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Om het archeologiebeleid in de gemeente Meerssen te kunnen ontwikkelen heeft Archol in 
opdracht van de gemeente Meerssen en met steun van de Provincie Limburg een 
Archeologische Beleidsadvieskaart gemaakt. Een verantwoord beheer van het archeologisch 
bodemarchief in de gemeente kan niet zonder een gedegen inzicht in de ligging van alle 
bekende archeologische waarden en trefkansen. De Archeologische Beleidsadvieskaart van 
de gemeente Meerssen geeft de koppeling tussen archeologische waarden en trefkansen en 
daarop toegespitste beleidsadviezen weer. Deze Archeologische Beleidsadvieskaart is 
gebaseerd op drie andere, losbladig bijgevoegde kaarten. Bij de kaartenset hoort een rapport 
en een catalogus waarin de kaarten worden toegelicht en waarin aanbevelingen voor het 
beleid worden gegeven.

Het rapport “Archeologie en Cultuurhistorie op het Kruispunt Meerssen” en bijhorende 
kaarten zijn opgezet als een drieluik. 

Het eerste, ‘feitelijke’, deel beschrijft de bestaande kennis over de bewoningsgeschiedenis. 
Op de twee bij dit deel behorende kaarten zijn de bekende archeologische vindplaatsen 
gezet op een landschappelijke achtergrond en de cultuurhistorische waarden op een 
topogra�sche ondergrond. Het rapport bevat een tekstdeel met ondersteunende kaarten, 
een literatuurlijst en een catalogus van archeologische vindplaatsen.

Het tweede ´paneel´ van het drieluik gaat over monumenten en trefkanszones. Het is meer 
interpretatief van karakter en geeft gegevens die bij toekomstig onderzoek getoetst en 
bijgesteld moeten worden. Op de monumenten- en trefkansenkaart worden voor de 
archeologie de monumenten en de trefkanszones zichtbaar gemaakt. Monumenten zijn die 
archeologische terreinen die door Rijk of provincie van waarde worden geacht of beschermd 
zijn. Trefkanszones zijn de locaties waar nog onbekende archeologische vindplaatsen, 
respectievelijk aangetro�en kunnen worden. 

Het derde ‘paneel’ van het drieluik is het deel ‘beleid’ met bijbehorende Archeologische 
Beleidsadvieskaart. Deze kaart is afgeleid van de monumenten- en trefkansenkaart, maar is 
qua kaartbeeld vereenvoudigd en geschematiseerd. De Beleidsadvieskaart kan overgenomen 
worden op de plankaarten (de ‘verbeelding’ van het bestemmingsplan).

Het rapport “Archeologie en Cultuurhistorie op het Kruispunt Meerssen, Archeologische 
Beleidsadvieskaart voor de gemeente Meerssen” heeft een onderbouwing verschaft aan het 
Meerssense beleid op het gebied van de archeologische monumentenzorg. Het 
vindplaatsenbestand is opgeschoond en kennislacunes zijn in beeld gebracht. Het 
monumentenbestand is doorgelicht en er is een actueel kaartbeeld met zo realistisch 
mogelijke trefkanszones vervaardigd. Op basis daarvan is een genuanceerde Archeologische 
Beleidsadvieskaart gemaakt met beleidsregels. Na implementatie in bestemmingsplannen 
zorgen kaarten en regels voor een adequaat beheer van het bodemarchief en een verwerving 
van kennis met meerwaarde. Tevens zorgen zij ervoor dat de verplichting voor 
vergunningvragers om te laten beoordelen of de beoogde ingreep een risico is en dan 
zonodig maatregelen te tre�en, zoveel mogelijk beperkt is.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
Sinds de wijziging van de Monumentenwet per 1 september 2007 zijn 
in Nederland gemeenten in overwegende mate verantwoordelijk voor het 
behoud en het onderzoek van archeologisch erfgoed. De rol van het Rijk 
beperkt zich tot de aanwijzing en bescherming van Rijksmonumenten, 
tot de verlening van opgravingsvergunningen en tot de behandeling van 
‘toevalsvondsten’. De uitvoerende dienst, de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, fungeert ook als kenniscentrum. De taak van de provincie is het 
in stand houden van een provinciaal depot waarin opgravingsvondsten en 
documentatie bewaard worden. Daarnaast kunnen provincies ‘attentiegebie-
den’ aanwijzen als gemeenten in hun bestemmingsplannen onvoldoende 
rekening houden met archeologie. De archeologische praktijk (het uitvoeren 
van veldonderzoek en het schrijven van rapporten), wat vroeger een 
overheidstaak was, is nu overwegend in handen van commerciële opgra-
vingsbedrijven, die in opdracht werken van ieder die graafwerkzaamheden 
moet laten uitvoeren om een bouwvergunning e.d. te verkrijgen. Waar deze 
bedrijven opgraven, beslissen in het algemeen de gemeenten. Een aantal 
grotere gemeenten in Nederland voert zelf opgravingen uit. Het zuiver 
wetenschappelijk onderzoek wordt verricht vanuit universiteiten.
De gemeentelijke zorgplicht voor de archeologie is in dit bestel gekoppeld 
aan de Ruimtelijke Ordening. Gemeenten moeten bij het opstellen van 
bestemmingsplannen rekening houden met archeologie. Bij ontheffingen, 
projectbesluiten, bouw- en aanlegvergunningen, soms ook sloopvergunnin-
gen (sinds de invoering van de WABO samen genomen als omgevingsver-
gunningen), kan de gemeente bepalen dat de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord, eerst wordt vastgesteld door archeologisch 
vooronderzoek. Aan de vergunning kan daarna de verplichting tot het 
beschermen van de archeologie in de bodem, of tot het doen van een 
opgraving – op kosten van de vergunningaanvrager- worden verbonden.
Dit betekent dat een gemeente op de volgende punten beleidskeuzes moet 
gaan maken:
bij het opstellen van een bestemmingsplan:

• aanwijzen van gebieden waarvoor een dubbelbestemming archeologie 
gaat gelden,

• opstellen van voorschriften bij het bestemmingsplan, waarin staat in 
welke gebieden de archeologische waarde moet worden vastgesteld.

bij vergunningverlening:

• het selecteren van terreinen voor een opgraving of andere maatregel op 
basis van een door de gemeente goed te keuren onderzoeksrapport over 
de waarde van het terreinen (selectiebesluit),

• het opnemen van de verplichting tot onderzoek of tot het nemen van 
technische maatregelen in de vergunning,

• het stellen van voorwaarden aan het uit te voeren onderzoek (doel, 
vraagstelling, omvang, uitvoeringswijze), vastgelegd in een door de 
gemeente vast te stellen programma van eisen.

Voordeel van de nieuwe rol van gemeenten is dat zij nu een integraal 
erfgoedbeleid kunnen voeren, waarbij de zorg voor het gebouwde en het 
archeologische cultureel erfgoed op elkaar afgestemd kunnen worden in 
samenhang met de zorg voor landschap, stedelijke inrichting en milieu. 
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Hierbij kan de gemeente direct sturen op de positieve effecten van 
erfgoedzorg op ruimtelijke kwaliteit, toerisme, uitstraling en identiteit. 
Tevens kan de gemeente de erfgoedbelangen afwegen ten opzichte van 
andere belangen, aangezien zorg voor het erfgoed niet alleen positieve 
effecten heeft, maar ook negatief ervaren kan worden (beperking van 
gebruiksmogelijkheden, kosten van onderzoek). Proportionaliteit is daarom 
van groot belang, terwijl bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid 
(vaak specialistische) deskundigheid nodig is.
Om een zorgvuldig archeologisch erfgoedbeleid te kunnen voeren, dient 
een gemeente te weten welke archeologische kennis er nu voorhanden is 
over haar grondgebied, waar daarin de lacunes zijn, wat de waarde van de 
bekende archeologische terreinen is en waar een kans is dat nog onbekende 
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. 
Het ontdekken daarvan is een bijdrage aan de kennis van de geschiedenis 
van de gemeente. Wanneer bij vooronderzoek echter blijkt dat er geen 
vindplaats aanwezig is, is dat om andere redenen ook een positief resultaat. 
Ten behoeve van andere belangen, zoals het ontwikkelen van bedrijventer-
reinen en woningbouwlocaties, dient een gemeente namelijk te weten waar 
het ‘risico archeologie’ het geringste is. Met archeologisch vooronderzoek 
wordt dat geverifieerd. Een ‘negatief’ resultaat van een dergelijk onderzoek 
is daarom ook een ‘positief’ resultaat, omdat dan zeker is dat er zonder 
verdere kosten of stagnatie gebouwd kan worden dan wel ontwikkeling kan 
plaats vinden.
In opdracht van de gemeente Meerssen is daarom voor deze gemeente 
een Archeologische Beleidsadvieskaart opgesteld. De beleidskaart bestaat 
uit drie delen: een vindplaatsen- en cultuurhistorische waardenkaart, 
een monumenten- en trefkansenkaart en een beleidsadvieskaart. In het 
bijbehorende rapport wordt de inhoud van de kaarten en hun wijze van 
vervaardiging toegelicht.
In het rapport is informatie over het landschap, de archeologie en de 
cultuurhistorie opgenomen, zodat bij onderzoeksopdrachten deze 
gegevens niet opnieuw vergaard hoeven te worden. Dit bespaart kosten 
voor opdrachtgevers. Vermindering van toekomstige kosten van onderzoek 
is ook bereikt door het uitvoeren van een veldtoets, waarbij vindplaatsen 
zijn gecontroleerd om te voorkomen dat niet meer bestaande of onjuist 
gelokaliseerde vindplaatsen een rol blijven spelen, hetgeen tot onnodig 

Figuur 1.1 
Buitengebied van de gemeente Meerssen
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onderzoek zou kunnen leiden. Ten opzichte van nu bestaande, globale 
kaarten (IKAW- Indicatieve Kaart Archeologische Waarden) zijn de zones 
waar archeologie aangetroffen kan worden, nauwkeuriger bepaald. Ook dit 
leidt er toe dat het juiste onderzoek op de juiste plaats kan worden gedaan, 
hetgeen kosteneffectief is.
In het rapport zijn bij de beleidsadvieskaart, welke als ondergrond kan 
dienen bij de wijziging van bestemmingsplannen, aanbevelingen gedaan 
voor de bovengenoemde beleidsaspecten.

1.2 Archeologie en cultuurhistorie op het Kruispunt Meerssen
De gemeente Meerssen ligt van oudsher op een kruispunt van (water)
wegen. Deze wegen zijn van wezenlijk belang geweest voor de verschillende 
dorpen en gehuchten die aan deze wegen zijn gevestigd. De Maas en 
de Geul zijn onlosmakelijk met Meerssen verbonden. Niet voor niets 
wordt Meerssen het Tweestromenland genoemd. Hoewel het water als de 
belangrijkste levensader gezien wordt voor het ontstaan van de verschillende 
nederzettingen dienen ook de landwegen in oogschouw genomen te 
worden. De Romeinse wegen die het grondgebied van de gemeente hebben 
doorkruist verbonden niet alleen het platteland met de stad maar verbonden 
ook de lössterrassen met het Maas- en Geuldal. Vandaar ook de benaming 
voor Meerssen als poort naar het Heuvelland. Kruispunt Meerssen, getuige 
de palts, is dankzij de (water)wegen een belangrijk centrum in de oudheid 
geweest waar dit rapport hopelijk de juiste afspiegeling van vormt. 

1.3 Onderzoeksgebied
De kaart heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente 
Meerssen. Daaronder vallen de kernen Bunde, Geulle, Meerssen en 
Ulestraten alsmede de gehuchten en buurtschappen die bij bovenstaande 
woonkernen horen: Kasen, Voulwames, Brommelen, Aan de Maas, Hulsen, 
Moorveld, Oostbroek, Waalsen, Westbroek, Raar, Weert, Schietecoven, 
Waterval en Humcoven.

