaar in Heerlen (Coriovallum) kruisen. Behoudens deze hoofdwegen zullen 
nog secundaire en toegangswegen wegen hebben bestaan, maar resten daarvan zijn niet of nauwelijks 
bekend. Tijdens het onderzoek Heerlen-Trilandis werden wel resten van een kleine toegangsweg gevonden 
(zie § 2.13.2).

De weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen
Behoudens resten van deze weg in Maastricht, Heerlen en Rimburg bestonden voor 2003 alleen ‘bewijzen’ 
voor de locatie van de weg in Meerssen-Onderste Herkenberg,  839 Houthem-Putweg  840 en Voerendaal.  841 
In 2003 werden vervolgens verschillende delen van het tracé, vooral bij Houthem en Voerendaal, middels 
booronderzoek verder in kaart gebracht.  842 
Hoogstwaarschijnlijk heeft de weg direct ten noorden van de villa van Meerssen-Onderste Herkenberg 
gelopen, waar Habets deze tijdens zijn onderzoek naar de villa aantrof als een 10,5 meter breed 
grindpakket.  843 Vanaf dit punt heeft de weg de noordelijke helling van het Geuldal gevolgd en zijn delen 
bekend bij Voerendaal en Heerlen (figuur 2.13.13).   844 Binnen Heerlen zelf zijn verschillende wegen 
vastgesteld, die duidelijk maken dat behalve de oost-west (en Noord-zuid) hoofdwegen ook parallelwegen 

839 De Groot, 2005, 22

840 Beckers & Beckers, 1940

841 Voerendaal-Lindelauf. Archis-waarneming17578, AMK-nr.5567. Zie ook Demey, 2003, waarnemingen 19 en 20. 

842 Demey, 2003

843 De Groot, 2005, 22

844 Deze vlakkere helling was ook beter geschikt voor bewoning dan de zuidelijke veel steilere dalzijde. Dit blijkt ook uit 

het redelijk grote aantal villa’s aan deze zijde van het Geuldal, rond vooral Meerssen en Valkenburg.
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hebben bestaan. Direct ten oosten van Heerlen is de weg nog vastgesteld aan de Voskuilenweg,  845maar 
daarna is de weg alleen bekend in Rimburg. Voor de locatie van de weg tussen Heerlen en Rimburg zijn 
in de loop der tijd drie varianten – een noordelijke, een centrale en een zuidelijke route – voorgesteld,  846 
maar feitelijke bewijzen ontbreken nog steeds. Met een onderzoek in 2006 (hieronder) lijkt het middelste 
tracé echter af te vallen, terwijl de locaties van enkele monumentale graven (zoals die van Nieuwenhagen-
Valderveste) in het voordeel van de noordelijke variant lijken te spreken.  847 In Rimburg is de weg vlak bij 
de Worm aangetroffen. Mogelijk loopt de weg vanaf de vicus in zuidwestelijke richting, langs enkele graven 
aan de Dorpsstraat en het mogelijke heiligdom aan de Steenenbergweg (zie ook § 2.13.7).  848 

Figuur 2.13.13

In 2006 vond tijdens het project Binnenring Heerlen-Landgraaf een proefsleuvenonderzoek plaats iets 
ten oosten van de locatie aan de Voskuilenweg (zie boven).  849 Tijdens dit onderzoek in het Kisselse bos (in 
deelgebied 6) werd de weg niet vastgesteld, terwijl de bodem wel intact was. De weg loopt dus niet door dit 

845 Gielen, 1967. Bij de broodfabriek ODB, het voormalige Geologische museum,

846 Zie voor een overzicht Van Hoof & Van Wijk, 2007, 18-26

847 Hiddink, 2004a, 36-39; Van Hoof & Van Wijk, 2007, 18-26

848 Respectievelijk Archis-nummers 31963 en 19384.

849 Van Hoof & Van Wijk, 2007
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gebied, maar ten zuiden of noorden hiervan. 
Tijdens het onderzoek aan de Valkenburgerweg te Heerlen in 2007 werd de weg in zijn gehele breedte 
over een lengte van circa 20 m onderzocht.  850 De weg was circa 9 m breed, maximaal 60 tot 100 cm dik en 
opgebouwd uit verschillende lagen van vooral grind en fragmenten kalksteen. De verschillende profielen 
wijzen op enige herstelwerkzaamheden of fasering, waarbij in de loop der tijd een verplaatsing (en/of 
verbreding) van de weg in zuidelijke richting plaatsvond. De fasering en/of herstelwerkzaamheden kunnen 
gedeeltelijk ook gedateerd worden omdat in een vlakke greppel onder het zuidelijke deel van het wegdek 
een scherp dateerbaar ensemble van metaalvondsten werd aangetroffen. Dit ensemble met aanwijzingen 
voor een militaire context, kan op basis van de munten redelijk nauwkeurig rond 80 n. Chr. gedateerd 
worden.  851 De vlakke greppel begrensde hoogstwaarschijnlijk een oudere weg met een breedte van circa 6 
m, die dus rond het jaar 80 (door militairen?) naar het zuiden verbreed werd. 
Direct ten zuiden langs de weg bevond zich een ‘lege’ maar verder onbepaalde strook met een breedte van 
circa 10 m, tussen de weg en eerste bebouwingsresten.

De weg van Trier naar Xanten
De noord-zuid verlopende weg tussen Xanten en Aken is in tegenstelling tot de situatie op het middenterras 
in Zuid-Limburg veel slechter bekend. Tot nu toe waren alleen meldingen uit Heerlen zelf en twee ten 
zuiden van Heerlen bekend. Het zuidelijke verloop lijkt voor een groot gedeelte de huidige Akerstraat te 
volgen. In het centrum van Heerlen echter niet: daar volgt de Akerstraat juist een middeleeuwse route (dat 
tot het kasteel leidde), terwijl de Romeinse route onder de huidige Bekkerweg loopt. 

Tijdens een begeleiding van rioleringswerkzaamheden op de kruising Bekkerweg/Ruys van 
Beerenbroucklaan kon in 2014 een volledig profiel van de noord-zuid weg Aken-Xanten gedocumenteerd 
worden en blijkt deze weg verschillende fases te bezitten.  852 Vooralsnog lijkt eerst een smaller, ouder 
weggetje (grindpakket circa 5 m breed en maximaal 15 cm dik) te hebben bestaan en is op gegeven 
moment een bredere weg (circa 7 m breed, circa 60 cm dik) aangelegd. Vervolgens lijkt de weg nog een 
laatste herstelfase te hebben gekregen, waarbij de weg weer smaller was (circa 5 meter). Dateringen zijn 
(nog) niet aanwezig.  853 

Een belangrijke tweede noord-zuid route behoudens de weg Heerlen-Xanten, een weg die veel dichter 
langs de Maas zou lopen, wordt reeds sinds lang vermoed.  854 De weg zou vanaf Maastricht via Stein, 
Grevenbicht, Roosteren, Echt en Linne naar Roermond hebben gelopen, waarschijnlijk – vergelijkbaar met 
de weg op de westelijke oever – net op de terrasrand en vlak langs het Maasdal. Resten van deze weg zijn 
echter nooit gevonden. 

Bebouwing langs de weg
Een opmerkelijk op steen gefundeerd gebouw te Stein  855 werd door Byvanck  856 geïnterpreteerd als 
mogelijke mansio langs de noord-zuid weg van Maastricht naar Roermond, maar dit is later door Bogaers 
weerlegd.  857 

850 Tichelman & Janssens, 2012

851 Kemmers, 2012a; Hensen & van Hemert, 2012

852 Keijers & Tichelman, in voorbereiding

853 In het profiel zijn enkele lagen voor OSL-datering bemonsterd.

854 Bogaers, 1962-1963, 74

855 Holweda, Remouchamps & Beckers, 1928

856 Byvanck, 1936

857 Bogaers, 1986
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De wachtpost van Valkenburg-Goudsberg (zie ook § 2.13.9) zou gezien zijn functie vlak langs de weg van 
Boulogne-sur-Mer naar Keulen kunnen hebben gelegen, maar dit is nooit vastgesteld. Tijdens een klein 
proefsleuvenonderzoek in 2013 op circa 100 m ten oosten van de versterking konden geen resten van de 
Romeinse weg worden vastgesteld.  858 Vanuit de wachtpost zal de weg hoogstwaarschijnlijk wel zichtbaar zijn 
geweest.

Ambacht/productie

Vicus Coriovallum
In een redelijk grote vicus als Heerlen zouden allerlei ambachten uitgeoefend kunnen zijn,  859 maar tot nu toe 
bestaan alleen bewijzen voor de aardewerkindustrie. Uit Heerlen zijn inmiddels minstens 43 aardewerkovens 
bekend, maar niet van alle ovens zijn dateringen en productieperioden bekend.  860 Uitvoerige publicaties 
bestaan niet of nauwelijks,  861 zodat het Heerlense aardewerk op overige vindplaatsen tot voor kort moeilijk 
geïdentificeerd kon worden. Hoewel het grote aantal ovens op een ware industrie lijkt te wijzen, is nog steeds 
onbekend hoeveel pottenbakkerijen tegelijkertijd gefunctioneerd hebben en hoeveel deze produceerden. 
Daarnaast is nog steeds onbekend welke het afzetgebied van het aardewerk is.  862  
Met een specifiek artikel over het Heerlense aardewerk hebben Van Kerckhove en Boreel recentelijk een 
belangrijke aanzet voor een betere herkenbaarheid gegeven, zodat in de toekomst mogelijk verspreidingen 
van producties gereconstrueerd kunnen worden.  863 

In 2006 werden aan de Dr.Poelstraat twee pottenbakkersovens onderzocht worden en een waarschijnlijk 
gerelateerde houtskoolmeiler.  864 De versmalde stookkanalen van beide ovens kwamen uit op een 
zogenaamde werkkuil (van waaruit de stookkanalen werden gevoed). Oven 1 was het best bewaard, met een 
lengte van 3,80 m en een breedte van 2 m in de ovenkamer en 80 cm aan de ovenmond (stookkanaal). In de 
ovenkamer was de oven nog circa 80 cm diep bewaard. Naast goed bewaarde resten van het stookkanaal, de 
ovenwand, de vuurtong (midden in de ovenkamer om het rooster waarop de potten staan te kunnen dragen) 
en rookkanaaltjes zijn ook leemblokken met delen van het rooster langs de ovenwand teruggevonden. 
Opmerkelijk was voorts dat, gezien de aanwezigheid van oudere ovenwanden een voorganger op dezelfde 
locatie moet hebben bestaan. Oven 2 was grotendeels door een gasleiding vernield en lijkt iets kleiner te 
zijn geweest. Ook daar blijkt de oven een voorganger te hebben gehad, zoals blijkt uit een tweede vuurtong. 
Beide aardewerkovens lijken in gebruik te zijn geweest tussen de tweede helft van de 2e eeuw en de gehele 
3e eeuw. De ovens bevinden zich circa 100 m ten westen van een concentratie van aardewerkovens aan de 
Putstraat, een pottenbakkerswijk aan de oostelijke rand van de vicus. De ovens aan de Dr.Poelstraat zouden 
dan als de uiterst westelijke grens van deze wijk opgevat kunnen worden.

858 Vansweevelt & Tichelman, 2013. Een vooraf middels geofysisch onderzoek vastgesteld grindlichaam bleek geen 

wegdek maar het natuurlijke grindterras te betreffen.

859 Voor een overzicht van mogelijke ambachten in de Romeinse tijd in Limburg, zie Jeneson, in druk

860 Hoevenberg, 2007

861 Tot voor kort bestond alleen hert artikel van Bloemers en Haalebos (1973) en beschrijvingen in ‘ land van Herle 

(bijvoorbeeld Hoevenberg, 1996), maar sinds 2000 bestaan ook publicaties van Van der Linden (2007) en Hendriks 

(2012).

862 Mommsen, Swedt & Tichelman, 2005: bijlage 2.2 in Tichelman, 2005. Bij de uitwerking van het aardewerk van de 

villa Holzkuil is ook aardewerk uit een Heerlense oven vergeleken met aardewerk uit de Holzkuil, op basis van 

laboratoriumonderzoek (neutronenactiveringsanalyse). Hierbij bleek dat het onderzochte aardewerk uit de Holzkuil 

niet in de Heerlense oven was gebakken.

863 Van Kerckhove & Boreel, 2014

864 Veldman, 2007
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Mogelijk heeft in of vlakbij Coriovallum ook een pannenindustrie bestaan. Hierop wijzen mogelijk 
dakpannen met het stempel CTEC, die vooral in Heerlen maar ook in overig Zuid-Limburg en Belgisch 
Limburg worden gevonden (zie § 2.13.10). Directe bewijzen voor een locatie van deze dakpanindustrie zijn 
echter nooit gevonden. 

Het platteland
Op het platteland kunnen verschillende activiteiten in verband met ambachten en producties verwacht 
worden, maar in feite zijn tot nu toe niet of nauwelijks bewijzen hiervoor gevonden. 
Naast de vele agrarische mogelijkheden in het heuvelland waren ook verschillende bouw-en delfstoffen 
beschikbaar die economische potentie bezaten. Zo maakt Plinius melding van Eburonen die (reeds vóór 
de komst van de Romeinen) gebruikt maakten van kalk voor op de akkers, waartoe zij diepe schachten 
groeven.  865 Behoudens deze mestkalk ontstond vanaf de Romeinse tijd ook een ware markt voor allerlei 
verschillende bouwstoffen. Zo zijn daar in de eerste plaats de Kunrader kalksteen en de Nivelsteiner 
zandsteen, die respectievelijk vlakbij Voerendaal en Kerkrade in steengroeves werden gewonnen. Deze 
steensoorten vormden de belangrijkste bouwsteen voor de meeste villa’s (en vici?) in Zuid-Limburg. 
De zachtere Nivelsteiner zandsteen werd daarbij niet alleen als bouwsteen gebruikt, maar omdat zij 
gemakkelijk te bewerken was ook als siersteen in reliëfwerk, zuilen, grafstèles of askisten. Het ligt het voor 
de hand dat villa-eigenaren in de nabijheid van dergelijke groeves ook voor de exploitatie verantwoordelijk 
waren. 
Voor verschillende ‘oude’ mergelgroeves zoals aangetroffen in Meerssen, Voerendaal, Rothem en 
Maastricht wordt vermoed dat deze (ook) gedurende de Romeinse tijd gebruikt zouden zijn geweest, maar 
dit valt niet of nauwelijks te bewijzen.  866 

Zuid-Limburg bezat niet alleen mogelijkheden ten aanzien van deze ‘zichtbare’ steensoorten, maar ook 
voor allerlei funderingsmateriaal in de vorm van grind, vuursteen of kolenzandsteen.  867 Dit materiaal wordt 
veelvuldig aangetroffen in funderingen in vici of op villaterreinen.
Ten slotte, kan lössleem ook voor de dakpanindustrie zijn gebruikt en beekklei voor de 
pottenbakkersindustrie. Het is reeds langer algemeen bekend dat goede klei voor aardewerk direct 
ten noorden van Brunssum (in het Laagpakket van Brunssum) voorhanden was. Waarschijnlijk hebben 
Romeinse pottenbakkers dezelfde klei gebruikt die gedurende de Volle Middeleeuwen voor het Zuid-
Limburgse (Schinveld-Brunssum) aardewerk werd gewonnen. Gezien de ligging van de Heerlense 
pottenbakkersovens aan de oostelijke zijde van de vicus, in de buurt van de Caumerbeek, is 
(aanvankelijk?) misschien ook beekklei uit het dal van de Caumerbeek gebruikt.

2.13.5 Thema e Locatiekeuze
De locatie van de vicus van Heerlen (Coriovallum) ligt militair gezien op een strategische locatie. De vicus 
ligt op een hogere heuvelrug tussen twee beekdalen, zodat in alle richtingen ‘overzicht’ met betrekking tot 
het omringende landschap bestond. Dit kan een belangrijk argument met betrekking tot de bepaling van 
rustplaatsen of controleposten zijn geweest, gedurende de militaire planning en aanleg van de Romeinse 
hoofdwegen (en rustplaatsen).
De locatie van nederzettingen is voor wat betreft villa’s vaker onderzocht, waarbij is opgevallen dat 
villa’s veelal op hellingen of plateauranden liggen waar de afstand tot (stromend) water niet te groot is.  868 

865 De Groot, 2005, 30

866 De Groot, 2005, 31-32

867 Zie voor een overzicht rond Kerkrade, Van Dinter, 2005. Voor de herkomst van verschillende grondstoffen buiten 

Limburg die via de Maas naar Limburg (Maastricht) kwamen, zie Panhuysen, 1996, 89

868 Kooistra, 1996, 104-106; Tichelman, 2005, 327 en Tichelman, 2014, 350
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Belangrijk voor villa’s was vooral de mogelijkheid tot grootschalige akkerbouw, waartoe met name de 
uitgestrekte plateau’s zich goed leenden.
Volgens Jeneson lijken voor wat betreft de locatiekeuze geen verschillen tussen villa’s en non-villa’s te 
hebben bestaan en is het dus niet zo dat non-villa’s vooral in de (voor landbouw) ongunstigere gebieden 
liggen.  869 Wel worden in het algemeen, dus door villa’s als ook non-villa’s, gebieden gemeden die minder 
gunstig zijn voor landbouw. Dit betreffen bijvoorbeeld de steilere hellingen met meer erosie, waar 
gesteenten dicht onder of aan het oppervlak voorkomen. 
Met betrekking tot de locatiekeuze van graven bestond in het heuvelland de mogelijkheid van het 
reliëf gebruik te maken, zodat sommige graven waarschijnlijk over een grote afstand zichtbaar waren. 
Waarschijnlijk werd hier vaak gekozen voor een locatie langs of zichtbaarheid vanaf wegen. Op enkele 
locaties, zoals bij de monumentale graven van Nieuwenhagen-Valderveste, wordt verwacht dat de 
Romeinse weg ook inderdaad vlakbij moet hebben gelegen. In het geval van de tumulus van Bocholtz lijkt 
de locatie gekozen vanwege zijn zichtbaarheid vanuit de villa Bocholtz-Vlengendaal. 

2.13.6 Thema f Gemeenschap/samenleving
Coriovallum en het omliggende gebied zullen sterk in de Romeinse maatschappij geïntegreerd zijn geweest, 
waarbij mogelijk wel een tweedeling bestond. Het gebied ten noorden van het Geuldal lijkt dichter bewoond 
te zijn geweest en beter ingebed in de Romeinse wereld via de aanwezige hoofdwegen én de vicus. 
De nederzetting Coriovallum lag op een kruispunt van twee belangrijke hoofdwegen, waarmee ook fysiek 
een directe relatie met ‘echte’ steden als Trier, Xanten, Tongeren en Keulen bestond. De wijsteen met 
inscriptie van het raadslid Marcus Sattonius uit Xanten, die verantwoordelijk was voor het herstel van 
de thermen aan het einde van de 2e eeuw, onderstreept de werkelijke contacten die met Xanten (als 
hoofdstad van de civitas) én de Romeinse overheid bestonden. Gezien de behoorlijke afmetingen die de 
vicus Coriovallum kan hebben gehad, zijn hoogstwaarschijnlijk behoudens de thermen nog meer openbare 
plaatsen als tempels en een marktplaats aanwezig geweest. In dit regionale centrum werden niet alleen 
de agrarische producten uit de omgeving verder verhandeld, maar konden ook religieuze activiteiten 
plaatsvinden en politieke of ambtelijke zaken worden geregeld. In dit centrum kwamen de netwerken van de 
plaatselijke boeren en elite met die van de Romeinse overheid bij elkaar. 
Ook het platteland was goed in de Romeinse samenleving geïntegreerd. Het gebied was redelijk dicht 
bewoond met een hoog percentage aan villa’s, zodat uitgegaan kan worden van veel verschillende en 
verreikende netwerken. Dat wil zeggen dat waarschijnlijk ook de armste boeren, via via, met Romeinse 
objecten, ideeën of opvattingen in aanraking kwamen. Dit blijkt ook uit resultaten van het onderzoek 
Heerlen-Trilandis, waarvan de bewoners eerder tot de wat lagere klassen behoorden. Deze boeren 
namen echter wel degelijk deel aan de Romeinse maatschappij en stonden ook open voor invloeden van 
buitenaf. Zo werden vele gebruiksgoederen van Romeinse markten betrokken en werden nieuwe agrarische 
producten en nieuwe bouwtechnieken op de nederzetting geïntroduceerd, die voorheen onbekend waren 
in de streek. Waarschijnlijk verrichtten zij regelmatige of seizoensarbeid op villa’s in de omgeving of in de 
vicus, waar zij met allerlei producten en ideeën in aanraking kwamen. 

