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1 Inleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in opdracht van de 
gemeente Landgraaf een Archeologische Begeleiding (AB) uitgevoerd bij 
de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Melchersstraat en de 
Heerlenseweg  (figuur 1). De bouwwerkzaamheden leiden tot verstoring van 
eventueel aanwezige archeologische resten. De kans hierop is groot. Het 
plangebied ligt volgens een recent opgestelde verwachtingskaart namelijk 
in een zone met een middelhoge tot hoge trefkans op archeologische 
waarden. Zo heeft Archol recentelijk (in 2006) ca. 350 m ten westen van 
het plangebied bewoningssporen van een villa-terrein uit de Romeinse tijd 
gevonden in het tracé van de Binnenring.

Het onderzoek is verricht op 29 februari 2008 door drs. T. A. Goossens 
(tabel 1).
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Figuur 1 
Ligging plangebied
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Administratieve gegevens

Uivoering veldwerk  29 februari 2008
Opdrachtgever  Gemeente Landgraaf
Uitvoerder  Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)
Bevoegd gezag  Gemeente Landgraaf
Depot   Provinciaal depot van Limburg

Archis-meldingsnr. 31734

Locatie
Gemeente:   Landgraaf
Plaats:  Landgraaf
Toponiem:  Rotonde Heerlenseweg-Melchersstraat
Kaartblad:  62B

Coördinaten vindplaats
Noordwesten: 198.280, 322.875
Zuidwesten: 198.315, 322.820
Noordoosten: 198.460, 322.995
Zuidoosten: 198.494, 322.940

Geomorfologie  droogdal
Bodem   lössafzettingen met een B-horizont, afgedekt door 
    een ca. 1 m dik pakket colluvium 

Tabel 1 
Administratieve gegevens van de 
Archeologische Begeleiding van de rotonde
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2  Landschappelijk kader

De geplande rotonde en de Heerlenseweg liggen in een lössgebied. De löss 
is aan het einde van het Pleistoceen op de oude Maasafzettingen afgezet. In 
het gebied tussen Heerlen en Landgraaf bereikt deze afzetting ‘slechts’ een 
dikte van enkele meters. 
Het plangebied ligt in een smalle landschappelijk zone die volgens de geo-
morfologische kaart is te karakteriseren als een west-oost gericht droogdal. 
Droogdalen zijn gedurende de laatste ijstijd ontstaan toen de bodem nog 
bevroren was. In een fase van opwarming, ontdooide de bovenste laag 
van het oppervlak die vervolgens afvloeide over de bevroren ondergrond. 
Door de cycli van opwarming en bevriezing en het watertransport dat over 
het bevroren oppervlak moest plaatsvinden, sleten de dalen zich op een 
kenmerkende manier uit. Door verschillen in opwarming van beide zijden 
van het dal en de daaruit voortvloeiende (ongelijke) erosie (gelifluctie), kreeg 
een dergelijk dal namelijk een asymmetrische vorm. De bodems van deze 
dalen zijn naderhand geleidelijk opgevuld met colluvium. De droogdalen 
zijn vandaag de dag nog steeds voor een groot deel verantwoordelijk voor de 
afwatering van de plateaus.1

Het smalle droogdal ter hoogte van de Heerlenseweg staat in verbinding 
met een tweede, noord-zuid gericht droogdal in het westen, dat deels 
samenvalt met deelgebied 6 van de Binnenring (Mijnspoorweg en 
Kisselsebos) (figuur 2). De proefsleuven uit 2006 in deelgebied 6 hebben 
aangetoond dat de B-horizont daar slecht is ontwikkeld. In eerste instantie 
werd gevreesd voor een sterke erosie van het oorspronkelijke bodemprofiel, 
omdat er vrij snel een banden-C werd bereikt. Bij nauwkeuriger bestudering 
van de profielen is echter aannemelijk geworden dat we daar te maken 
hebben met een slecht ontwikkelde bodem van het type ooivaaggrond. 
De C-horizont in deelgebied 6 is een typische banden-C in een relatief 
zandige löss, die ontstaat door uitspoeling en het neerslaan van lutum.
Deze zandaanrijking lijkt met name veroorzaakt te zijn door vermenging 
met zand dat uit de omringende steilranden geërodeerd is, waar zandige 
en grindige sedimenten dagzomen. In de banden-C zijn hier dan ook 
grindbaantjes herkenbaar.2

1  Van Hoof en Van Wijk 2007.
2  Van Hoof en Van Wijk 2007.
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Figuur 2 
Locatie van de deelgebieden van de Binnenring.
Deelgebieden 5 t/m 8 zijn door Archol onderzocht tijdens een IVO-proefsleuven in 
2006. Naar aanleiding hiervan vond in 2006 een opgraving plaats in deelgebied  5. 
Uit: Kortlang 2006a



LANDGRAAF MELCHERSSTRAAT    9

3 Archeologisch kader

3.1 Inleiding: archeologie in de omgeving

De prehistorie is in de gemeente Landgraaf weliswaar vanaf het midden-
paleolithicum vertegenwoordigd,3 maar uit de omgeving van het plangebied 
zijn slechts één (waarschijnlijk) laat-neolithische vuurstenen spits bij kasteel 
Schaesberg,4 en een decortificatieafslag in een verstoorde laag bij de Pius 
X-kerk bekend.5 Verder naar het noorden zal de geplande Binnenring in 
de toekomst een landschap aansnijden dat veel rijker is aan prehistorische 
relicten zoals het Michelsberg-Erdwerk op de Schelsberg.6

De bekendste periode voor de omgeving van het plangebied is de Romeinse 
tijd. Ook in dit onderzoek nemen sporen uit deze periode de belangrijkste 
plaats in. De nadruk zal hierbij vooral liggen op de recente bevindingen van 
het proefsleuvenonderzoek en de opgraving in het nabij gelegen plangebied 
van de Binnenring (deelgebied 5), ter hoogte van de kruising met de 
Heerlenseweg (paragraaf 3.3 en 3.4). De teksten zijn overgenomen uit de 
publicatie van Van Hoof en Van Wijk 2007.  

3.2 De Romeinse tijd in oostelijk Zuid-Limburg7

Inleiding

Het Zuid-Limburgse lössgebied nam in Romeins Nederland een speciale 
plaats in. In de rest van Nederland uitte de Romeinse invloed zich binnen 
de rijksgrens vooral in de aanwezigheid van het Romeinse leger en in een 
handvol stedelijke nederzettingen, waarvan rijke bewoners luxe villa’s in 
de omgeving neerzetten. Deze bewoning vond plaats in een omgeving die 
nog een sterk ‘inheems’ karakter had. Het lössgebied was daarentegen 
sterk ge(gallo)romaniseerd. Hier bevond zich niet alleen een aantal grotere 
nederzettingen met sterk door de Romeinen beïnvloede bouwwijze zoals 
Maastricht, Heerlen, Rimburg en Tüddern; ook het platteland lag bezaaid 
met stenen ‘herenboerderijen’ (de villae rusticae). Deze villa’s wijzen op 
een bloeiende agrarische economie, terwijl bijvoorbeeld de vele potten-
bakkersovens rond Heerlen ook wijzen op een bloeiende ambachtelijke 
economie. Levensaders voor deze economie waren de grote Romeinse 
wegen. De wegen zorgden niet alleen voor vervoer van producten door de 
regio, maar ook voor transport van graan en aardewerk uit de regio naar de 
afzetmarkten en van andere producten naar de lokale markt. 

Burgerlijke nederzettingen: Heerlen en Rimburg

Romeins Heerlen is nu vooral bekend door haar badhuis, de thermen, 
waar tegenwoordig een museum overheen is gebouwd.8 In de Romeinse 
tijd maakte dit badhuis deel uit van een grote burgerlijke nederzetting, 
een zogenaamde vicus. Deze vicus lag in de zone tussen Geleenstraat en 
Tempsplein en tussen het burgemeester Desseleplein en de Akerstraat. Ten 
zuiden van de thermen lijkt een militaire vestiging te hebben bestaan die 
in de roerige 3e eeuw werd uitgebreid. De thermen kwamen toen binnen de 
3  Jaarboek oudheidkundig cultuurhistorisch genootschap Landgraaf 2002, 4.
4  Archis-waarnemingsnummer 16318.
5  De Groot 2005.
6  Kluiving & Debunne 2003, 22-25.
7  Voor een inleiding in Nederland in de Romeinse periode zie: Van Es 1981.
8  Van Giffen & Glasbergen 1948, Jamar 1981.
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gracht van dit fort te liggen. De Romeinse nederzetting was ontstaan rond 
de kruising van twee belangrijke Romeinse wegen (figuur 3): 
- een oost-west verbinding die vanaf de Franse kust, via de provinciehoofd-

stad Tongeren en de brug bij Maastricht door Heerlen en Rimburg, naar 
de Romeinse plaatsen Jülich en de belangrijkste Romeinse stad in de 
regio, Keulen, leidde; 

- een noord-zuid verbinding vanuit Nijmegen en Xanten via Tüddern 
en Heerlen naar Aken. Nijmegen en Xanten waren beide zowel pro-
vinciehoofdstad als belangrijke legerbasis. Xanten was bovendien de 
hoofdstad van de provincie waaronder Heerlen en omgeving vielen. Een 
stadsbestuurder van Xanten heeft dan ook de restauratie van de thermen 
gefinancierd.