1.4 Leeswijzer
In dit rapport wordt de beleidskaart toegelicht en wordt de totstandkoming 
onderbouwd. Het rapport volgt de volgorde van de drie kaarten: 
Vindplaatsen- en Cultuurhistorische Waardenkaart (deel 1), Monumenten- 
en Trefkansenkaart (deel 2) en Archeologische Beleidsadvieskaart (deel 3). 
In het eerste deel wordt de bestaande kennis op het gebied van archeologie 
en cultuurhistorie samengevat aan de hand van de Archeologische 
Vindplaatsenkaart en de Cultuurhistorische Waardenkaart. Daartoe is 
een geologisch en archeologisch kader van de regio geschetst. Op basis 
van dit kader wordt een overzicht gegeven van de bekende archeologische 
vindplaatsen in de gemeente en worden de kennislacunes benoemd 
(hoofdstukken 2-7).
Het tweede deel bespreekt de in de gemeente aanwezige monumenten 
en trefkanszones aan de hand van de monumenten- en trefkansenkaart 
en licht de totstandkoming van de Archeologische Monumenten- en 
Trefkansenkaart toe (hoofdstukken 8-14). 
Het beleidsdeel (deel 3) begint vrijwel direct met een overzicht 
van het wettelijke en beleidsmatige kader op rijks-, provinciaal en 
gemeentelijk niveau (hoofdstuk 16). Vervolgens wordt de Archeologische 
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Beleidsadvieskaart toegelicht en worden voorstellen gedaan voor het 
opnemen van archeologie in de bestemmingsplannen (gebieden met 
bijbehorende beleidsregels, hoofdstuk 17). In hoofdstuk 18 wordt het 
selectiebeleid en de onderzoeksagenda toegelicht. In hoofdstuk 19 t/m 22 
komen de financiële en organisatorische kanten en overige beleidsaspecten 
aan bod.
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mensen en instanties geholpen. Wij willen de volgende personen graag 
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en hulp bij het opstellen van de beleidsnota.
Tot slot dank aan Henk Stoepker die het programma van eisen voor deze 
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2. Inleiding en toelichting bij de Archeologische 
Vindplaatsenkaart

2.1 Inleiding
In de volgende hoofdstukken wordt de landschappelijke ondergrond en 
de bewoningsgeschiedenis van de gemeente Meerssen nader toegelicht 
en wordt uiteengezet welke bekende archeologische vindplaatsen er zijn, 
welk onderzoek er uitgevoerd is en welke kennis omtrent het verleden 
daardoor verkregen is. Inzicht in de bestaande kennis is van groot belang. 
Kennis van het verleden is het doel van de archeologie. Behoud van de 
kennisbronnen is het doel van de archeologische monumentenzorg. Door 
inzicht in bestaande kennis is het mogelijk kennislacunes te benoemen en 
onderzoeks- en behoudsbeleid hierop te richten en daarvoor het instrument 
van de ruimtelijke ordening te gebruiken. Na een analyse van de aanwezige 
gegevens worden daarom in dit deel kennis- en onderzoekslacunes 
genoemd.
Bij dit hoofdstuk horen een Archeologische Vindplaatsenkaart en een 
Cultuurhistorische Waardenkaart. Deze kaarten geven een ruimtelijk 
overzicht van de bekende archeologische vindplaatsen en cultuurhistori-
sche elementen vanaf de prehistorie. Op de vindplaatsenkaart is duidelijk 
te zien hoe de archeologische locaties zijn te plaatsen in het fysieke 
landschap. Dit is gedaan omdat er een sterke relatie is tussen archeologie 
en landschap. Kennis van de archeologie kan niet zonder kennis van het 
landschap. Mensen gingen niet zomaar ergens wonen. De afstand tot water, 
de grondsoort en in deze regio vooral ook het reliëf bepaalden de keus van 
hun woonplaats. Op de Cultuurhistorische Waardenkaart is op geschemati-
seerde wijze het cultuurlandschap weergegeven in de vorm die we kennen 
van kaarten uit de 19e eeuw: een dorp met in het centrum de kerk, een paar 
kastelen en kloosters, watermolens, oude hoeves met bijhorende akkers 
met holle wegen en daaromheen de restanten van bos en ‘woeste gronden’. 
De grondslag van dit cultuurlandschap is gelegd in de middeleeuwen 
en – hoewel we daar nog weinig over weten – ook in de prehistorie en 
de Romeinse tijd, toen landbouwgronden ontgonnen werden en wegen 
ontstonden waarvan diverse tot op de dag van vandaag functioneren, ook al 
zijn deze aangepast aan de eisen van de tijd.
Het inzichtelijk maken van de locatie van bekende archeologische 
vindplaatsen binnen de gemeente Meerssen is van belang voor de 
bescherming van deze vindplaatsen met behulp van de Monumentenwet 
en het instrumentarium van de ruimtelijke ordening, in het bijzonder het 
bestemmingsplan. Waardevolle bekende vindplaatsen zijn als monument 
geclassificeerd. De bekende gegevens zijn ook een vertrekpunt bij de 
inschatting waar nog meer vindplaatsen verwacht kunnen worden. Deze 
twee aspecten met de bijbehorende kaart komen in deel 2 (hoofdstuk 8-14) 
aan de orde.

2.2 Toelichting bij de Archeologische Vindplaatsenkaart en de 
Cultuurhistorische Waardenkaart (kaartbijlagen 1 en 2)

Er zijn twee kaarten gemaakt die in één blik een overzicht geven van de 
aanwezige gegevens over de archeologie van de gemeente Meerssen. 
De eerste kaart is de Archeologische Vindplaatsenkaart (kaartbijlage 1). Om 
te komen tot deze Archeologische Vindplaatsenkaart is geïnventariseerd 
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welke onderzoeken in het verleden zijn uitgevoerd en welke vondsten 
gedaan zijn. O.a. middels een veldtoets is de aan- en afwezigheid van 
vindplaatsen bij de vervaardiging van deze kaart gecontroleerd. 
Op de Archeologische Vindplaatsenkaart staan met een symbool alle locaties 
aangegeven waarop onze huidige kennis van de Meerssense archeologie 
gebaseerd is, omdat er ooit een archeologische waarneming is gedaan. De 
nummering correspondeert met de lijst van vindplaatsen in de catalogus 
achter in dit rapport. Sommige van die vindplaatsen bestaan niet meer, 
bijvoorbeeld omdat ze door bouw- of graafwerkzaamheden of na een 
opgraving, waarbij de vondsten gedaan zijn, verdwenen zijn. Dat is voor de 
geschiedschrijving geen bezwaar; ook al is de vindplaats zelf er niet meer, 
de gegevens zijn nog voorhanden en de vondsten zijn – in veel gevallen- 
veilig in het provinciaal depot. 
Op de Archeologische Vindplaatsenkaart (kaartbijlage 1) staan alle waarne-
mingslocaties aangegeven per periode en (mogelijke) complextype. Dit geldt 
voor alle waarnemingen die ooit binnen het grondgebied van de gemeente 
Meerssen zijn gedaan uitgezonderd diegene die niet tot een bepaalde 
locatie konden worden herleid (administratief geplaatste waarnemingen) 
of de zogenaamde “nul-waarnemingen” waar geen vondsten of sporen zijn 
aangetroffen. Deze zijn wel opgenomen in de catalogus. 
Een archeologische waarneming kan opgedeeld worden in één of meerdere 
complextypen. Met complextype wordt de aard van de vindplaats bedoeld. 
Het kan voorkomen dat er meerdere complextypen op één vindplaats 
voorkomen. Van niet alle waarnemingen was een complextype aangegeven. 
In die gevallen waar dit nog niet was gebeurd, is dit toegevoegd om het 
kaartbeeld te complementeren waardoor het beter mogelijk is om de huidige 
stand van kennis en kennislacunes te duiden.
Op de Meerssense Archeologische Vindplaatsenkaart is een onderscheid 
gemaakt tussen de volgende complextypen: 
1. graf of grafveld
2. losse vondst
3. nederzetting (onbepaald)
4. ophogingspakket
5. veldbrandoven
6. versterking
7. villa (complex)
8. vuursteenatelier of bewerkingsplaats
9. (Romeinse) weg

De kaart heeft een reliëfkaart van de gemeente als ondergrond, gemaakt met 
behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Dit is een bestand 
met voor heel Nederland gedetailleerde hoogtegegevens. Een digitale 
hoogtekaart, als het ware. De hoogte wordt gemeten met laseraltimetrie: 
een techniek waarbij een vliegtuig of helikopter met een laserstraal het 
aardoppervlak aftast. De meting van de looptijd van de laserreflectie en 
van de stand en positie van het vliegtuig resulteren samen in een heel 
nauwkeurige meting van de hoogte. Tussen 1997 en 2003 werd Nederland 
voor het eerst op deze manier gemeten. Voor heel Nederland is van elke 
paar vierkante meter bekend hoe hoog het ligt ten opzichte van het NAP.1 

1  Bron: www.ahn.nl.
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Daarnaast zijn ook de (huidige) waterwegen aangegeven zoals deze in de 
wateratlas van het waterschap Roer en Overmaas staan vermeld.
De tweede kaart, de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW, kaartbijlage 
2), geeft de cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke gegevens weer, 
die archeologisch relevant zijn, omdat hier archeologische vindplaatsen in 
de buurt kunnen zijn of omdat zij zelf (potentiële) vindplaatsen zijn.
Aangegeven zijn de locaties van de cultuurhistorische elementen van:
1. graften
2. (onverharde of holle) wegen ouder dan of gelijktijdig met middeleeuwse 

verkaveling
3. sedert 1830 veranderd landschap
4. bos en heide rond 1832
5. sedert 1830 weinig of matig veranderd middeleeuws verkavelingspatroon

Aangegeven zijn ook de locaties van cultuurhistorische gebouwen zoals deze 
binnen de gemeentegrenzen voorkomen. De verschillende kaartsymbolen 
betreffen:
1. watermolens
2. groeven
3. omgrachte huizen
4. kerken
5. kastelen of landgoederen
6. klooster

Deze elementen zijn overgenomen van de provinciale Limburgse 
Cultuurhistorische Waardenkaart, welke gebaseerd is op de publicaties van 
H. Renes over het Limburgse cultuurlandschap.2

Ook zijn op de kaart weergegeven de historische dorpskernen anno 
1832 zoals deze zijn vastgelegd op de kadastrale minuutplannen. In de 
oude dorpskernen valt alles samen: er staan oude gebouwen, er kunnen 
landschappelijke elementen zijn, zoals een molenbeek of een oud 
stratenpatroon, en zo'n kern is eigenlijk één grote archeologische vindplaats. 
De keuze van de gebouwde monumenten heeft zich beperkt tot de bekende 
kerken, kastelen en hoven, kloosters en watermolens uit de periode tot circa 
1600. De overige gebouwde monumenten zijn ter wille van de overzichte-
lijkheid niet opgenomen. Hun aanwezigheid wordt grotendeels afgedekt 
door de dorpskernen in hun vroeg-19e-eeuwse omvang. Als laatste zijn cul-
tuurhistorische elementen toegevoegd die resulteerden uit een inventarisatie 
uitgevoerd door de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen 
in Limburg (IKL). Het doel van deze inventarisatie was het volledig maken 
van het gegevensbestand aan cultuurhistorische objecten in Limburg, 
zodat deze beleidsmatig o.a. ten behoeve van toerisme kunnen worden 
meegewogen.
Het betreffen aanvullend op de CHW de locaties van cultuurhistori-
sche gebouwen zoals deze binnen de gemeentegrenzen voorkomen. De 
verschillende kaartsymbolen betreffen:
1. brug
2. (weg)kapel
3. (weg)kruis
4. sluis/stuw

2  Geodataportaal provincie Limburg; Renes 1988.
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3. Het landschap in en rond de gemeente Meerssen 

dr. J.J.W. de Moor (EARTH Integrated Archaeology)

3.1 De geologische ontwikkeling van Zuid-Limburg
Zuid-Limburg ligt geologisch gezien in een overgangsgebied. In het 
zuiden grenst het gebied aan de uitlopers van de Eifel en de Ardennen (de 
zogenaamde schiervlakte), terwijl het gebied in noordelijke richting overgaat 
in de Benedenrijnse Laagvlakte en het Noordzeebekken. Het gebied heeft 
gedurende zeer lange tijd onder invloed gestaan van diverse geologische 
processen en afzettingsomstandigheden.

3.1.1 Mariene afzettingen, breuken en sedimentatie
De oudste afzettingen zijn gedurende het Carboon (354 – 298 miljoen jaar 
geleden) gevormd. Zij dagzomen in het zuidelijkste puntje van het Geuldal 
(de Heijmansgroeve). Tijdens het Carboon maakte Zuid-Limburg deel 
uit van een dalingsgebied waarin, naast zand en kleisedimentatie, vooral 
veel veengroei plaatsvond. Onder invloed van de verdergaande daling van 
het gebied vormden de dikke veenpakketten uiteindelijk de basis voor de 
steenkoolvoorkomens in Zuid-Limburg. De mariene sedimenten vormden 
de zand- en leistenen, zoals die tegenwoordig dagzomen in het zuidelijk 
Geuldal.
Het Eifel-Ardennen massief werd tijdens de Hercynische plooiingsfasen 
(Boven-Carboon) opgeheven en hiermee kwam aan de afzetting van mariene 
sedimenten een einde. Er ontstonden talrijke breuksystemen (met zowel 
horizontale als verticale bewegingen) in Zuidoost-Nederland, resulterend 
in het ook nog tegenwoordig aanwezige horsten- en slenkengebied van 
Brabant en Limburg. In de lange periode (Perm, Trias en Jura, 298 – 144 
miljoen jaar geleden), volgend op de Hercynische gebergtevorming lag 
Zuid-Limburg boven zeeniveau en vond er nagenoeg geen sedimentatie 
plaats; wel lag het gebied onder invloed van erosie. Tijdens het Krijt (144 
– 65 miljoen jaar geleden) begon opnieuw een periode van sedimentatie. 
Door daling van het gebied nam de invloed van de zee toe en werden er 
in het Laat-Krijt in eerste instantie ondiep mariene zanden afgezet. Deze 
zanden behoren tot de Formatie van Aken (Akens zand) en de Formatie 
van Vaals (Vaalser groenzanden). De invloed van de zee nam steeds meer 
toe en Zuid-Limburg kwam in een steeds diepere zee te liggen. Er vond op 
zeer grote schaal sedimentatie van kalk plaats. De resulterende kalksteen 
is karakteristiek voor Zuid-Limburg en is onder te verdelen in het Gulpens 
Krijt, het Kunrader Krijt en het Maastrichts Krijt. De verschillende kalk-
steenpakketten, die ook meerdere lagen vuursteen bevatten, dagzomen op 
vele plaatsen rondom Valkenburg (vooral in de dalwanden van het Geuldal) 
en reiken tot aan de westelijke grens van de gemeente Meerssen. In de 
dagzomende kalksteenwanden komen diverse vuursteenmijnen en kalk-
steengroeves voor. 