Het heuvelland, tenminste het gedeelte ten noorden van het Geuldal, moet gezien het grote aantal villa’s tot 
één van de rijkste gebieden van Romeins Nederland hebben behoord. Aangezien landbezit als belangrijk 
kapitaalmiddel kan worden opgevat, moet veel kapitaal aanwezig zijn geweest. Hoewel niet alle villa’s 
direct met elite in verbinding kunnen worden gebracht,  870wijzen verschillende villa’s met badhuizen en 
monumentale graven op de betere en hoogste klassen in de samenleving. Dit betekent dat gemakkelijker 
geïnvesteerd kon worden en waarschijnlijk eerder van bepaalde Romeinse kanalen gebruik kon worden 

869 Jeneson, 2013, 129-131

870 Jeneson, 2013, 
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gemaakt als in andere streken. Deze omstandigheden kunnen er toe geleid hebben dat bepaalde 
ontwikkelingen hier, net als het gebied rond Maastricht en in overige vici, sneller of eerder plaats vonden 
als in de verder naar het noorden gelegen gebieden. 

2.13.7 Thema g Rituele praktijken 
In het gebied zijn (nog) geen grotere heiligdommen van regionale betekenis bekend, ook niet uit 
Coriovallum. In de buurt van Rimburg heeft misschien wel een heiligdom gestaan.  871 Het gaat om de vondst 
van een fragment van een wijaltaar met een afbeelding van een Genius bij Rimburg-Steenenbergweg, circa 
750 m ten zuidwesten van de vicus. Zo’n 200 m verderop zou tijdens WOII een 3 x 4 m grote zandstenen 
fundering zijn gevonden en een grote hoeveelheid Romeinse dakpannen. Het is echter niet duidelijk of het 
hier om een (monumentaal) graf of een heiligdom gaat. 

Mogelijk kan een vondst van een structuur te Wijnsrade-Biesenweg ook als heiligdom worden 
geïnterpreteerd, maar dit is niet zeker. Het gaat om een circa 6 x 7 meter grote stenen structuur die 
hier tijdens het AMR project werd aangetroffen, in plaats van een verwacht villacomplex.  872 Aangezien 
de vindplaats niet langs de weg Boulogne-sur-Mer naar Keulen ligt en in de 1e of 2e eeuw dateert, kan 
de structuur niet als wachtpost of burgus geïnterpreteerd worden. De plattegrond vertoont duidelijke 
overeenkomsten met de plattegrond (7 x 7 m) van het heiligdom van Hofstade (B), die tot de eenvoudige 
tempels zonder rondgang behoort (zie § 2.1.7 en ook figuur 2.1.6).  873 Dit alles blijft echter speculatief, want 
tijdens het proefsleuvenonderzoek is verder geen vondstmateriaal aangetroffen dat op een heiligdom zou 
kunnen wijzen.

Van het villacomplex Voerendaal-Ten Hove zijn twee kleinere heiligdommen bekend. Het gaat om twee 
kleine plattegronden die beide parallel aan de omheining en ten noorden achter het hoofdgebouw liggen 
(zie figuur 2.13.2). Gebouw K (circa 5 x 3 m) wordt op grond van de plattegrond – een kleine cella met 
voorkamer – als heiligdom geïnterpreteerd, terwijl verschillende aardewerkvondsten met graffiti de 
éénbeukige plattegrond L (circa 3,5 x 2,5 m) eveneens een religieuze functie geven.  874 

Binnen de nederzetting Kerkrade-Winckelen (zie § 2.13.2) werd een opvallende kuil met inhoud 
aangetroffen, die als “offerkuil” geïnterpreteerd wordt.  875 De offerkuil was een bijna vierkante kuil van 2 x 1,5 
m, die nog circa 1 m diep bewaard was. De zijden van de kuil waren hoogstwaarschijnlijk bekleed met hout, 
hetgeen aan één zijde was ingeklapt. In de put werden negen bijna complete aardewerk potten gevonden 
en één figurine van terracotta in de vorm van een beertje (zie figuur 2.13.7).  876 De kuil wordt op basis van 
het aardewerk gedateerd tussen ca 170 en 250 n. Chr. Mogelijk betreft het beertje een wijding aan de 
Keltische berengodin Artio. 
In Heerlen-Trilandis werd op de locatie waar de toegangsweg bij de nederzetting ‘aankomt’ een opvallend 
kuilencomplex aangetroffen, dat op basis van zijn locatie en aardewerksamenstelling een onbepaalde, 
bijzondere functie kan hebben gehad.  877 Onmiskenbare bewijzen voor een rituele functie ontbreken echter.

871 Van Hoof & Van Wijk, 2007, 16

872 De Groot, 2006b en 2008

873 Derks, 1998, 150-152

874 Willems, 1987

875 Dijkstra, 1997

876 De complete stukken bestaan onder andere uit twee bekers, drie kruiken, een kookpot (Niederbieber 89) en een 

wrijfschaal. 

877 Tichelman, 2014, 117-120
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2.13.8 Thema h Langetermijn perspectief
Vindplaatsen uit de Late IJzertijd zijn zeldzaam in Zuid-Limburg. Met behulp van ARCHIS komt men op 
circa 15-20 vindplaatsen uit die periode, hetgeen misschien iets hoger ligt als alle vindplaatsen met La 
Tène armbanden en Keltische muntjes worden meegenomen. Bij de meeste van deze vindplaatsen blijft 
echter onduidelijk of ook een overgang tot in de Romeinse tijd bestaat.  878 Resten uit de (Late) IJzertijd 
worden soms ook op Romeinse vindplaatsen gevonden maar ook daar kan een continuïteit zelden of niet 
worden aangetoond.  879 Alleen in Voerendaal-Ten Hove zijn ook bewoningsresten uit 50 v. Chr. tot 50 n. Chr. 
aangetoond en wordt van een bewoningscontinuïteit van de Late IJzertijd tot in Romeinse tijd uitgegaan. 
Op enkele Romeinse villa’s zijn wel houten voorgangers onder het hoofdgebouw aangetroffen, maar deze 
blijken terug te gaan tot de tweede helft van de 1e eeuw.  880 

Ondanks een tot nu toe meestal ontbrekende bewoningscontinuïteit op één en dezelfde locatie zijn wel 
bepaalde langetermijn ontwikkelingen herkenbaar, zoals in § 2.13.1 reeds uiteengezet is. Het heuvelland 
was gedurende de Late IJzertijd en dus vóór de komst van de Romeinen waarschijnlijk reeds grotendeels 
in cultuur gebracht, waarbij waarschijnlijk ook al sprake was van agrarische surplusproducties. Voorts 
bestaan ook aanwijzingen voor de plaatsvastheid van nederzettingen vanaf de Late IJzertijd.  881 De 
bewoningscontinuïteit blijkt in het aangrenzende Duitse Rijnland soms een grotere radius te bezitten, 
waardoor niet precies op dezelfde locatie wordt gebouwd, maar wel vlak bij elkaar. In zowel Jüchen-
Neuholz  882 als Pulheim-Brauweiler  883 zijn dicht bij elkaar nederzettingsresten uit de Late IJzertijd, de 
Augusteïsche tijd én de Romeinse tijd gevonden, die bewijzen dat wel degelijk continuïteit in bewoning 
heeft bestaan vanaf de (Late) IJzertijd tot in de Romeinse tijd. Opvallend was dat juist de resten uit de 
vroeg-Romeinse tijd gedurende de voorafgaande prospecties gemist waren!

Een opmerkelijk resultaat uit analyses van Jeneson in het kader van haar promotie over het Romeinse 
cultuurlandschap tussen Keulen en Tongeren was dat in het Belgische en Zuid-Limburgse deel nauwelijks 
continuïteit van de Vroege naar de midden-Romeinse tijd lijkt te bestaan. Deze analyses zijn gebaseerd op 
Archis-vindplaatsen en betreffen voor het grootste gedeelte geen vindplaatsen die door kleinere of grotere 
opgravingen onderzocht zijn. Het is echter wel een opvallende constatering en iets om in de komende tijd 
bij overige opgravingen in de gaten te houden. 

Met betrekking tot de laat-Romeinse tijd en de overgang naar de Vroege Middeleeuwen bestaan weinig 

878 Vindplaatsen met resten uit de Late IJzertijd die nader onderzocht konden worden, maar geen resten uit de  

(vroeg-)Romeinse tijd hebben opgeleverd zijn aangetroffen in Beek (2 x ), Sittard en Stein. In Beek gaat het om een 

dumpplaats in een beekafzetting (Hiddink & De Boer, 2005) en bij Maastricht-Aachen-Airport (Tichelman, 2010a) 

om bewoningsresten uit de Late IJzertijd. In Echt-Susteren, gemeente Sittard (Bink, 2004) en Stein-Heidekampweg 

(Meurkens, Heunks & Van Wijk, 2009) gaat het eveneens om bewoningsresten.

879 Resten die niet nader binnen de IJzertijd dateerbaar zijn, werden onder andere aangetroffen bij de villa‘s van 

Maasbracht (Willems, 1987), Nuth-Terstraten (Hiddink & De Boer, 2002), Kerkrade-Holzkuil (Tichelman, 2005), 

Eckelrade-Putstraat (Hensen, 2013) en Sittard-Limbrichterbeek (Rondags, in voorbereiding). In Maasbracht kunnen 

enkele vondsten wel daadwerkelijk aan de Late IJzertijd worden toegewezen, maar bijbehorende sporen zijn 

niet aangetroffen. In Kerkrade-Holzkuil zijn twee La Tène glasfragmenten Late IJzertijd tot Vroeg Romeinse tijd 

gevonden, maar ontbreken eveneens bijbehorende sporen. 

880 De voorganger van Kerkrade-Krichelberg/Kaalheide (Van Es, 1981: 193) dateert uit het derde kwart van de 1e 

eeuw, de voorganger in Kerkrade-Holzkuil (Tichelman, 2005) uit het vierde kwart.

881 Zoals Maastricht-Aachen Airport vindplaats 2. Tichelman, 2010

882 Andrikopoulou-Strack e.a., 1999; Schuler, 2001; Frank & Keller, 2007

883 Andrikopoulou-Strack e.a., 2000
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gegevens, omdat nauwelijks vindplaatsen uit deze perioden bekend zijn. De meeste nederzettingen 
raken vanaf de tweede helft van de 3e eeuw uit gebruik, terwijl ook niet of nauwelijks graven van na die 
periode bekend zijn. Een bevolkingsafname kan voorts ook afgeleid worden uit het pollenbeeld in het 
aangrenzende Duitse Rijnland (zie § 2.13.1). Voorbeelden met laat-Romeinse vondsten zijn Voerendaal-
Ten Hove, Valkenburg-Goudsberg, Coriovallum en sinds kort ook Heerlen-Trilandis. In Heerlen-Trilandis 
werden helaas geen bewoningsresten uit de laat-Romeinse tijd aangetroffen, maar moeten wel mensen in 
de buurt hebben gewoond. Valkenberg-Goudsberg lijkt alleen gedurende de laat-Romeinse tijd in gebruik te 
zijn geweest. In Voerendaal en Heerlen lijkt bewoningscontinuïteit te bestaan, maar dit is nog niet middels 
nader uitgewerkt onderzoek bewezen. Behoudens Maastricht en Heerlen is Voerendaal dus de enige 
locatie binnen het heuvelland waar naast midden-Romeinse resten ook eenduidig nederzettingsresten uit 
de laat-Romeinse tijd en aansluitende Vroege Middeleeuwen zijn aangetroffen. In het hoofdgebouw blijken 
bouwactiviteiten te hebben plaats gevonden ná het afbranden van de villa aan het eind van de 3e eeuw, 
terwijl ook gebouw A nog gedurende de 4e eeuw in gebruik lijkt te zijn. Daarnaast zijn enkele graven uit de 
4e eeuw en tenslotte bewoningsresten en graven uit de 5e tot 7e eeuw gevonden. Hoe deze ontwikkelingen 
vanaf het einde van de 3e eeuw er precies hebben uitgezien, kan echter nog niet gereconstrueerd worden. 
Is de villa eerst alleen geplunderd (?) en verlaten geweest, hadden Germanen de villa direct overgenomen 
of bestaat nog een ander scenario?

2.13.9 Thema i Krijgsgeschiedenis
De brede greppel van fase 1 in Voerendaal-Ten Hove wijst op een versterking of versterkte nederzetting 
uit de Late IJzertijd of vroeg-Romeinse tijd, wat met sociale onrust vlak vóór, gedurende of vlak ná de 
Gallische oorlogen te maken zou kunnen hebben. Mogelijk heeft een dergelijke versterking ook bestaan 
in Eckelrade (gemeente Eijsden-Margraten, zie § 2.13.2). De greppel kan daar niet nader binnen de Late 
IJzertijd tot vroeg-Romeinse tijd gedateerd worden, maar zal wel van vóór de midden-Romeinse bewoning 
zijn geweest.  884 
In Voerendaal lijkt de villa in de laat-Romeinse tijd door immigranten te zijn ‘bezet’. Zijn overige villa’s 
(ook) door plundering aan hun eind gekomen, of waren de bewoners reeds kort daarvoor weggetrokken? In 
Coriovallum is een laat-Romeinse verdedigingssysteem aanwezig in de vorm van een dubbele gracht, die 
op verschillende punten achter (ten zuiden) van de thermen is aangetroffen. Het overige verloop van dit 
systeem is onbekend. Meerdere verdedigingsgreppels zijn in het verleden wel gereconstrueerd/vermoed, 
maar in feite bestaan nauwelijks gegevens.  885 Met het onderzoek aan de Dr. Poelstraat lijkt weer een locatie 
voor zo’n, tweede verdedigingssysteem te zijn gevonden.  886 

Aanwijzingen voor militaire presentie (ook veteranen) of contacten met militairen in de vorm van 
zogenaamde militaria zijn bekend van verschillende vindplaatsen. Zo is een stele bekend van een veteraan 
die tussen 14 en 69 n. Chr. in LEG V te Xanten had gediend.  887 Overige ‘militaria’, zoals gevonden te 
Heerlen-Valkenburgerweg en Kerkrade-Holzkuil, komen niet erg vaak voor.  888Het gaat hierbij om hangertjes, 
fibulae of gespen die veelal met militairen in verband worden gebracht of Augusteïsche munten die vooral 
bekend zijn uit militaire circulaties.

884 De greppel blijkt geheel vondstloos te zijn, zodat deze al opgevuld moet zijn geweest alvorens het terrein in de 

Romeinse tijd bewoond werd. 

885 Van Giffen & Glasbergen, 1948. Mogelijk bestaan meer gegevens in de archieven van het thermenmuseum.

886 Veldman, 2007

887 Van Enckevort & Hendriks, in druk, 106

888 Kerkrade-Holzkuil (Tichelman, 2005, 230-231): enkele metaalvondsten worden tot militaria gerekend. Heerlen-

Valkenburgerweg (Tichelman & Janssens, 2012, paragraaf 7.4): een ensemble van metaalvondsten in een ondiepe 

greppel onder de wegverbreding, die daarmee rond 80 n. Chr. gedateerd wordt.
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Een laat-Romeinse versterking is bekend van Valkenburg-Goudsberg.  889 In het kader van de AMR en 
het project “Via Belgica” is de wachtpost Valkenburg-Goudsberg door proefsleuven opnieuw onderzocht, 
waarbij voor zover mogelijk alleen de oude opgravingssleuven werden opengetrokken.  890 Binnen een 
zware omgrachting werd een plattegrond met 1 m dikke muren aangetroffen van 1,2 x 8,8 m. In de zeven 
meter brede en 4,70 meter diepe gracht werden pollenmonsters genomen, waarmee een reconstructie 
van het landschap mogelijk was (zie § 2.13.1). Tijdens dit onderzoek werden ook oude vondsten opnieuw 
gedetermineerd. Dit leidde tot een datering tussen 310 en 360 n. Chr., zodat de versterking is aangelegd 
tijdens de regering van keizer Constantijn (307-337 n. Chr.). Hierdoor kan een relatie gelegd worden met 
nieuwe of gerenoveerde versterkingen en bruggen bij Maastricht (na 333), Cuijk (brug in 347-349, kade 
in 320-342), Nijmegen (Valkhof 325-350), Keulen-Deutz (D) en Liberchies (B).  891 Opmerkelijk is dat onder 
keizer Constantijn blijkbaar ook de weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen een onderhoudsbeurt kreeg en 
met nieuwe mijlpalen werd voorzien.  892 Een directe relatie tussen de versterking van Valkenberg-Goudsberg 
en de weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen kon niet gelegd worden, maar waarschijnlijk was wel een 
groot deel van het tracé vanuit de versterking zichtbaar. Tijdens en klein proefsleuvenonderzoek in 2013 
op circa 100 m ten oosten van de versterking zijn geen resten van de Romeinse weg vastgesteld.  893 Een 
geofysisch onderzoek had hier een opvallende strook met (waarschijnlijk) grind opgeleverd, maar dit bleek 
tijdens het proefsleuvenonderzoek het natuurlijke grindterras te betreffen.  894

Aan de bruggen van Cuijk en Maastricht hebben later in de 4e eeuw, onder Valentitianus I (364-375) nog 
herstelwerkzaamheden plaats gehad.

2.13.10 Thema j Materiële cultuur 
Vicus Coriovallum

De materiële cultuur van Coriovallum is gezien het materiaal in het depot van het thermenmuseum rijk en 
divers (alle materiaal categorieën), maar tot nu toe niet of nauwelijks gepubliceerd. Met de aanwezigheid 
van een groot thermencomplex en resten van steenbouw op verschillende locaties kan zeker van een 
voor Nederlandse begrippen ‘rijke’ materiële cultuur gesproken worden.  895 Hiertoe behoren behoudens 
het gebruiksaardewerk en -glas, ook resten van steenbouw, kelders, hypocaustsystemen, beschilderd 
pleiterwerk en diverse (ook bijzondere of rijke) vondsten van metaal en glas.  896 Dergelijke resten, maar niet 
rijk of bijzonder, zijn ook aangetroffen tijdens onderzoeken aan de Dr. Poelstraat en de Valkenburgerweg.  897 
Opmerkelijk zijn ook meerdere dakpannen met stempels die vooral binnen Heerlen, maar ook in 
Nederland- en Belgisch Limburg worden gevonden. Het gaat daarbij om het stempel ‘CTEC’, alhoewel 

889 Naar Hoevenberg, 2007

890 Bazelmans, Bakels & Kocken, 2004

891 Hoevenberg, 2007

892 Hoevenberg, 2007: Stukken van twee Constantijnse mijlpalen werden teruggevonden en verwijderd bij de 

restauratie van de kerk van Eijgelshoven en bevinden zich in het Thermenmuseum te Heerlen.

893 Vansweevelt & Tichelman, 2013. Een vooraf middels geofysisch onderzoek vastgesteld grindlichaam bleek geen 

wegdek maar het natuurlijke grindterras te betreffen.

894 Aangezien de locatie zicht dichtbij een sterke glooiing in het landschap bevond, had enige erosie plaatsgevonden. 

Hierdoor bevond het normaal gesproken dieper gelegen grindterras zich vlak onder de bouwvoor.

895 Overige in situ resten van openbare gebouwen zijn niet bekend, maar resten van zuilen die zijn aangetroffen 

tijdens onderzoek op het Tempplein, zouden bijvoorbeeld op een forum kunnen wijzen. Put & Van Dijk, 1998, 29 

896 Het een en ander kan bezichtigd worden in het thermenmuseum, maar in het magazijn is nog veel meer aanwezig!

897 Veldman, 2007; Tichelman & Janssens, 2012
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deze door sommige ook als ‘CEC’ of ‘CETC’ wordt gelezen.  898 De letters CTEC staan waarschijnlijk voor 
C(anabae) TE(gularum)/TE(gulariorum) C(oriovallensium) en behoren hoogstwaarschijnlijk bij een civiele 
pannenbakkerij, die zich dan in het huidige Heerlen moet hebben bevonden.  899 Of dit werkelijk het geval is, 
zal uit toekomstig onderzoek moeten blijken.
Belangrijk is de betekenis van de vicus van Coriovallum als productiecentrum voor aardewerk, zoals mag 
worden aangenomen uit de meer dan 40 gevonden pottenbakkersovens, maar waarover relatief weinig 
gepubliceerd is.  900 Daardoor is het nog steeds lastig om dit aardewerk ook op andere vindplaatsen duidelijk 
te herkennen. Sinds kort bestaat echter een eerste duidelijke aanzet tot een typo-chronologie van het 
Heerlense aardewerk.  901 Hiermee moet het in de toekomst beter mogelijk worden de verspreiding van het 
Heerlense aardewerk (ook door de tijd?) in kaart te brengen. 