In Heerlen zelf zijn grote delen van de vier uitvalswegen bekend.9

Interessant is dat ze een sterk gelijkend patroon laten zien: eerst 
doorkruisen ze het centrum van de burgerlijke nederzetting. Dan komen 
ze in een zone die weliswaar een minder intensieve bebouwing kent, maar 
wel rijk is aan Romeinse pottenbakkersovens. Op de oost-west as wordt deze 
zone begrensd door de Geleenbeek in het westen en de Caumerbeek in het 
oosten. Pas daarna passeren de wegen de uitgestrekte grafvelden. Alleen 
voor de naar het noorden lopende weg is dit patroon minder duidelijk. 
We kunnen concluderen dat de trajecten van de vier uitvalswegen vanaf het 
centrum van de vicus tot aan het einde van de grafvelden goed te volgen zijn. 

9  Beide hoofdwegen verlieten de stad immers in twee richtingen.
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Tabel 2: 

waardering vindplaats

Opvallend is overigens dat er twee naar het oosten lopende wegen binnen 
de vicus bekend zijn.10

Een tweede belangrijke Romeinse vicus in oostelijk Zuid-Limburg is 
Rimburg.11 Deze vicus lag op de plek waar de grote Romeinse weg tussen 
Keulen en Bavay het dal van de Worm kruiste (figuur 3). In de periode 1926-
1930 zijn hier aan Duitse zijde huisplattegronden, een pottenbakkersoven 
en resten van de brug over de Worm gevonden. In de periode 1947-1949 
en 1970-1971 zijn hierop aansluitend aan de Nederlandse zijde van de 
Worm resten van dezelfde brug, huizen en de weg gevonden. Er zijn enkele 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van monumentale, publieke gebouwen en 
de vondst van wijstenen wijst op een heiligdom. 
De onderzochte brug is niet eerder dan de tweede helft van de 3e eeuw na 
Chr. gebouwd. Deze datering is gebaseerd op het feit dat tussen de houten 
funderingen hergebruikte oude grafstenen en bouwelementen uit de 1e en 2e

eeuw en een 3e-eeuwse rijke metaalvondst zijn gevonden.12

De aanwezigheid van grafstenen in de brug van Rimburg duidt op 
de nabijheid van grafvelden, zoals die in Heerlen langs de Romeinse 
uitvalswegen zijn vastgesteld (figuur 3). De verspreiding van grafvondsten 
zou derhalve inzicht kunnen geven in het Romeinse stratenpatroon rond de 
vicus. Vanaf de publicaties van de grondlegger van de Limburgse geschied-
schrijving, de Rolducse kanunnik Ernst (1744-1817), wordt een mogelijke 
Romeinse grafheuvel achter het kasteel van Rimburg vermeld. Johannes 
Habets geeft in 1865 zelfs aan dat een sarcofaag die in zijn tijd bij het kasteel 
lag mogelijk hieruit afkomstig is.13 Ten westen van de Romeinse nederzetting 
die aan Nederlandse zijde tussen de Worm en de Palenbergerweg lag, 
bestaan er enkele aanwijzingen voor een grafveld. In 1970 zijn drie Romeinse 
crematiegraven direct ten noorden van de huizen aan de dorpsstraat 
gevonden, ongeveer 300 m ten westen van de meest westelijke bekende 
gebouwresten.14 Op 400-600 m ten westen van deze graven bevindt zich 
een opvallende Romeinse vindplaats in het recreatiegebied van Rimburg. 
Hier is in 1989 een wijsteen met een geniusafbeelding gevonden waarbij 
een geërodeerd kuiltje met brandresten lag.15 Ca. 200 m verderop is bij de 
aanleg van een Amerikaanse geschutsstelling een 3 x 4 m grote zandstenen 
fundering gevonden. Daarop werd een proefputje gegraven waarin Romeins 
dakpanmateriaal werd gevonden. Er is zelfs sprake van dat hier ook de 
Romeinse weg zou zijn gezien.16 Zou hier dus op de rand van het plateau 
boven Rimburg, langs de Romeinse weg, een zeer groot heiligdom hebben 
gelegen, of was hier sprake van een aantal wijaltaren binnen het grafveld 
waarbij hier enkele monumentale graven hebben gelegen? Een laatste 
Romeinse restant in Rimburg wordt gevormd door een mogelijke mijlpaal 
langs de Broekhovenstraat (staand tussen huisnummers 53 en 55). 
10  Zie de kaart in Jamar 1981, 6.
11  Bosch 2002, 35+69-71
12  Stuart & De Grooth 1987, 29.
13  Bosch 2002, 11-13+28.
14  Archis-waarnemingsnummer 31963; Bosch 2002, 69-70.
15  Archis-waarnemingsnummer 19384; Stoepker 1990, 235-237.
16  Archis-waarnemingsnummers 328484 (waarin ook sprake is van gebouwresten) en 5207. 

Volgens Goossens 1981, 21 zijn hier in het verlengde van de oude Maastrichterweg bij de 
aanleg en verharding van ruilverkavelingswegen resten van een tweefasige Romeinse weg 
aangetroffen. Deze waarneming lijkt sterk op de waarneming van de weg in Rimburg zelf, 
maar de plaatsbepaling ervan wijkt daar compleet van af. De waarneming is uit geen andere 
bron bekend, zodat momenteel de waarde hiervan onduidelijk is. Mogelijk is de waarneming 
gedaan door Chris Beckers die hier ook funderingen en dakpannen heeft gevonden, hetgeen 
overeenkomt met de overige waarnemingen alhier.
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Villa-landschap

Rondom deze stadachtige nederzettingen (Heerlen, Rimburg), waarin 
handel en ambachtelijke activiteiten, maar ook het ambtelijke bestuur 
geconcentreerd waren, bestond een platteland dat sinds de verovering 
door de Romeinen sterk veranderd was. De landbouw was steeds strakker 
georganiseerd geraakt om voldoende voedsel te kunnen produceren voor 
het leger en de steden, terwijl men daarvoor veel meer op de eigen behoefte 
was gericht. Dit uitte zich in de bouw van grote boerderij-complexen met 
een sterk door de Gallo-Romeinse steenbouw beïnvloede architectuur: de 
villa rustica (figuur 3).17 De bekendste en grootste in de regio is opgegraven 
in Voerendaal, maar ook rond Schaesberg zijn verschillende locaties van 
Romeinse villa’s bekend.18 Op ongeveer een kilometer ter weerszijden 
van deelgebied 8 liggen langs respectievelijk de Caumerbeek en de 
Strijthagerbeek twee onderzochte villa-terreinen: aan de oostzijde onder de 
huidige renbaan de villa van de Overstehof en aan de westzijde bij de bron 
van de Caumerbeek de villa Bovenste Caumer.19 Bij de villa Overstehof zijn 
onder de oude stortberg van de Wilhelmina ook Romeinse graven gevonden. 
Daartussen staat in Archis een villa vermeld, waarvan een gedeelte in 1933 
zou zijn onderzocht.20 Afgaand op de documentatie waarop deze melding 
gebaseerd is,21 blijken in de Archis-melding twee opgravingen van Braat 
vermengd te zijn: één van een villa-terrein dat nog grotendeels in de akkers 
lag te Nieuwenhagen en één van een villa waarvan nog badruimtes over 
waren te Hoensbroek. De coördinaten komen niet overeen met de locatie 
van één van beide villa’s. 
Op ongeveer 500 m ten noorden van deelgebied 5 zijn vlakbij kasteel 
Schaesberg nog aanwijzingen voor een Romeinse villa gevonden, waar 
ook een Romeinse pottenbakkersoven is blootgelegd.22 Mogelijk is in 
het rijke graf van Schaesberg-Lichtenberg, een bewoner van deze laatste 
villa begraven. De afstand van het graf tot de villa bij kasteel Schaesberg 
bedraagt wel bijna een kilometer. We kunnen dus niet uitsluiten dat het 
graf tot een andere villa in de buurt hoort. Toch zou een dergelijke afstand 
wel te verklaren zijn. Mogelijk heeft de villa-eigenaar van Schaesberg een 
hoge plek in het landschap uitgekozen om zich te laten begraven.Verder is 
bekend dat de grafvelden van villa’s zich meestal niet in het centrum van 
het villa-terrein bevinden, maar aan de randen of langs de toegangswegen.23

Deels gebeurde dit opdat de graven beter zichtbaar waren. 
Het gebied met villa-terreinen werd ontsloten door een wegensysteem, dat 
er deels voor moest zorgen dat het graan en andere landbouwproducten 
van de villa’s in de steden terecht kwamen. Het belang van deze Romeinse 
wegen zal in de volgende paragrafen aan de orde komen.