3.1.2 Vorming van het Tertiaire landschap
Een enorme meteorietinslag (65 miljoen jaar geleden) markeert het 
einde van het Krijt en het begin van het Tertiair (65 – 2,6 miljoen jaar 
geleden). Tijdens verschillende perioden in het Tertiair vond er in 
Zuid-Limburg op beperkte schaal sedimentatie plaats. De sedimentatie 
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bestond voornamelijk uit een afwisseling van mariene en continentale 
afzettingen, bestaande uit zachte kalkstenen (Formatie van Houthem, 
Paleoceen) en kleihoudende glauconietzanden en zandige kleien (Formatie 
van Tongeren, Oligoceen). Daarnaast vond er gedurende het Oligoceen 
afzetting plaats van (zwak-)siltige kleien (Rupel Formatie met de Boomse 
klei). Deze sedimenten komen echter vooral ten westen (met name België) 
en noorden van de gemeente Meerssen voor. Tijdens de latere delen 
(Mioceen) van het Tertiair ontstonden er vooral in het noordoostelijke deel 
van Zuid-Limburg en in de Nederrijnse Laagvlakte in een kustvlakte grote 
veenmoerassen en moerasbossen. Er ontstond een dik veenpakket dat door 
latere samenpersing is veranderd in een dik pakket bruinkool. Met name 
tussen Aken en Keulen wordt deze bruinkool in enorme dagbouwgroeves 
gewonnen. Langs de kustvlakte vormden zich zandstranden. Door uitloging 
met humuszuren vanuit het bovenliggende pakket werd het zand veranderd 
in zuiver kwartszand, ook wel zilverzand genoemd. Dit zilverzand wordt o.a. 
bij Heerlen gewonnen.
Tijdens de laatste fase van het Tertiair (het Plioceen) vond er vooral 
afzetting door rivieren (voorlopers van de huidige Rijn en Maas) plaats in 
Zuid-Limburg. Hierbij is de Kiezeloöliet formatie gevormd.
Het Tertiair wordt gekenmerkt door vaak subtropische tot tropische kli-
maatsomstandigheden. In dit warme en vochtige klimaat trad sterke, 
vooral chemische verwering op (afvoer van kiezelzuur dat in zandlenzen 
op grotere diepte neersloeg en daar grote zandsteenblokken vormde). Door 
de verwering trad op grote schaal solifluctie3 op waarbij de dalflanken 
minder steil werden en het reliëf werd afgevlakt. Uiteindelijk resulteerde 
dit in de vorming van een grote schiervlakte of peneplain. Ook de Ardennen 
behoorden tot deze schiervlakte. De sterke chemische verwering resulteerde 
in het oplossen van het bovenste deel van de kalksteen, waarbij het in de 

3  Het hellingafwaarts vloeien van bodemmateriaal onder niet-periglaciale omstandigheden.

Figuur 3.1 
Geologische overzichtskaart van het Zuid-
Limburgs Krijtgebied (bron: Felder & Bosch 
2000)
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kalksteen aanwezig vuursteen samen met het restant van de verweerde kalk 
achterbleef (het verweringsdek). Hierbij ontstond het zogenaamde vuur-
steeneluvium.

3.1.3 De Maas
De opheffing van het Eifel-Ardennen massief ging ook aan het eind van het 
Tertiair en het begin van het Kwartair (Pleistoceen) door. Een deel van het 
verweringsdek van de schiervlakte werd weggespoeld, onder andere naar 
het brede en ondiepe dal van de Maas, dat in oost-noordoostelijke richting 
afwaterde in de Rijn (de zogenaamde Oostmaas). Door aanhoudende 
opheffing van het gebied in het Kwartair en onder invloed van afwisselende 
warme en koude perioden nam de insnijding toe en tegelijkertijd werd er 
door de Maas grind afgezet. Door de voortdurende afwisseling van enerzijds 
de sedimentatie van grind (gedurende de koude perioden) en anderzijds 
de insnijding (gedurende de warme perioden), ontstond in Zuid-Limburg 
een trapsgewijs patroon van vele rivierterrassen van de Maas. De Maas 
heeft vrijwel over geheel Zuid-Limburg een dik pakket grind afgezet. Het 
grind ligt dus voornamelijk bovenop de kalkstenen. Doordat het gebied 
onder invloed van de tektoniek feitelijk een beetje kantelde, veranderde de 
locatie van het dal van de Maas ook. Uiteindelijk is de rivier op de huidige 
locatie beland. De huidige loop van de Maas wordt door geologen Westmaas 
genoemd.
De hoogste en oudste terrassen van Maas bevinden zich in het zuidoosten 
van Zuid-Limburg. Deze hebben een vroegpleistocene ouderdom. Alleen 
in het uiterste zuidoosten zijn geen pleistocene afzettingen van de Maas 
aanwezig. Hoe verder de terrassen zich uitbreiden naar het noordwesten, 
hoe jonger ze worden en hoe lager ze liggen, waarbij de jongste terrassen 
vlak langs de huidige Maas liggen. Ter hoogte van Meerssen liggen ze op de 
kalkstenen sedimenten en hebben ze een middenpleistocene ouderdom.
Diverse kleinere en grotere zijbeken van de Maas hebben zich in de 
Maasterrassen ingesneden (bijvoorbeeld de Geul, Gulp en Eyserbeek). 
Deze insnijding heeft plaatsgevonden nadat een terras door de Maas was 
verlaten. De beekdalen en beken zullen daarom dus altijd jonger zijn dan 
de terrassen van de Maas. Het is indrukwekkend om te zien hoe een klein 
riviertje als de Geul een dergelijk enorm dal heeft uitgesleten.

3.1.4 Lössafzettingen
Tijdens de laatste twee ijstijden (Saalien en Weichselien) is in Zuid-Limburg 
op grote schaal löss als een deken over het landschap afgezet. Hierdoor is 
het oorspronkelijke, trapsgewijze terrassenreliëf grotendeels afgevlakt. De 
löss bereikt in Zuid-Limburg een maximale dikte van ongeveer 15 meter, 
maar veelal is de bedekking minder dik. De löss wordt vaak onderverdeeld 
in drie pakketten. De onderste löss dateert uit het Saalien en de middelste 
en bovenste löss dateren uit het Weichselien. In de löss hebben zich 
meerdere bodems ontwikkeld. Löss is een zeer goed gesorteerde siltige leem 
(75% van de korrels is 2-50 mu groot), die tijdens de laatste twee glaciale 
periodes door de wind uit de voor de ijskappen liggende poolwoestijnen is 
opgewaaid. 
De met löss bedekte terrassen zijn aan het einde van het Pleistoceen 
en in het Holoceen verder onder invloed gekomen van onder andere 
bodemvorming en erosie. In het gebied komen diverse veelal 
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asymmetrische dalen voor die ontstaan zijn door gelifluctie4 onder 
periglaciale omstandigheden. Doordat de beide zijden van het dal 
in verschillende mate opwarmden, hebben de dalen uiteindelijk een 
asymmetrische vorm gekregen. Deze dalen zijn tegenwoordig veelal niet 
meer permanent watervoerend en worden daarom ook wel droge dalen of 
droogdalen genoemd. 
De löss is van oorsprong kalkrijk afgezet. Onder invloed van bodemvorming 
is de löss tot op een diepte van zo'n 2 tot 3 meter ontkalkt. Het proces van 
bodemvorming gaat vervolgens verder met de interne verwering waardoor 
de grond verbruint. Uiteindelijk kunnen de kleideeltjes door percolerend 
regenwater uitspoelen. Dit proces heet lessivage. In een dieper gelegen 
niveau accumuleren vervolgens de kleideeltjes, waardoor een zogenaamde 
Bt-horizont wordt gevormd. Het bijbehorende bodemtype heet brikgrond.
De holocene sedimentatie bestaat vooral uit afzetting van sediment door 
de diverse kleine riviertjes en beken. In het onderzoeksgebied is dit dan 
vooral sedimentatie door de Geul. Daarnaast heeft er onder invloed van 
de mens op grote schaal vorming en afzetting van colluvium plaatsgehad. 
Löss is van oorsprong een zeer vruchtbaar sediment, maar is ook bijzonder 
gevoelig voor erosie. Door ontginning van de lössplateaus en later ook 
de hellingen kon de löss niet meer door de wortels van de vegetatie 
worden vastgehouden. Bij (heftige) regenval vindt er vooral oppervlakkige 
afstroming plaats en worden de lössdeeltjes gemakkelijk door het water 
meegenomen. Vooral in het voorjaar als de akkers net geploegd en 
ingezaaid zijn, is de gevoeligheid voor erosie zeer groot. Omdat erosiebeper-
kende maatregelen met name tijdens de Romeinse tijd en de middeleeuwen 
zeer beperkt waren, zijn er grote hoeveelheden löss van de plateaus en 
vooral de flauwere hellingen (hier ligt een beduidend dikker pakket löss dan 
op de steile hellingen) weggespoeld en op lager gelegen stukken afgezet. 
Dit herafgezette sediment wordt colluvium genoemd. Colluviumvorming 
is zeer sterk gerelateerd aan de ontginning van het gebied. In en om het 
Geuldal zijn in ieder geval twee grote fasen van colluviumvorming bekend. 
De eerste grote fase van colluviumvorming hangt samen met de ontginning 
van het gebied tijdens de Romeinse tijd en de tweede grote fase hangt 
samen met de grootschalige ontbossingen tijdens de volle middeleeuwen.5 
Waarschijnlijk heeft er ook in vroegere perioden (pre-Romeins) col-
luviumvorming plaatsgehad, maar dan op veel kleinere schaal, omdat 
de ontginningen ook veel kleinschaliger waren. Ook in recentere tijden 
heeft er door schaalvergroting in de landbouw nog veel erosie plaatsgehad 
op de hellingen en zacht glooiende plateaus. De intensieve erosie heeft 
vermoedelijk altijd tot veel overlast geleid. De verspoelde löss die veelal 
via de droge dalen werd afgevoerd, zorgde voor veel modderoverlast in de 
in het Geuldal en in andere beekdalen gelegen nederzettingen. De eerste 
maatregelen die de overlast van erosie moesten verminderen bestonden 
veelal uit het maken van graften op de hellingen. Tegenwoordig worden 
vooral door het waterschap meerdere maatregelen getroffen om modder- en 
wateroverlast tegen te gaan, maar pas ingezaaide akkers blijven gevoelig 
voor erosie (zie figuur 3.2).

4  Het hellingafwaarts vloeien van gesmolten ijs vermengd met bodemmateriaal.
5  Cf. De Moor 2006.
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3.2 Geologie en geomorfologie van de gemeente Meerssen
De gemeente Meerssen kenmerkt zich door een grote verscheidenheid 
aan soorten landschappen. Het is het overgangsgebied tussen het 
geaccidenteerde heuvellandschap en het relatief vlakke Maasdal. De Geul 
en de Maas snijden door beide landschappen heen waardoor de gemeente, 
de naam Tweestromenland toebedeeld heeft gekregen. De Maas en de Geul 
hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontstaanswijze van het landschap 
van de gemeente. Zij hebben echter ook een grote rol gespeeld in de bewo-
ningsgeschiedenis (zie hoofdstuk 5).
Voor een goed begrip van de locatie van archeologische vindplaatsen zijn 
vanwege de specifieke kenmerken van de geologische en geomorfologische 
opbouw van de gemeente Meerssen de volgende landschapselementen van 
belang: het Geuldal, het Maasdal en de lössterrassen met de kapen, de beek- 
en droogdalen en de bronnen. Voor de archeologie van het gebied is het 
onderscheid belangrijk tussen de terrassen die tijdens de ijstijd gevormd en 
met löss bedekt zijn en de vanaf de laatste ijstijden ontstane dalvlakte van de 
Maas alsook (de benedenloop) van het Geuldal. Daarom zullen deze zones 
apart behandeld worden. 