Een vergelijking van de aardewerkcomplexen van Heerlen-Valkenburgerweg enerzijds en de rurale 
nederzettingen van Kerkrade-Holzkuil en Heerlen-Trilandis anderzijds blijken verschillen op te wijzen, op 
basis waarvan kan worden aangenomen dat bewoners uit de vicus van iets andere netwerken gebruik 
maakten (tenminste voor wat betreft het aardewerk) dan de bewoners op het platteland (zie onder).  902

Tijdens het onderzoek aan de aardewerkovens in de Dr. Poelstraat (1998 en 2007) werden 1544 
Romeinse aardewerkscherven gevonden, waarvan 1219 uit de ovens 1 en 2 en de werkkuil tussen deze 
twee ovens.  903 Het aardewerkcomplex uit oven 1 wordt in het einde van de 2e of het begin van de 3e eeuw 
gedateerd, het aardewerkcomplex uit oven 2 in het laatste kwart van de 2e eeuw.  904 Het aardewerk uit de 
ovens betreft helaas geen ovenladingen,  905 maar aangezien een aantal geverfde borden en gladwandige 
bekers opvallend vaak voorkomen wordt vermoed dat het wel om een weerslag van het geproduceerde 
materiaal gaat. In oven 1 zijn 1035 scherven gevonden, vooral bestaande uit kruiken/kruikamforen (26,7%), 
gladwandig (18,9%) en ruwwandig (44,3%) aardewerk.  906 Het aardewerk uit de Dr. Poelstraat is ook kort 
vergeleken met het aardewerk uit een opgegraven oven aan de nabij gelegen Schinkelstraat en blijkt 
duidelijk daarvan te verschillen.   907 Een opmerkelijke metaalvondst uit het onderzoek van 1998 waren een 
balansje (weegschaaltje) van brons en een klein loden beeldje met naar elkaar toegewende stier en leeuw. 
Opmerkelijk was ook een dakpanfragment met stempel “CEC”.

Tijden het onderzoek aan de Valkenburgerweg (2007) zijn aardewerk, keramisch bouwmateriaal, 
natuursteen, metaal, glas, bot en botanische resten gevonden.  908 Het aardewerk wijst op een bewoning dat 

898 Vanderhoeven & Kars, 2012. Hierbij vormen de T en E veelal een zogenaamde ligatuur, waarbij twee of meer 

letters als één vorm geschreven zijn. Vier verschillende typen van het stempel kunnen onderscheiden worden, die 

mogelijk te maken hebben met een verschil in datering. Zeker is dit echter niet.

899 De Poorter & Claeys, 1989, 39 in: Vanderhoeven & Kars, 2012

900 Bloemers & Haalebos, 1973; Hoevenberg,1996; Veldman & Van der Linden, 2007; Hendriks, 2012

901 Van Kerckhove & Boreel, 2014.

902 Hendriks, 2012; Van der Linden, 2014

903 Veldman, 2007

904 Van der Linden, 2007

905 Dit kan worden opgemaakt uit verschillende stukken terra sigillata (dat zeker niet in Heerlen werd gemaakt), te 

veel verschillende vormen en sterke fragmentatie (geen volledige of grotendeels bewaarde exemplaren) en het 

ontbreken van misbaksels. 

906 Witte baksels blijken hierbij te domineren: bij kruiken en amforen 85% en bij het ruwwandig 56%. 39% van het 

ruwwandige aardewerk heeft een grijs baksel. Beige en gele baksels komen nauwelijks voor.

907 Het aardewerk uit de pottenbakkersovens uit de Schinkelstraat is gepubliceerd door Bloemers & Haalebos (1973).

908 Tichelman & Janssens, 2012
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goed vergelijkbaar is met die van villae en andere vici. Naast importmateriaal zijn ook lokale producten uit 
Heerlen vertegenwoordigd. In vergelijking met de aardewerkcomplexen van Kerkrade-Holzkuil en Heerlen-
Trilandis blijken echter ook kleine verschillen met deze landelijke nederzettingen te bestaan (zie onder bij 
vergelijking Kerkrade-Holzkuil en Heerlen-Trilandis). 
De metaalvondsten wijzen in de eerste plaats op typisch nederzettingsafval. Metaalvondsten die onder 
het wegdek zijn gevonden en waarschijnlijk met verbredings- of herstelwerkzaamheden verband houden, 
kennen echter ook parallellen in militaire contexten.  909 Mogelijk waren dus militairen bij deze activiteiten 
rond 80 n. Chr. betrokken. 

Rurale nederzettingen

Uit het gebied zijn enorm veel vondsten bekend, voornamelijk uit nederzettingen maar ook uit graven. 
In het algemeen kan van een redelijk rijke materiële cultuur gesproken worden, die past bij een sterk 
in de Romeinse samenleving geïntegreerde en – in vergelijking met Midden- en Noord-Limburg – soms 
rijkere bevolking (zie ook § 2.13.6). Hieronder volgen eerst indrukken uit de twee volledig onderzochte 
vindplaatsen Kerkrade-Holzkuil en Heerlen-Trilandis en een vergelijking tussen beide. Daarna volgt iets 
over de materiële cultuur uit graven aan de hand van de gepubliceerde rijkere graven van Nieuwenhagen 
en Bocholtz.

Materiële cultuur Kerkrade-Holzkuil  910

De op de Holzkuil aangetroffen materiële cultuur verrast niet voor een villacomplex uit de Romeinse tijd met 
vondsten van aardewerk, divers keramisch en stenen bouwmateriaal, overig natuursteen, glas, metaal, slak 
en beschilderd pleisterwerk. Toch wijzen het beperkte aantal vondsten van metaal en glas niet op een zeer 
rijke villa. De resten van het hoofdgebouw hebben in eerste instantie een schat aan informatie opgeleverd 
met betrekking tot bouwmaterialen en -technieken in de Romeinse tijd en maken ook duidelijk dat hiervoor 
bepaalde kennis nodig was: behalve een ‘Romeins’ architect moeten bouwleiders en arbeiders gedegen 
kennis van technieken en toepassingen hebben gehad. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om opbouw en 
metseltechnieken in funderingen en muren, het gebruik van caementicium en toepassingen van water- en 
verwarmingssystemen, inclusief stookkamer, waterleidingen en waterbassins. Mozaïek is niet vastgesteld, 
maar er was wel sprake van ingelegd natuursteen en beschilderd pleisterwerk. 

Binnen de architectuur en de huisbouw kunnen enkele chronologische ontwikkelingen worden vastgesteld. 
Het vroegste gebruik van stenen funderingen dateert uit het eerste kwart van de 2e eeuw, maar dit betreft 
alleen het hoofdgebouw. Een duidelijke materiële ontwikkeling doet zich voor vanaf eind 2e begin 3e 
eeuw wanneer het hoofdgebouw een hypocaustum, een badhuis en een meer monumentale facade krijgt. 
Mogelijk behoren ook meerdere architectonische versieringen (bijvoorbeeld enkele tuskische kapitelen en 
het gebruik van marmer) tot deze late fases van het complex (eind 2e en 3e eeuw). In ieder geval worden 
pas vanaf eind 2e eeuw ook overige bijgebouwen op het complex met behulp van stenen funderingen 
gebouwd. 

Hoewel een fasering van de nederzetting redelijk goed mogelijk was, blijft een beschrijving van de 
materiële cultuur per fase nog te moeilijk. Naast de architectonische veranderingen zijn alleen algemene 
ontwikkelingen binnen het aardewerkcomplex aan te geven. Naast weinig handgevormd aardewerk is terra 
sigillata, Belgische waar (terra nigra, maar geen terra rubra), geverfde waar, kruiken/amforen (ook grote 
amforen), gladwandig, dikwandig (dolium en wrijfschaal), ruwwandig en Waaslands (Low Lands ware) 

909 Hensen & Van Hemert, 2012; Kemmers, 2012a

910 Naar Tichelman, 2005
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onderscheiden. De vastgestelde chronologische veranderingen zijn van een zeer algemene aard en goed 
vergelijkbaar met die op andere vindplaatsen in Zuid-Nederland.

Het aardewerkcomplex van Kerkrade-Holzkuil vertoont enkele verschillen met nederzettingen dichter bij de 
limes (zoals Venray-Hoogriebroek), die op andere netwerken wijzen. Kerkrade-Holzkuil is duidelijk meer op 
oostelijke en zuidoostelijke herkomstgebieden gericht (Köln-Soller, Jülich en Trier) gericht, terwijl andersom 
in Kerkrade niet of nauwelijks Waaslands (Low Lands Ware) of Bataafs grijs is gevonden. 

Opmerkelijke metaalvondsten uit Kerkrade-Holzkuil bestaan onder andere uit een ijzeren traliewerk 
voor een raam en resten van een waterleidingsysteem (figuur 2.13.14). Andere metaalvondsten 
bestaan uit toiletartikelen (onder andere oorlepeltjes en een scheermes), sieraden (onder andere 
een gouden hanger met inleg), kledingaccessoires (onder andere een gesp met email-inleg), een 
compleet paardenbit, meerdere bronzen sleutels, resten van een inktpotje (geletterdheid!) en een 
bronzen beeldje (huisheiligdom?), zie ook figuur 2.13.15 en 2.13.16. Daarnaast werden vooral in het 
praefurnium (stookkamer) van het badhuis een enorme hoeveelheid spijkers en gesmolten looddruppels 
gevonden. Opvallend afwezig binnen de groep metaalvondsten zijn resten van gereedschappen of 
landbouwwerktuigen, die men wel op een landbouwbedrijf zou verwachten. Blijkbaar werd het gereedschap 
meegenomen of hergebruikt of is het bij plundering meegenomen. De glasvondsten bestaan voor het 
grootste gedeelte uit vensterglas, maar daarnaast ook uit flessen, kommen en bekers. Het fijnere 
tafelservies werd vooral in het hoofdgebouw gevonden, maar de eenvoudigere flessen voor in de keuken 
zijn net zoals dolia en wrijfschalen verspreid over het gehele terrein gevonden. 

Figuur 2.13.14                           Figuur 2.13.15                                            Figuur 2.13.16

Het keramische en natuurstenen bouwmateriaal heeft niet alleen veel duidelijk gemaakt over technieken en 
toepassingen (onder andere resten van zuilen en kapitelen), maar ook over de herkomst van het materiaal. 
Zo is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat het keramische bouwmateriaal door verschillende producenten is 
aangeleverd. Voor natuurstenen bouwmateriaal zijn vooral de dichtstbijzijnde groeven gebruikt (Nivelsteiner 
zandsteen, mergel, kolenzandsteen). Overig gevonden natuursteen wijst op een uitgebreid netwerk, tot ver 
in Duitsland en Frankrijk. 

Materiële cultuur Heerlen-Trilandis
Het Romeinse aardewerk omvat naast weinig handgevormd aardewerk terra sigillata, terra nigra, 
gebronsd aardewerk, geverfde waar en metaalwaar, kruiken, kleine kruikamforen en ander gladwandig 
aardewerk, ruwwandig aardewerk, wrijfschalen, dolia, middelgrote en grote amforen en kurkurnen. Al 
deze categorieën waren ook in Kerkrade-Holzkuil aanwezig. Trilandis heeft wel veel minder vondsten van 
glas opgeleverd: slechts 12 stuks vaatwerk en één fragment van een meloenkraal. Metaalvondsten zijn 
eveneens niet in grote aantallen aanwezig en bestaan naast meerdere spijkers uit kledingaccessoires 
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(fibulae en gordelbeslag), sieraden (armbanden en een mogelijke vingerring), een spiegel, een hengsel 
van een emmer, vaatwerk, klein gereedschap, enkele munten en één, mogelijk twee ijzeren sleutels. Het 
aangetroffen natuursteen blijkt vooral van lokale en regionale herkomst; alleen tefriet en arkose voor maal- 
of molenstenen zijn over een grotere afstand vanuit de Eifel aangevoerd. Opvallend is dat geen bewerkt 
bouwmateriaal is aangetroffen. Het bewerkte natuursteen bestaat uit fragmenten van maalstenen (met 
name van tefriet), klop- of wrijfstenen, slijpstenen, een gewicht en een mogelijk zalfsteentje. 
Het aangetroffen grofkeramiek (zonder materiaal voor een hypocaustsysteem) betreft waarschijnlijk 
allemaal lokale productie (één productiecentrum), waarbij de lokaal voorhanden löss waarschijnlijk als 
grondstof is gebruikt. 

Vergelijking Trilandis-Holzkuil
Heerlen-Trilandis onderscheidt zich duidelijk van bekende villa-nederzettingen door het ontbreken van een 
groter (hoofd)gebouw met meerdere ruimten en funderingen van steen of grind, de afwezigheid van een 
symmetrische of axiale indeling van de nederzetting en een redelijk ‘arme’ materiële cultuur. Daarnaast 
specialiseerden de villa’s zich vanaf de 2e eeuw op de productie van spelttarwe ten behoeve van een 
surplus voor de markt, terwijl men in Trilandis nog steeds alleen voor eigen gebruik landbouw bedreef. 
Naast het duidelijke onderscheid met villa’s blijken echter ook enkele overeenkomsten te bestaan. Zo is 
bijvoorbeeld dezelfde ontwikkeling van huisplattegronden herkenbaar als in Kerkrade-Holzkuil. 

Uit een vergelijking van de aardewerkcomplexen van verschillende vindplaatsen uit meerdere regio’s 
(figuur 2.13.17) blijkt dat Heerlen-Trilandis en Kerkrade-Holzkuil zeer goed vergelijkbaar zijn en zich 
onderscheiden van anderen. Blijkbaar heeft de samenstelling van het aardewerk van een vindplaats niet 
zo zeer te maken met de aard van de nederzetting (een villa of non-villa), maar met de ligging binnen een 
bepaalde regio. Kerkrade en Heerlen vormen zo’n regio die zich onderscheidt van andere. Binnen de vicus 
Coriovallum zelf ziet het complex er echter weer iets anders uit: blijkbaar maakten de bewoners uit de vicus 
zelf van iets andere netwerken gebruik dan de bewoners op het platteland rondom de vicus.  911

Graven

Uit enkele graven komen opvallend rijke inventarissen, die op een bovenlaag wijst die zeer goed in 
de Romeinse samenleving geïntegreerd was. Dit laatste blijkt uit het gestandaardiseerde karakter en 
de symboliek van de grafgiften, die een typische Romeinse levensstijl (op villa’s) uitdrukten. Hiertoe 
behoorden bijvoorbeeld een ijzeren vouwstoel, schrijfgerei, de benodigdheden voor een feestmaal of 
symposium (servies, handenwasset), badspullen en attributen voor de jacht. 
Zo bevatte het graf Nieuwenhagen-Valderneste 44 voorwerpen, waaronder een ijzeren klapstoel, een 
bronzen strigilis, vijf stuks bronzen vaatwerk (een amfoor, twee kannen, een badschaal en een steelpan), 
14 stuks glazen vaatwerk (borden, kommen, flessen) en 13 stuks aardewerk vaatwerk (bekers, kommen, 
honingpotten en een pot).
Uit het tumulus graf te Bocholtz kwamen 52 vondsten van metaal en glas. Opmerkelijk daarbij was dat 
in het geheel geen aardewerk was meegegeven. Tussen de vondsten bevond zich één voorwerp van 
edelmetaal: een zilveren lepel. De bijgiften bestonden verder uit 28 stuks glazen vaatwerk, waaronder 
flessen, kannen, schalen en kommen of borden, vijf stuks bronzen vaatwerk zoals een olielamp met 
standaard, een inktpot, twee schenkkannen en een grote schaal, objecten van brons zoals een strigilis, een 
dolk met schede, ruitersporen, paardentuig en -bit en enkele ijzeren objecten als een lanspunt, een mes, 
een wasspatel, een klapstoel, een bijl en een mogelijk sieraad. 

911 Hendriks, 2012; Van der Linden, 2014
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Figuur 2.13.17
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3 Kennislacunes per regio

In dit hoofdstuk worden per landschappelijke regio de kennislacunes aangegeven. Hieronder, in de tabellen 
3.1-3.3, worden deze lacunes per deelgebied alvast overzichtelijk in tabelvorm weergegeven voor de vroeg-
, midden- en laat-Romeinse tijd. Daarna wordt de uitleg hierover per deelgebied uitgelegd in paragrafen § 3.1 
tot en met § 3.12. 

Vroeg-Romeinse tijd
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Hoogterras/stuwwallen +++ +++ +++ ++++ +++ +++ ++++ +++ +++ +++

Maasduinengebied ++++ +++ +++ ++++ +++ +++ ++++ +++ ++++ +++

Maasdal Noord ++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Peel en peelrestanten ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++ ++++ ++++

Beekdalen N-Limburg +++ +++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++

Beekdalen M-Limburg +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++

Eiland van Weert +++ ++ ++ +++ + ++ ++++ + +++ ++

Maasdal Midden ++++ ++++  ++++  ++++  +++  +++  +++  +++ +++ +++ 

Roer/Vlootbeekdal +++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Middenterrassen +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Maasdal Zuid +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Heuvelland +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++ +++ +++

Tabel 3.1 Overzicht lacunes vroeg-Romeinse tijd 

Legenda
++++ geen kennis/afwezig
+++ veel lacunes
++ wat lacunes 
+ weinig lacunes
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midden-Romeinse tijd
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Hoogterras/stuwwallen ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ + +++ +++

Maasduinengebied ++++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ + ++++ +++

Maasdal Noord ++ ++ +++ + ++ ++ ++++ + +++ +++

Peel en peelrestanten ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++  ++++ ++++

Beekdalen N-Limburg +++ ++ ++ +++ + ++ +++ + +++ ++

Beekdalen M-Limburg +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + +++ +++

Eiland van Weert +++ ++ + +++ + ++ ++++ + +++ +

Maasdal Midden +++ ++++  +++  +++  +++  +++  +++ +  +++  +++

Roer/Vlootbeekdal +++ ++++ ++ +++ +++ +++ +++ + +++ +++

Middenterrassen +++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ + +++ ++

Maasdal Zuid +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ + +++ ++

Heuvelland ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ + +++ ++

Tabel 3.2 Overzicht lacunes midden-Romeinse tijd 

Legenda
++++ geen kennis/afwezig
+++ veel lacunes
++ wat lacunes 
+ weinig lacunes
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Laat-Romeinse tijd
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Hoogterras/
stuwwallen

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Maasduinengebied ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

Maasdal Noord ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++ +++ +++

Peel en peelrestanten  ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++++ ++++

Beekdalen N-Limburg +++ +++ ++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++

Beekdalen M-Limburg +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ +++

Eiland van Weert +++ ++++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++ +++ +++

Maasdal Midden +++  ++++  ++++  ++++  ++++  +++  ++++  +++  +++  +++

Roer/Vlootbeekdal +++ ++++ ++++ +++ +++ +++ ++++ +++ +++ +++

Middenterrassen +++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ ++

Maasdal Zuid +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++

Heuvelland +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++ +++ +++

Tabel 3.3 Overzicht lacunes laat-Romeinse tijd 

Legenda
++++ geen kennis/afwezig
+++ veel lacunes
++ wat lacunes 
+ weinig lacunes
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3.1 Stuwwal en Hoogterras 

In het gebied heeft niet of nauwelijks (grootschaliger) onderzoek plaats gehad, zodat zeer weinig gegevens 
bekend zijn. Het verwondert dan ook niet dat voor alle thema’s grote kennislacunes bestaan. Het enige 
dat bekend is, is dat twee hoofdwegen door het gebied moeten hebben gelopen en dat iemand hoog op de 
maatschappelijke ladder in de villa van Mook woonde. 
Met deze zeer geringe hoeveelheid aan informatie uit het gebied kan geen beeld van de lokale 
bevolking, hun tradities, gewoonten en gebruiken en de samenleving gemaakt worden. En ook niet welke 
ontwikkelingen (sociale stratigrafie en romanisering) plaats vonden binnen de samenleving, kort voor, 
gedurende en ná de Romeinse tijd. 