17   Stuart & De Grooth 1987.
18 Voor een recent overzicht van Romeinse vondsten rond Schaesberg en Heerlen zie: Hiddink 

2004.
19 Peters 1922 + 1930.
20 Archis-waarnemingsnummer 38710.
21 Jaarverslag Rijksmuseum van Oudheden over 1933, 59 (in: Verslagen omtrent ’s Rijks ver-

zamelingen 56); Byvanck 1947, 38.
22 Archis-waarnemingsnummers 16318, 16319 en 28037.
23 Gaitzsch 1995, 76-77.
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3.3 Een villa-terrein aan de Heerlenseweg

Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in de zuidelijke deelgebieden (5 t/m 8) 
van het Binnenring-tracé zijn in deelgebied 5 nederzettingssporen uit de 
Romeinse tijd ontdekt: direct ten noorden van het kruispunt Mijnspoorweg-
Heerlenseweg (figuur 4). De samenstelling van de vondsten en de sporen 
lijkt te wijzen op de aanwezigheid van een villa-terrein. De belangrijkste 
sporen zijn de paalkuilen van twee huisplattegronden, vermoedelijk 
bijgebouwen van de villa.

Huisplattegronden

De Romeinse bewoningsporen bestaan uit structuren van twee parallelle 
huizen, een kuil en tenslotte een greppel die vermoedelijk als noordelijke 
begrenzing van de nederzetting heeft gediend. De nederzetting wordt aan 
de oostzijde begrensd door een droogdal. De nederzettingssporen zijn 
aangesneden binnen een gebied van 77 x 60 m.
De opbouw van de huizen past goed binnen de inheemse bouwtraditie. 
Opvallend is dat beide huizen tweefasig zijn waarbij houtbouw gevolgd 
wordt door een (pseudo-) steenbouw met vakwerkwanden. De opbouw 
van de eerste fase van Huis 1 kan in basis gekarakteriseerd worden als een 
tweeschepig huis met wandgreppel. De belangrijkste dragende elementen 
in het huis vormen de vier middenstaanders en de twee diep ingegraven 
palen centraal in de lange wanden. Deze diep ingegraven wandpalen zorgen 
ervoor dat in het middendeel van het huis geen staanders op de middenas 
hoeven te staan, waardoor een vrij open centrale ruimte ontstaat. 
Een dergelijke opbouw is kenmerkend voor het type Hoogeloon 2A.24 De 
eerste fase is in de middenstaanders en in de wand herkenbaar. In de wand 
is dit echter uitsluitend in het westdeel het geval. Hier zijn de wandpalen 
van de eerste fase namelijk vrij diep gefundeerd geweest. In combinatie 
met de in dit deel aangetroffen resten van interne wandjes zou dit kunnen 
wijzen op een oorspronkelijk functioneel verschil tussen beide delen van het 
gebouw. In de tweede fase is de ingegraven wandfundering vervangen door 
een wandfundering op poeren. Ook de ingegraven middenstaanders zijn 
deels vervangen door poeren.
De opbouw van Huis 2 is tweeschepig, met een wand van dicht 
opeenstaande palen, waartussen vlechtwerk zal hebben gezeten. 
Waarschijnlijk heeft dit huis eerst een houtbouwfase gekend, waarvan 
vrijwel alleen de middenstaanders bewaard zijn gebleven. Hierna is op 
hetzelfde grondplan een structuur in poerenbouw opgebouwd, waarbij de 
kuilen van de middenstaanders deels met grind zijn opgevuld. 
Dergelijke tweeschepige huisplattegronden vallen onder het klassieke 
Alphen-Ekeren-type dat over heel Zuid-Nederland en de Vlaamse 
zandgronden herkend wordt.25

24  Een goede parallel is huis 308 te Nederweert-Rosveld, Hiddink 2005, 255.
25  Vergelijk Slofstra 1991, 137-145 en Van Hoof 2007.
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Datering en fasering

De twee huizen liggen parallel aan elkaar en zijn dus duidelijk aan elkaar 
gerelateerd. Het aardewerk plaatst de bewoning van beide huizen in 
de 2e eeuw na Chr. Beide kenmerken lijken over het algemeen op een 
gelijktijdige bewoning van de huizen te wijzen. Toch valt op basis van het 
vondstmateriaal niet uit te sluiten dat er een tijdsverschil in de bewoning 
van beide huizen zit. Het vondstmateriaal dat op een late datering duidt, 
komt namelijk voornamelijk uit het colluvium en de voor de aanleg van de 
steenbouw opgevulde paalsporen van Huis 1 of uit sporen die toe zijn te 
wijzen aan fase 2 van Huis 1. Huis 1 lijkt dus iets jonger te zijn dan Huis 2.
Gezien de twee bewoningsfasen van beide structuren, de overeenkomstige 
oriëntatie, ligging en de opeenvolging van steen- op houtbouw, lijkt wel 
alsof beide huizen gedurende een bepaalde periode gelijktijdig waren, 
waarbij Huis 1 langer heeft voortbestaan. 
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Villa-interpretatie

De verschillende mogelijkheden naast elkaar leggend, lijkt er weinig te 
spreken voor een ‘inheems’ nederzettingstype als aangetroffen te Kerkrade-
Winckelen, Veldwezelt, Neerharen-Rekem of Sittard-Nusterweg. Noch op 
deze vindplaatsen, noch op al die andere inheemse nederzettingen op de 
zandgronden, heeft een overgang naar poerenbouw met grindfunderin-
gen plaatsgevonden. De enige Brabantse nederzetting waar een gebouw 
op grindfunderingen is gebouwd, is de nederzetting Hoogeloon. Deze 
heeft echter een meer uitzonderlijke status. Hier gaat de overgang naar 
poerenbouw namelijk gepaard met een complete villa die in steenbouw 
is opgetrokken. Er is kortom nog weinig bekend over de niet-villa

nederzettingen op de löss. Uiteraard zullen er vele vormen zijn tussen 
deze nederzettingen en de volwaardige villa’s, maar daar zijn nog geen 
voorbeelden van aangetroffen. Voorlopig wijst dus alles op een ander soort 
nederzetting voor de vindplaats van deelgebied 5. 
Er is dan nog de mogelijkheid dat we hier met een eenvoudige herberg, 
wisselplaats voor de paarden of een winkeltje van de dichtstbijzijnde villa

te maken hebben. Er bestaat immers de mogelijkheid dat onder of iets ten 
zuiden van de Heerlenseweg de Romeinse hoofdweg van Boulogne-sur-Mer 
naar Keulen heeft gelopen. Als dit het geval is, zou dit betekenen dat we een 
internationaal zeldzaam fenomeen op het spoor zijn.
De beste parallellen voor de vindplaats van deelgebied 5 zijn echter in de 
villa’s te vinden. 
De ‘verstening’ van de houtbouw, de huistypen, twee gebouwen parallel aan 
een greppel die er vlak achter loopt en ook het aangetroffen aardewerkspec-
trum tonen bijzonder sterke parallellen met de noordwesthoek van de villa

Kerkrade-Holzkuil. Maar ook met andere villa’s zijn de overeenkomsten 
groot. De locatie van een huis van type Hoogeloon 2A (Huis 1) en van het 
klassieke Alphen-Ekeren-type (Huis 2) achter elkaar in de hoek van een 
(villa-)terrein lijkt extreem veel op de plaatsing van de huizen XVI en XXIV 
van Kerkrade-Holzkuil. We zouden hier dus heel goed slechts de hoek van 
een villa-terrein kunnen hebben aangesneden. Dit betekent dat de rest van 
dit villa-terrein ten zuiden van de (nederzettings)greppel en ten westen 
van het droogdal zou moeten worden gezocht. Om een inzicht te krijgen 
in de omvang een het villa-terrein van deelgebied, kunnen we ons baseren 
op de groottes van de rechthoekige, deels omgreppelde villa-terreinen van 
Voerendaal en Kerkrade (de enige twee die compleet zijn onderzocht in 
Nederland). De afmetingen van de villa Kerkrade-Holzkuil bedraagt ca. 
250 x 160 m,26 die van de villa van Voerendaal 214 x 167 m. Voor België 
beschikken we over de afmetingen van de villa van Hamois-Champion (250
x 150 m) en die van Hamois-sur-le-Hody (240 x 100 m). Al deze afmetingen 
zijn vrij goed vergelijkbaar, waardoor we een rechthoek van zo’n 250 x 170 
m vanuit de onderzochte hoek van de vindplaats zouden kunnen trekken, 
waarbinnen sporen van de villa verwacht zouden kunnen worden (figuur 
5).27

26  Tichelman 2005, 32.
27  In het Hambacher Forst tussen Jülich en Keulen zijn ook enkele ongeveer half zo grote villa’s 

(ca. 140 x 75-100 m) onderzocht. Deze zijn duidelijke ontwikkelingen uit de oudere, inheemse 
nederzettingen van het type ferme indigène (Heimberg 2002/2003, voor de verspreiding van 
de fermes indigènes in deze regio vergelijk Van Hoof  2007) die in het Limburgs-Belgische 
lössgebied nog niet zijn aangetoond. Daar lijkt eerder in bouwstijl en nederzettingsopbouw 
een aansluiting te bestaan met de ‘Kempische’ huisprovincie (vgl. Van Hoof 2007). Aangez-
ien in deze zone dergelijke kleine villa’s nog niet bekend zijn, en om een goed belendend 
beleid te kunnen voeren, moeten we werken met de groottes van Voerendaal en Kerkrade. 