3.2.1 Maasdal
Door de geologische opheffing van Zuid-Limburg ontstond een steeds 
dieper en smaller (Maas)dal met daarlangs een terrassenlandschap waarvan 
de hogere terrassen ouder zijn dan de lagere, met als jongste element 
de huidige dalvlakte van de Maas.6 Het Maasdal aan de westkant van 
Meerssen is vooral gevormd tijdens het Holoceen toen de Maas nog een 

6  Berendsen 1996, 70-80.

Figuur 3.2 
Recente hellingerosie op een dalhelling 
van het Geuldal
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actief meanderende rivier was. Het is het jongste rivierterras. Deze zone is 
een uiterst dynamisch deel van het landschap waarbinnen de verschillende 
takken van de Maas regelmatig hun bedding hebben verplaatst.7 De Maas 
zet bij overstromingen sedimenten af, maar voert die ook vaak weer 
weg. Zo kunnen door sedimentatie ruggen ontstaan (kronkelwaard) die 
goed geschikt zijn voor bewoning, maar tegelijkertijd kunnen oude ves-
tigingslocaties weggespoeld worden. Dit laatste is een fenomeen dat in 
het Zuid-Limburgse Maasdal maar al te goed bekend is, gezien het in 
historische bronnen vermeld worden van het wegspoelen van de oude 
dorpskernen van Elsloo en Bicht (zie figuur 3.3).8 De huidige loop is vanaf 
de Middeleeuwen tot stand gekomen. Zo stroomde de Geul tot circa 1410 
nog bij Geulle9 waar deze ook in de Maas uitmondde (Aan de Maas, de oude 
historische kern van Geulle). Door een opeenhoping van ijsschotsen in de 
Maasbedding ter hoogte van Itteren is de Maas in de oude bedding van de 
Geul gaan stromen en bevindt de monding van de Geul zich tegenwoordig 
bij Voulwames. 

Kronkelwaarden

Binnen het grondgebied van de gemeente Meerssen bevinden zich enkele 
kronkelwaarden. Een kronkelwaard is een landschap dat zich bevindt 
binnen een (vroegere) meander van een rivier en dat een reliëfrijk landschap 

7  Paulissen 1973.
8  Vergelijk Peters 1994.
9  Renes 1988. De huidige loop van de Maas ontstond waarschijnlijk al voor 1179.

Figuur 3.3 
Loop van de Maas en Geul in de 
middeleeuwen (bron: Renes 1988)
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van stroomruggen en dalen te zien geeft.10 De sikkelvormige stroomruggen 
hopen zich als zandduinen op in de binnenbocht van de rivier, terwijl aan 
de buitenbocht erosie plaatsvindt. Zo ontstaan kronkelwaardbanken terwijl 
de rivier telkens verder naar buiten schuift. Aldus ontstaat een landschap 
van afwisselend kronkelwaardruggen en -geulen. Deze afwisseling kan 
bovendien versterkt zijn doordat de mens de hoge gedeelten anders benutte 
dan de lagere gedeelten. Vooral fossiele geulen zijn tegenwoordig nog goed 
zichtbaar op het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN).

3.2.2 Geuldal
Het diep ingesneden dal van de Geul vormt het meest in het oog springende 
landschapselement in de gemeente Meerssen. Recent onderzoek heeft veel 
inzicht gegeven in de landschappelijke ontwikkeling van het Geuldal door 
de tijd heen en de invloed van de mens daarop.11

De Geul ontspringt in België nabij de grens met Duitsland (iets ten zuiden 
van Aken) en stroomt dan in noordwestelijke richting via Sippenaeken 
bij Cottessen Nederland binnen. De Geul mondt bij Voulwames (Bunde) 
uit in de Maas. De rivier heeft een lengte van 56 km en het stroomgebied 
heeft een grootte van ongeveer 380 km2. De breedte van het dal nabij 
Meerssen bedraagt zo’n 500 tot 600 meter. Het totale verval van bron 
tot monding bedraagt ongeveer 250 meter. De gemiddelde afvoer nabij 
Meerssen bedraagt 3 tot 4 m3/s, terwijl piekafvoeren makkelijk het tien- tot 
vijftienvoudige hiervan kunnen bedragen. Tijdens die piekafvoeren wordt 
veel sediment getransporteerd dat door hellingerosie in het dal is terecht 
gekomen. De Geul heeft zich ingesneden in het grote löss-, grind-, kalk-
steenplateau nadat de Maas naar het westen was opgeschoven. Er is weinig 
bekend over de snelheid waarmee dit is gegaan en of dit in verschillende 
stappen is gebeurd. De huidige ligging van de Geul en de vorming van de 
dalbodem heeft sinds het einde van de laatste ijstijd gestalte gekregen. De 
insnijding in het plateau en het transport en sedimentatie van vooral grind 
zijn grotendeels gestuurd door klimaat en tektoniek, terwijl de mens een 
grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling gedurende het Holoceen. De 
huidige Geul stroomt zo’n 2 tot 3 meter dieper dan het daloppervlak in 
een bedding van grind. Het grind is grotendeels niet afgerond wat er op 
wijst dat het niet ver getransporteerd is. Het grind is dus deels van lokale 
herkomst, deels afkomstig uit de Maasterrassen. Bovenop het grind ligt een 
dun pakket fijn zand met veel organische resten en daarbovenop ligt een 
2 tot 3 meter dik pakket verspoelde löss (dit is geen colluvium). Dit pakket 
overstromingssedimenten is sterk te relateren aan verschillende ontgin-
ningsfasen in Zuid-Limburg. De Geul heeft zich dus niet ingesneden in de 
huidige dalbodem, maar heeft zich in het pakket verspoelde löss dat in de 
loop van de tijd is opgebouwd ingesneden. Op figuur 3.3 is de dalopbouw 
ten oosten (transect Vroenhof) van Meerssen weergegeven. In deze figuur 
is goed te zien dat het niveau van het grind nogal variabel is. Dit is het oude 
oppervlak van de vermoedelijk laatglaciale Geul, die toen een vlechtende 
rivier was met hoofdzakelijk grindtransport. De fijnere sedimenten die 
hierop liggen zijn sterk gerelateerd aan de ontginning van het gebied en 
dateren grotendeels uit de ijzertijd en Romeinse tijd of later (zie ook de 14C 

10  Bron: wikipedia.
11  De Moor 2006.
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Figuur 3.4 
Dalopbouw ten oosten (transect Vroenhof) 
van Meerssen. De verschillende dateringen 
(in kalenderjaren) van de sedimenten zoals 
deze bemonsterd zijn, zijn weergegeven in de 
figuur (bron: De Moor 2006)
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dateringen die zijn weergegeven in de profielen). De jongere sedimenten 
dekken het "oude" grindreliëf feitelijk af. De huidige overstromingsvlakte 
is ook beduidend minder reliëfrijk dan het grindoppervlak. Alhoewel de 
geomorfologische kaart een onderverdeling geeft van een relatief hoog 
en een relatief laaggelegen beekdalbodem, is dit lang niet altijd goed te 
vervolgen in het dal van de Geul. Dit komt doordat sommige stukken van 
de dalbodem zijn bedekt met colluvium en puinwaaiers, waardoor de vlakte 
relatief hoog is. Hogere delen op de dalvlakte kunnen ook de sporadisch 
aanwezige oeverwallen zijn, maar deze zijn in ieder geval nog erg jong 
(postmiddeleeuws). Mogelijk zijn in het dal van Geul op de (hoogste?) 
grindbanken nog resten van prehistorische, Romeinse of vroegmiddel-

0 150 300
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Puinwaaier

Droog dal

m

Droog dalDalhelling

Overstromingsvlakte

Overstromingsvlakte

200

Figuur 3.5 
Puinwaaier Genhoes (bron: AHN)
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eeuwse bewoning bewaard gebleven. Deze zijn dan afgedekt door jongere 
overstromingssedimenten en niet aangetast door latere laterale erosie van de 
Geul. Ze kunnen ook door erosie verdwenen zijn. Op basis van de huidige 
gegevens valt echter niet te zeggen waar ze nog bewaard zijn gebleven.

De huidige Geul is een actief meanderend riviertje dat tot enkele meters 
laterale verplaatsing per jaar in staat is. Insnijding in het grind vindt 
vrijwel niet plaats. Door de verminderde sedimentaanvoer (in vergelijking 
met de middeleeuwen) zal de dalvlakte tegenwoordig nauwelijks meer 
opgehoogd worden. Door de laterale erosie (deze is goed zichtbaar in de 
vorm kale, steile oevers en omgevallen bomen die nu in het water liggen 
worden de oudere sedimenten langzamerhand opgeruimd. Hierdoor is 
het mogelijk dat begraven vindplaatsen in het Geuldal geërodeerd worden. 
Het is echter moeilijk om te bepalen waar in het Geuldal sites begraven 
liggen. Mogelijk zijn ook al sites door laterale erosie verloren gegaan.12 
Op de plaatsen waar de droogdalen en eventueel continu watervoerende 
beken uitmonden in het Geuldal ligt vaak een dik pakket sediment op de 
beekdalafzettingen van de Geul. Dit sediment is afkomstig van hogere 
delen van de plateaus en de dalhellingen van de droogdalen en is in de 
loop der tijd door erosieve processen naar beneden gespoeld en uiteindelijk 
afgezet in de vlakke dalbodem van de Geul. Het mooiste voorbeeld van een 
dergelijke puinwaaier is waar het Gerendal in het Geuldal uitkomt. De bij 
het Gerendal behorende puinwaaier bestrijkt ter plekke bijna de volledige 
breedte van het Geuldal (zie figuur 3.5). In het profiel (figuur 3.4) is goed te 
zien dat de afzetting van colluvium in de Romeinse Tijd begint en dat een 
tweede, veel intensievere fase in de volle middeleeuwen plaatsvindt.

De gemeente Meerssen bevindt zich juist in het deel van de benedenloop 
van de Geul. Dat wil zeggen dat het verhang van de Geul hier gering 
was waardoor veel sedimentatie van erosiemateriaal (de zogenaamde 
Schwemmlöss) heeft plaatsgevonden afkomstig van de lösshellingen in 
het Heuvelland. Ten westen van Rothem en Bunde bevindt zich de 
overgangszone tussen het Maasdal en het Geuldal. Deze daluitspoelings-
waaier bestaat uit voornamelijk sedimentatiemateriaal van de Geul dat een 
dikte kan hebben van wel 4 m. Het is vrijwel zeker dat de sedimentatie van 
dit pakket in meerdere fasen is gebeurd. De voornaamste sedimentatiefase 
heeft tijdens de middeleeuwen plaatsgevonden.

3.2.3 Lössterrassen
De Maasterrassen die gedurende de ijstijden werden gevormd, zijn 
gedurende de laatste twee ijstijden (Saale en Wiechselien) bedekt met löss 
dat als een deken over het landschap is afgezet. Men dient dan eigenlijk ook 
te spreken over lössterrassen in plaats van lössplateaus. Beide benamingen 
worden in de praktijk zonder onderscheid gebruikt. 
Het grootste deel van de gemeente Meerssen wordt in beslag genomen 
door deze met lössbedekte Maasterrassen. Deze bevinden zich aan 
weerskanten van het Geuldal waarbij het grootste areaal zich voornamelijk 
ten noorden daarvan bevindt. Het betreft hier het gebied rondom Ulestraten 

12  Deze erosie zorgt ervoor dat het dal verbreedt daar de rivier zijn eigen oevers ondermijnt. Er is 
tevens een component stroomafwaarts waardoor de meanders stroomafwaarts verschuiven. 
Laterale erosie kan leiden tot een meanderafsnijding.
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dat als typisch voor het Zuid-Limburgse (heuvelland) gezien kan worden. 
Kenmerkend voor de lössterrassen zijn de kapen die aan de randen van 
de terrassen zijn gelegen als ook de beek- en droogdalen die de terrassen 
versnijden.

Kapen
Dit zijn de plaatsen waar het licht hellende lössplateau overgaat in de steile 
dalhelling naar het Geuldal, waarbij deze locaties ook steile hellingen naar 
de zijdalen hebben (dit zijn veelal droge dalen). Vanaf deze locaties is er een 
uitstekend uitzicht naar meerdere kanten (mits er geen bossen in het zicht 
staan). Kapen laten bij uitstek zien waar versnijding van de lössplateaus in 
kan resulteren. De kapen zijn feitelijk een resultaat van verregaande erosie 
van de lössplateaus. Vanaf de kapen (met een ondergrond bestaande uit 
löss, Maasgrind en kalksteen) is de afstand naar water relatief kort: zowel de 
Geul als natuurlijke bronnen in droge dalen bevinden zich op korte afstand. 