Palynologisch onderzoek heeft nog niet plaats gevonden, zodat samen met het kleine aantal, nauwelijks 
onderzochte vindplaatsen geen beeld van de ontwikkeling van het cultuurlandschap of van locatiekeuzes 
gemaakt kan worden. Behoudens enige informatie over de villa van Plasmolen is onbekend hoe de 
andere nederzettingen er uit hebben gezien voor wat betreft begin- en einddateringen, inrichting, omvang, 
huisbouw en soorten gebouwen, bestaanseconomie, materiële cultuur en ontwikkelingen die hebben 
plaatsgehad. Ook over de begrafeniscultuur zijn we slecht geïnformeerd; eigenlijk is alleen bekend dat 
mensen gecremeerd werden en soms bijgiften van aardewerk hebben meegekregen. Onbekend blijft of 
sprake is van een lokaal begrafenisgebruik. De materiële cultuur, de economie en het weg- en landgebruik 
zijn nauwelijks bestudeerd. De twee hoofdwegen door het gebied zijn nergens binnen het gebied 
onderzocht, terwijl ook geen structuren bekend zijn die hiermee in verbinding kunnen worden gebracht 
(mansiones, stationes of burgi). Bestaan in het gebied nog andere economische bronnen dan die van de 
landbouw en/of veeteelt? Heeft de streek of hebben bepaalde vindplaatsen een specifiek karakter voor wat 
betreft de materiële cultuur? Welke netwerken hebben bestaan? 
Over rituelen gebruiken en gewoonten bestaat, behalve de weinige informatie over graven, geen informatie. 
Heiligdommen en deposities zijn niet bekend. 
Over krijgsgeschiedenis en contacten met het leger is eveneens niet of nauwelijks iets bekend. 

3.2 Maasduinengebied 
In het gebied heeft nog niet of nauwelijks (grootschalig) onderzoek plaats gehad, zodat weinig bekend 
is en binnen alle thema’s lacunes bestaan. Zeer interessant is het complex te Afferden, aangezien daar 
twee nederzettingen dicht bij elkaar liggen en één daarvan zowel midden-Romeinse resten als relicten 
uit de Late IJzertijd tot vroeg-Romeinse tijd bevat. Hiermee bestaat potentieel belangrijke informatie met 
betrekking tot de overgang van de Late IJzertijd naar de Romeinse tijd.   912 

Het ontstaan en de ontwikkeling van het (cultuur)landschap is nog niet palynologisch onderzocht. 
Voor het gebied bestaat, met uitzondering van de villa van Afferden en de mogelijke villa te Schandelo geen 
informatie over nederzettingen, niet over de aard, status, omvang, voedseleconomie of ontwikkelingen. 
Grafvelden zijn niet of nauwelijks onderzocht, zodat niets over lokale grafrituelen, de demografie en 
ontwikkelingen door de tijd bekend is. 
Het verloop van de Romeinse hoofdweg Tongeren-Nijmegen is nergens bekend, terwijl ook geen informatie 
over andere wegen (diverticula) of structuren langs wegen (mansiones, stationes, burgi) bestaat. 
Ambachten of producties zijn, op een nog niet bevestigde vermelding bij Afferden na, niet bekend in het 

912 Zo bestaan in het Duitse Rijnland enkele voorbeelden van vlak bij elkaar gelegen nederzettingsresten uit de Late 

IJzertijd, de vroeg-Romeinse tijd en de midden-Romeinse tijd, die zowel op nieuwkomers in eerste helft van de 1e 

eeuw n. Chr. wijzen, als ook op een verplaatsing van de Romeinse nederzetting (circa 50 tot 100 m) aan het begin 

van de 2e eeuw. Zie ook § 2.3.2. 
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gebied. Aangezien in het oosten van het gebied van nature wel moerasijzererts voorkomt, zouden wel 
ijzerproductieplaatsen verwacht kunnen worden.
Met betrekking tot de studie van de gemeenschap/samenleving en het langetermijn perspectief biedt het 
gebied interessant materiaal (Afferden!) dat echter nog niet voldoende onderzocht is. 
Met betrekking tot rituele praktijken, gewoonten en gebruiken is niets bekend. Ook over de 
krijgsgeschiedenis bestaan geen gegevens in het gebied, zelfs geen militair gerelateerde vondsten.
De materiële cultuur ten slotte, is eveneens slecht gekend. Het wachten is op wat grotere publicaties, 
waarmee vindplaatsen uit het gebied met andere vindplaatsen vergeleken zouden kunnen worden. 
 
3.3 Maasdal Noord 
Voor het Maasdal Noord is veel nieuwe kennis ontstaan als gevolg van meerdere grootschalige projecten 
in het afgelopen decennium, zoals aan de Maasboulevard te Venlo, het kazerneterrein en Raaijweide te 
Blerick en de grootschalige opgravingen tussen Well en Aijen en in Lomm. 
Ondanks de vele nieuwe gegevens bestaan nog steeds lacunes voor het gebied.

Met het onderzoek in Lomm is een goed beeld over de ontwikkeling van het cultuurlandschap ontstaan. 
Echter, dit onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat lokaal grote verschillen kunnen hebben bestaan (zie 
ook § 2.4.1). 

In Venlo is duidelijk geworden dat militairen aanwezig zijn geweest, maar hoe de vroege nederzetting er uit 
zag – alleen een (houten) versterking of in combinatie met een kampdorp – blijft onbekend. Ondanks dat nu 
voor het eerst enig inzicht in de lay-out van de westelijke vicus is verkregen, is nog onduidelijk in hoeverre 
de overige vicus was ingedeeld, welke wegen daar bestonden en in hoeverre ook openbare plaatsen 
als tempels, marktplaatsen of theaters aanwezig waren. Aangezien niet of nauwelijks of alleen slecht 
geconserveerde gebouwresten aan de Maasboulevard zijn aangetroffen, is nog steeds weinig bekend over 
de ontwikkeling van de huisbouw en gebruikte technieken binnen de nederzetting, met name van de vroege 
(houten?) bebouwing. Bestonden hier ook inheemse plattegronden, zoals in Tongeren en Heerlen, of zijn 
ook de vroegste (civiele) gebouwen naar Romeinse (militaire) principes gebouwd. En, hoe ontwikkelen/
veranderen zich de aard en lay-out van de militaire bewoning en latere vicus-bewoning. 
Behoudens de kleinschalige metaalbewerking aan de Maasboulevard en één pottenbakkersoven  913 is niets 
bekend over ambachtelijke werkzaamheden of producties binnen de vicus. De grafvelden rond de vicus, ten 
slotte, zijn eveneens nog niet of nauwelijks onderzocht. 
In Blerick zijn behoudens graven uit de laat-Romeinse tijd nu ook nederzettingsresten uit de vroeg- 
én midden-Romeinse tijd aangetoond. De huisplattegronden uit het onderzoek 2012-2013 op het 
Kazerneterrein/MFC lijken eerder op een landelijke nederzetting te wijzen, maar eigenlijk bestaat nog te 
weinig informatie over de aard, omvang en ontwikkeling van deze nederzetting. Het is zeer de vraag of dit 
ooit zal verbeteren, gezien de mate van verstoring in dit gebied. Onduidelijk blijft het precieze verloop van 
de Romeinse weg, die vanaf Blerick toch hoogstwaarschijnlijk door dit gebied moet hebben gelopen. Het 
grotere grafveld aan de Antoniuslaan uit de overgang van de laat-Romeinse tijd tot Vroege Middeleeuwen 
lijkt lang in gebruik te zijn geweest, maar in feite zijn slechts zeer weinig graven uit dit grafveld onderzocht. 

Met betrekking tot het platteland bestaan nu slechts twee nederzettingen die bijna volledig zijn onderzocht 
(Well-Aijen werkvak 1, vindplaats D en Gennep-Stamelberg), waarvan er één niet volledig is uitgewerkt. 
Overige gegevens over landelijke nederzettingen komen van de nauwelijks onderzochte villa’s, Blerick-
Kazerneterrein en mogelijk Mook en Middelaar. Als gevolg daarvan ontbreekt kennis op velerlei gebied: 
over de aard en omvang van de nederzettingen, de status en rijkdom van zijn bewoners, over hun 

913 Hupperetz, 1993
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bestaanseconomie en netwerken en over ontwikkelingen door de tijd (huisbouw, materiële cultuur, etc.). 
Daarnaast ontbreekt ook informatie met betrekking tot de bewoningscontinuïteit. Alleen vindplaats A in 
Well-Aijen werkvak 1, de graven van Lomm II en III en mogelijk Mook en Middelaar-Kopseweg bezitten 
aanwijzingen voor een continuïteit vanuit de (late) IJzertijd. 

Het wegennet heeft met de onderzoeken te Blerick (Kazerneterrein en Raaijweide) belangrijke nieuwe 
informatie opgeleverd, maar het verhult niet hoe weinig we op dit moment weten over het precieze verloop 
van wegen op zowel de westelijke als oostelijke Maasoever. Ondanks verschillende vermoedens (zie 
§ 2.4.4) is het verloop van de tracé’s nog steeds nagenoeg onbekend. Dankzij het onderzoek in Lomm 
is belangrijke nieuwe informatie tevoorschijn gekomen over het grafritueel, mogelijke cultusuitoefening 
en tradities hieromtrent vanuit de Late IJzertijd. Echter, dit betreft alleen de vroeg-Romeinse tijd, tot 
(hoogstens) in het eerste kwart van de 2e eeuw. Over de periode daarna bestaat geen informatie. Overige 
heiligdommen, offers in nederzettingen (bijv.bouwoffers) of rituele offers in natuurlijke landschappen zijn 
niet bekend, noch in Venlo of Blerick, noch op het platteland.
Met betrekking tot de krijgsgeschiedenis zijn we alleen geïnformeerd over Venlo, alhoewel ook daar de aard 
en lay-out van militaire bebouwing onbekend zijn gebleven. Overige aanwijzingen in het gebied voor (de 
aanwezigheid van) militairen ontbreken nagenoeg.
Het onderzoek Venlo-Maasboulevard heeft een goed beeld van de materiële cultuur binnen de vicus 
opgeleverd. Overig onderzoek zal echter moeten uitwijzen of op andere locaties binnen de vicus een 
vergelijkbare materiële cultuur bestond. De materiële cultuur van Blerick en het platteland is echter 
nagenoeg onbekend, omdat alleen kleinschalig/fragmentarisch onderzoek heeft plaats gehad en dus geen 
werkelijke vergelijking van vindplaatsen kan plaatsvinden. Vindplaats D van Well-Aijen werkvak 1 is de 
enige nagenoeg volledig uitgewerkte landelijke nederzetting, maar dit betreft een kleine Einzelhof die 
relatief weinig vondstmateriaal heeft opgeleverd. Met name de villa’s uit het gebied zullen hiermee niet 
vergelijkbaar zijn geweest. Onbekend blijft dus grotendeels in hoeverre overeenkomsten of verschillen 
hebben bestaan tussen de vicus en het omringende land en tussen landelijke nederzettingen onderling. 

3.4 Peel en peelrestanten
Uit het gebied zijn eigenlijk alleen ‘toevalsvondsten’ bekend. Binnen moerasachtige gebieden zullen 
natuurlijk ook geen mensen hebben gewoond, maar mogelijk wel vlakbij. Hoe dichtbij en op welke wijze 
mensen hier leefden is geheel onbekend. Zouden behalve enkele rituele deponeringen ook heiligdommen 
aanwezig kunnen zijn? Een belangrijke ‘rode draad’ voor ontsluiting van archeologische resten in het 
gebied, zou het verloop van routes of wegen zijn. 

3.5 Beekdalen Noord-Limburg 
De ontwikkeling van het cultuurlandschap is nog nauwelijks onderzocht, aangezien slechts op weinig 
vindplaatsen botanische resten zijn onderzocht en palynologisch onderzoek niet heeft plaats gevonden. 
De landelijke bewoning in het gebied is redelijk goed onderzocht, omdat verschillende grootschalige 
nederzettingsonderzoeken hebben plaatsgevonden. Hierdoor bestaan meerdere plattegronden van 
gebouwen uit de midden-Romeinse tijd en enige uit de laat-Romeinse tijd, maar niet of nauwelijks uit 
de (Late IJzertijd en/of) vroeg-Romeinse tijd. Aangezien wel regelmatig resten uit de Late IJzertijd op 
Romeinse vindplaatsen zijn aangetroffen, lijkt wel continuïteit te bestaan. Met betrekking tot de overgang 
naar de laat-Romeinse tijd heeft Helden-Schrames interessante vondsten uit de laat-Romeinse tijd 
opgeleverd, waarbij waarschijnlijk na een kort hiaat in de tweede helft van de 3e eeuw, pas begin 4e eeuw 
weer bewoning lijkt te ontstaan. Nader onderzoek met betrekking tot beide overgangen (Late IJzertijd-
Romeinse tijd en laat-Romeinse tijd-Vroege Middeleeuwen) is in ieder geval gewenst.
Door het nederzettingsonderzoek is redelijk veel informatie aanwezig, in de vorm van sporen en structuren 
en vondsten, maar de ontwikkeling van de nederzettingen door de tijd – de fasering – is meestal onduidelijk 
gebleven. Het determineren interpreteren van de nederzetting met behulp van structuren, erven, lay-
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outs en een chronologische fasering heeft vooral in Hoogriebroek enig resultaat opgeleverd, maar 
juist daar is de nederzetting niet compleet: zowel in zijn materiële omvang als in tijdsdiepte. Dergelijke 
vindplaatsanalyses zijn zeer waardevol, maar voor inheemse nederzettingen zonder ‘villa-ordening’ 
moeilijk. Het is veelal onmogelijk structuren aan een bepaalde fase (en/of erf) toe te kennen. In Venray-
De Hulst is een dergelijke fasering achterwege gelaten, maar in Helden-Schrames is dit wel getracht. 
Verschillende erven zijn gereconstrueerd, waarmee nu een beeld van erven met rondom liggende spiekers 
en waterputten op of tussen de erven naar voren is gekomen. Chronologisch lijkt het aantal erven van de 
vroeg- naar midden-Romeinse tijd toe te nemen, om van de midden- naar laat-Romeinse tijd weer af te 
nemen. Het laat-Romeinse erf lijkt ook groter te zijn. Nader onderzoek op andere nederzettingen is zeker 
nodig om deze eerste, vage indrukken aan te scherpen. Belangrijk voor het nederzettingsonderzoek is de 
ontwikkeling door de tijd en daarvoor zijn met name eenduidige structuren (niet alleen plattegronden, maar 
ook omheiningen) en scherpe dateringen van sporen en structuren nodig. Het is daarbij niet alleen van 
belang enkele vondsten goed te dateren, maar juist vondstcontexten of ensembles van vondsten te dateren 
en te interpreteren. 
Over graven en grafvelden bestaat nog steeds weinig informatie. Grafvelden zijn slechts twee maal in iets 
grotere omvang onderzocht, maar één daarvan is niet gepubliceerd, terwijl de andere dusdanig verstoord 
was dat bij alle conclusies een voorbehoud moet worden gemaakt. Desalniettemin is met het onderzoek te 
Maasbree-Siberië toch een bepaald beeld ontstaan, dat ook hier een lokaal grafritueel heeft bestaan. Dit 
idee nu dient wel met andere grafvelden binnen de regio vergeleken te worden. Graven uit de vroeg- en 
laat-Romeinse tijd ontbreken.
Met betrekking tot de botanische resten bestaat vooral informatie uit Hoogriebroek; de overige vindplaatsen 
hebben niet of nauwelijks iets toegevoegd. Opvallend genoeg ontbreken vondsten van dierlijk bot vrijwel 
volledig! De voedseleconomie en ook eventuele surplusproducties zijn dus verre van goed onderzocht. 
De nederzettingen leveren wel een coherent beeld voor wat betreft de meest voorkomende granen, maar 
onbekend is welke rol het vee speelde en of surplusproducties bestonden. Met betrekking tot ambachtelijk 
werk of producties bestaat zeer weinig informatie: eigenlijk alleen dat (kleinschalige) metaalbewerking 
plaats vond.
Informatie over Romeinse wegen is nagenoeg compleet afwezig in het gehele gebied Beekdalen Noord-
Limburg.
De locatiekeuzes voor nederzettingen zijn redelijk bekend, maar voor grafvelden en wegen minder.
Met betrekking tot de samenleving kan gesteld worden dat het gebied redelijk geromaniseerd lijkt te zijn 
en dat daarbij ook enige (hiërarchische) differentiatie bestaat. De materiële cultuur van zowel Venray-
Hoogriebroek als Helden-Schrames wijzen op enige welvaart, status en mate van romanisering, waarbij 
Venray-De Hulst duidelijk achterblijft. Grotendeels onduidelijk blijft hoe de verschillende netwerken er 
uit zagen. Speelden daarin een villaheer, een vicus (Cuijk), het leger of (alleen) belastingplicht een 
rol? Dergelijke vragen kunnen niet eenvoudig per nederzetting beantwoord worden. Wat echter wel per 
nederzetting kan gebeuren is een grondige uitwerking van vondsten en structuren, zodat op basis van 
vergelijking misschien verschillende ontwikkelingen en netwerken gereconstrueerd kunnen worden.
Over rituele praktijken bestaat nog weinig informatie. Tempels, openlucht heiligdommen, offers in 
nederzettingen (bijv. bouwoffers) of rituele offers in natuurlijke landschappen zijn niet bekend. Enkele 
ritueel gerelateerde objecten uit nederzettingen zijn wel bekend, maar het blijft desalniettemin onbekend 
hoe of waar bepaalde rituelen hebben plaatsgevonden. De vondst van het Mars beeldje van Helden-
Schrames wijst op een grote vertrouwdheid met het Romeinse pantheon, ten minste als het daadwerkelijk 
uit een midden-Romeinse context komt (§ 2.6.6, §2.6.7 en §2.6.10). 
Aanwijzingen voor krijgsgeschiedenis of militaire aanwezigheid zijn nauwelijks aanwezig. In het gebied 
zijn geen locaties van kampen, versterkingen, stationes of burgi bekend. Een mogelijk locatie voor een 
statio en/of burgus is Lottum (§ 2.6.9). Aanwijzingen voor een aanwezigheid van het leger of militaire acties 
aan het eind van de Late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd zijn niet of nauwelijks aanwezig. Alleen in Venray-
Hoogriebroek lijkt een vroeg contact met het leger (Nijmegen?) te hebben bestaan. In Horst-Hoogveld en 
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Helden-Schrames bestaan wel aanwijzingen voor Germaanse immigranten vanaf eind 3e of begin 4e eeuw. 
In beide gevallen lijkt het eerder om boeren te gaan en niet om soldaten, maar de werpbijl uit Helden-
Schrames doet wel vermoeden dat bewoners ook krijgszuchtig waren. 
In het gebied is reeds veel informatie over de materiële cultuur verzameld, maar onderlinge vergelijking 
heeft nog nauwelijks plaats gevonden. Overeenkomstige methodiek (en indelingen) voor de verschillende 
materiaalcategorieën zijn daarbij natuurlijk zeer gewenst. Met name grootschalig onderzoek moet 
syntheses leveren, waarbinnen minstens vindplaatsen uit de regio met elkaar vergeleken worden! 
Opvallend afwezig in het beeld van de materiële cultuur is steenbouw. Hierdoor ontbreken alle facetten 
van de villa-architectuur. Daarnaast bestaan weinig vondsten van glas en natuurlijk ook van organische 
objecten als hout, been, leer of textiel.