16 LANDGRAAF MELCHERSSTRAAT

Conclusie

Op basis van de  in 2006 beschikbare gegevens was een interpretatie 
als villa-terrein derhalve het meest waarschijnlijk. Uitgaande van deze 
interpretatie behoren de aangetroffen huisplattegronden tot de bijgebouwen 
van de villa; het hoofdgebouw zou  buiten het opgegraven areaal moeten 
liggen.
Een archeologische waarneming in het voorjaar van 2008 ca. 150 m 
ten noordwesten van deelgebied 5 lijkt de villa-hypothese inmiddels te 
bevestigen (figuur 6). Tijdens graafwerkzaamheden bij de aanleg van een 
afwateringssleuf is een baan van natuursteenbrokken waargenomen in de 
wand van de sleuf (figuur 7). De vorm en opbouw van deze baan vertonen 
sterke overeenkomsten met de fundering van een Romeins gebouw: de 
fundering of uitbraaksleuf lag op ca. 65 cm beneden maaiveld en bestond 
uit een laag stenen tot 10 cm dikte. De grootste breedten waren 65 cm en 80 
cm; de grootste lengte 150 cm. Tussen de stenen lag wat Romeins aardewerk 
en de vinder meldt ook nog (menselijk?) botmateriaal.28 Helaas was er geen 
mogelijkheid om de archeologische resten nader te onderzoeken. Hopelijk 
biedt de AB van de showroomlocatie ter hoogte van Tankstation Totaal dat 
tussen deze waarnemingslocatie en de vindplaats deelgebied 5 in ligt, meer 
mogelijkheden om de villa-hypothese te toetsen.

Alleen toekomstig onderzoek kan de precieze grootte van de vindplaats vaststellen, maar het 
zou zonde zijn wanneer er vanwege een te nauwe inkadering van de vindplaats nog meer 
stukken verdwijnen dan nu al overbouwd zijn.

28  De waarneming is gemeld bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monu-
menten (tegenwoordig Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) in april 2008.
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Figuur 6 
Locatie van de Romeinse fundering bij aanleg van de afwateringssleuf

Figuur 7 
De Romeinse fundering met brokken natuursteen bij de aanleg van de afwateringssleuf
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3.4 De Romeinse weg

Inleiding

Het proefsleuvenonderzoek van de Binnenring 5 t/m 8 (figuur 2) gaf de 
mogelijkheid om de verschillende tracévarianten van de Romeinse weg 
tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer in de gemeente van Landgraaf te 
onderzoeken.  

De Romeinse weg van Keulen naar Boulogne-sur-Mer

In het archeologische beleid binnen de gemeenten Landgraaf en Heerlen 
speelt de Romeinse hoofdverbindingsader tussen Keulen en Boulogne-
sur-Mer een belangrijke rol. Binnenkort wordt er beleid ontwikkeld na 
het opstellen van beleidsadvieskaarten en verwachtingskaarten  voor de 
Parkstadgemeenten en Nuth. 
Op veel bouwlocaties binnen de gemeenten Landgraaf en Heerlen wordt 
archeologisch onderzoek uitgevoerd met de specifieke vraagstelling of hier 
aanwijzingen voor de loop van die Romeinse weg aanwezig zijn.29 Ook 
binnen het onderhavige onderzoek stond deze Romeinse weg centraal, met 
name voor deelgebied 6 en, zoals verderop zal blijken, ook voor deelgebied 
5. Daarom wordt in dit verslag speciale aandacht aan deze weg besteed.
Het grote belang van Romeinse wegen zorgde voor een grote bekendheid 
die zeker na de vondst van een kopie van een Romeinse wegenkaart in 
de 16e eeuw (de Tabula Peutingeriana) nieuw leven was ingeblazen. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat het eerste systematische archeologische 
onderzoek in Limburg op de Romeinse weg van Tongeren naar Keulen 
(de Via Belgica of – vooral in de Duitse literatuur zo vermeld – Via 

Agrippinensia) was gericht. Dit onderzoek is begin 19e eeuw uitgevoerd 
door de uit Rimburg afkomstige Martin Cudell.30 Toen was al bekend dat 
deze weg bij Rimburg de Worm overstak. In de loop van de 19e eeuw werd 
ook duidelijk dat het op de Tabula Peutingeriana vermelde Coriovallum met 
Heerlen gelijkgesteld moest worden. Cudell plaatste Coriovallum nog in 
Ravensbosch bij Valkenburg, maar vanaf een publicatie van Habets uit 1865 
werd steeds algemener aangenomen dat het in Heerlen geplaatst moest 
worden. Sindsdien is ook in Heerlen, dat zoals hiervoor behandeld een 
belangrijk kruispunt was, het tracé van de Romeinse weg van Keulen naar 
Boulogne-sur-Mer duidelijk geworden. 
De stand van zaken in 1987 is voor zowel het Nederlandse als het 
Belgische en Duitse deel van het tracé samengevat ter gelegenheid van 
de tentoonstelling ‘Langs de Weg’ in Heerlen en Maastricht.31 Inmiddels 
heeft het onderzoek met name in Duitsland niet stil gestaan. De Romeinse 
weg doorkruist namelijk het bruinkoolwingebied tussen Keulen en Aken. 
Inmiddels is de weg daar op grote delen van het tracé al weg gegraven. 
Voorafgaand aan de afgravingen zijn de weg en aangrenzende resten over 
kilometers gevolgd en onderzocht.32 In dit gebied is de weg herkenbaar als 
een meestal 25 m brede zone geflankeerd door greppels. In België is zelfs 
sprake van afstanden tot 40 m tussen de bermsloten. Daarbinnen bevindt 
zich in eerste instantie een slechts 6 m breed met grind verhard wegdek. 

29  Bv. Verhoeven & Van Dijk 2003, De Groot 2005, Moonen 2005.
30  Jamar 1990.
31  Stuart & De Grooth 1987.
32  Onder andere Gaitzsch 1992; Gaitzsch & Hermanns 1991; Gaitzsch 1995.
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Waarschijnlijk betekent dit dat alleen de wagens, waarvan de karrensporen 
zijn teruggevonden, op het verharde deel van de weg reden en dat ruiters, 
voetgangers, pakezels en dergelijke in ieder geval in droge perioden gebruik 
moesten maken van de aarden stroken langs de grindweg.33 De weg is op 
het einde van de 1e eeuw vóór Chr. aangelegd, met name bedoeld als snel 
middel voor troepenverplaatsingen naar de Rijn.34 In de volgende eeuwen 
werd de weg echter ook een belangrijke economische en culturele ader voor 
de regio. Omdat de weg hier over grote delen ook later nog gebruikt is, is er 
een vaak dik (tot wel 1,5-2,5 m) en breed (tot 10-12 m) lensvormig grinddek 
ontstaan. Hierin zijn soms wel twaalf vernieuwingsfasen herkenbaar, elk 
met eigen karrensporen. De meeste van deze ophogingslagen stammen uit 
de Romeinse tijd en van na 1800.35

Door het grootschalig onderzoek in de bruinkoolgroeves is ook veel inzicht 
verkregen in wat er zoal rond de Romeinse weg gebeurde. Al langer waren 
uiteraard de stadachtige nederzettingen (de vici) met hun grafvelden bekend, 
maar inmiddels zijn er op vele plekken ook zones met graven langs de 
weg gevonden. Villa-bewoners uit de omgeving lieten hun pronkgraf het 
liefst vlakbij de weg bouwen, zodat iedereen dit kon zien en bewonderen. 
Ook eenvoudige grafveldjes van overige bewoners uit de regio blijken vaak 
niet bij hun huizen,  maar in de buurt van de weg te liggen. Sommige 
van deze graven kunnen wel 50-80 m van de weg liggen, maar de meeste 
liggen in een strook net buiten de bermsloten.36 Soms liggen ook villa’s 
en heiligdommen direct langs de weg. Daarnaast zijn er fenomenen die 
uitsluitend langs de wegen voorkomen zoals een soort herbergen (statio’s en 
mansio’s)37 en uiteraard de al eerder ter sprake gekomen ‘mijl’stenen.