Beek- en droogdalen en de betekenis van colluvium en erosieprocessen
In beek- en droogdalen kunnen de (soms meters dikke) pakketten colluvium 
archeologische vindplaatsen afdekken die daardoor goed geconserveerd, 
maar moeilijk of in het geheel niet aan het oppervlak traceerbaar zijn. 
Uit archeologisch vondstmateriaal afkomstig uit de colluvia blijkt dat de 
vorming van het colluvium in hoge mate is gerelateerd aan ontginningsfa-
sen van de zeer vruchtbare lössplateaus door de mens. Deze ontginningen 
dateren uit het neolithicum, de late ijzertijd en de Romeinse tijd, en uit de 
volle middeleeuwen en latere perioden (figuur 3.4). Uit onderzoek in het 
Geuldal is gebleken dat vooral sinds de volle middeleeuwen de hoeveelheid 
sediment die op de hellingen wordt verplaatst enorm is, en dat op de helling 
geërodeerd materiaal ook lager op de helling weer afgezet kan worden.13 
Hierdoor zijn archeologische vindplaatsen verstoord en worden vondsten 
verplaatst.
De mate van erosie op de hellingen wordt feitelijk via de bodemkaart 
weergegeven: er wordt onderscheid gemaakt tussen onder andere 
bergbrikgronden en radebrikgronden. Radebrikgronden zijn volledig intacte 
bodems en bergbrikgronden zijn deels geërodeerde bodems. Hellingen 
worden op de bodemkaart onderverdeeld in een zestal hellingklassen. 
Deze variëren van vlak (hellingklasse A, 0-2%), zwak hellend (B, 2-5%), 
matig hellend (C, 5-8%), sterk hellend (D, 8-16%), vrij steil (E, 16-25%l) 
en steil (F, 25%). Bij een helling van 2% of meer vloeit de A-horizont, en 
soms ook de E-horizont, af. Afvloeiing van de B-horizont treedt op bij een 
percentage van 5% en meer.14 De bergbrikgronden zijn dus zogenoemde 
onthoofde brikgronden. Door erosie is de oorspronkelijk aanwezige 
A-horizont (en veelal ook de E-horizont) verdwenen en/of vervangen door 
een laagje colluvium. Dit is echter wel afhankelijk van lokale factoren 
zoals de aard en hoeveelheid van de aanwezige vegetatie, kracht van de 
stroming en weerstand oppervlakte. Onthoofding van het bodemprofiel kan 
ook door diepploegen in recenter tijden hebben plaatsgevonden. Door de 
onthoofding – het feitelijk verdwijnen van het oorspronkelijke oppervlak – is 
de conservering van archeologische waarden sterk aangetast. Vooral opper-
vlaktevondsten en ondiepe sporen zullen zijn verdwenen. Maar omdat bij 

13  De Moor 2006.
14  Modderman 1958/59.



32 Beleidsadvieskaart Meerssen

bergbrikgronden slechts een deel van de oorspronkelijke bodem weg is (de 
Bt-horizont zal veelal niet weg zijn), kunnen diepere sporen als paalsporen, 
waterputten of grachten nog zichtbaar zijn. Overigens is vrijwel geen enkel 
stukje helemaal vlak in Zuid-Limburg en zal het originele oppervlak vrijwel 
nergens 100% meer intact zijn.
De betekenis van colluvium kent heel duidelijk twee kanten: aan de ene 
kant kan door colluvium een site prachtig begraven zijn, maar aan de 
andere kant kan colluvium ook verplaatst materiaal bevatten, zodat men 
bij de interpretatie van vondsten op een verkeerd been gezet kan worden. 
Erosieprocessen zorgen er voor dat sites geërodeerd worden. Daarom dient 
bij archeologisch onderzoek zeer nauwkeurig te worden vastgesteld uit 
welke context het vondstmateriaal komt, wat de dikte van het colluvium is 
en waar de onverstoorde löss zit.

Bronnen
De vele bronnen in Zuid-Limburg zijn van oudsher een belangrijke locatie 
geweest als cultusplaats of heiligdom. Daarnaast hebben de bronnen 
uiteraard een drinkwaterfunctie gehad. Veel bronnen ontstaan op plaatsen 
met lithologische verschillen of waar breuken voorkomen. Door erosie in de 
droogdalen kan ook de regionale grondwaterspiegel worden aangesneden, 
waardoor water uittreedt. Veel van de bronnen, met name die in de 
droogdalen zijn slechts periodiek watervoerend, en dan met name na stevige 
regenval als veel water in de sedimenten (löss en grind) of in de kalksteen 
infiltreert en vervolgens in de droogdalen uittreedt.�

Figuur 3.6 
Bron in het hellingbos nabij 
de Wijngaardsberg



landschap    33

De beken in de gemeente Meerssen zijn continu watervoerend en worden 
gevoed vanuit bronnen (die op hun beurt natuurlijk ook weer door 
regenwater worden gevoed). De voornaamste beek is de Watervalderbeek. 
De andere continu watervoerende kleinere beken in de gemeente komen 
vooral vanaf de relatief flauwe noordhelling van het Geuldal en steile 
oosthelling langs het Maasdal (Bunde, Geulle).

In diverse (droge) dalen komen kleine poeltjes voor op de hellingen. Dit zijn 
vrijwel continue waterdragers. Ze komen vermoedelijk voor ter hoogte van 
de bronniveaus. Mogelijk zijn deze poeltjes deels gegraven voor drinkwater-
voorziening. Daarmee zou de afstand vanaf de kapen en de plateaus naar 
stromend water beduidend korter zijn geworden. Daarmee is tegelijkertijd 
ook de belangrijke rol van de droge dalen als verbinding tussen het Geuldal 
en de kapen en plateaus een stuk duidelijker.
Door continue bewegingen in de droge dalen (verplaatsen en transport van 
mensen en vee) en de afvoerfunctie van de droge dalen zijn deze in de loop 
van het Holoceen nog veel verder uitgesleten en zijn ook van oorsprong 
nauwelijks aanwezige droge dalen uitgesleten. Hier komen onder andere 
veel holle wegen, vloedgraven en grubben voor. Er bestaat in ieder geval een 
duidelijke relatie tussen de voorkomens van bronnen en de droge dalen, 
die dus niet altijd droog zijn en zeker een zeer belangrijke waterafvoerende 
functie hebben.
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4. Archeologische onderzoeksgeschiedenis van de gemeente 
Meerssen 

(kaartbijlage 1, Archeologische Vindplaatsenkaart en kaartbijlage 2, 
Cultuurhistorische Waardenkaart)

4.1 Inleiding
De gemeente Meerssen herbergt een groot aantal bijzondere archeologische 
vindplaatsen die typisch zijn voor de archeologie van het Heuvelland: van 
paleolithische en mesolithische vindplaatsen, neolithische nederzettings-
terreinen en vuursteenateliers tot een Romeins villalandschap. Daarnaast 
zijn de palts (‘paleis’) uit de tijd van Karel de Grote of zijn erfgenamen (9e 
eeuw) en het daarbij gestichte stift, later de proosdij van Meerssen van een 
bijzondere waarde voor de Nederlandse historie. 

4.2 Onderzoeksgeschiedenis

4.2.1 Publicaties
De voorgeschiedenis van de gemeente Meerssen is pas sinds enkele 
decennia beschreven. Voordien zijn talrijke vondsten, zelfs complete 
collecties, verdwenen zonder sporen achter te laten.15 Onderstaand wordt 
een beknopt overzicht gegeven van het archeologisch onderzoek dat zich 
binnen de gemeentegrenzen heeft afgespeeld. Een zeer toegankelijk 
en meer compleet overzicht wordt geboden in overzichtspublicaties 
opgesteld door amateurarcheologen zoals Jim Pepels16 en Hub Pisters17 
of de jubileumuitgave t.b.v. van het 10-jarig bestaan van de gemeente 
Meerssen,18 maar ook in de door de provincie Limburg opgestelde 
synthese en evaluatie van het uitgevoerde onderzoek ten behoeve van het 
provinciale selectiebeleid.19 Regionale overzichten staan ook in de Nationale 
Onderzoeksagenda Archeologie (hoofdstukken 6, 11, 17, 18, 22)20 en in de 
rapporten die voor het archeologisch onderzoek in het Grensmaasproject21 
en het A2-project22 zijn opgesteld. Wat ouder is het overzichtswerk van 
Beckers en Beckers.23

Belangwekkende archeologische vondsten worden sinds 1976 gepubliceerd 
in het tijdschrift Archeologie in Limburg en sinds 1991 ook in het Jaarboek 

van de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. 
Oudere meldingen (19e-en 20e-eeuws) zijn voornamelijk gepubliceerd in 
het Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 
in de Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 

en de Maasgouw. Tussen 1967 en 1993 bevatte de Publications een speciale 
archeologische kroniek. Ook in de Oudheidkundige Mededelingen van 
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zijn in Meerssen uitgevoerde 
onderzoeken gepubliceerd.

15  Pisters 2000.
16  Pepels 2009.
17  Pisters 2000.
18  Oberndorff & Niesten 1994.
19  Van der Gaauw 2008a.
20  www.noaa.nl..
21  Stoepker & Peeters 2005.
22  Hessing e.a. 2008; Meurkens e.a. 2009.
23  Beckers & Beckers 1940.
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Figuur 4.1 
Tijdslijn in beeld(tekening P. van de Velde)
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Sinds circa 1990 verschijnen er aparte rapporten over onderzoek in 
Meerssen en omgeving. Eerst zijn deze gemaakt door de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek en door het Adviesbureau RAAP, 
later ook door andere onderzoeksbureaus.
Het belangrijkste overzicht is het jubileumboek van Oberndorff en Niesten. 
Zij hebben een grondige inventarisatie gemaakt van enerzijds de onder-
zoeksgeschiedenis en anderzijds de vondsten die op het grondgebied van de 
gemeente zijn aangetroffen. Onderstaande onderzoeksgeschiedenis is een 
samenvatting van vermeld (oud) onderzoek alsmede een weergave van de 
onderzoeken die de afgelopen 15 jaar hebben plaatsgevonden. 

4.2.2 Onderzoekers
De bekendheid van Meerssen op archeologisch gebied is in eerste instantie 
te danken aan pioniers in het archeologisch onderzoek in Limburg: J. 
Habets (rijksarchivaris van Limburg, werkzaam in de tweede helft van de 
19e eeuw), J. Goossens (rijksarchivaris van Limburg; werkzaam 1e kwart 
20e eeuw), en de huisartsen Beckers senior & Beckers junior (actief midden 
20e eeuw). Habets was van 1861 tot 1878 kapelaan in Berg en Terblijt, 
van waaruit hij lopend zijn verkenningstochten naar archeologische 
vindplaatsen begon. In die tijd was de aanleiding voor onderzoek meestal 
een melding van boeren die bij werkzaamheden op hun akkers oudheden 
ontdekten, waarop Habets werd ingelicht, die ter plekke polshoogte kwam 
nemen. De resultaten van zijn verkenningen en onderzoeken zijn in 
een serie artikelen in het tijdschrift Publications de la Société Historique et 

Archéologique de Limbourg verschenen. Habets publiceerde een artikel over 
de geschiedenis van de Proosdij van Meerssen24 en het was ook Habets die 
de eerste onderzoeken op de Herkenberg uitvoerde. Hij hield zich daarnaast 
intensief bezig met de mogelijke ligging van de Romeinse wegen in het 
Zuid-Limburgs grondgebied.25 De vele meldingen van Romeinse vondsten 
in de omgeving van het Geuldal waren voor vele mensen reden genoeg om 
nader onderzoek te verrichten. We zien dan ook aan het eind van de 19e 
en in het begin van de 20e eeuw dat er volop onderzoek wordt gedaan naar 
plaatsen waar ooit Romeinse villae hebben gestaan. Vooral ten noorden van 
het Geuldal zijn voornamelijk de hoofdgebouwen van deze grote landbouw-
bedrijven teruggevonden en onderzocht. Zo ook de Romeinse villa op de 
Herkenberg waar sinds 1865 opgravingen hebben plaatsgevonden.26  Na 
de jaren 20 van de vorige eeuw neemt de belangstelling voor de Romeinse 
villae in het heuvelland af en zakt ook langzaam de wetenschappelijke 
interesse voor de archeologie rondom het Geuldal in. Wat rest zijn de 
vele heemkundekringen die met bewonderenswaardig enthousiasme het 
vaandel hoog houden. De vrijwillige werkzaamheden zijn later voortgezet 
door de (waarvan sommige nog steeds) actieve amateurarcheologen Coen 
Eggen, C. Kersemakers,27 Jim Pepels,28 Jean-Pierre de Warrimont29 en Hub 
Pisters.30 Jim Pepels heeft een helder overzicht gecreëerd van archeologisch 
onderzoek en vindplaatsen vooral in de omgeving van Ulestraten. Belangrijk 
voor de archeologie is ook de historisch-geografische studie van Renes.31