3.6 Beekdalen Midden-Limburg 
Ondanks redelijk veel en ook diverse vondstmeldingen is nagenoeg niets grootschalig onderzocht en 
bestaan alleen kleinere publicaties. Hierdoor bestaan kennislacunes voor alle onderzoekthema’s. 
Het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap lijkt gerelateerd aan het overige Maas-Demer-Schelde 
gebied, maar palynologisch of botanisch onderzoek in het gebied Beekdalen Midden-Limburg ontbreekt om 
dit te kunnen verifiëren.
Voor het gebied bestaat, met uitzondering van de inheemse nederzetting Beegden-grindafgraving, 
geen informatie over nederzettingen, hun aard en bouwtradities, status, omvang, voedseleconomie of 
ontwikkelingen. Graven uit Heel lijken op een geromaniseerde bevolking te wijzen, maar zonder uitgewerkt 
onderzoek kan niets verteld worden over het ‘lokale karakteristieke’ van deze begraafgemeenschappen, 
noch van hun ontwikkeling. Ook enkele graven langs de weg in Beegden lijken op een geromaniseerde 
bevolking te wijzen, maar voor de gebieden die wat verder van de weg liggen is dit onbekend. 
Met betrekking tot de bestaanseconomie, zowel in Heel als het omringende land, is niets bekend. Het 
verloop van de Romeinse weg wordt langs de terrasrand vermoed maar is vrijwel nergens bekend, terwijl 
ook geen informatie over andere wegen (diverticula) bestaat. Ambachten of producties zijn niet bekend in 
het gebied.
Met betrekking tot de studie van de gemeenschap of samenleving en het langetermijnperspectief biedt 
het gebied interessant materiaal dat echter nog niet voldoende onderzocht is. Enerzijds bestaan enkele 
aanwijzingen met betrekking tot continuïteit (vanuit de Late IJzertijd) van bewoning en cultus, terwijl 
anderzijds gedurende de midden-Romeinse tijd een sterk geromaniseerde samenleving aanwezig 
lijkt te zijn (minstens in Heel en langs de Romeinse weg naar Nijmegen). Daarnaast blijkt in Heel 
bewoningscontinuïteit tot in de Vroege Middeleeuwen te bestaan.
Over rituele praktijken is weinig bekend. Behoudens het nauwelijks onderzocht openlucht heiligdom, 
dat alleen gedurende de Late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd in gebruik was, zijn geen andere 
heiligdommen of deposities bekend. 
Met betrekking tot de krijgsgeschiedenis bestaan geen gegevens in het gebied, zelfs geen militair 
gerelateerde vondsten.
De materiële cultuur ten slotte, is eveneens slecht gekend, ondanks enkele kleine bijdragen. Het wachten 
is op wat grotere publicaties zoals nu voor Heel in voorbereiding is én vergelijking met andere vindplaatsen. 

3.7 Dekzandeiland Weert-Nederweert
De ontwikkeling van het cultuurlandschap is gebaseerd op het vele archeologische onderzoek (aard, 
datering, verspreiding en locatiekeuzes van nederzettingen en begraafplaatsen), maar is nog niet door 
palynologisch onderzoek bevestigd. 
Het dekzandeiland Weert-Nederweert behoort ongetwijfeld tot één van de beste onderzochte microregio’s 
in Nederland, met een bijzondere dataset aangaande de Late IJzertijd én de Romeinse tijd. Het 
grafveldonderzoek heeft een continuïteit in het begrafenisritueel aangetoond, waarbij de Late IJzertijd 
‘ongemerkt’ in de Romeinse tijd lijkt over te gaan. In de nederzettingen is de Late IJzertijd weliswaar 
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regelmatig vertegenwoordigd, maar kunnen chronologische ontwikkelingen minder goed gevolgd worden. 
Zo ontbreken bijvoorbeeld in de meeste gevallen duidelijke late-ijzertijd plattegronden.
Problematisch binnen het nederzettingsonderzoek is in de eerste plaats dat de meeste huizen en 
bijgebouwen niet nader binnen 50 jaar gedateerd kunnen worden, zodat chronologische ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld in huisbouw, technieken of de lay-out of organisatie van een nederzetting, niet goed 
onderscheiden/vergeleken kunnen worden. Een tweede probleem doet zich voor in de toekenning van 
functies van gebouwen of delen binnen gebouwen. Wanneer is een gebouw een bijgebouw (en voor wat) 
en, hebben stallingen bijvoorbeeld binnen alle Alphen-Ekeren huizen bestaan? Het gevolg is dat niet of 
nauwelijks erven gereconstrueerd kunnen worden en al helemaal geen erven door de tijd. 
Met betrekking tot het nederzettingsonderzoek ontbreekt voorts de uitwerking van met name Weert-
Molenakker, omdat deze nederzetting anders is dan de overige nederzettingen in het gebied. 

De bestaanseconomie van de bewoners is vooral gebaseerd op het agrarisch bestaan. Botanisch 
onderzoek heeft echter weinig plaats gevonden, terwijl pollenonderzoek tot nu toe voor de Romeinse tijd 
ontbreekt. De veeteelt heeft waarschijnlijk een belangrijke rol binnen het gemengd bedrijf gespeeld, maar 
tot nu toe is niet of nauwelijks dierlijk bot aangetroffen. 
In ieder geval moeten de Romeinse bewoners bepaalde producten hebben geproduceerd, zodat men zelf 
andere producten op de ‘Romeinse’ markt kon kopen. Onduidelijk is echter nog steeds wat geproduceerd 
werd. 
Ambachtelijke producties anders dan kleinschalige smidwerkzaamheden zijn niet bekend uit het gebied.
Onbekend, op een brug over de Tungelroysche beek na, is ook het verloop van Romeinse wegen in het 
gebied.

Door het ontbreken van tempels, heiligdommen en overige rituele deponeringen bestaan grote lacunes 
op het gebied van de rituele praktijken. Behoudens de begrafenisrituelen zijn we in het geheel niet 
geïnformeerd over cultus en religieuze gebruiken en gewoonten. 

De materiële cultuur is met name voor wat betreft het aardewerk en metaal goed bestudeerd. 
Vondstcategorieën die echter minder vaak voorkomen, zijn nog steeds slecht gekend in het gebied, zoals 
vondsten van glas en organisch vondstmateriaal. 

3.8 Maasdal Midden
Ondanks vele en ook diverse vondstmeldingen zijn nagenoeg geen vindplaatsen nader onderzocht en 
bestaan alleen kleine rapportages of beschrijvingen. Hierdoor bestaan grote kennislacunes voor alle 
onderzoekthema’s. 
Het ontstaan en de ontwikkeling van het culturele landschap is relatief onbekend, omdat zowel 
palynologisch als botanisch onderzoek in dit gebied (ten aanzien van de Romeinse tijd) nog niet heeft 
plaats gevonden. 
Voor het gebied bestaat geen enkele informatie met betrekking tot nederzettingen, niet over de aard en 
huisbouwtradities, de status, de omvang, de voedseleconomie of ontwikkelingen binnen de nederzettingen. 
Het onderzochte grafveld te Roermond-Maasnielderweg wijst op een geromaniseerde bevolking, maar 
zonder uitgewerkt onderzoek kan het ‘lokale karakteristieke’ en de ontwikkeling van deze en (andere?) 
begraafgemeenschappen in deze regio niet beschreven en met andere vindplaatsen vergeleken worden. 

Met betrekking tot de bestaanseconomie van de inwoners is niets bekend. Vermoed wordt dat op de 
oostelijke Maasoever ook een Romeinse weg dichter langs de Maas heeft gelopen (zie figuur 2.9.2), maar 
resten van die weg zijn nog steeds nergens gevonden. Een klein aantal vindplaatsen met betrekking tot 
ambachtelijk werk of producties is bekend (dakpanovens), maar deze zijn niet nader onderzocht. Onbekend 
is dus of het hierbij om grootschalige of kleinere producties gaat en of een relatie met militairen bestaat. 
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Met betrekking tot de studie van de gemeenschap, de samenleving en het langetermijn perspectief biedt 
het gebied interessant materiaal, maar bestaat als gevolg van het ontbreken van (grotere) publicaties 
op dit moment te weinig informatie. Enerzijds wijzen deponeringen in natte gebieden en een heiligdom 
van een riviergodin op een lokale continuïteit in de cultusbeleving vanuit de Late Prehistorie, terwijl 
anderzijds ook duidelijke aanwijzingen bestaan voor een redelijk tot hoge mate van romanisering (graven 
Maasnielderweg). 

Ondanks dat waarschijnlijk een heiligdom heeft bestaan en rituele deposities hebben plaats gevonden, is 
zeer weinig over de rituele praktijken in het gebied bekend: niet over hun precieze aard en niets over hun 
ontwikkeling. Mogelijk speelden bepaalde tradities uit de Late Prehistorie ook gedurende de Romeinse 
tijd nog steeds een rol, gezien de opgebaggerde helm. Met betrekking tot krijgsgeschiedenis bestaan, met 
uitzondering van deze helm, in het geheel geen vondsten in het gebied. 

De materiële cultuur ten slotte, is eveneens slecht gekend, omdat alleen kleiner onderzoek is beschreven. 
Het wachten is op wat grotere publicaties zodat een vergelijking met andere vindplaatsen en regio’s 
mogelijk is. 
 
3.9 Roerdal
In het gebied zijn veel vindplaatsen bekend, maar slechts weinig vindplaatsen zijn nader onderzocht en 
geen enkele grootschalig. Hierdoor bestaan grote kennislacunes in alle onderzoekthema’s. 
Het ontstaan en de ontwikkeling van het culturele landschap is nagenoeg onbekend, omdat niet of 
nauwelijks palynologisch of botanisch onderzoek heeft plaats gevonden. 
Voor het gebied bestaat geen enkele informatie met betrekking tot nederzettingen, niet over de aard en 
bouwtradities, de status, de omvang, de voedseleconomie of ontwikkelingen door de tijd. De onderzochte 
grafvelden in Melick en Posterholt wijzen wel op een geromaniseerde bevolking, maar zonder uitgewerkt 
onderzoek kan het ‘lokale karakteristieke’ en de ontwikkeling van deze begraafgemeenschappen niet 
onderscheiden worden van en vergeleken worden met andere vindplaatsen. 
Met betrekking tot de bestaanseconomie bestaat niet of nauwelijks informatie. Het is bekend dat de 
Romeinse weg van Heerlen naar Xanten door het gebied en door Melick loopt, maar tot nu toe bestaan 
slechts enkele ankerpunten. Ambachten of producties zijn niet bekend in het gebied, alhoewel bij 
Roermond-Keulsebaan wel een cluster met meilers uit de Romeinse tijd is aangetroffen. 
Met betrekking tot de studie van de gemeenschap of samenleving en het langetermijnperspectief biedt 
het gebied weinig informatie. Mogelijk wijst het grafveld bij Posterholt op een continuïteit in het grafritueel 
vanuit de Late IJzertijd. In het algemeen wijzen de graven in het gebied (ten dele) op een hoge mate van 
romanisering. Over de laat-Romeinse tijd en een overgang naar de Vroege Middeleeuwen is echter niets 
bekend.
In het gebied zijn tot nu toe geen heiligdommen aangetroffen en niet of nauwelijks rituele deposities, zodat 
vrijwel niets over de rituele praktijken in het gebied verteld kan worden. 
Met betrekking tot de krijgsgeschiedenis of militaire netwerken bestaan geen gegevens uit het gebied. 
Over de materiële cultuur in enkele grafvelden bestaat wel een algemeen beeld aan de hand van 
beschrijvingen door vrijwilligers, maar omdat volledige publicaties ontbreken, kan nog geen vergelijking met 
andere vindplaatsen en regio’s plaatsvinden. 

3.10 Middenterrassen
In het gebied zijn veel vindplaatsen bekend, maar het meeste onderzoek is kleinschalig en/of 
fragmentarisch. Hierdoor bestaan kennislacunes voor alle onderzoekthema’s. 
Het ontstaan en de ontwikkeling van het culturele landschap is relatief onbekend, omdat nauwelijks 
palynologisch of botanisch onderzoek heeft plaats gevonden. 
Voor het gebied bestaat redelijk veel informatie met betrekking tot nederzettingen, maar geen enkele 
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daarvan is volledig onderzocht en gepubliceerd, zodat de aard en bouwtradities, status, omvang, 
voedseleconomie en ontwikkelingen door de tijd van de meeste vindplaatsen onbekend of slecht gekend 
zijn. 
De uitwerking van het grafveld van Linne-Ossenberg is zeer waardevol geweest, maar blijft een slechts ten 
dele onderzochte vindplaats (circa 10%). Overige grafvelden zijn nog niet of nauwelijks onderzocht, zodat 
nog veel vragen naar het grafritueel en zijn ontwikkeling in verschillende gebieden open blijven. Wat dit 
betreft zou het erg wenselijk zijn, dat ook het grafveld van Sittard-Geleen-Janskamperveld gepubliceerd 
zou worden. Te meer daar dit ook nog een compleet grafveld betreft. 
Over de agrarische economie in het gebied zijn we slecht geïnformeerd, omdat nauwelijks uitgewerkte 
analyses van pollen- en botanische macromonsters of dierlijk botmateriaal bestaan. Indien monsters of 
vondsten zijn uitgewerkt, gaat het om kleinschalig onderzoek, zodat de informatie bepekt is. 
Het verloop en de opbouw van de hoofdweg Heerlen-Xanten is in het noorden goed bekend, maar vanaf 
het middenterras bij Echt naar het zuiden niet of nauwelijks. Uit Sittard-Hoogveld is ook het verloop en de 
opbouw van een secundaire weg bekend. Overige routes van wegen, zoals de noord-zuid route dichter 
langs de Maas, zijn echter nog volledig onbekend.
Ambachten of producties zijn niet bekend, op enige metaalbewerking op nederzettingsniveau na. 
Met betrekking tot de studie van de gemeenschap of samenleving en het langetermijn perspectief 
bestaat voor het gebied alleen fragmentarische informatie. Door de vele vondsten is in de loop der tijd 
desalniettemin een gedifferentieerd beeld van de Romeinse samenleving ontstaan en wordt een redelijk 
hoge mate van romanisering steeds duidelijker. Het blijft echter bij een algemeen beeld. Compleet 
onderzochte en uitgewerkte vindplaatsen zijn er niet of nauwelijks, zodat een goede vergelijking met andere 
vindplaatsen en regio’s niet kan plaatsvinden. 
In het gebied is tot nu toe één openlucht heiligdom bekend, maar geen tempels en niet of nauwelijks rituele 
deposities, zodat nog steeds weinig over de rituele praktijken in het gebied bekend is. Met de uitwerking 
van het onderzoek van het heiligdom van Buchten is wel belangrijke nieuwe informatie ter beschikking 
gekomen. 
Met betrekking tot krijgsgeschiedenis heeft het gebied maar liefst vier deposities opgeleverd, die aan 
bepaalde roerige perioden gerelateerd kunnen worden. Kennis over militaire aanwezigheid of militaire 
netwerken is verder echter niet of nauwelijks aanwezig.
De materiële cultuur is enigszins ín beeld gebracht door verschillende rapportages, maar ook hier 
ontbreken grotere publicaties en goede vergelijkingen met andere vindplaatsen en regio’s. 

3.11 Maasdal Zuid 
In het gebied heeft tot nu toe vooral kleinschalig onderzoek plaats gehad, zodat nog meerdere 
kennislacunes bestaan. 
Het ontstaan en de ontwikkeling van het cultuurlandschap is relatief onbekend, omdat in het gebied 
palynologisch (ten aanzien van de Romeinse tijd) nog niet of nauwelijks heeft plaats gevonden. 
Met betrekking tot de suburbane bewoning van Maastricht bestaat voornamelijk een algemeen beeld, 
van een kern met bewoning rond de Maasovergang en een lintbebouwing naar het westen. Ondanks dat 
het verloop van de hoofdweg in de richting van de Maas en verspreide gebouwresten met vergelijkbare 
oriëntaties bekend zijn, waaronder een heiligdom en een (klein) badhuis, bestaat nog geen inzicht in de lay-
out van de nederzetting. Zo is geen ander wegverloop bekend en bestaat geen beeld van een indeling in 
zones, insulae of percelen en hoe deze zijn ingericht.   914 Daarnaast ontbreken volledige huisplattegronden 
binnen de vicus. De ligging van de grafvelden rond de uitgangswegen van de vicus zijn ongeveer bekend, 
maar de precieze begrenzingen daarvan niet. Over de inhoud van de grafvelden is nog minder bekend. Zo 

914 Tot nu toe is ook nog nauwelijks iets ondernomen om enige samenhang in verschillende muurfragmenten te vinden. 

Zie ook Panhuysen, 1996, 35
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ontbreken nauwkeurige begin- en einddateringen en informatie met betrekking tot de status en rijkdom van 
begraven personen en de demografie in het algemeen. Het castellum is relatief goed onderzocht, tenminste 
voor wat betreft het verdedigingswerk. Behoudens een groot horrea is echter niets bekend over de aard en 
omvang van overige bebouwing en bewoning binnen het castellum. Van buiten het castellum zijn uit de laat-
Romeinse tijd alleen grafresten bekend; nederzettingsresten ontbreken. 
Aangezien niet of nauwelijks inzicht over de lay-out en de aard van bebouwing en bewoning (omvang, status) 
bestaat, is ook weinig bekend over precieze ontwikkelingen, de fasering en bewoningscontinuïteit. Wanneer 
en waar vond een overgang van hout- naar steenbouw plaats, veranderden de oriëntaties van gebouwen, 
liggingen ten opzichte van Romeinse wegen en functies van zones/percelen en gebouwen (bijvoorbeeld vóór 
en na de Bataafse opstand)? Onbekend is ook nog steeds of bewoningscontinuïteit of toch een hiaat tussen 
de midden-Romeinse bewoning en het laat-Romeinse castellum heeft bestaan. 
Over de landelijke nederzettingen zijn slechts fragmentarische gegevens bekend (Itteren-Bijwinkel, Stein 
en Borgharen-Pasestraat). Het onderzoek Maastricht-A2 Passage (Landgoederenzone) zal hierin enige 
verandering kunnen brengen. Interessant bij deze laatste is de aard van de nederzettingen. Aangezien de 
resten bij kruisingen liggen van de hoofdweg Maastricht-Heerlen én secundaire wegen die op deze hoofdweg 
uitkomen, kan ook sprake zijn van een herberg of een klein gehucht aan de weg. 
Tot nu toe bestaat slechts één uitgewerkt grafveld (Itteren-Emmaus 1), die op een redelijk geromaniseerde 
bevolking wijst. Onderzoek en vergelijking met andere grafvelden binnen en buiten de regio zullen duidelijk 
moeten maken in hoeverre hier van lokale begraafgemeenschappen met eigen karakteristieken sprake is. 
Het verloop van de Romeinse weg van Tongeren naar Heerlen door het Maasdal is voor een groot gedeelte 
bekend, maar aanwijzingen voor andere belangrijke wegen, zoals Tongeren-Nijmegen en Maastricht-Aken 
ontbreken volledig. Onbekend blijft ook of nog een weg naar het noorden op de oostelijke oever aanwezig 
is geweest, in of vlak langs het Maasdal (Maastricht-Stein-Roermond). Ambachten of producties zijn, met 
uitzondering van één locatie met ijzerproductie, niet bekend in het gebied.
Met betrekking tot studie van de gemeenschap/samenleving is binnen Maastricht iets meer bekend als 
daar buiten. Natuurlijk is in Maastricht sprake van een nederzetting die goed in de Romeinse economie 
en maatschappij geïntegreerd moet zijn geweest. De Romeinse autoriteiten speelden hierin vaker een 
belangrijke rol, zoals behoudens de Romeinse weg blijkt uit de officieel gewijde Jupiterpijler en het 
castellum. Zoals reeds boven aangeduid bestaat echter ook voor Maastricht geen duidelijk beeld van de 
ontwikkeling van de nederzetting en zijn bewoners (samenstelling, status). Onbekend blijft in hoeverre 
inheemse bewoners, wel of niet geromaniseerde immigranten en Romeinen zich hier aflosten, vermengden 
en ontwikkelden. Voor het dicht bewoonde platteland rond Maastricht pleiten de goede infrastructuur en de 
nabijheid aan Maastricht voor een geromaniseerde samenleving, maar in feite bestaan te weinig uitgewerkte 
grotere onderzoeken (alleen grafveldje Emmaus 1) om dit te kunnen staven. 

Met betrekking tot rituele praktijken is weinig bekend. Behoudens het heiligdom onder het Derlon hotel zijn 
geen gegevens over andere tempels of heiligdommen bekend en ook geen (rituele) deposities. 
Met betrekking tot het langetermijnperspectief is vooral de overgang van de Late IJzertijd naar Romeinse tijd 
slecht gekend, omdat resten uit de Late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd nog nauwelijks zijn aangetroffen. 
Zo bestaan nergens aanwijzingen op een continuïteit van de Late IJzertijd naar de Romeinse tijd. Over de 
overgang naar de Vroege Middeleeuwen bestaat meer informatie, in de vorm van graven in het pandhof van 
Sint Servaas, op het Vrijthof en te Borgharen-Pasestraat. Daarnaast is ook duidelijk dat de Romeinse weg 
Tongeren-Heerlen door Maastricht ook gedurende de opvolgende Vroege Middeleeuwen in gebruik blijft. 
Bewoningsresten uit de late 4e en 5e eeuw (behoudens het gebruik van het castellum), ontbreken echter. 
Met betrekking tot krijgsgeschiedenis is één Versteckdepot bekend, die hoogstwaarschijnlijk met het einde 
van de Gallische Oorlogen gerelateerd moet worden. Daarnaast vertelt het stenen castellum iets over de 
laat-Romeinse verdediging in dit deel van het rijk. Het kruispunt van de Maas en de weg van het Kanaal naar 
Keulen was duidelijk van groot strategisch belang. Overige militair gerelateerd vondstmateriaal ontbreekt 
echter. 
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Over de materiële cultuur is redelijk veel bekend in het gebied, maar veelal ontbreken publicaties van 
grotere of volledige vindplaatsen. Met de onderzoeken van Emmaus 1 (§ 2.12.3) en “In den Pellicaen” 
(§ 2.12.2) kan de materiële cultuur van het gebied nu ook goed met andere vindplaatsen vergeleken 
worden. Het wachten is op wat grotere publicaties van landelijke bewoning, zoals dat van Maastricht A2 
Passage (Landgoederenzone) én vergelijkingen met andere vindplaatsen binnen en buiten de regio. 
 