Het tracé in de gemeenten Heerlen en Landgraaf

Onlangs is er weer grote aandacht gekomen voor dit Romeinse wegenstelsel. 
Een in het kader van het Via Belgica-project van de Provincie Limburg 
uitgevoerd onderzoek zette voor Heerlen een elftal waarnemingen van de 
Romeinse weg op een rij.38 Recentelijk zijn met name bij Voerendaal en 
Sittard nog enkele doorsneden van de verschillende Romeinse hoofdwegen 
gemaakt, maar over de loop van het tracé tussen Heerlen en Rimburg zijn 
eigenlijk nog nauwelijks gegevens beschikbaar.39 Het wegtracé is bekend 
vanaf de Romeinse vicus van Heerlen tot aan het Geologisch museum aan 
de Voskuilenweg (figuur 3).40 Via de Putgraaf, waar het tracé geflankeerd 
wordt door vele pottenbakkersovens bereikt de weg de Caumerbeek. Dan 
loopt de weg verder via de Scheidtergracht, waar deze geflankeerd wordt 
door graven. Tussen deze graven vallen met name een in 1878 gevonden 
gebeeldhouwde grafsteen en een viertal in 1921 gevonden stenen askisten 
op. Ter hoogte van die ten noorden van de weg gevonden askisten, 
bevindt zich ca. 60 m ten zuiden van de weg een rechthoekige Romeinse 
stenen structuur die als wachttoren is geïnterpreteerd.41 Het bekende 
wegtracé eindigt bij de vroegere broodfabriek O.D.B., nu de locatie van het 
Geologisch museum aan de Voskuilenweg in Heerlen. Hier is in 1966 
33  Stuart & De Grooth 1987, 26-30; Demey 2003, 14-21.
34  Stuart & De Grooth 1987, 16-17.
35  Gaitzsch 1992; Gaitzsch & Hermanns 1991.
36  Vergelijk Gaitzsch 1995.
37  Heimberg 1977. 
38  Demey 2003.
39  Demey 2003, Bosch 2002.
40  Gielen 1967.
41  Peters 1935.
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bij de bouw van de fabriek een graf gevonden, waarna in 1967 het 8,4 m 
brede grindpakket van de Romeinse weg kon worden onderzocht.42 Voor de 
verdere loop zijn er nauwelijks gegevens bekend. Wanneer de weg rechtdoor 
wordt getrokken, loopt deze recht op het Kisselsbos af (deelgebied 6 van 
het onderhavige onderzoek). Het Kisselsbos vormt echter een steilrand 
langs een noord-zuid lopend dal dat van deelgebied 6 in het zuiden naar 
het kasteel van Schaesberg loopt. Aangezien Romeinse wegen in delen vaak 
wel recht zijn maar lokaal topografische hindernissen toch vaak ontwijken,43

zijn landschappelijk gezien drie mogelijke trajecten te geven vanuit de 
Voskuilenweg richting Rimburg (figuur 3):
- een centraal tracé vanaf de Voskuilenweg recht door het steilste deel 
van het noord-zuid lopende dal en dan door een droogdal ter plekke van 
deelgebied 6 het plateau naar het oosten op, zoals dat ook in Gielen 1967 is 
aangegeven. Dit tracé loopt verder via de Koeweg langs Eygelshoven, om dan 
door het Wormdal naar het noorden te draaien naar de brug bij Rimburg. 
Naast Gielen geven ook Bosch (2002) en Demey (2003) de voorkeur aan dit 
tracé. Als variatie hierop is een tweede traject mogelijk, namelijk:
- een zuidelijk tracé tussen deelgebieden 6 en 7 in. Hier is het reliëf veel 
vloeiender ter hoogte van de twee flatlocaties waar nu archeologisch 
onderzoek gekoppeld aan bouwwerkzaamheden plaatsvindt (flats Vossekuil 
in gemeente Heerlen en Achter den Winkel in gemeente Landgraaf).44 De 
weg zou hier dan over een geleidelijk stijgend tracé het plateau op gaan en 
vervolgens door een droogdal, via het dal van de Strijthagerbeek en langs het 
grafmonument van Eijgelshoven naar het dal van de Worm lopen. Daar zou 
de weg net als via het centrale tracé naar het noorden afbuigen richting de 
brug bij Rimburg,
- een noordelijk tracé tussen deelgebieden 5 en 6 in. Dit tracé maakt een veel 
kleinere bocht dan het zuidelijke tracé en gaat veel rechter op Rimburg af. 
De weg gaat dan over de huidige Hereweg en langs het grote grafmonument 
in Nieuwenhagen. Deze variant is sinds Habets’ publicatie uit 1865 het 
meest voorgesteld als tracé van de Romeinse weg, maar wordt dus door Van 
Hommerich, Bosch en Demey als minder waarschijnlijk geacht.45

Resultaten van het Binnenring-onderzoek naar de verschillende tracévarianten 

van de Romeinse weg in de proefsleuven en opgraving van 2006

In deelgebied 6 is de Romeinse weg niet aangetroffen. Dit maakt het 
waarschijnlijk dat de Via Belgica niet rechtdoor het steile Kisselsbos op 
heeft gelopen, maar dat deze de steilrand aan de noord- of zuidzijde heeft 
ontweken. Dit betekent dat er in principe twee mogelijkheden zijn voor de 
loop van deze Romeinse hoofdweg (figuur 5): 

- hetzij tussen deelgebieden 6 en 7 om door het dal ter hoogte van de 
Einsteinweg richting de Strijhagerbeek te gaan. 

- hetzij ten noorden van de steilrand tussen deelgebieden 5 en 6 onder of 
naast de Heerlenseweg om verder het tracé van de Hereweg te volgen. 

42  Gielen 1967.
43  Stuart & De Grooth 1987, 16; Demey 2003, 3.
44  Verhoeven & Van Dijk 2003; Moonen 2005.
45  Hiddink 2004.
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3.5 Conclusie: verwachtingsmodel voor het plangebied

De archeologische resten van het proefsleuvenonderzoek, de opgraving (beide 
voorjaar 2006) en de archeologisch waarneming (2008) ca. 350-500  m 
ten westen van het onderhavige plangebied wijzen op de aanwezigheid van 
een villa-terrein op de rand van een lössplateau, ter hoogte van de kruising 
Heerlenseweg-Mijnspoorweg (figuur 5).46 Uit dit voorgaand onderzoek is 
tevens naar voren gekomen dat de nederzetting aan de zuidzijde mogelijk 
begrensd is door een Romeinse weg, waarvan het traject samenvalt met de 
bestaande Heerlenseweg. De Heerlenseweg ligt namelijk grotendeels in een 
droogdal. Droogdalen waren in het verleden – en zijn nog steeds – ideale 
zones voor voetpaden en wegen. Deze ligging was voor RAAP Adviesbureau 
ook reden om de zone van de Heerlenseweg (aan weerszijden van het 
plangebied) in de verwachtingskaart te bestempelen als een zone met een 
hoge tot middelhoge verwachting.47

We kunnen concluderen dat de Heerlenseweg ter hoogte van het onderhavige 
plangebied samen kan vallen met het tracé van de Via Belgica: de Romeinse 
weg van Tongeren-Maastricht-Heerlen-Keulen) (figuur 5). 