24  Habets 1888.
25  Jeneson in voorbereiding.
26  Habets 1871; De Groot 2005; Jeneson in voorbereiding.
27  De (voornamelijk) steentijdcollectie van Kersemakers is inmiddels ondergebracht bij de heem-

kundevereniging van Geulle. Deze is nog niet ontsloten via Archis.
28  Pepels 2009.
29  Groenendijk & De Warrimont 1996; de Warrimont 1994.
30  bijvoorbeeld Pisters 1998; Pisters 2008.
31  Renes 1988.
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4.2.3 Onderzoekskeuzes
Tot ver in de 20e eeuw bepaalde de persoonlijke interesse van de 
onderzoekers de keuze van de onderzoekslocaties. Pas in de loop van de 
jaren ‘80 ontstond er een systematische archeologiebeoefening, waarbij de 
‘bedreiging’ van het bodemarchief de onderzoeksagenda ging bepalen. 
Drie thema’s die al in de 19e eeuw, maar ook nu nog – terecht – centraal 
staan in de onderzoeksgeschiedenis van Meerssen zijn de Romeinse 
villae, de Romeinse weg tussen Maastricht en Heerlen (Via Belgica) en de 
middeleeuwse palts en proosdij in het centrum van Meerssen. 
Ten aanzien van het villaonderzoek lag het speerpunt bij de villa Onderste 
Herkenberg aan de oostzijde van de kom van Meerssen. Op basis van 
de bevindingen van Habets32 heeft het terrein in 1980 de status van 
(beschermd) monument gekregen. Bij de aanleg van een waterbuffer werd 
in 2001 buiten het beschermde terrein de resten van een bijgebouw dat tot 
het villacomplex behoorde aangetroffen. Ook tijdens andere onderzoeken 
in de omgeving is duidelijk geworden dat het villaterrein groter is dan 
oorspronkelijk werd aangenomen.33 Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat 
de minister van OC&W in 2007 heeft besloten, na advies van het college 
van Burgemeester en Wethouders, om de begrenzing van het villaterrein te 
verruimen. 
Het verloop van de Romeinse weg tussen Maastricht en Heerlen, onderdeel 
van het traject Boulogne-sur-Mer – Keulen, was eveneens object van 
onderzoek van Habets.34 Hij zag de ‘huidige’ provinciale weg van Maastricht 
via Meerssen, Valkenburg, Klimmen, Kunrade naar Heerlen als de opvolger 
van de Romeinse weg. Volgens hem doorkruiste de weg bij Rothem de Geul 
en passeerde hij de kerk van Meerssen en de villa Onderste Herkenberg. 
Bij Heerenbeemden merkte hij zelfs al cropmarks op.35 Op enkele plaatsen 
zijn restanten van het weglichaam aangetroffen (zie figuur 4.2) In het kader 
van het door de provincie Limburg geëntameerde project “Via Belgica”,36 is 
getracht het tracé te reconstrueren tussen de plaatsen waar in het verleden 
restanten van het wegdek gevonden zijn.37   
Met het ondertekenen van het Belvedèreconvenant Via Belgica 2008 
verklaarden de Provincie en de gemeenten Maastricht, Meerssen, 
Valkenburg aan de Geul, Voerendaal, Heerlen en Landgraaf dat ze zich 
actief willen (blijven) inzetten voor het zichtbaar maken van het Romeinse 
verleden langs de route van de Via Belgica. 
Vanuit de Vrije Universiteit te Amsterdam is thans verder onderzoek 
gaande naar het Romeinse wegennet in Zuid-Limburg.38 Het project heeft 
als doel het geheel van archeologische vindplaatsen in de context van het 
natuurlijke landschap te analyseren, om tot nieuwe inzichten te komen 
betreffende de opbouw en het functioneren van dit deel van Romeins 
Zuid-Limburg. Deze nieuwe inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden 
om modellen op te stellen, die voor toepassing elders in de provincie. Door 
in te zoomen op de microregio “Via Belgica” kan de kennis van het totale 
Romeinse landschap in Zuid-Limburg sterk worden vergroot. 

32  Habets 1871.
33  De Groot 2005.
34  Habets 1881, 43-54.
35  Sporen in de begroeiing als gevolg van onderliggende structuren. De moderne archeoloog 

gebruikt deze methode ook, met name bij de analyse van luchtfoto’s.
36  Dit is een aansprekende, maar moderne naam, bedacht door de gemeentelijk archeoloog van 

Maastricht, dr. T.A.S.M. Panhuysen, ter promotie van het onderzoek.
37  Demey 2003.
38  Jeneson in voorbereiding.
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Ook de locatie van de middeleeuwse kerk (de ‘basiliek’) van Meerssen, de 
Karolingische palts en de middeleeuwse proosdij op het plein (de Markt) 
naast de kerk waren object van aandacht door Habets. In 9e-eeuwse en 
latere bronnen is sprake van een palts te Meerssen, welke een onderdeel 
vormde van een Karolingisch koningsgoed. In 968 wordt voor het eerst een 
kerk te Meerssen vermeld, waarbij later een proosdij werd gesticht. In 1867 
kon Habets op de plaats van het afgebroken gedeelte van de oude proosdij 
waarnemingen doen. Hij ontdekte Romeins metselwerk, fragmenten van 
daktegels en talrijke aardewerkscherven.39  Later onderzoek in de omgeving 
van kerk en palts vond in 1938, 1997 en 2008 plaats. Onderzoek van 
vroegmiddeleeuwse resten vond ook plaats in Rothem, waar in 1942 een 
Merovingisch grafveld werd ontdekt.40

Aandacht voor andere onderzoeksthema’s en andere delen van de gemeente 
kwam in de late 20e eeuw van de grond.
Onder auspiciën van de ROB werd in het begin van de jaren '90 
het noordelijk deel van de gemeente betrokken in een grootschalige 
inventarisatie t.b.v. de herinrichting Centraal Plateau.41 Met de opgraving 
van de prehistorische vuursteenmijnen aan de Plenkertstraat in het 
nabijgelegen Valkenburg in 1992 wordt een nieuwe (wetenschappelijke) 
onderzoeksimpuls verkregen. De meldingen van vindplaatsen uit de 
steentijd nemen toe en laten een oudere dimensie zien van het Geuldal. 
In het kader van de Maaswerken is sinds 1995 een groot aantal 
archeologische onderzoeken in het Maasdal uitgevoerd. De coördinatie 
daarvan berustte bij de RCE.42 De eerste archeologische potentiekaart is 
reeds in 1995 vervaardigd in het kader van het MER-project-Grensmaas.43 In 
navolging daarop zijn in de jaren daarop een aantal vooronderzoeken in de 
vorm van karteringen en booronderzoeken uitgevoerd44 evenals drie proef-
sleuvenonderzoeken, waarvan één – een veldbrandoven bij Aan de Maas- 
direct als opgraving is voortgezet.45 Daarna hebben nog twee opgravingen 
bij Voulwames plaats gehad waar voor de aanleg van een verwerkingsbek-
ken een (deel van) een nederzettingsterrein uit de bronstijd en ijzertijd 
en wellicht ook het neolithicum is opgegraven alsmede een grafveld uit 
de ijzertijd, diverse greppelstructuren uit de ijzertijd en Romeinse tijd en 
ook een middeleeuws erf bestaande uit een bootvormig huis, waterput en 
bijhorende spiekers.46

Sinds 1999, na de privatisering van het archeologisch onderzoek, is door 
bedrijven in toenemende mate inventariserend onderzoek uitgevoerd. Het 
merendeel daarvan heeft zich in het noordelijk deel van de gemeente, vaak 
net aan of op de randen van de gemeentegrens afgespeeld. Het betreft 
o.a. een aantal onderzoeken die net ten oosten van Maastricht-Aachen 
Airport zijn uitgevoerd. Hierbij werden sporen gevonden van een neder-
zettingsterrein uit het Neolithicum.47 Dit zijn de eerste bewoningssporen 
van de bandkeramiek die vooralsnog binnen de gemeentegrenzen zijn 
aangetroffen. Daarnaast zijn tijdens een proefsleuvenonderzoek bij 

39  Habets 1881 ; Habets 1888.
40  Braat in OMROL 1956, 68-81.
41  Van der Graaf 1989a; Van der Graaf 1989b.
42  Stoepker 1997a; Stoepker 1997b; Stoepker, Drenth & Rensink 2004; Stoepker & Peeters 2005; 

Stoepker 2006.
43  Scholte Lubberink & Renes 1995.
44  Lohof 1998; Polman & Rensink 2000.
45  Van de Graaf & Kramer 2005; De Winter 2004.
46  Van de Graaf in voorbereiding; vriendelijke mededeling dr. A. Simons.
47  Van Dijk 2006.
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het knooppunt Kruisdonk A2 Passage naast sporen uit de ijzertijd en 
vroege middeleeuwen ook een zijweg (diverticulum) en grafveld uit de 
Romeinse tijd gevonden.48 De resultaten sluiten naadloos aan bij het Via 
Belgicaproject. Als laatste wordt het archeologisch vooronderzoek genoemd 
in het kader van de toekomstige verbreding van het Julianakanaal tussen 
Itteren en Berg-Graetheide.49 

4.2.4 Groeven50

De onderaardse kalksteengroeven zijn vanaf ongeveer 1750 bron van studie. 
Het waren in eerste instantie de fossielen die de aandacht trokken. Dit hing 
samen met de toenemende interesse in flora en fauna. De geschiedenis van 
de onderaardse groeven kwam pas later in beeld. Vanaf 1850 verschijnen 
publicaties over de groeven. Zo hebben de ’Mirlithofielen’ in Valkenburg 
vanaf 1900 meerdere studies gedaan en zaken beschreven, vooral met 
betrekking tot de Gemeentegrot en de lokale geschiedenis. 
Vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw hebben meerdere individuen en 
verenigingen zich met de studie van de kalksteengroeven bezig gehouden. 
De Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven van het Natuurhistorisch 
Genootschap en de Stichting “In Onsen lande van Valckenborgh” hebben 
een grote rol gehad bij het verzamelen van kennis en het uitwerken en 
publiceren daarvan. Hiermee is een groot archief ontstaan over de vele 
verschillende aspecten van het ondergrondse landschap. 
De laatste jaren staat het begrip “landschap” steeds nadrukkelijker centraal 
in de archeologie. Voor de groeven geldt exact hetzelfde. De gangen vormen 
een ondergronds landschap met een verbinding naar het bovengrondse 
landschap. 

48  Meurkens, Heunks & Van Wijk 2009.
49  Demey 2003.
50  Overgenomen uit Van Wijk & Orbons 2009.

Figuur 4.3 
Gebied (in groen) met ondergrondse 
bouwsteengroeven in Zuid-Limburg 
(bron: Felder & Bosch 2000)
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De laatste jaren is er meer belangstelling voor onderzoek ten behoeve van 
beheer en behoud. De naburige gemeente Valkenburg aan Geul geeft daar 
een voorbeeld in. Sinds 1997 zijn enkele studies door de gemeente opgestart 
om inzicht te krijgen in waarden van de groeven. Hierbij zijn bijvoorbeeld 
de opgevulde vloeren, de afdichting van zijgangen (knabbenhuip), en 
de afgesloten delen in kaart gebracht. Afgesloten delen kunnen nog 
allerlei historische gegevens bevatten. Het zijn feitelijk archeologische 
monumenten, die nog onopgegraven zijn. 

Ook is de laatste tijd meer belangstelling voor objecten buiten de groeve, 
die een duidelijke relatie met de groeve hebben. Hierbij is te denken aan 
karrenwegen waarover de blokken vanuit de groeve werden getransporteerd, 
maar ook aan Duitse betonconstructies uit de Tweede Wereldoorlog bij de 
ingang van de Bonsdalgroeve. De lijst van groeven is niet compleet. Het is 
de stand van kennis van dit moment. In de afgelopen jaren is er gemiddeld 
in het gehele Mergelland één groeve per jaar bijgekomen. Het betreft dan 
altijd kleine objecten die vaak verdwenen of ingestort zijn, maar waarvan 
een historische referentie gevonden wordt. Jaarlijks moeten de kaarten dan 
ook gecorrigeerd worden. Het gaat dan om verbeteringen op bestaande 
kaarten, om nieuw ontdekte delen van bekende groeven, nieuwe ingangen 
en zelfs zo af en toe om een groeve die nog niet bekend was.
Binnen de grenzen van de gemeente Meerssen zijn vooralsnog vijf kalk-
steengroeven bekend. Het gaat daarbij om de volgende groeven: groeve 
Herkenberg, groeve Oly, Watergrot, groeve IJzeren Kuilen en de groeve 
Schenk.51 De eerste is gelegen net ten zuidoosten van de Romeinse villa 
Onderste Herkenberg en de overige drie zijn gelegen aan of in de zuidelijke 
Geuldalhelling. De oudste groeve is vermoedelijk die bij de Herkenberg. 
Deze kalksteengroeve in de vorm van een vierlobbig klaverblad was 
ongeveer 10 m diep en gerangschikt rondom een centrale mijnschacht. 
Daarnaast bevond zich nog een systeem van schachten en galerijen 
(zie figuur 4.4). Hoewel de datering van de groeve moeilijk is, er wordt 
namelijk meestal weinig daterend vondstmateriaal aangetroffen, wordt 
een directe relatie met de Villa Onderste Herkenberg niet uitgesloten. 
De groeve is tijdens de aanleg van de spoorbaan, die er overheen loopt, 
met 60 karladingen grind dichtgegooid. Waarschijnlijk is de groeve al in 
de Romeinse tijd gebruikt. Het gebruik van mergel als bouwsteen voor 
bijvoorbeeld de villae maar ook als meststof werd in de Romeinse tijd al 
beschreven door o.a. Plinius en Varro. 