3.12 Heuvelland
Het ontstaan en de ontwikkeling van het cultuurlandschap is in algemene zin bekend aan de hand van 
slechts enkele palynologische en meerdere monsters van macroresten uit Voerendaal (vroeg-, midden- en 
laat-Romeins), Valkenburg-Goudsberg (laat-Romeins) en Heerlen-Trilandis (vroeg- en midden-Romeins). 
Tegelijkertijd gaat het hierbij om zeer weinig palynologische monsters van weinig locaties binnen een groot 
gebied. Over grote delen van het landschap zijn we dus niet geïnformeerd. 

Met betrekking tot de suburbane bewoning van Heerlen bestaat alleen fragmentarische kennis. Onbekend 
blijft de aard en datering van de stichting van de nederzetting en of een bewoningscontinuïteit vanuit 
de Late IJzertijd heeft bestaan. Ondanks dat het verloop van enkele wegen en bebouwingsresten met 
overeenkomstige oriëntaties bekend zijn, bestaat alleen in het uiterste westen van de vicus enig inzicht 
in de lay-out van de nederzetting.  915 De lay-out van de rest van de nederzetting is nagenoeg onbekend. 
Daarnaast ontbreken volledige huisplattegronden binnen de vicus, net zoals overige openbare gebouwen 
(tempels, marktplaatsen) behoudens de thermen. De ligging van graven rond enkele uitgangswegen van de 
vicus zijn ongeveer bekend, maar de precieze begrenzingen van deze grafvelden niet. Over de inhoud van 
de grafvelden is nog minder bekend. Zo ontbreken nauwkeurige begin- en einddateringen, informatie met 
betrekking tot de status en rijkdom van begraven personen en de demografie in het algemeen. 
Van het laat-Romeinse Coriovallum met een versterking is niet of nauwelijks iets bekend; zowel graf- 
als nederzettingsresten uit de laat-Romeinse tijd ontbreken. Hebben hier bijvoorbeeld ook grote horrea 
voor het leger gestaan? Onduidelijk is ook of bewoningscontinuïteit tot in de Vroege Middeleeuwen heeft 
bestaan. 
Aangezien alleen fragmentarische informatie bestaat, is ook niets bekend over de verschillende 
ontwikkelingen door de tijd: veranderingen in (delen van) de vicus voor wat betreft de aard en status, de 
lay-out en de omvang van bewoning/bebouwing. Kende de vicus een militair begin en hebben militairen ook 
later nog een rol gespeeld in de vicus? Waar en wanneer vond een overgang van hout- naar steenbouw 
plaats, veranderden de oriëntaties van gebouwen, liggingen ten opzichte van Romeinse weg(en) en functies 
van zones/percelen en gebouwen, bijvoorbeeld vóór en na de Bataafse opstand, voor en ná de aanleg van 
verdedigingssystemen, etc.? Ook over de inwoners zelf zijn we nog onvoldoende geïnformeerd. Hoe groot 
was de bevolking eigenlijk, wat was de identiteit en status van de bewoners en welke netwerken bezaten zij 
en, hoe ontwikkelde dit alles zich door de tijd? 
Van de veel kleinere vicus Rimburg is nog veel minder bekend; hier zijn alleen enkele bebouwingsresten 
langs beide zijden van de Romeinse weg bekend. Niets is bekend over de begin- en einddatering en de 
aard en lay-out van de vicus door de tijd. Hebben hier ook openbare gebouwen bestaan, of gaat het slechts 
om een klein wegdorpje langs de weg bij de overgang over de Worm? 

Met betrekking tot de landelijke nederzettingen is het heuvelland redelijk goed onderzocht, aangezien met 
twee volledig onderzochte nederzettingen goed vergelijkingsmateriaal bestaat. Tegelijkertijd gaat het hierbij 
vooral om het gebied ten zuidoosten van Coriovallum; over grote delen in het gebied is veel minder bekend, 
vooral het gebied ten zuiden van het Geuldal. Nederzettingsresten op verschillende locaties lijken er ook op 
te wijzen dat de lay-out van een nederzetting (ook de aard en status?) zeer verschillend kan zijn geweest. 

915 Zie figuur 8.1 in Tichelman & Janssens, 2012
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De parallelle gebouwen in Landgraaf-Binnenring en Kerkrade-Kloosterraderplein wijzen op óf faseringen 
met grotere veranderingen in de lay-out óf andere nederzettingstypen (gehucht langs een weg?). Opvallend 
zijn ook de twee (nauwelijks onderzochte) nederzettingen ten westen van Maastricht die beide een dubbele 
greppel met onderlinge afstand van 5 meter als omheining bezitten.  916 In het geval van een omheining is 
de dimensie opvallend in vergelijking met de landelijke nederzettingen rond Coriovallum, waar een enkele 
greppel (per fase) normaal is.  917 Is hier sprake van lokale verschijnselen, of een andere aard nederzetting 
(status, verdediging?), of zelfs vindplaatstype (heiligdom?)? 
De ontwikkeling van nederzettingen in het algemeen is nog weinig onderzocht, aangezien alleen Kerkrade-
Holzkuil en Heerlen-Trilandis iets meer informatie over een fasering hebben opgeleverd. Beide vindplaatsen 
kenden geen bewoningscontinuïteit vanuit de Late IJzertijd. Is dit algemeen in het heuvelland, of hebben 
behoudens Voerendaal ook andere nederzettingen bestaan die wel bewoningscontinuïteit vanuit de Late 
IJzertijd kenden? Hoewel bij villacomplexen doorgaans van één economische eenheid gesproken kan 
worden, waarbij de gehele nederzetting met meerdere woongebouwen onder één villaheer staan, is de 
sociaal-economische organisatie op overige landelijke nederzettingen onbekend. Waarschijnlijk hebben 
zowel Einzelhöfe als verscheidene grotere nederzettingen met twee tot vijf gelijktijdige boerderijen bestaan, 
maar onbekend is of daar altijd ieder voor zich produceerde of men zich op gegeven moment samen deed 
om een groter agrarisch resultaat te bereiken.  918 In Heerlen-Trilandis lijkt een groter opslaggebouw op een 
gezamenlijke productie te wijzen, maar het is allerminst duidelijk geworden hoe verschillende families door 
de tijd georganiseerd waren.  919 Ten slotte, blijft ook de interpretatie van de functie(s) van gebouwen een 
groot probleem. Zijn alle Alphen-Ekeren plattegronden ‘automatisch’ woonstalhuizen geweest, of waren 
sommige alleen als woonhuis, stal en/of werkplaats in gebruik? Zijn bepaalde plattegronden met bepaalde 
functies te verbinden? Zijn op villaterreinen bijvoorbeeld bepaalde graanschuren te herkennen, of bepaalde 
plattegronden met specifieke ambachten te verbinden? 
Dit alles betreft voorts alleen de midden-Romeinse tijd. Nederzettingen of bewoning uit de vroeg- en laat-
Romeinse tijd zijn grotendeels onbekend. Zo lijkt met Eckelrade-Putstraat na Voerendaal een tweede 
versterking uit de Late IJzertijd tot vroeg-Romeinse tijd te zijn gevonden, maar de precieze situatie – aard 
en ontwikkeling – blijft voor beide onbekend. Onduidelijk in het heuvelland is ook of in meer of mindere 
mate van een bewoningscontinuïteit van de Late IJzertijd naar vroeg-Romeinse tijd sprake is.
De laat-Romeinse tijd is nog slechter gekend. Natuurlijk is rekening te houden met een teruggang van het 
aantal nederzettingen, maar gezien het pollenbeeld van Valkenburg-Goudsberg en het crematiegraf in 
Heerlen-Trilandis moet meer bewoning aanwezig zijn geweest.

Over het grafritueel in het heuvelland is nog steeds weinig bekend. Dit komt vooral omdat alleen informatie 
over enkele afzonderlijke graven bestaat, maar (nagenoeg) complete grafvelden geheel ontbreken.  920 
Daarnaast bestaat wel enige informatie over enkele rijke graven maar niet of nauwelijks iets over de 
meer ‘normale’ begrafenissen. Hoewel enkele rijke graven informatie over de gestandaardiseerde 
begrafenisgebruiken van bepaalde elites geven, kan eigenlijk nergens iets over de lokale 
begrafenisgebruiken en demografie gezegd worden. Nader onderzoek en vergelijking met andere graven 
en grafvelden binnen en buiten de regio (ook met het Duitse Rijnland) zullen duidelijk moeten maken in 

916 Bij Maastricht-Millenniumbos is slechts zeer weinig bekend, maar bij vindplaats 18 bij Maastricht-Lanakerveld is 

duidelijk dat het om een regelmatige omheining gaat.

917 De twee greppels, minstens op de vindplaats op het Lanakerveld, wijzen niet op een fasering en niet op een weg 

langs de nederzetting, zodat van een omheining is uit te gaan.

918 Vergelijk Heeren, 2009. Heeren vond aanwijzingen voor een gezamenlijke productie in Tiel-Passewaaij.

919 Tichelman, 2014

920 Zo ontbreken bijvoorbeeld ook de grafvelden bij volledig onderzochte nederzettingen als Voerendaal-Ten Hove, 

Kerkrade-Holzkuil en Heerlen-Trilandis.
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hoeverre in het heuvelland sprake is van overeenkomsten met het noorden, zuidwesten of oosten en of ook 
lokale begraafgemeenschappen met eigen karakteristieken onderscheiden kunnen worden. 

Met betrekking tot de bestaanseconomie bestaat alleen algemene informatie over de agrarische producties 
van enkele landelijke nederzettingen en de aardewerkproducties van Heerlen. Van de aardewerkproducties 
zijn de aard, omvang en verspreiding door de tijd echter onbekend. Overige ambachtelijke werkzaamheden 
of industrieën zijn niet bekend uit het gebied. Met name in of direct bij een grote vicus als Coriovallum zou 
men meer ambachtelijke producties kunnen verwachten, maar deze zijn niet bekend. Zo lijken de regelmatig 
aangetroffen dakpanstempels op een productiecentrum bij Coriovallum, maar dakpanovens zijn tot nu toe 
nooit gevonden.
Het verloop van de Romeinse hoofdweg van Maastricht naar Keulen is grotendeels bekend, maar informatie 
over de weg van Aken naar Trier (buiten Heerlen) veel minder. In beide gevallen bestaat nog nauwelijks 
informatie over verschillende fases van deze wegen. Het gaat daarbij niet alleen om de eerste aanleg en 
het uit gebruik raken van de wegen, maar ook uitbreidingen/verbeteringen, zoals deze minstens tijdens 
Trajanus en Constantijn moeten hebben plaats gevonden. Voorts moeten in het gebied verschillende andere, 
kleinere wegen hebben bestaan, maar op de kleine toegangsweg van Heerlen-Trilandis na zijn hierover geen 
gegevens bekend. 

Met betrekking tot de studie van de gemeenschap/samenleving is door onderzoeken te Kerkrade-Holzkuil 
en Heerlen-Trilandis veel informatie ontstaan over bestaande netwerken op het platteland ten zuidoosten 
van Heerlen. Uit Heerlen zelf zijn natuurlijk veel vindplaatsen en vondsten bekend, maar aangezien dit 
vooral fragmentarische informatie betreft en groter uitgewerkt onderzoek ontbreekt, blijft de kennis beperkt. 
Voor grote delen van het overige heuvelland bestaat eveneens nog steeds weinig informatie: het gaat 
veelal alleen om fragmentarische informatie uit (kleine) delen van nederzettingen. Aangezien graven en 
heiligdommen doorgaans ontbreken, blijft die informatie ook zeer eenzijdig. 

Met betrekking tot rituele praktijken is weinig bekend. Behoudens een mogelijk heiligdom te Rimburg zijn 
geen gegevens over tempels of heiligdommen bekend en ook geen (rituele) deposities. 

Het langetermijnperspectief is nog weinig onderzocht. Over wat zich precies afspeelde vlak vóór, tijdens 
en ná de Gallische oorlogen en hoe zich de bewoning vervolgens tot in de ‘gouden‘ midden-Romeinse tijd 
ontwikkelde, is nog weinig bekend. In tegenstelling tot de meeste noordelijke gebieden bestaan niet of 
nauwelijks aanwijzingen voor een bewoningscontinuïteit tussen de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. De 
enige uitzondering betreft waarschijnlijk Voerendaal-Ten Hove, maar dit onderzoek is nog niet uitgewerkt. 
Was het gebied (nagenoeg) volledig uitgemoord en door immigranten ingenomen of speelden inheemse 
bewoners nog steeds een belangrijke rol en bleven (verschillende) tradities uit de IJzertijd bestaan? 
Bijna net zo slecht geïnformeerd zijn we ook over de laat-Romeinse tijd en de overgang naar de Vroege 
Middeleeuwen. Het gebied lijkt vanaf eind 3e eeuw nagenoeg uitgestorven, maar zoals macroresten uit 
Voerendaal en pollen uit Valkenburg-Goudsberg aangeven, bestonden nog steeds akkers. Waar en hoe 
woonden deze mensen en wie waren zij: alleen de overgebleven inwoners, of ook (of alleen) immigranten uit 
Gallië en/of Germanië?

Met betrekking tot de vroege krijgsgeschiedenis, de aanwezigheid van militairen of een militair netwerk is 
weinig bekend. Vroege versterkingen (Late IJzertijd tot vroeg-Romeins) zijn alleen bekend uit Voerendaal 
en Eckelrade. We weten echter niet wat ze inhouden. Gegevens over militaire activiteiten van vóór de laat-
Romeinse tijd zijn in het geheel niet bekend, zelfs niet in het kader van de aanleg van de eerste Romeinse 
wegen. Alleen uit Heerlen zijn enige vroege vondsten bekend die met een militaire aanwezigheid te maken 
zou kunnen hebben. Valkenburg-Goudsberg en enkele verdedigingsgreppels in Heerlen betreffen voorts de 
enige resten die ons wat over de laat-Romeinse verdediging in dit deel van het rijk vertellen. 
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De materiële cultuur is voor wat betreft de landelijke nederzettingen aardig in beeld gekomen, maar die 
van de vici ontbeert nog grootschalig onderzoek waarmee belangrijke vergelijking met andere vindplaatsen 
(zoals Maastricht, Heel, Venlo en Nijmegen) mogelijk zou worden. Met Kerkrade-Holzkuil en Heerlen-
Trilandis bestaat enige informatie over verschillende vondstensembles en netwerken van bewoners, maar 
dit geldt alleen het gebied ten zuidoosten van Heerlen. Voor de overige gebieden, inclusief Heerlen zelf, 
bestaat nog geen duidelijk beeld van de samenstelling van de materiële cultuur en de daaruit af te leiden 
netwerken en ontwikkelingen. Belangrijk onderbelicht in deze zijn ook de Heerlense aardewerk producten 
en hun verspreiding door de tijd. 
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4 Overzicht van figuren

Figuur 1.1 Archeologische gebiedsindeling provincie Limburg 
Figuur 2.1.1 Reconstructie van de vicus van Venlo, gezien vanaf de westelijke oever (Bron: Van 

Enckevort & Hendriks, in druk, figuur 10) 
Figuur 2.1.2 Reconstructie van een Alphen-Ekeren plattegrond (Bron: Hiddink, 2005b, figuur 6.2) 
Figuur 2.1.3 Impressie van een hutkom uit Gennep (Bron: Heidinga & Offenberg, 1992,79) 
Figuur 2.1.4 Impressie van verscheidene Romeinse grafmonumenten (Bron: Panhuysen, 1996, kaart V) 
Figuur 2.1.5 Fragment van bronzen plaatje, met inscripties op voor- en achterzijde. Op getoonde zijde 

de vermelding van T. Tertinius [Cornutus?], decurio, voormalig aedilis, en huidig duumvir 
quinquennalis (?) van de Colonia Ulpia Traiana. Gewijd door de pagus Catual[ensis?] aan 
zijn beste patroon (Bron: Derks, 2011, figuur 6)

Figuur 2.1.6 Plattegrond van tempel zonder omgang te Hofstade, België (Bron: Derks, 1998: figuur 4.15)
Figuur 2.1.7 Plattegrond van Gallo-Romeinse tempel van Empel (Bron: Derks, 1998, figuur 4.6)
Figuur 2.1.8 Reconstructie van Gallo-Romeinse tempel van Empel (Bron: Derks, 1998: figuur 4.7)
Figuur 2.2.1 Reconstructie van de villa van Plasmolen (Bron: Van Enckevort & Hendriks, in druk, figuur 

7) 
Figuur 2.3.1 Structuur 1 van nederzetting Late IJzertijd tot vroeg-Romeinse tijd ten oosten van villa van 

Afferden (bron: De Groot & Muller, 2008, afbeelding 28).
Figuur 2.4.1 Ligging van Venlo en andere vici ten opzichte wegen en militaire legerplaatsen langs de 

Rijn (bron: Van der Velden et al., 2009, Afb. 22.5).
Figuur 2.4.2 Overzicht van structuren van opgraving Venlo-Boulevard (bron: Van der Velden et al., 2009, 

Afb. 22.3).
Figuur 2.4.3 Reconstructie binnenindeling en omgeving van de vicus Venlo (bron: Van der Velden et al., 

2009, Afb. 6.23 en 22.4). 
Figuur 2.4.4 Omheind erf vindplaats D te Well-Aijen, gemeente Bergen (Bron: Ter Wal & Tebbens, 2012, 

figuur 6.20).
Figuur 2.4.5 Opgravingsplattegrond van Germaanse nederzetting Gennep-Stamelberg (Bron: Heidinga & 

Offenberg, 1991, p.75, bewerkt door J. Hendriks)
Figuur 2.4.6 Huisplattegronden uit Gennep-Stamelberg (Bron: Heidinga & Offenberg, 1991, p.78).
Figuur 2.4.7 Opgravingsplattegrond heiligdom en grafveld Lomm II, gemeente Venlo: structuren en 

dateringen (Bron: Gerrets & Van Leeuwen, 2011, figuur 6.14 en 6.23).
Figuur 2.4.8 Opgravingsplattegrond grafveld Lomm III, gemeente Venlo (Bron: Gerrets & Williams, 2011, 

figuur 5.10).
Figuur 2.4.9 Pannenovens aangetroffen te Tegelen (Bron: Bursch, 1940) 
Figuur 2.4.10 Het rituele landschap van Lomm (Bron: Gerrets& Williams, 2011, afbeelding 12.1) 
Figuur 2.4.11 Structuur 2 van de vindplaats Lomm III (Bron: Gerrets& Williams, 2011, afbeelding 5.16) 
Figuur 2.4.12 Helm uit een depotvondst te Kessel (Bron: Van Enckevort & Hendriks, in druk, figuur 32) 
Figuur 2.4.13 Verschillende fibulae uit het onderzoek Venlo-Maasboulevard (Bron: Van der Velde et al., 

2009, afb. 10.1-10.4) 
Figuur 2.4.14 Tabel met kwantificering van het Romeins aardewerk gevonden tijdens de opgraving Venlo-

Maasboulevard (Bron: Van der Velde et al., 2009, tabel 7.8) 
Figuur 2.5.1 Sierschijf van Helden (Bron: Bursch, 1940) 
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Figuur 2.5.2 De houden Peelhelm (Bron: Bursch, 1940) 
Figuur 2.6.1 Nederzetting Venray-Hoogriebroek, 1: 500 (bron: Van Enckevort, 2012, figuur 32).
Figuur 2.6.2 Woonstalhuis P Venray-Hoogriebroek, 1: 200 (bron: Van Enckevort, 2012, figuur 33).
Figuur 2.6.3 De villa Venray-Hoogriebroek en zijn omgeving met ‘satellietnederzettingen’. (bron: Van 

Enckevort, 2012, figuur 40).
Figuur 2.6.4 Plattegrond van opgraving Venlo-Heierhoeve (Bron: Van Enckevort & Hendriks, in druk, 

figuur 8)
Figuur 2.6.5 Helden-Schrames. Structuur H9 met fase H9a en H9b uit de midden-Romeinse tijd (bron: 

De Winter, 2010, catalogus H9).
Figuur 2.6.6 Helden-Schrames. Plattegronden H4, H6, H8 en H10 uit de laat-Romeinse periode (bron: 

De Winter, 2010, catalogus H4, H6, H8 en H10).
Figuur 2.6.7 Helden-Schrames. Plattegronden H35 en H97 uit de laat-Romeinse periode (bron: De 

Winter, 2010, catalogus H35 en H97).
Figuur 2.6.8 Maasbree-Siberië. Opgravingsplattegrond van het grafveld en dateringen van graven. 