4 Methodisch kader

4.1 Inleiding

Het geschetste verwachtingsmodel plaatst het plangebied in een kansrijk 
zone, waar vooral resten van de Romeinse weg en resten van aangrenzende 
nevenstructuren zijn te verwachten. Uit het plangebied zelf waren geen 
waarnemingen bekend om deze verwachtingen te toetsen. De aanwezigheid 
van het bestaande wegdek (Heerlensweg) en de bijbehorende infrastructuur 
maakten een inventariserend onderzoek bovendien onmogelijk. Een 
waardestelling van deze locatie was dan ook niet mogelijk tot op heden. Om 
deze redenen heeft het bevoegd gezag besloten om een AB van de graafwerk-
zaamheden op deze locatie uit te laten voeren.48

In totaal bedroeg het plangebied van de rotonde ca. 6.000 m2 (zie rode 
werkgrens in figuur 8). Daarbinnen moest aan de noordzijde in een zone 
van ca. 2000 m2 tot 2 m diepte worden afgegraven. Elders viel het nieuw 
geplande wegdek vooral samen met het traject van het reeds bestaande 
wegdek van de Heerlensenweg.
Volgens het Programma van Eisen (PvE) zou de aandacht bij de begeleiding 
vooral gericht moeten zijn op deze zones, waar tot op heden nog geen wegdek 
aanwezig was en op zones waar nieuwe leidingsleuven aangelegd moesten 
worden tot in de ongestoorde lössondergrond.49  Zones waar oud wegdek ach-
tereenvolgens verwijderd en vervangen diende te worden door nieuw wegdek 
kwamen alleen in aanmerking voor begeleiding indien de ingrepen gepaard 
zou gaan met afgravingen tot in de ongestoorde lössondergrond. 
Voorafgaand aan de start dienden archeologische en civieltechnische 
uitvoerders in overleg alle geplande ontgravingen en de bijbehorende 
tijdsplanning doornemen. De civieltechnische uitvoerder diende deze 
planning dan ook tijdig voor te leggen aan de archeologen, voorafgaand aan 
de start van het project.
46  Van Hoof en Van Wijk 2007.
47  Verhoeven 2007.
48  Goossens 2008.
49 Goossens 2008.
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Uitgangspunt van het PvE was verrder dat bij het aantreffen van behou-
denswaardige archeologische resten de begeleiding omgezet moeten 
worden in een opgraving conform de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm 
voor de Nederlandse Archeologie (KNA 3.1); weliswaar één die binnen 
de beperkingen van de civieltechnische context plaats moeten vinden. 
Aangezien het onderhavig project in een regiecontract plaats zou 
vinden, dienden opdrachtgever, bevoegd gezag en – mits van toepassing 
- de directievoerder tijdens het veldwerk in goed overleg bepalen wat 
noodzakelijk, zinvol en haalbaar was. Alle betrokken partijen moesten bij 
het aantreffen van bijzondere archeologische waarden dan ook ad hoc en ad 
rem kunnen reageren.

4.2 Methoden en technieken

Tijdens een AB is een goede communicatie tussen de opdrachtgever, 
civiel-technische uitvoerder en de archeologische uitvoerder van groot 
belang: niet alleen in de afstemming van afspraken vooraf, maar ook in 
de samenwerking tussen de verschillende partijen bij de uitvoering en 
begeleiding van de graafwerkzaamheden. Vooraf waren dan ook de volgende 
afspraken vastgelegd in het PvE om misverstanden gaande het onderzoek te 
voorkomen:50

50  Goossens 2008.
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Algemeen

1. De civiel-technische uitvoerder of diens onderaannemer dient 
de archeologische uitvoerder voorafgaand aan de start van de 
werkzaamheden een planning van de ingrepen te overhandigen. De 
civiel-technische uitvoerder dient de archeologen tijdig op de hoogte te 
brengen van eventuele wijzigingen in de planning.  

2. Tijdens de AB kan men zoveel mogelijk gebruik maken van referentie- 
en grondslagpunten van het geplande wegtracé en flankerende leidingen. 
De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vooraf analoge en digitale 
tekeningen van de geplande rotonde (inclusief meetpunten en geplande 
ontgravingsdieptes) overhandigen.

3. Beslissing tot uitbreiding of inperking van het onderzoek of nader 
onderzoek is onderwerp van separate besluitvorming;

4. In alle gevallen waarin dit PvE niet voorziet, vindt overleg plaats met de 
opdrachtgever / directievoerder.

Opgraving en documentatie binnen de begeleiding

1. De aanleg van een leesbaar sporenvlak (hetgeen in delen kan 
plaatsvinden tijdens de ontgravingswerkzaamheden of kan plaatsvinden 
door eerst tot op archeologisch vlak te ontgraven en vervolgens tot de 
definitieve ontgravingsdiepte) gebeurt aan de hand van een kraan met 
gladde bak. 

2. Het archeologisch leesbare vlak wordt waar nodig geschaafd, 
gefotografeerd, ingekrast, beschreven en getekend op schaal 1:50. Er 
dient minstens één NAP-waarde van het sporenvlak bepaald te worden. 

3. Tijdens het veldwerk worden detailfoto’s en overzichtsfoto’s genomen 
van de werkzaamheden voor publicatiedoeleinden voor de opdrachtgever. 
Bovendien dienen van iedere werkput overzichtsfoto’s te worden 
gemaakt van het sporenvlak.

4. Een archeologisch profiel wordt, waar mogelijk, geschaafd, 
gefotografeerd, ingekrast, beschreven en getekend op schaal 1:20.
Gezien de verwacht west-oost oriëntatie van de Romeinse weg biedt 
een noord-zuid profiel de meeste kans om de aan/afwezigheid van deze 
weg (in relatie tot de bodemopbouw) te bepalen. Er dient minstens 
één NAP-waarde van het profielvlak bepaald te worden. Het verdient 
aanbeveling dat de archeologen zo snel mogelijk in het traject van de AB 
de mogelijkheid krijgen om een (zo) diep (mogelijk) profiel te zetten. 
Zo kunnen de geplande afgravingen tot 2 m diepte aan de noordzijde 
snel inzicht geven in de bodemopbouw: indien hieruit blijkt dat tot 
op deze maximale aanlegdiepte alleen colluvium of recente verstoring 
aanwezig is, dan zijn hierin (tot op deze maximale diepte) geen in
situ archeologische resten te verwachten. In dat geval zijn binnen het 
plangebied geen archeologische waarden te verwachten en kan verder 
AB achterwege blijven.  In goed overleg kunnen civiel-technische 
uitvoerder en archeologische uitvoerder besluiten om zo snel mogelijk 
na aanvang van het project pro-actief een (arbotechnisch gezien veilige 
en overzichtelijke) put met profiel tot 2 m diepte, oftewel de maximale 
aanlegdiepte van de geplande ingrepen, aan te laten leggen om zo snel 
mogelijk inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Een dergelijke efficiënte 
samenwerking kan tot een tijd- en kostenbesparing van de AB leiden.

5. Stortvondsten worden per put verzameld en geregistreerd.



24 LANDGRAAF MELCHERSSTRAAT

6. Spoorvondsten worden per spoor verzameld.
Mogelijk is een deel van de sporen reeds verstoord bij de aanleg 
van de Heerlenseweg. In dat geval wordt een lage sporendichtheid 
verwacht voor de AB. De inzet van personeel en de begroting van 
veldwerk, uitwerking en de rapportage dient hier in dat geval dan ook 
op gericht te zijn. Bij het aantreffen van archeologische resten die de 
lage verwachting overstijgen en die behoudens- c.q. opgravingswaardig 
geacht worden, wordt de opdrachtgever / directievoerder zo spoedig 
mogelijk op de hoogte gesteld. Zo kan (kwantitatief gezien) tegen de 
verwachting in sprake zijn van een vervolg van de nederzettingskern 
met een hoge sporendichtheid; zo kan (kwalitatief gezien) sprake zijn 
van eerder in dit PvE genoemde bijzondere sporen van een grafritueel 
of een cultusplaats. In al dit soort gevallen dient een actualisering van 
de AB plaats te vinden, waarbij de aanpak (en de daaraan gerelateerde 
bezetting en begroting) wordt aangepast conform de eisen van de KNA 
3.1 en de richtlijnen van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 
(NOaA). Zo geldt bijvoorbeeld bij het aantreffen van graven en grafge-
relateerde sporen: bij inhumaties vlaksgewijs uitschaven en regelmatig 
tekeningen maken schaal 1: 10. Bij crematies: sporen groter dan 1 m 
doorsnede in kwadranten vlaksgewijs uitgraven en tekenen van vlakken 
en profielen schaal 1: 10. Alle kuilvullingen moeten hierbij worden 
gezeefd en alle voorwerpen in het graf moeten worden ingemeten (incl. 
de aanlegvondsten). Onderzoek van crematieresten en (verbrand) dierlijk 
bot dient altijd te worden uitgevoerd en mag nooit een meerwerkpost 
zijn. Kleine concentraties van menselijke crematies en van verbrand 
dierlijk bot zoveel mogelijk in kluit verzamelen en uitzeven over een 
zevenset met maaswijdten van respectievelijk 7 mm, 5 mm, 1 mm. Het 
is aan te raden de (vochtige) kluit eerst volledig te laten drogen alvorens 
deze bij de uitwerking nat te zeven.
Het plangebied kan ook resten bevatten van de Romeinse weg. Bij 
het aantreffen van een weg, wordt - waar mogelijk - een profiel van de 
vindplaats met daarin de opbouw van de bodem en het weglichaam 
getekend, gefotografeerd en beschreven. Bij resten van een weg wordt 
de inhoud van eventuele begeleidende greppels bemonsterd om later 
het zeven (maaswijdte 0,5 cm) mogelijk te maken voor het verzamelen 
van dateerbare vondsten. Indien een grindlichaam aanwezig is, wordt 
hiervan eveneens een zeefmonster genomen.
Bij de AB dient men gebruik te maken van een metaaldetector. 
Metaalvondsten en vondsten van organisch materiaal dienen, voor zover 
behoudenswaardig volgens de uitvoerder, geconserveerd te worden. De 
uitvoerder zal hiertoe eerst een voorstel (met onderbouwing) opnemen in 
het briefverslag bij evaluatie na afloop van het veldwerk (zie hieronder). 
Let wel, het betreft hier conservering en nadrukkelijk niet restauratie. 
Van onherkenbare voorwerpen (roestklompen) worden ter vaststelling 
van de behoudenswaardigheid röntgenopnamen gemaakt.