Een groeve van soortgelijke vorm als op de Herkenberg is eveneens 
aangetroffen ten zuiden van Rothem bij de groeve IJzeren Kuilen waar 
ook archeologisch vooronderzoek heeft plaatsgevonden.52 Deze groeve 
strekt zich nog net in noordelijke richting over Meerssens grondgebied 
uit. Een bureauonderzoek en veldinspectie hebben aangetoond dat de 
Kalksteenformatie van Maastricht, waar de kalksteen zich bevindt die 
geschikt is voor bouw, op 10 m diepte ligt. Mogelijk is deze groeve ook in 
de Romeinse tijd gebruikt maar dit is vooralsnog zeer onzeker. Een datering 
aan het begin van de 19e eeuw lijkt het meest aannemelijk.53 

51  Met dank aan Joep Orbons, Souterrains voor de precieze plaatsaanduiding van deze groeven.
52  Lohof 1999.
53  De Groot 2005.
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4.3 Onderzoeken in cijfers
De monumentenwet schrijft voor dat het begin en het einde van een onderzoek 
moet worden gemeld. Bij het onderzoek gedane vondsten zijn als waarneming 
in het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) geregistreerd. 
Bovendien werd tot en met 2008 door de provincie bij gehouden welke 
terreinen na onderzoek werden vrij gegeven. Uit onderstaande overzichten 
(fig. 4.5, tabel 4.1; fig. 4.6, tabel 4.2) is af te leiden dat 73% van het tussen 1987 
en 2009 in deze gemeente uitgevoerde onderzoek bestond uit non-destructief 
vooronderzoek. Dat wil zeggen uit bureauonderzoek, oppervlaktekarte-

Figuur 4.4 
Plattegrond groeve 
Herkenberg
(bron: archief RCE)
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ring, geofysisch onderzoek en booronderzoek. Dat is de eerste fase van het 
archeologisch proces. Tot de volgende fase, het proefsleuvenonderzoek, 
hoorde 22% van de uitgevoerde onderzoeken. Slechts 5% van het geheel heeft 
betrekking op ‘definitief’ onderzoek (opgraven of begeleiding). 

Het onderzoek is redelijk gelijkmatig verdeeld over de afgelopen 14 jaar 
(1996-2009) met in de laatste drie jaren (2007-2009) een toename van 
onderzoek, maar een grote omvang heeft het niet gekregen. In de afgelopen 
3 jaar zijn gemiddeld 9 onderzoeken per jaar uitgevoerd, waarbij het cijfer 
omhoog is getrokken door een groot aantal bureaustudies, boor- en proefsleu-
fonderzoeken die in het kader van de Maaswerken zijn uitgevoerd in 2007 
en 2008. In veel gevallen is het terrein na vooronderzoek vrijgegeven.54 In 
een aantal gevallen is verder onderzoek aanbevolen zonder dat dit tot nog 
toe uitgevoerd is. De twee opgravingen zijn uitgevoerd in het kader van de 
Maaswerken. De begeleiding was van bescheiden schaal en vond plaats in de 
nabije omgeving van de villa Onderste Herkenberg.

Soort onderzoek    

Jaartal Bureauonderzoek Oppervlaktekartering Booronderzoek Geofysisch Proefsleuven Opgraving Begeleiding

1987 2 2  

1996 1 1 1  

1997  

1998 1 2 3 1  

1999 2  

2000 1  

2001 1 2  

2002 4  

2003 1 1 3  

2004 1  

2005 1 1  

2006 1 1  

2007 7 1 2 1

2008 1 4 4 2  

2009 3 1      1    

Totalen 17 6 20 1 14 2 1

54   Figuur 4.6 en figuur 19.1 geven in zoverre een vertekend beeld, dat het aan- en afmelden 
van onderzoek meestal pas na enige tijd doorwerkt in de statistiek. Het aantal nog lopende 
onderzoeken is geringer en het aantal vrijgegeven terreinen is groter dan de kaart aangeeft.
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Figuur 4.5 
Tussen 1987 en 2009 in de gemeente 
Meerssen uitgevoerd onder zoek – per type

Tabel 4.1 
Sinds 1987 in de gemeente Meerssen 
uitgevoerd onder zoek – per type, per jaar



OnderzOeksgeschiedenis    45

20,941

20,944

38,381
32,852

5,280

5,276

20,945

20,938

35,797

40,874

13,447

24,485

22,691

38,667

17,746
20,935

32,273

35,518

1,745

20,941

20,944

38,381
32,852

5,280

5,276

20,945

20,938

35,797

40,874

13,447

24,485

22,691

38,667

20,935

32,273

35,518

1,745

10,458

18,004

11,316
3,741

9,155

26,710

2,892

10,515

9,619

10,507

8,669

9,616

10,506

9,620

9,618

34,817

10,458

18,004

11,316
3,741

9,155

26,710

2,892

10,515

9,619

10,507

8,669

9,616

10,506

9,620

9,618

34,817

30,234

32,33324,748

4,975

11,482

25,442

21,001

5,177

31,164

31,139

29,143

14,506

26,034

5,060

37,219

4,975

11,482

25,442

21,001

5,177

31,164

31,139

29,143

14,506

26,034

5,060

37,219

27,125

26,428

41,146

23,775

27,125

26,428

41,146

23,775

nekeozrednorooBnekeozrednouaeruB

Proefsleuven Opgravingen
en begeleidingen

Figuur 4.6 
Aangemeld archeologisch onderzoek in de gemeente Meerssen (ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummers)
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Opmerkelijk is verhouding tussen booronderzoeken en proefsleufonder-
zoeken. Duidelijk is te zien dat het aantal booronderzoeken de afgelopen 
jaren is afgenomen en het proefsleuvenonderzoek is toegenomen. 
Booronderzoek (verkennend en karterend) wordt ook meer toegepast 
bij kleinere plangebieden in combinatie met een bureauonderzoek. Ook 
vanuit de provincie wordt deze werkwijze ondersteund en wordt zelfs voor 
het provinciale aandachtsgebied “Via Belgica” afgeraden om karterend 
booronderzoek uit te voeren tenzij daarvoor gegronde redenen zijn aan 
te geven.55 De verwachting is dat de onderzoeksdruk de komende jaren 
hetzelfde zal blijven en dat wellicht in het kader van de Maaswerken nog 
enkele onderzoeken uitgevoerd gaan worden. Verder onderzoek is ook 
voorzien in het centrum van Meerssen.

In totaal zijn er sinds 1987 welgeteld 59 archeologische onderzoeken 
uitgevoerd (grotendeels) binnen de gemeentegrenzen van Meerssen (tabel 
4.2). Van deze 59 onderzoeken zijn maar liefst 17 (29%) onderzoeken 
uitgevoerd in het kader van de Maaswerken, 5 (8%) in het kader van de 
uitbreiding van Maastricht-Aachen Airport en 3 (5%)  in het kader van 
de waardestelling van het villaterrein Onderste Herkenberg. Overige 
onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de werken van de A2/A79, 
herinrichting Centrum Meerssen en Ulestraten maar ook in opdracht 
van diverse particuliere opdrachtgevers. Duidelijk is echter dat uit een 
grootschalig project zoals de Maaswerken een grote hoeveelheid aan 
archeologisch onderzoek voortkomt. De kenniswinst die deze onderzoeken 
hebben opgeleverd is groot te noemen (zie hoofdstuk 5 en 6).

55  Van der Gaauw 2008b.
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Soort onderzoek Uitvoerend instituut/
bedrijf

Plaats Toponiem Jaartal Onderzoeks-
meldingnummer

Advies voor 
vervolg(onderzoek)

Vervolgonderzoek 
plaatsgevonden

Bureauonderzoek RAAP Meerssen Centraal Plateau 1987 5276 oppervlaktekarteringen en 
boringen

ja

Karterend veldonderzoek RAAP Meerssen Centraal Plateau 1987 5276 oppervlaktekarteringen en 
boringen

ja

Bureauonderzoek RAAP Schimmert Centraal Plateau 1987 5280 oppervlaktekarteringen en 
boringen

ja

Karterend veldonderzoek RAAP Schimmert Centraal Plateau 1987 5280 oppervlaktekarteringen en 
boringen

ja

Geofysisch RAAP Meerssen Centrum Meerssen 1996 11316 AB bij verstoring >2 
m - MV

ja (OM1745)

Booronderzoek RAAP Meerssen Centrum Meerssen 1996 11316 AB bij verstoring >2 
m - MV

ja (OM1745)

Proefsleuven ROB Meerssen Parkeerplaats 1997 1745 nog niet bekend in Archis nee

Bureauonderzoek RAAP Itteren   1998 2892 oppervlaktekarteringen en 
boringen

ja

Booronderzoek RAAP Itteren   1998 2892 oppervlaktekarteringen en 
boringen

ja

Karterend veldonderzoek RAAP Itteren   1998 2892 oppervlaktekarteringen en 
boringen

ja

Karterend veldonderzoek RAAP Rothem IJzeren Kuilen 1998 10458 karterend booronderzoek 
en archeologische begelei-
ding graafwerkzaamheden

nee

Booronderzoek RAAP Rothem IJzeren Kuilen 1998 10458 oppervlaktekarteringen en 
boringen

nee

Booronderzoek RAAP Itteren   1998 10515 geen advies gegeven wel 
5 behoudenswaardige 
vindplaatsen

 

Proefsleuven RAAP Itteren   1998 10515 geen advies gegeven wel 
5 behoudenswaardige 
vindplaatsen

 

Booronderzoek RAAP Geulle   1999 10506 nee  

Booronderzoek RAAP Geulle   1999 10507 nee nee

Proefsleuven ADC Archeoprojecten Meerssen Onderste 
Herkenberg; 
Houthemerweg

2000 21001 behoudenswaardige vind-
plaats

ja (OM5177)

Booronderzoek RAAP Ulestraten Heufkensveldweg 2001 3595 nee  

Booronderzoek RAAP Meerssen   2001 3741 nee nee

Karterend veldonderzoek RAAP Meerssen   2001 3741 nee nee

Booronderzoek RAAP Meerssen Haertelsteinveld 2002 9616 nog niet bekend in Archis ja

Booronderzoek RAAP Meerssen Voulwames 2002 9618 nog niet bekend in Archis nee

Booronderzoek RAAP Meerssen Geulderveld 2002 9619 nog niet bekend in Archis nee

Booronderzoek RAAP Meerssen Aan de Maas 2002 9620 nog niet bekend in Archis nee

Proefsleuven Becker en van de 
Graaf

Itteren Haertelstein 2003 4975 behoudenswaardige vind-
plaats

ja

Proefsleuven BAAC Geulle GAMZ 2003 5060 deels, Vindplaats 42 verder 
onderzoek nodig

nee

Proefsleuven ROB Meerssen Onderste 
Herkenberg

2003 5177 behoudenswaardige vind-
plaats

nee

Bureauonderzoek RAAP Geulle Ave Maria 2003 8669 nee nee

Booronderzoek RAAP Geulle Ave Maria 2003 8669 nee nee

Booronderzoek BILAN Meerssen Raar 2004 9155 nee  

Bureauonderzoek BAAC Meerssen/
Maastricht

Rijksweg A2 2005 13447 oppervlaktekarteringen en 
boringen

 

Proefsleuven RAAP Ulestraten Maastricht Aachen 
Airport Oost

2005 14506 behoudenswaardige vind-
plaats

nee

Bureauonderzoek Oranjewoud BV Meerssen Humcoven 2006 17746 nog niet bekend in Archis nee

Booronderzoek Grontmij Maastricht   2006 18004 nog niet bekend in Archis ?

Bureauonderzoek Grontmij Meerssen Raar 51 2007 20935 oppervlaktekarteringen en 
boringen

ja

Bureauonderzoek Grontmij Meerssen Watervalderweg 2007 20938 geen vervolgonderzoek, 
evt. vondsten bij graaf-
werkzaamheden melden

nee

Tabel 4.2 
Uitgevoerde onderzoeken (1987-2009) in de gemeente Meerssen en bijhorende adviezen
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Soort onderzoek Uitvoerend instituut/
bedrijf

Plaats Toponiem Jaartal Onderzoeks-
meldingnummer

Advies voor 
vervolg(onderzoek)

Vervolgonderzoek 
plaatsgevonden

Bureauonderzoek Grontmij Meerssen Hekstraat 2007 20941 geen vervolgonderzoek, 
evt. vondsten bij graaf-
werkzaamheden melden

nee

Bureauonderzoek Grontmij Meerssen Humcoverstraat 2007 20944 geen vervolgonderzoek, 
evt. vondsten bij graaf-
werkzaamheden melden

nee

Bureauonderzoek Grontmij Meerssen St. Catharinastraat 2007 20945 geen vervolgonderzoek, 
evt. vondsten bij graaf-
werkzaamheden melden

nee

Bureauonderzoek SOB Research Ulestraten Bamfordweg 2007 22691 Nog niet bekend in Archis nee

Begeleiding SOB Research Meerssen Onderste 
Herkenberg

2007 23775 behoudenswaardige vind-
plaats

x

Bureauonderzoek Grontmij Itteren Kasteel Haertelstein 2007 24485 karterend en waarderend 
proefsleuvenonderzoek

ja

Booronderzoek Archeopro Ulestraten Raarberg 2007 24748 Nee nee

Proefsleuven Becker en van de 
Graaf

Itteren Deelgebied 
Voulwames; 
Haertelsteinveld

2007 25442 Behoudenswaardig: 
opgraven

ja

Proefsleuven RAAP Beek Vlijker Eijkenweg, 
Businesspark 
Maastricht Aachen 
Airport