(bron: Van Renswoude & Schurmans, 2011, figuur 6.12). 
Figuur 2.6.9 Helden-Schrames. Zegelring (brons) met imitatie-gem (glaspasta) met afbeelding Mercurius 

(bron: De Winter, 2010, afbeelding 14.2).
Figuur 2.6.10 Helden-Schrames. Beeldje van Mars van brons (bron: De Winter, 2010, afbeelding 15.1).
Figuur 2.6.11. Helden-Schrames. Werpbijl van ijzer (bron: De Winter, 2010, afbeelding 14.3).
Figuur 2.6.12. Helden-Schrames. Balansweegschaaltje van ijzer (bron: De Winter, 2010, afbeelding 

14.11).
Figuur 2.7.1 Opgravingsplattegrond nederzetting Late IJzertijd - Romeinse tijd te Beegden-

grindafgraving (bron: Roymans, 1988, figuur 6).
Figuur 2.7.2 Huisplattegrond structuur 3 van voortzetting of tweede inheemse nederzetting Beegden-

grindafgraving (bron: Roymans, 1988, figuur 9).
Figuur 2.7.3 Spinrok aangetroffen in graf 1 grafveld Haelen-Windmolenbos (bron: Schutte, 2006, figuur 

3.25).
Figuur 2.7.4 Grafinventaris van graf 8 grafveld Panheelderweg onderzoek vrijwilligers 2008 (bron: 

Heijmans & Keijers, 2012, figuur 6).
Figuur 2.7.5 Grafinventaris van dubbelgraf 16 grafveld Panheelderweg onderzoek vrijwilligers 2008 

(bron: Heijmans & Keijers, 2012, figuur 8).
Figuur 2.8.1. Overzicht onderzoek Weert-Nederweert (Bron: Hiddink, 2010, figuur 1.3). 
Figuur 2.8.2. De nederzetting Weert-Molenakker, ook wel Weert-Molenakker/Laanderweg (bron: 

Tol,1995, figuur 6). 
Figuur 2.8.3. De nederzetting Weert-Kampershoek Zuid.
Figuur 2.8.4. Enkele bijzondere plattegronden te Weert-Klein Leuken, boven boerderij 1 en onder 

boerderij 2 (bron: Tol, 1998b, figuur 2.20). 
Figuur 2.8.5. Opgravingsplattegrond nederzetting Nederweert-Rosveld (Bron: Van Enckevort & Hendriks, 

2014, afbeelding 9). 
Figuur 2.8.6. Verschillende horrea van de nederzetting Nederweert-Rosveld (Bron: Hiddink, 2005b, 

figuur 19.25.).
Figuur 2.8.7. Grafveld vindplaatsen 6 van Nederweert-Rosveld (Bron: Hiddink, 2005b, plaat 4).
Figuur 2.8.8 Reconstructie van brug over de Tungelroysche beek (bron: Roymans, 2007, figuur 15).
Figuur 2.9.1. Een kantharos (drinkschaal) van zilver met goud, aangetroffen in de Maas bij Stevensweert 

(Bron: Van Enckevort & Hendriks, in druk, figuur 25)
Figuur 2.9.2. Overzicht van Midden Maasgebied ter hoogte van Maasbracht (Bron: Hiddink, 2005d, plaat 

1).
Figuur 2.11.1 Overzicht Romeinse vindplaatsen Sittard-Hoogveld (bron: Tol & Schabbink, 2004: figuur 

34). Legenda: 1 mogelijke villa Limbricht-randweg, 2 inheems-Romeinse nederzetting 



297De Romeinse tijd

Hoogveld (vindplaats 2), 3 inheems-Romeinse nederzetting Nusterweg, 4 Broeksittard-
Kerkstraat, 5 Broeksittard-Kemperkoul, 6 vicus Tüdderen, 7 askist Limbricht-De Wielder, 8 
grafvondst Paelsweg, 9 grafveld Geleen-Landgraaf, 10 grafveld Geleen-Janskamperveld, 
11 Romeinse weg Hoogveld (vindplaats 1) mét Romeinse graven, 12 palen dal Rode 
Beek, 13 Romeinse weg vanuit Mederiacum (Melick), 14 Romeinse weg naar Coriovallum 
(Heerlen), inheemse-Romeinse nederzetting (?) Hoogveld-zuidoost, 16 mogelijke villa 
Randweg.

Figuur 2.11.2 Holtum-Noord: de opgravingsplattegronden uit opgravingen van 2003-2004 en 2007-2008 
(bron: Tichelman, 2012, figuur 6.7, bewerkt door J. Hendriks)

Figuur 2.11.3  Uitsnede van Actueel Hoogtebestand Nederland met lijnvormige verhoging die het tracé 
van de Romeinse weg aangeeft (bron: De Groot & Prangsma, 2008, afbeelding 5).

Figuur 2.11.4  Holtum-Noord. Metaalslak met resten van laat-Romeinse muntjes (bron: Tichelman, 2012, 
figuur 8.17).

Figuur 2.11.5  Buchten. Haantje van brons met inleg en votief inscriptie aan de godin Arcuna op de voet 
(Bron: Van Enckevort & Hendriks, in druk, figuur 24)

Figuur 2.11.6  Keltische muntschat Echt-Ham (Bron: Hiddink, 2005c).
Figuur 2.11.7  Muntschat vlootbeek Montfort (Bron: Roymans & Sprengers, 2011, p.10).
Figuur 2.11.8  Hakzilver met vergulde gravering (Bron: Heeren & Roymans, 2014, figuur 12).
Figuur 2.12.1 Bijgiften van graven 9 (boven) en 7(onder) van Romeins grafveld Emmaus 1 (Bron: 

Meurkens & Tol, 2011, figuur 16.5). 
Figuur 2.12.2 Verloop van Romeinse weg in zuidelijke Maasdal, ter hoogte van Meersenerweg-dal van de 

Kanjelbeek (Bron: Hazen, 2011, afbeelding 21). 
Figuur 2.12.3 Reconstructie van Jupiterpijler vicus Maastricht (Bron: Panhuysen, 1996, kaart VI). 
Figuur 2.13.1 Overzicht westelijke deel van de vicus Coriovallum (Bron: Tichelman & Janssens, 2012, 

figuur 2.2)
Figuur 2.13.2 Het villacomplex Voerendaal-Ten Hove gedurende zijn bloeiperiode in de 2e en 3e eeuw. 

Legenda: blauw = bijgebouwen; rood = badgebouw (naar Hiddink & De Boer, 2005: figuur 
23). 

Figuur 2.13.3 Het villacomplex Kerkrade-Holzkuil: overzicht van alle structuren (bron: Tichelman, 2005: 
afbeelding 5.1).

Figuur 2.13.4 Het villacomplex Kerkrade-Holzkuil: fasering van het complex (bron: Tichelman, 2005: 
afbeelding 12.1).

Figuur 2.13.5 Reconstructie bijgebouw Nuth-Terstraten (bron: Hiddink & De Boer, 2003, 26 figuur 21).
Figuur 2.13.6 Overzicht Romeinse vindplaatsen op Sittard-Hoogveld (naar: Tol & Schabbink, 2004: figuur 

34). Legenda: 1 mogelijke villa Limbricht-randweg, 2 inheems-Romeinse nederzetting 
Hoogveld (vindplaats 2), 3 inheems-Romeinse nederzetting Nusterweg, 4 Broeksittard-
Kerkstraat, 5 Broeksittard-Kemperkoul, 6 vicus Tüdderen, 7 askist Limbricht-De Wielder, 8 
grafvondst Paelsweg, 9 grafveld Geleen-Landgraaf, 10 grafveld Geleen-Janskamperveld, 
11 Romeinse weg Hoogveld (vindplaats 1) mét Romeinse graven, 12 palen dal Rode 
Beek, 13 Romeinse weg vanuit Mederiacum (Melick), 14 Romeinse weg naar Coriovallum 
(Heerlen), inheemse-Romeinse nederzetting (?) Hoogveld-zuidoost, 16 mogelijke villa 
Randweg.

Figuur 2.13.7 Replica van terracotta figurine in de vorm van een beer gevonden in offerkuil op vindplaats 
Kerkrade-Winckelen (Bron: Van Enckevort & Hendriks, in druk, figuur 26).

Figuur 2.13.8 Opgravingsplattegrond van de vindplaats Maastricht-Lanakerveld (bron: Meurkens & Van 
Wijk, 2009, figuur 6.12).

Figuur 2.13.9 Opgravingsplattegrond van de vindplaats Kerkrade-Kloosterraderplein (bron: Huisman, 
2010, afbeelding 8).
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Figuur 2.13.10 Opgravingsplattegrond Heerlen-Trilandis (bron: Tichelman, 2014, figuren 6.1 en 6.25).
Figuur 2.13.11 Reconstructie van de grafkamer van Bocholtz (bron: De Groot, 2006a, figuur 4). 
Figuur 2.13.12 Tinnen armband uit graf bij Brunssum (bron: Spanjer & Vanderhoeven, 2012, afbeelding 

252 en 252).
Figuur 2.13.13 De Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen door Zuid-Limburg (bron: De Groot, 

2005, afbeelding 9). 
Figuur 2.13.14 Resten van een verbindingstuk voor een houten waterleiding (bron: Tichelman, 2005a, 

afbeelding 7.2b).
Figuur 2.13.15 Gouden sieraad uit afvoerbuis in badhuis (bron: Tichelman, 2005a, afbeelding 7.8).
Figuur 2.13.16 Gordelbeslag met email-inleg (bron: Tichelman, 2005a, afbeelding 7.9).
Figuur 2.13.17 Verhouding aardewerkcategirie:en van Heerlen-Trilandis en andere vindplaatsen (bron: 

Tichelman, 2014, figuur 7.30).
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6 Bijlage 1 

6.1 Lijst met rapporten met kennisvermeerdering

Maasdal Noord

Einzelhof Maasdal Well-Aijen werkvak 1
Wal, & L. Tebbens, 2012. Hoogwatergeul Well-Aijen Werkvak 1: Archeologische opgraving. 
 BAAC-rapport A-09.0395.

Vindplaats D van dit onderzoek betreft een kleine omheinde nederzetting (Einzelhof) uit de Romeinse tijd, 
zonder steenbouw. Het is voor het eerst in het Maasdal dat zo’n nederzetting nagenoeg volledig onderzocht 
kon worden. De conservering van de vindplaats was niet erg goed. Helaas konden slechts weinig structuren 
gereconstrueerd worden, terwijl toch een bewoning van de 1e tot 3e eeuw lijkt te hebben bestaan. Een 
fasering en ontwikkeling van de nederzetting was helaas niet mogelijk. 

Dodenlandschap Maasdal Lomm I, II en III
Prangsma, N.M., 2008. Lomm, Hoogwatergeul Fase 1(gemeente Arcen en Velden). Een archeologische 

opgraving. ADC-rapport 1344. Amersfoort
Gerrets, D.A. & R. de Leeuwe (red.), 2011. Rituelen aan de Maas: een archeologische opgraving te Lomm, 

Hoogwatergeul fase II. ADC-rapport 2333. Amersfoort.
Gerrets, D.A. & G.L. Williams, 2011. Water en vuur. Archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving te 

Lomm Hoogwatergeul Fase III. ADC-rapport 2703. Amersfoort.

De onderzoeken hebben nauwelijks bewoningsresten opgeleverd, maar wel veel nieuwe informatie over 
het grafritueel en een sacraal landschap en ook belangrijk pollenmateriaal. Twee grafveldjes uit de 
vroeg-Romeinse tijd die minstens ten dele gelijktijdig in gebruik waren, zijn op slechts 500 m van elkaar 
gevonden. Voor het eerst is hiermee een waarlijk ‘dodenlandschap’ uit (minstens) de IJzertijd én de 
Romeinse tijd gevonden, waaruit een duidelijke continuïteit in het begrafenisritueel kan worden opgemaakt. 
In het noordelijke grafveldje (Lomm II) werden 9 Romeinse crematiegraven naast graven uit de Midden - 
en Late IJzertijd gevonden, die gerelateerd waren aan een heiligdom uit die periode. Het is niet precies 
duidelijk of in de Romeinse tijd nog steeds sprake is van een heiligdom, maar in ieder geval is wel sprake 
van een continuïteit in het begrafenisritueel en werd het heiligdom uit de IJzertijd in de Romeinse tijd 
nog steeds gerespecteerd. De 14 crematiegraven van Lomm III liggen dichter opeen dan in Lomm II. Hier 
werden direct bij de graven drie kleine vierpalige structuurtjes aangetroffen die niet gedateerd kunnen 
worden en mogelijk als dodenhuisjes bij het grafveld kunnen horen. 
Het pollenmateriaal van Lomm I, II en III heeft een volledig overzicht van de ontwikkelingen in het (cultuur)
landschap opgeleverd. Gebleken is dat gedurende de Vroege IJzertijd het Maasdal bij Lomm nog steeds 
grotendeels bedekt was door loofbos, maar wel al open plekken bestaan voor nederzettingen, akkertjes en 
graslanden voor vee. Vanaf de Romeinse tijd vindt een omslag plaats. De regio wordt intensiever bewoond 
en er vinden grootschalige ontbossingen plaats. Daarbij bestond enige differentiatie, want in het noordelijke 
gedeelte van het plangebied vond blijkbaar op veel grotere schaal ontbossing plaats dan in het zuidelijke 
deel.
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Vicus Venlo Maasboulevard
Velde, H.M. van der, Ostkamp, S., Veldman, H.A.P. & S. Wyns, 2009. Venlo aan de Maas: van vicus tot 

stad. ADC monografie 7/ADC-rapport 1000. Amersfoort.

Met het onderzoek aan de Maasboulevard ontstond een voor Nederland unieke gelegenheid een groot 
aaneengesloten gebied binnen een vicus te onderzoeken. Tijdens het onderzoek werd een gebied van maar 
liefst 2,5 ha onderzocht, waarbij het centrale en zuidelijke deel (circa 1,5 ha) Romeinse resten bevatten. 
Het onderzoek heeft dan ook veel nieuwe informatie opgeleverd, ondanks de soms slechte conservering. 
De nieuwe informatie omvat een duidelijk militair begin van de nederzetting, een lay-out en fasering van 
de civiele vicus daarna én een goede indruk van de materiële cultuur van zowel de militaire als civiele 
nederzetting. Het vondstensemble van het onderzoek aan de Maasboulevard maakte duidelijk wat vooraf 
alleen vermoed werd: op basis van de materiële cultuur was Venlo inderdaad een vicus (en geen landelijke 
nederzetting of villa) én bestond inderdaad een vroege militaire fase. Op basis van het vondstmateriaal 
is duidelijk dat de oudste Romeinse vondsten dateren uit circa 17/12 v.Chr. en relateren aan een militaire 
nederzetting uit de tijd dat onder Drusus invasies in Germania werden uitgevoerd. De militairen lijken zich 
gedurende het tweede decennium terug te trekken, waarna zich vanaf Claudische tijd een civiele vicus 
ontwikkelt. Op basis van de oriëntatie van greppels is duidelijk geworden dat de percelen en insulae van 
de vicus parallel aan de Maas hebben gelegen. De gereconstrueerde insulae bezitten percelen met een 
lengte van circa 100 m en een breedte van circa 5-7 m breed. De percelen hebben een vaste indeling met 
vanaf de straat gezien eerst de woonhuizen, dan een zone met waterputten, een zone met (eventuele) 
bijgebouwen en tenslotte mogelijke moestuinen. 

Oeververbinding Blariacum-vicus Venlo te Blerick-Raaijweide,
Graaf, W.-S. van der & C. Helmich, 2008. Inventariserend veldonderzoek proefsleuven Raaijweide te 

Venlo. Becker & Van de Graaf rapport. Zevenaar. 
Weiss-König, S. & S-W. van der Graaf, 2013. Archeologisch onderzoek in plangebied Hoogwatergeul 

Raaijweide te Venlo-Blerick. Archeodienst rapport 101. Zevenaar. 

Tijdens dit onderzoek werd een Romeinse weg haaks op de Maas aangetroffen, direct tegenover een 
gereconstrueerde haaks op de Maas staande weg binnen de vicus van Venlo. Deze laatste is naar 
aanleiding van het onderzoek aan de Maasboulevard (zie boven) gereconstrueerd. Met deze vondst lijkt 
de verbinding tussen Blerick en Venlo gedurende de Romeinse tijd te zijn gevonden. Een aansluitend 
onderwateronderzoek in de Maas op deze hoogte heeft geen resten van een brug vastgesteld, zodat 
uitgegaan wordt van een veerverbinding. Tijdens de opgraving werd circa 30 m ten zuiden van de haakse 
weg op de Maas mogelijk resten van een oudere weg op de Maas aangetroffen, in de vorm van twee 
parallelle greppels. Tijdens een opgraving in 2013, direct ten westen van Raaijweide (Van der Weerden, 
2014, zie onder), zijn van beide (mogelijke) wegen geen voortzettingen gevonden. 

Blariacum? Blerick-Kazerne terrein
Weiss-Konig, S. & W-S van de Graaf, 2011. Inventariserend veldonderzoek - Proefsleuven : Venlo 

Kazernekwartier - Locatie MFC te Blerick. Archeodienst-Rapport 62, Zevenaar.
Graaf, W.-S. van der, 2012. Het Spaanse fort Sint Michiel : Archeologisch onderzoek op het kazerneterrein 

te Blerick. Concept Archeodienst rapport 100. Zevenaar. 

Tijdens proefsleuvenonderzoeken op het Kazerne terrein te Blerick werden op circa 100 m ten westen 
van Blerick-Raaijweide nederzettingsresten uit de 1e en 2e eeuw aangetroffen en twee parallelle greppels 
haaks op de Maas, die waarschijnlijk als weg geïnterpreteerd moeten worden. Deze greppels lijken ‘aan te 
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sluiten’ op de aangetroffen parallelle greppels ten zuiden van de Romeinse weg van Blerick-Raaijweide (zie 
hierboven) en zouden op een oudere weg (en overgang) kunnen wijzen. Het is voor het eerst dat te Blerick 
nederzettingsresten uit de 1e en 2e eeuw zijn vastgesteld, die samen met de nabijgelegen Maasovergang op 
Blariacum zouden kunnen wijzen. Tot nu toe waren alleen laat-Romeinse graven en bewoningsporen uit de 
Vroege Middeleeuwen bekend. 

Weerden, J. van der, 2014. Venlo Kazerneterrein/MFC. Een Spaans fort met een Frans jasje. Opgraving. 
BAAC-rapport A-12.0262.

Tijdens een opgraving op Blerick-Kazerneterrein, tussen de direct hierboven beschreven onderzoeken 
op Blerick-Kazerneterrein en Blerick-Raaijweide, werden twee plattegronden van het type Alphen-
Ekeren, enkele greppels en een waterput uit de Romeinse tijd aangetroffen. De resten wijzen volgens de 
onderzoekers op een landelijke nederzetting op deze locatie en niet op een vicus, statio of mansio. De 
nederzettingsresten dateren uit de 2e en het begin van de 3e eeuw. 

Deelgebied Beekdalen Noord-Limburg

Bewoningscontinuïteit (?) tot in laat-Romeinse tijd in Helden-Schrames
Winter. J. de, 2010. Archeologisch onderzoek op het plangebied Schrames te Helden. Bewoningsporen van 

het Neolithicum tot de late Middeleeuwen. BAAC-rapport A-07.0204. ‘s Hertogenbosch.