Praktijk: miscommunicatie

Alle in het PvE vastgelegde afspraken ten spijt zijn er juist fouten gemaakt 
in de communicatie. Deze zijn vrijwel alle terug te voeren op de volgende 
grote fout: de opdrachtgever heeft de civiel-technische uitvoerder Janssen en 
De Jong laten beginnen met de aanleg van de rotonde voordat de definitieve 
versie van het PvE geaccordeerd was en voordat de gemeente überhaupt een 
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opdracht voor een AB had verstrekt. Toen de opdrachtbrief was ontvangen 
bij Archol BV bleek bij navraag (telefonisch contact) dat het cunet van de 
rotonde al in zijn geheel was uitgegraven. Na overleg is toen afgesproken dat 
Archol op vrijdag 29 februari alsnog de kans zou krijgen om de ingrepen 
te begeleiden door het reeds aangelegde vlak en de profielwand van het 
cunet op te schaven, te controleren op eventuele sporen en vondsten en te 
documenteren. Op die bewuste dag bleek echter, tegen de afspraken in, dat 
het cunet al vrijwel geheel vol was gestort met een dikke funderingslaag van 
kiezels (figuur 9). Alleen langs de noordwand van het plangebied bleek nog 
een smalle strook cunet van het beoogde fietspad vrij te liggen, althans in 
de westelijke helft van het plangebied; de oostelijke helft van de fietsstrook 
bleek ook al opgevuld te zijn met een funderingslaag. De AB heeft zich 
daarom uiteindelijk moeten beperken tot de documentatie van een smal 
stuk cunet van een fietsstrook en een deel van de noordelijke profielwand 
(zie hoofdstuk 5).  

4.3 Vraagstellingen

De begeleiding was bedoeld voor het waarnemen van de aan- of afwezigheid 
van archeologische sporen en structuren. Gezien de landschappelijk ligging 
en de nabijheid van het voornoemde villa-terrein moest de aandacht vooral 
gevestigd zijn op de aard, opbouw en constructie van een Romeinse weg 
en eventuele begeleidende structuren zoals graven of misschien zelfs 
gebouwen. De volgende vragen zullen bij het onderzoek centraal staan:51

51  Goossens 2008.

Figuur 9 
Storten en walsen van de funderingslaag in 
het cunet van de rotonde
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Inhoud

A Romeinse bewoning algemeen
1. Wat is de aard, omvang, datering en de fysieke kwaliteit van de 

archeologische resten, grondsporen en structuren (voor zover tijdens 
een begeleiding te beantwoorden)? Kan op basis van de bevindingen een 
nadere precisering van de grootte van de vindplaats gegeven worden?

2. De NOaA die zich onder andere richt op de positie van nederzettingen 
(in het bijzonder villa-terreinen) constateert dat structurerende elementen 
in het landschap nauwelijks aandacht krijgen tijdens onderzoek. Het 
plangebied kan hier aanvullend inzicht geven. Een belangrijke, relevante 
vraag uit de NOaA is welke sporen en structuren zich buiten de directe 
nederzettings- en grafveldarealen (off-site) bevinden? Zijn er sporen te 
vinden van greppelsystemen, wegen, spiekerclusters, grondstoffenwin-
ning, etc.?
Aan de rand van nederzettingen zijn vaak de akker- en weidegebieden van 
nederzettingen te vinden. Zijn er binnen het plangebied aanwijzingen 
te vinden voor de indeling van akkers en weiden in de vorm van 
bijvoorbeeld greppels? Bevat deze locatie verder nog sporen of vondsten 
die een aanvulling kunnen vormen op het beeld van de voedseleconomie 
uit de opgraving van deelgebied 5?
Aan de rand van nederzettingen (en langs Romeinse wegen) kunnen zich 
ook grafvelden bevinden. Zijn er (andere) aanwijzingen voor sporen en 
structuren van een grafritueel te vinden binnen het plangebied? 

3. In het verleden zijn al verschillende keren grafvelden opgegraven. De 
NOaA constateert helaas dat veel opgravingen incompleet zijn in omvang 
en uitwerking. Er zijn daarom nog veel lacunes op het gebied van graf-
veldonderzoek. Uit de NOaA komen dan ook verschillende vragen naar 
voren. Indien zich sporen van graven bevinden binnen het plangebied, 
wat is dan de positie van de graven of het grafveld binnen het cultuur-
landschap? Valt de procesgang van het grafritueel te herleiden (uit onder 
anderen de voorwerpen uit de kuilvullingen? Zijn er resten van dierlijk 
bot te vinden tussen de crematies; tot welke dier(elementen) behoren 
ze en hoe passen ze in het grafritueel? Hoe lokaal is het grafritueel 
ten opzichte van vindplaatsen in de omgeving? Zeldzame fenomenen 
binnen grafvelden, zoals brandplaatsen, inhumaties (waaronder baby- en 
kindergraven), resten van grafheuvels, monumentale randstructuren 
(en andere Gründergräber-achtige fenomenen) en niet-grafkuilen (offers, 
dumps brandstapelmateriaal, rituele maaltijden) verdien de nodige 
aandacht.
Aan de rand van nederzettingen kunnen zich ook sporen van (brand-
gevaarlijke) ambachtelijke activiteiten bevinden zoals structuren van 
pottenbakkersovens, ijzerwinning en -productie, houtskoolbereiding 
en grondstoffenwinning. Mogelijk behoort een nabij gelegen kuil met 
brandresten uit het proefsleuvenonderzoek tot deze categorie sporen. 
Randzones buiten de bewoonde kern van vindplaatsen hebben tot nog 
toe onvoldoende aandacht gekregen volgens de NOaA. Zijn sporen van 
dergelijk structuren aanwezig binnen het plangebied? 
Aan de rand van nederzettingen/het territorium (en langs Romeinse 
wegen) kunnen zich ook rituele cultusplaatsen bevinden. Zijn hiervan 
sporen terug te vinden binnen het plangebied en wat is de vorm en 
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het karakter daarvan? De aandacht dient hierbij volgens de NOaA 
vooral gericht te zijn op omgreppelingen, bijzondere palenrijen en –
configuraties, concentraties van munten (en andere metalen voorwerpen). 
Ook dierbegravingen kunnen wijzen op rituele deposities.

4. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten binnen 
de nederzetting? Zijn er op basis van de verspreiding van sporen / los 
vondstmateriaal functionele verschillen en ruimtelijke relaties te bepalen 
tussen de sporen en structuren? 

5. Welke typen structuren zijn te onderscheiden binnen de vindplaats (zoals 
gebouwen, greppels en kuilen)? Wat is hun onderlinge relatie?

6. Welke activiteiten (agrarisch, economisch, ambachtelijk) hebben er 
plaatsgevonden? En wat valt op basis van het onderzoek te zeggen over 
het karakter van de nederzetting?

7. Welke typen bouw- en constructiemethoden zijn te onderscheiden binnen 
de (gebouwen) van de vindplaats? Passen deze in een inheemse of in 
een (meer) geromaniseerde context? Zijn binnen het plangebied sporen 
of vondsten (zoals importmateriaal) aanwezig die kunnen wijzen op een 
sterke Romeinse invloed binnen de vindplaats?

8. Zijn de sporen en structuren te relateren aan de Via Belgica.
9. Zijn er aanwijzingen voor een relatie met de villae in de regio?
10. Wat is de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied?
11. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en 

wat is de conserveringstoestand van de diverse vondstcategorieën? Zijn op 
grond van de aard en de ligging van de vondsten functionele verschillen 
en ruimtelijke relaties te bepalen tussen de sporen en structuren?

B Romeinse weg
1. Wat is de aard, omvang, datering en conserveringstoestand van de sporen 

van de Romeinse weg? 
2. Wat is de opbouw, zowel horizontaal als verticaal, van de weg? 
3. Zijn er verschillenden gebruiksfasen te onderscheiden in de opbouw van 

de weg? 
4. Passen de sporen en vondsten van de weg in het bekende beeld van het 

reeds onderzochte wegtraject in de omgeving en in het beeld van (andere) 
Romeinse wegen daarbuiten?