Een opgraving te Helde-Schrames heeft resten uit de Midden tot Late IJzertijd, de Vroege, Midden en laat-
Romeinse tijd én de Vroege Middeleeuwen opgeleverd. De Late IJzertijd is vaker voorhanden in deelgebied 
beekdalen Noord-Limburg, maar dat de Romeinse bewoning zich voortzet tot in de laat-Romeinse tijd 
en mogelijk zelfs tot in de Vroege Middeleeuwen, was nog niet eerder vastgesteld. De overgangen Late 
IJzertijd-vroeg-Romeinse tijd en laat-Romeinse tijd – Vroege Middeleeuwen zijn ook niet echt zeker. 
Belangrijk is dat nu eindelijk weer enkele huisplattegronden (2 lange boerderijen en 4 short houses) uit de 
laat-Romeinse tijd voor Limburg konden worden opgetekend, na eerdere plattegronden in Voerendaal-Ten 
Hove (1985-1987), Gennep-Stamelberg (1991) en Holtum-Noord (2003-2008). De laat-Romeinse huizen 
bezaten steeds dezelfde oriëntatie, die duidelijk afwijkt ten opzichte van de midden-Romeinse huizen. 
Opvallend is dat de potstallen uit twee midden-Romeinse huizen blijkbaar gedurende de 4e en 5e eeuw nog 
open waren, zodat zich hierin afval kon verzamelen. Opvallend en opmerkelijk zijn ook een groot aantal 
metaalvondsten (onder andere een Mars beeldje en een zegelring met gem), die op een grote kennis van 
en vertrouwdheid met de Romeinse cultuur wijzen. Tenminste, indien deze vondsten ook tot de midden-
Romeinse bewoning horen: de vondsten stammen namelijk uit de potstal van huis 9, waarin ook laat-
Romeinse vondsten (eind 4e begin 5e eeuw) zijn aangetroffen. 

Dekzandeiland Weert-Nederweert

Laat-Romeinse graven Randweg West, Nederweert
Hiddink, H.A., 2005b. Opgravingen op het Rosveld bij Nederweert. Landschap en bewoning in de IJzertijd, 

Romeinse tijd en Middeleeuwen. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten (ZAR) 22. Vrije 
Universiteit, Amsterdam, Bijlage 2

Kerckhaert, K.-J. & M. Wesdorp, 2011. Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven 
in het plangebied Nederweert Randweg-West Promopark. Zuidnederlandse Archeologische 
Notities 257, Amsterdam.

De onderzochte laat-Romeinse graven betreffen de enige laat-Romeinse vondsten van het dekzandeiland 
Weert-Nederweert! Enkele graven van het grafveld waren ontdekt door vrijwilligers en gedurende een 
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noodopgraving gedeeltelijk onderzocht in 2005 (publicatie als bijlage 2, in Hiddink, 2005a). De meeste van 
de 7 graven waren toen slecht bewaard, maar het opmerkelijke was dat één van de graven laat-Romeinse 
vondsten bezat. Met het proefsleuvenonderzoek in 2011 kon niet alleen de laat-Romeinse datering 
bevestigd worden, maar ook de omvang van het grafveld worden bepaald: het gaat om een klein grafveld 
(circa 1000 m2, circa 25 graven) dat gedurende de 4e en 5e eeuw voor een periode van circa 175 jaar in 
gebruik was. 

Middenterrassen

Germaanse nederzetting Maasdal, Holtum-Noord
Opgraving 2003-2004:
Wagner, A. & N.H. van der Ham, 2010. Archeologisch onderzoek tracé N296 te Holtum-Noord (gemeente 

Sittard-Geleen). Inventariserend veldonderzoek met proefsleuven en oppervlaktekartering; 
opgravingen en archeologische begeleiding, Archeomedia Standaardrapport A06-459-R (tweede 
concept).

Opgraving 2007-2008:
Tichelman, G., 2012. Germanen langs een restgeul in Holtum-Noord: proefsleuven en opgraving in Holtum-

Noord II, deelgebied Geko fase 2, Gemeente Sittard-Geleen. RAAP-rapport 2417. Weesp. 

Ondanks problematische opgravingen in 2003-2004 en veelal moeilijk te herkennen grondsporen heeft dit 
onderzoek voor het eerst sinds Voerendaal-ten Hove en Gennep-Stamelberg weer een groot deel van een 
laat-Romeinse nederzetting in Limburg opgeleverd. Verschillende huisplattegronden, hutkommen en ovens 
zijn gevonden, met vondstmateriaal uit de 4e en 5e eeuw. De nederzetting ligt aan een restgeul van de Maas 
en moet verschillende malen overstroomd zijn geweest. 
De opgraving in 2007-2008 vond direct ten zuidoosten plaats van de opgraving uit 2003-2004. Dit 
onderzoek leverde met enkele bijgebouwtjes, een hutkom en meerdere ovens alleen een beeld op van de 
periferie van de nederzetting. Een opmerkelijke vondst betreft een slakvondst, waarin nog laat-Romeinse 
muntjes herkenbaar zijn: een bewijs dat dit geld niet-monetair in gebruik was maar als oud metaal werd 
omgesmolten. De opgraving maakte ook de landschappelijke context van de nederzetting duidelijk. De 
Germaanse nederzetting blijkt aan een restgeul van de Maas te liggen, die in de laat-Romeinse tijd nog 
watervoerend was. Beschoeiing aan de zuidkant van de geul wijst op menselijke activiteiten aan die kant 
van de Geul eind 3e begin 4e eeuw (100 jaar vóór de komst van de Germanen), terwijl de Germaanse 
nederzetting eind 4e begin 5e eeuw zich aan de noordwestzijde van de geul bevond. 

Schatvondst Vlootbeek, Montfort, 2009
Roymans, J.A.M. & N.H.A. Sprengers, 2011. Een Romeinse muntschat uit de tijd van de Bataafse 

Opstand- Eenbijzondere vondst in het dal van de Vlootbeek. Weesp.
Roymans, J.A.M. & N.H.A. Sprengers, 2012. Een Romeinse muntschat in het dal van Vlootbeek: 

resultaten van de archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden ten behoeve van de 
herinrichting Vlootbeek en Putbeek. RAAP-rapport 2298. Weesp.

Tijdens een archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden in het beekdal van de Vlootbeek bij 
Montfort, werd in 2009 een muntschat van 71 munten uit de Romeinse tijd geborgen, (65 zilveren munten 
en 6 gouden munten). De schat is middels een opgraving onderzocht, zodat zeker is dat het niet om een 
depositie binnen een nederzetting, grafveld of heiligdom gaat. Uit een bureauonderzoek is gebleken dat 
nog minstens 63 verdere munten tot de schat hebben behoord. De bestudeerde 71 munten beslaan 
een periode van meer dan 190 jaar, tussen 122 v. Chr. en (op zijn laatst) 69 n. Chr. Gezien de jongste 
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munten is het aannemelijk dat de muntschat rond het jaar 69-70 n. Chr. in de grond terecht is gekomen, 
oftewel kort vóór, tijdens of direct ná de Bataafse opstand. De vondst betreft misschien niet zo zeer een 
kennisvermeerdering als wel een zelden aangetroffen directe link met één van de vroegste historische 
feiten uit onze vaderlandse geschiedenis.

Schatvondst, Echt-Peij, 2014
Heeren, S. & J. Roymans, 2014. Archeologisch onderzoek op de vindplaats van een schat van gouden 

munten en hakzilver uit de 5de eeuw bij Pey, gemeente Echt-Susteren, Zuidnederlandse 
Archeologische Rapporten 57. Amsterdam.

In 2014 werd in Echt-Pey een bijzondere goud- en zilverschat uit de vroege 5e eeuw opgegraven. De schat 
behoort tot een reeks van goudschatten en losse gouden munten uit de eerste helft van de 5e eeuw, die 
zowel ten noorden als ten zuiden van de Rijn in Nederland en het aansluitende Duitsland zijn gevonden. 
Het is voor het eerst dat in Nederland een dergelijke vondst binnen zijn oorspronkelijke context goed 
onderzocht kon worden. Tijdens de opgraving werd slechts één ondiepe kuil (circa 10 cm diep) uit de 
Romeinse tijd aangetroffen die de schat herbergde, waarbij een groter gebied rond de kuil onderzocht is. 
De schat was dus niet binnen een nederzetting, grafveld of heiligdom begraven. De schatvondst omvat in 
zijn totaliteit precies twaalf gouden munten (solidi), een gouden vingerring, een zilverbaartje, een zilveren 
draadfragment van waarschijnlijk een armband, verschillende verknipte fragmenten van minstens drie 
schalen/vaten van zilver en overige, minder goed determineerbare fragmenten. Opmerkelijk is dat het 
precies om 12 gouden munten gaat en het zilver samen precies 2 unciae weegt (1 uncia = 1/12 libra = 
27,28 gr). Hieruit kan opgemaakt worden dat zowel de solidi als het zilver zijn uitgedrukt in een Romeinse 
gewichtsmaat, omdat 12 solidi per definitie gelijk zijn aan 2 unciae. Heeren en Roymans houden het 
voor mogelijk dat religieus geïnspireerde gouddeposities rond de Rijngrens relateren aan het vertrek van 
Germaanse groepen na de dood van Constantijn III.

Maasdal Zuid

Begeleiding Sint-Servaasklooster
Jezeer, W., 2011. Maastricht St. Servaasklooster, ontgraving liftschachten. Een archeologische 

begeleiding. ADC-rapport 2190. Amersfoort.

Bij een zeer kleine archeologische begeleiding voor een liftschacht in het Sint-Servaasklooster (4 m2, maar 
ook 4 meter diep) zijn resten van een grafkuil uit de 3e eeuw aangetroffen. Het graf kon niet compleet 
worden opgegraven en er zijn ook geen menselijke crematieresten gevonden, maar de kuil bevatte wel 
een terras sigillata bord en fragmenten van een glazen kommetje en een flesje. Het meest opmerkelijk 
waren echter de onverbrande resten van een duif of kip op het terra sigillata bord. Dergelijke onverbrande 
organische resten blijven normaal gesproken nooit bewaard, maar kunnen dus ook aanwezig zijn geweest.

Itteren-Emmaus 1
Meurkens, L. & A.J. Tol, 2011. Grafvelden en greppelstructuren uit de IJzertijd en Romeinse tijd bij Itteren 

(gemeente Maastricht). Archol rapport 144. Leiden.

In 2011 is in Itteren-Emmaus 1 een compleet Romeins grafveld opgegraven, hetgeen nu het eerste 
volledig gedocumenteerde grafveld in dit gebied is. Hiermee bestaat dus voor het eerst een indruk van een 
begraafgemeenschap in het zuidelijke Maasdal, waarmee andere grafvelden vergeleken kunnen worden. In 
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totaal zijn elf graven uit de Romeinse tijd aangetroffen (175-225 n.Chr.), die alle binnen de omheining van 
een grafveld uit de Late IJzertijd zijn gevonden. Ondanks een hiaat van circa 300 jaar moet de omheining 
van het grafveld nog herkenbaar zijn geweest en is bewust voor de locatie gekozen. Dit fenomeen is 
reeds bekend van andere locaties in Zuid-Nederland (vergelijk Weert-Kampershoek; Hiddink, 2003). Een 
opmerkelijke vondst betreft voorts een kuil buiten de omheining, die de overblijfselen van een ritueel lijkt te 
bevatten. De kuil bevatte minimaal vijf kruikamforen en een kruik (datering 150-225 n.Chr.), waarvan vooral 
de nekken/halzen aanwezig waren. Deze resten lijken te wijzen op rituelen waarbij de halzen van kruiken 
opzettelijk werden afgeslagen, zoals aangetroffen op een heiligdom uit de Late IJzertijd in Noord-Frankrijk.

Maastricht-A2 passage
Meurkens, L., Heunks., E. & I.M. van Wijk, 2009. Bewoning, infastructuur en begraving van ijzertijd tot 

middeleeuwen in het toekomstige tracé van de A2 Passage bij Maastricht: een inventariserend 
veldonderzoek door middel van proefsleuven. Archol rapport 120. Leiden.

Hazen, P.L.M. & H.C.G.M. Vanneste, 2011. Maastricht A2 Landgoederenzone. Evaluatie- en 
selectierapport. Amersfoort.

Tijdens een proefsleuvenonderzoek werden vlak naast de hoofdweg Maastricht-Heerlen en dicht bij elkaar 
twee nederzettingen, één grafveld en twee verschillende diverticula aangetroffen. Beide diverticula komen 
natuurlijk uiteindelijk uit op de hoofdweg van Maastricht naar Heerlen en beide nederzettingen liggen dus 
aan de kruispunten met de hoofdweg. Het gaat dus om een hoge bewoningsdichtheid in het landelijke 
gebied, vlakbij een vicus. Een opgraving heeft reeds plaats gevonden, maar deze is nog niet gepubliceerd. 
De informatie zal zondermeer vernieuwend zijn. Op beide nederzettingsterreinen zijn stenen funderingen 
aangetroffen, maar in het evaluatierapport worden nog geen interpretaties gegeven. 

Heuvelland

Heerlen-Dr. Poelstraat
Veldman, A., 2007. Pottenbakkersovens en erven te Heerlen, Dr. Poelsstraat: een archeologische 

opgraving. ADC-rapport 634. Amersfoort. 

Tijdens het onderzoek zijn twee pottenbakkersovens opgegraven, die in gebruik waren tussen de 
tweede helft van de 2e eeuw en de gehele 3e eeuw. De ovens liggen veel westelijker dan de meeste 
pottenbakkersovens in Heerlen, die verder vooral aan de oostelijke rand van de vicus liggen. Het lijkt 
er op dat in dit gebied eerst ‘gewoon’ gewoond werd en pas vanaf de tweede helft van de 2e eeuw 
pottenbakkersovens werden aangelegd. Opmerkelijk is voorts ook een jonger te dateren spitsgreppel die 
dwars door het opgravingsterrein liep en die wel eens met een laat-Romeinse verdediging te maken zou 
kunnen hebben. De greppel kan niet goed gedateerd worden maar behoort in ieder geval niet tot hetzelfde 
verdedigingssysteem dat achter de thermen is gevonden (een dubbele greppel uit laat-Romeinse tijd). 

Heerlen-Valkenburgerweg
Tichelman, G. & M. Janssens, 2012. Wonen langs de Romeinse weg in Coriovallum, Valkenburgerweg 

25A, gemeente Heerlen: een opgraving in de vicus van Heerlen. RAAP-rapport 2210. Weesp.

Met dit onderzoek is een gedeelte van de vicus langs de hoofdweg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen 
onderzocht, terwijl ouder onderzoek uit de vicus Coriovallum tot nu toe niet of nauwelijks gepubliceerd is. 
Opmerkelijk was dat behoudens de Romeinse weg resten van steenbouw én houtbouw zijn aangetroffen. 
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Ondanks dat geen volledige structuren gereconstrueerd kunnen worden en geen precieze dateringen 
bestaan, is wel duidelijk geworden dat in een vroege fase (1e-2e eeuw?) traditionele huizen werden 
gebouwd (Alphen-Ekeren plattegronden), terwijl gedurende de late 2e en eerste helft van de 3e eeuw 
minstens één gebouw met stenen funderingen op het terrein heeft bestaan. Opmerkelijk waren ook de 
botanische resultaten. Het blijkt dat de bewoners zelf vee hielden en de belangrijkste granen (gerst en 
spelt) verbouwden. 

Nuth-Diepenstraat
Hensen, G., 2010. Plangebied Diepestraat te Arensgenhout, gemeente Nuth: IJzertijd bewoning 

en begraving, een Romeinse villa en een middeleeuws erf: archeologisch onderzoek: 
proefsleuvenonderzoek en opgraving. RAAP-rapport 2102. Weesp.

Tijdens proefsleuven en opgravingen werden delen van een reeds bekend villacomplex  921 nader 
onderzocht. Gedurende het onderzoek van 2008 konden geen duidelijke gebouwstructuren op het tracé 
gereconstrueerd worden, maar opmerkelijk waren wel een fundering voor een centraal gelegen fundament 
(Jupiterpijler?) en de aard van de zuidelijke omheining. De zuidelijke omheining werd gevormd door een 
dubbele greppel (onderlinge afstand circa 1,3 m) én (in een latere fase) een omheiningsmuur. Terwijl 
Habets getuige zijn tekeningen nog delen van een werkelijke omheiningsmuur aantrof, bestonden de resten 
van de omheining in 2008 alleen nog maar uit een ondiepe grindfundering bovenop de opgevulde binnenste 
omheiningsgreppel. Een leuk resultaat is dus dat de door Habets aangetroffen ommuring blijkbaar een 
latere omheining vormde. Blijkbaar is van deze ondiep gefundeerde muren soms niet of nauwelijks meer 
iets bewaard gebleven (in Nuth was nog circa 5 cm over)! Dit moet bij toekomstige interpretaties van 
omheiningen ‘meegenomen’ worden. 

Eckelrade-Putstraat
Hensen, G., 2013. Resten van landelijke nederzettingen uit de Midden IJzertijd tot en met de Romeinse tijd 

in Eckelrade, gemeente Eijseden-Margraten: archeologisch onderzoek: een opgraveing. RAAP-
rapport 2713. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.

Met dit onderzoek heeft voor het eerst ook een wat groter nederzettingsonderzoek ten zuiden van het 
Geuldal plaats gevonden, een gebied waarvan relatief weinig bekend is (in tegenstelling tot het gebied ten 
noorden van het Geuldal). Ondanks dat een gebied van circa 6000 m2 is onderzocht, kan op basis van de 
opgravingsplattegrond niet met zekerheid gesteld worden of het om een villa of een inheemse nederzetting 
zonder steenbouw gaat. Dat laatste is wel het meest waarschijnlijk. Opmerkelijk, behoudens een Alphen-
Ekeren plattegrond en twee kleine bijgebouwtjes, zijn een rij met palen over een afstand van 75 meter en 
een brede greppelstructuur. De rij met palen vormde de omheining van de nederzetting in een bepaalde 
periode óf scheidde verschillende delen binnen de nederzetting en is in Zuid-Nederland verder alleen 
bekend van de villa van Kerkrade-Holzkuil (omheining van de nederzetting) én de villa van Hoogeloon 
(N-Br; afscheiding hoofdgebouw binnen de nederzetting). Nog opmerkelijker is de zware greppel die een 
andere oriëntatie heeft als de aangetroffen Romeinse gebouwen. De greppel (circa 1,8 m breed, 1,3 m) 
diep dateert in de Late IJzertijd of de vroeg-Romeinse tijd en is daarmee direct vergelijkbaar met de zware 
omheining van Voerendaal die tussen 50 v.Chr. en 50 n.Chr. dateert en vormt dus de tweede in Zuid-
Limburg. Een derde exemplaar is bekend van Weert-Molenakker. 
Heerlen-Trilandis

921 Het villacomplex was reeds eerder door Habets onderzocht en in 2004 tijdens het AMR-project. De Groot, 2008
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Tichelman, G., 2014. Een non-villa nederzetting uit de Romeinse tijd op het lössplateau bij Heerlen, 
gemeente Heerlen; archeologisch onderzoek: opgravingen op bedrijventerrein Trilandis. RAAP-
rapport 2732. Weesp.

Met dit onderzoek is voor het eerst in het Zuid-Limburgse lössgebied een (nagenoeg) complete non-villa 
nederzetting opgegraven, terwijl in het verleden vrijwel alleen villacomplexen zijn onderzocht. Hiermee 
komen nu voor het eerst ook de mensen uit de lagere of laagste klassen van de toenmalige samenleving 
uitgebreid in beeld. De nederzettingsresten en materiële cultuur wijzen op weinig verandering door de tijd 
(circa 75-275 n.Chr.) en eerder op een continuïteit van een traditioneel bestaan van eenvoudige boeren. Zo 
blijft de huisbouw vooral traditioneel en lijkt de nederzettings- of organisatiestructuur niet te veranderen. 
De nederzetting Heerlen-Trilandis vertoont duidelijke verschillen met villa’s in het algemeen, maar ook 
duidelijke overeenkomsten met een villa uit de directe omgeving (Kerkarde-Holzkuil). De verschillen worden 
vooral veroorzaakt door een verschil in rijkdom en status: villacomplexen bezitten grote monumentale 
gebouwen en een rijke materiële cultuur en Heerlen-Trilandis niet. De overeenkomsten met Kerkrade-
Holzkuil zijn terug te voeren op een blijkbaar regionaal bestaand netwerk. De nederzettingen vertonen 
overeenkomstige ontwikkelingen in de huisbouw, overeenkomstige aardewerkensembles (gebruik makend 
van dezelfde netwerken) én ze verschillen hierin met andere regio’s.



327De Romeinse tijd
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