5. Zijn er vondsten aanwezig in of naast weglichaam? Welke materiaalcate-
gorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid, conserveringstoestand 
en datering van de diverse vondstcategorieën?

6. Indien resten van een weg ontbreken, hoe is deze afwezigheid dan te 
verklaren: is er sprake van verstoring of reiken de ontgravingen niet 
diep genoeg in de bodem (colluviumpakket?) om de hypothese van 
Romeinse weg te toetsen? Of duiden de afwezigheid enerzijds en een 
intact (Romeinse sporen) niveau anderzijds erop dat we de Romeinse weg 
elders buiten de onderzochte zone moeten zoeken?  

Onderzoeksmethode

1. In hoeverre is de in het PvE voorgestelde onderzoeksmethode efficiënt 
en doelgericht gebleken voor het onderzoeken van de onderhavige 
vindplaats?

2. Welke strategiewijzigingen zijn er tijdens het veldwerk doorgevoerd?
3. Zijn er aanbevelingen voor toekomstig onderzoek van dergelijke locaties?
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5 Resultaten

Bij aankomst in het plangebied bleek het cunet al grotendeels volgestort 
(figuur 9). Een walsmachine was de funderingslaag van kiezels en zand aan 
het verstevigen door er meerdere malen over heen te rijden. Slechts een 
smalle strook van 30-40 cm breedte langs de noordwand van het cunet van 
de rotonde was de ondergrond van de lössbodem nog beschikbaar voor een 
(zeer beperkte) archeologische waarneming (figuur 10).

Het maaiveld langs de noordelijke putwand vertoonde een sterk 
hoogteverschil: het hoogste punt (ca. 120 m + NAP) lag op de hartlijn 
(noord-zuid) van de rotonde, waarna het maaiveld aan weerszijden van dit 
punt in westelijke en oostelijk richting af zakte tot ca. 119 m + NAP. Het 
terrein ten noorden van het plangebied lag op de flank van een helling; het 
maaiveld liep vanaf de putwand dan ook sterk op in noordelijke richting (5 
m in hoogte over een traject van 45 m). 

Op het hoogste punt van de noordelijke putwand is een profielkolom 
afgestoken en opgeschaafd (figuur 11, voor locatie zie figuur 12). Het 
cunet lag hier op 1,10 m onder maaiveld. In het vlak van het cunet is een 
30 cm diep gat langs het profiel uit gegraven, zodat een profielkolom van 
in totaal 1,45 m hoogte zichtbaar was voor documentatie. De bodem was 
als volgt opgebouwd. De bovenste laag, de bouwvoor, was 30 cm dik (laag 

Figuur 10 
Noordelijke zone met (links) een smalle strook 
van het cunet, waar de lössbodem nog zichtbaar 
was; rechts wordt de funderingslaag gewalst
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5000). Onder de bouwvoor bevond zich een dik pakket colluvium dat 
vanaf de noordelijke helling hier is afgezet. Hierin waren drie lagen te 
onderscheiden: een zandige, egale leemlaag met kiezels en houtskool (laag 
5005) met daaronder achtervolgend een zandige, doorwoelde leemlaag 
(laag 5010) en een siltige, doorwoelde leemlaag (5015). Onder het colluvium 
bevond zich de oorspronkelijke lössbodem, bestaande uit een egale leemlaag 
met ijzerfibers. Deze laag is hoogstwaarschijnlijk de Bt-horizont (5020).
De grens tussen het colluvium en de Bt-horizont was relatief scherp, wat 
wijst op enige aftopping door erosie. Dit is ook niet verwonderlijk gezien 
de ligging op de rand van een helling. De deels intacte Bt-horizont is 
echter wel een belangrijke waarneming. Als er namelijk sporen uit de 
Romeinse tijd aanwezig zijn, dan zouden ze juist op dit niveau bewaard 
gebleven moeten zijn, net als bij de opgraving van de nederzettingssporen 
op het vermoedelijke villa-terrein in deelgebied 5 verder westelijk langs de 
Heerlenseweg. De Bt-horizont was ook in het vlak van het smalle strook 
cunet langs de noordelijk putwand waar te nemen, echter slechts over een 
lengte van 7 m (figuur 12). Ten westen en ten oosten hiervan was het vlak 
van het cunet hoger aangelegd, in de afdekkende colluviumlagen. 

In de smalle strook Bt-horizont zijn geen sporen waargenomen. Deze 
waarnemingszone is echter veel  te beperkt om betrouwbare uitspraken 
te doen over het wel of niet aanwezig zijn van bewoningssporen uit de 
Romeinse tijd. Antwoorden op de vragen uit het PvE, over bijvoorbeeld 

5000 bouwvoor

5005 colluvium A

5010 colluvium B

5015 colluvium C

5020 B-horizont

30-MV

75-MV

90-MV

130-MV

145-MV

Figuur 11 
De profielkolom in de noordelijke putwand 
van het cunet; voor locatie zie figuur 12
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de aanwezigheid van een Romeinse weg of andere structuren langs een 
dergelijk weg, zijn dan ook niet te geven.
Dergelijke antwoorden waren wel te geven indien de rest van het cunet 
binnen de afgravingszone begeleid had kunnen worden. Het vlak is 
hier namelijk trapsgewijs (van noord naar zuid) 20 en 40 cm dieper 
aangelegd. Uitgaande van deze diepte moet de kraan tijdens de aanleg 
in de afgravingszone (tot maximaal 2 m afgraafdiepte) de Bt-horizont 
aangesneden hebben: een uitgelezen kans om sporen uit de Romeinse tijd 
te zoeken. Helaas is deze kans gemist door de voornoemde fouten in de 
aanloop naar de uitvoering van het project.  
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6 Conclusie en aanbeveling

Vooraf bleek uit verschillende onderzoeken ter hoogte van de kruising 
Heerlenseweg en Mijnspoorweg dat de eerste genoemde weg mogelijk 
samenvalt met het tracé van de Via Belgica: de Romeinse weg van Tongeren-
Maastricht-Heerlen-Keulen. De aanleg van de rotonde op de kruising 
Heerlenseweg-Melchersstraat bood een unieke kans om deze hypothese te 
toetsen door middel van een AB. 
Voorafgaand aan de aanleg van de rotonde is met zorg aandacht besteed 
aan het vastleggen van duidelijke afspraken tussen de gemeente, de civiel-
technische en de archeologische uitvoerders over de voorbereiding en 
aanpak van de AB. Helaas zijn deze afspraken door miscommunicatie niet 
nagekomen en is de rotonde grotendeels zonder archeologische begeleiding 
aangelegd. Het veranderen van de contactpersonen binnen de gemeente als 
opdrachtgever en bevoegd gezag heeft hierbij parten gespeeld.
Door deze miscommunicatie is één van de zeldzame mogelijkheden 
gemist om een kijkje te nemen onder en naast het bestaand wegdek van 
de Heerlenseweg naar resten van de Romeinse weg. Alle aandacht dient 
dan ook gericht te zijn op nieuwe kansen bij toekomstige ingrepen in de 
Heerlenseweg. Hopelijk vormen de fouten in dit project een wijze les voor 
de toekomst.  
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Figuren

Figuur 1 Ligging plangebied
Figuur 2 Locatie van de deelgebieden van de Binnenring.

Deelgebieden 5 t/m 8 zijn door Archol onderzocht tijdens een IVO-
proefsleuven in 2006. Naar aanleiding hiervan vond in 2006 een 
opgraving plaats in deelgebied 5. Uit: Kortlang 2006a

Figuur 3 Romeins landschap rond Heerlen met wegen, vici en villae

Figuur 4 Nederzetting met sporen van twee huisplattegronden in deelgebied 
5 van de Binnenring (inclusief projectie van de inmiddels aangelegde 
rotonde)

Figuur 5 Omgeving van deelgebieden 5 en 6 met mogelijke tracés van de 
Romeinse weg en de verwachte omvang van het villa-terrein

Figuur 6 Locatie van de Romeinse fundering bij aanleg van de afwaterings-
sleuf

Figuur 7 De Romeinse fundering met brokken natuursteen bij de aanleg 
van de afwateringssleuf

Figuur 8 Plangebied van de rotonde Heerlenseweg/Melchersstraat; aan de 
noordzijde is tot 2 m diepte afgegraven

Figuur 9 Storten en walsen van de funderingslaag in het cunet van de 
rotonde

Figuur 10 Noordelijke zone met (links) een smalle strook van het cunet, 
waar de lössbodem nog zichtbaar was; rechts wordt de funderingslaag 
gewalst

Figuur 11 De profielkolom in de noordelijke putwand van het cunet; voor 
locatie zie figuur 12

Figuur 12 Overzicht van de smalle noordelijke strook met aangetroffen 
bodemlaag, inclusief de locatie van de profielkolom
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