2007 26034 vindplaats 1.1 -->archeolo-
gische begeleiding; vind-
plaats 1.2 --> opgraving

nee

Opgraving Becker en van de 
Graaf

  Itteren Voulwames, 
Haertelsteinveld, 
Voulwames 2 

2008 26428 nvt x

Booronderzoek BILAN Ulestraten Genzonweg 2008 26710 geen vervolgonderzoek nee

Opgraving Becker en van de 
Graaf

Itteren Plangebied 
Voulwames, 
Haertelstein

2008 27125 nvt x

Proefsleuven Archol BV Maastricht Passage A2 2008 29143 Behoudenswaardig: 
opgraven

nee

Booronderzoek Archeopro Moorveld   2008 30234 Nog niet bekend in Archis nee

Proefsleuven Becker en van de 
Graaf

Itteren Hoeve Haertelstein 2008 30949 Behoudenswaardig: 
opgraven

ja

Proefsleuven ADC Archeoprojecten Meerssen Proosdijpark 2008 31139 (gelijk aan 
31164)

Behoudenswaardig: 
opgraven

x

Proefsleuven ADC Archeoprojecten Meerssen Proosdijpark. Markt 
25-27

2008 31164 Behoudenswaardig: 
opgraven

nee

Bureauonderzoek Econsultancy BV Meerssen Raar 51 2008 32273 Nog niet bekend in Archis  

Booronderzoek ADC Archeoprojecten Meerssen Raar 51 2008 32333 karterend booronderzoek 
in zuidelijk deel plange-
bied

ja

Booronderzoek ARC Meerssen Raar 2008 34817 Nog niet bekend in Archis nee

Bureauonderzoek SOB Research Ulestraten   2009 32852 karterend en waarderend 
proefsleuvenonderzoek

nee

Bureauonderzoek Econsultancy BV Meerssen Schonen Steijnweg 
4-6

2009 35518 Nog niet bekend in Archis nee

Bureauonderzoek Archol BV Meerssen Transportriool 2009 35797 proefsleuven, begeleiding nee

4.4  Inventarisatie en veldtoets van archeologische vindplaatsen

4.4.1 Archiefonderzoek
In totaal waren bij het begin van de inventarisatie (opnamedatum september 
2009) voor de beleidskaart 170 waarnemingen uit de gemeente opgenomen 
in het digitale Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) en de papieren 
archieven van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).56

Onder een archeologische waarneming verstaan we de registratie van een 
aangetroffen of gesignaleerd archeolo gisch fenomeen. Dit kan de vondst van 
een bepaald (gebruiks)voorwerp zijn of de waarneming van in de bodem 
aanwezige sporen die wijzen op menselijke activiteit in het verleden. Bij een 
waarneming gaat het om vondsten of sporen die op één moment op één 

56  Daarin zijn tevens waarnemingen verwerkt die geen archeologische vondsten of sporen heb-
ben opgeleverd: de zogenaamde “nulwaarneming”.

Tabel 4.2 
Uitgevoerde onderzoeken (1987-2009) in de 
gemeente Meerssen en bijhorende adviezen
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Overzicht van waarnemingen (in rood) in en rondom de gemeente Meerssen met als ondergrond de geomorfologische kaart
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puntlocatie zijn ontdekt. Indien later op dezelfde plaats opnieuw iets gevonden 
wordt, is dit een nieuwe waarneming. Een waarneming is dus primair een 
administratief gegeven en iets anders dan een vindplaats.
Een vindplaats is een ruimtelijk te begrenzen en/of landschappelijk te 
onderscheiden vlaklocatie, waar een of meer waarnemingen gedaan zijn. Een 
vindplaats is een concreet archeologisch fenomeen, waarin meestal diverse 
waarnemingen worden geclusterd binnen een terrein.
Zowel binnen een vindplaats als binnen een waarneming kunnen meerdere 
‘complextypen’ (grafvelden, villae, nederzettingen, etc.) van verschillende 
ouderdom aanwezig zijn.
Uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek heeft aan de eerste inventarisatie 20 
waarnemingen toegevoegd. Immers, er zijn van de gemeente Meerssen ook 
veel waarnemingen bekend die nooit gemeld zijn bij de digitale of papieren 
archieven van de RCE; deze komen voor in (privé-) archieven van diverse 
personen en instanties. 

Archief Habets

Archief Bonnefantenmuseum, Maastricht

Archief Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)

Archief Provinciaal Depot Limburg

Archief RCE (CAA en CMA)

ARCHIS

Collectie Beckers & Beckers

Collectie Pepels

Waarnemingen De Warrimont

Kartering Brounen

Inventarisatie gemeente Maastricht

Inventarisatie Jeneson

In totaal zijn dus 190 waarnemingen in het onderzoek betrokken. Dit zijn 
in principe alle beschikbare waarnemingen die zijn geïnventariseerd tot het 
ijkpunt september 2009. Dit aantal zal niet uitputtend zijn, aangezien enkele 
collecties niet in voldoende mate zijn gedocumenteerd of geraadpleegd om in 
de database verwerkt te kunnen worden. Met de geïnventariseerde gegevens 
is echter ruim voldoende informatie beschikbaar gekomen om een beeld 
van de bestaande kennis te geven en om tot betrouwbare uitspraken over de 
archeologische verwachting voor deelgebieden binnen de gemeente Meerssen 
te komen. Temeer daar in de gevolgde methodiek de geïnventariseerde 
gegevens gebruikt zijn ter toetsing van het opgestelde verwachtingsmodel.
De waarnemingen zijn verzameld in een database. 
Voor het invoeren van archeologische waarnemingen is gebruik gemaakt van 
een Access databasebestand van de RCE. Daarin zijn omwille van het overzicht 
enkele gegevens vereenvoudigd of toegevoegd. Het gegevensbestand is zodanig 
opgezet dat het waarnemingen op drie verschillende niveaus ontsluit:
1. Vindplaatsniveau: in principe wordt hier alleen basale informatie van een 

vindplaats weergegeven zoals provincie, gemeente, plaats, toponiem, 
geomorfologie, huidige toestand maaiveld en verstoring vindplaats. 

2. Waarnemingsniveau: per vindplaats kunnen meerdere waarnemingen 
worden gedaan. Per waarneming kunnen worden ingevoerd: inven-
tarisatienummer (het nummer waaronder de waarneming in het 
betreffende archief opgeslagen is), de aard van de collectie (eigenaar, 
verblijfplaats of archiefplaats van de collectie), topografische coördinaten 
en NAP-gegevens, precisie van de coördinaten, de vondstdatum, de wijze 
van verwerving, de diepte eventueel t.o.v. het maaiveld van de vondsten en 
opmerkingen.

Tabel 4.3 
Overzicht van de archieven en (particuliere) 
collecties die archeologische waarnemingen 
uit het huidige grondgebied van de gemeente 
Meerssen bevatten en die (waar mogelijk) 
geraadpleegd zijn voor het onderzoek ten 
behoeve van de Archeologische Beleidskaart 
voor de gemeente Meerssen. 
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3. Complexniveau: hier worden vondst- en/of sporencomplexen vermeld. 
Opgenomen is informatie over datering. Andere waarden zoals: 
complextype (van graf tot nederzetting of onbepaald), aantal vondsten, 
toestand van het vondstmateriaal, de cultuur (van Paleolithicum tot en 
met nieuwe tijd) en categorie (een codegewijze beschrijving van de vondst, 
bijvoorbeeld het materiaaltype) zijn opgenomen in de opmerkingen.

Met behulp van deze database is een catalogus van vindplaatsen gemaakt, 
waarvan de nummers corresponderen met de nummers op de Archeologische 
Vindplaatsenkaart (kaartbijlage 1).
De catalogus is zo opgezet dat alle vindplaatsen waar waarnemingen zijn 
gedaan die meerdere dateringen of complextypen hebben, ook meerdere cata-
logusnummers hebben gekregen. Een vindplaats waar zich bijvoorbeeld een 
Romeins villaterrein bevindt met een ijzertijdnederzetting op hetzelfde areaal 
krijgt dus twee catalogusnummers: één voor het Romeinse villaterrein en één 
voor de ijzertijdnederzetting. De 190 waarnemingen zijn als gevolg van deze 
bewerking uitgesplitst in 308 catalogusnummers (nrs. 101-408). De catalogus-
nummers 1 – 51 zijn gereserveerd voor de monumenten en voor de terreinen 
met een zeer hoge trefkans (catalogus monumenten en gebieden met zeer 
hoge trefkans).
Van bijna alle vindplaatsen zijn de coördinaten na controle opgenomen in de 
catalogus. Slechts enkele waarnemingen hadden een niet nader omschreven 
plaatsaanduiding en konden niet van coördinaten worden voorzien. 
Op de vindplaatsenkaart zijn 300 puntlocaties geplaatst. Niet afgebeeld 
zijn locaties waar slechts een enkele losse vondst op een akker of helling is 
aangetroffen of waar geen vondsten zijn gedaan.

4.4.2 Veldtoets
Een van de doelstellingen van het maken van de beleidskaart was het 
‘opschonen’ van het kaartbeeld om daarmee te voorkomen dat vindplaatsen 
onnodig beschermd worden. Dit voorkomt onnodig onderzoek en daarmee het 
maken van overbodige kosten.

Tijdens het inventariseren, controleren en waarderen van de archeologische 
waarnemingen bleek dat sommige waarnemingen een nadere studie in 
het "veld" behoefden. Dit zijn onder andere waarnemingen waarvan de 
lokalisering op basis van de opgegeven coördinaten niet overeenstemde met de 
omschrijving of fysieke ligging in het landschap. Daarnaast was van sommige 
vindplaatsen niet duidelijk in hoeverre deze nog bestonden of dat deze door 
erosie c.q. afgravingen danig verstoord waren. Om hierover meer duidelijkheid 
te verkrijgen werd m.b.v. een Edelmanboor op sommige locaties een boring 
gezet om de gesteldheid van het terrein te bepalen. Op een aantal locaties werd 
een oppervlaktekartering uitgevoerd. Als laatste zijn een aantal locaties bezocht 
die slecht visueel geïnspecteerd werden. 
In overleg met de opdrachtgever zijn 28 locaties (zie figuur 4.9) geselecteerd 
die voor de veldtoets in aanmerking kwamen. De veldtoets is uitgevoerd in de 
periode van 22-23 maart 2010. Tijdens de veldtoets is de gemeente bekeken 
vanuit archeologisch-landschappelijk oogpunt ten behoeve van het opstellen 
van een ver wachtingsmodel. Hierbij is vooral gelet op de landschappelijke 
overgang tussen het Geuldal, Maasdal en de lössterrassen, kaaplocaties, de 
ligging van de diverse droog- en beekdalen en natuurlijke waterbronnen. 
Als laatste onderdeel zijn grootschalige afgravingen gecontroleerd die op het 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) reeds zichtbaar zijn.
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De inzichten die zijn gekregen door de veldtoets zijn verwerkt in het 
opgestelde verwachtingsmodel (hoofdstuk 10) en de archeologische 
waarden- en trefkanskaart. Als gevolg van de veldtoets in samenwerking met 
bureauonderzoek zijn van één waarneming de coördinaten gewijzigd. Deze 
veranderingen worden ook doorgevoerd in ARCHIS.

Figuur 4.10 
Oppervlaktekartering tijdens veldtoets

Figuur 4.9 
Geselecteerde terreinen voor de veldtoets
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5. De bewoningsgeschiedenis van Meerssen in een regionaal 
archeologisch en historisch kader

(kaartbijlage 1, Archeologische Vindplaatsenkaart en kaartbijlage 2, 
Cultuurhistorische Waardenkaart)

In de vorige hoofdstukken is beschreven hoe de kennis omtrent de 
Meerssense archeologie tot stand is gekomen, hoe het vindplaatsenbe-
stand is opgebouwd en hoe dit op de Archeologische Vindplaatsenkaart en 
Cultuurhistorische Waardenkaart verbeeld is. In dit hoofdstuk worden de 
vindplaatsen en cultuurhistorische waarden in Meerssen geplaatst in een 
regionaal kader. Enkele bijzondere vindplaatsen en de historische kernen 
worden hierbij in detail beschreven.

5.1 De eerste bewoning in Zuid-Limburg: de jagers-verzamelaars
Ongeveer 250.000 jaar geleden werd Nederland – voor zover op dit 
moment bekend – voor het eerst door mensachtigen bewoond. Sporen 
van deze eerste bewoners zijn aangetroffen in de groeve Belvédère te 
Maastricht.57 Deze sporen geven een kijkje in het leven van een samenleving 
die leefde van jacht, visvangst en het verzamelen van vruchten, wortels, 
e.d. Deze leefwijze was dominant in het grootste deel van de menselijke 
geschiedenis. Toch beschikken we voor die lange periode slechts over een 
handvol gegevens. Het landschap is sindsdien namelijk sterk veranderd 
door bewegingen en afzettingen van sediment door de Maas, en omdat 
lösspakketten op het einde van de laatste ijstijd het oude landschap in 
Zuid-Limburg hebben afgedekt. Alleen aan de eroderende randen van de 
plateaus en in groeves komen we lagen tegen die van vóór de afdekking 
door de löss dateren. We spreken in deze tijd van een toendralandschap, een 
zeer open landschap waarbij kruiden de voornaamste vegetatie vormden, 
aangezien de temperaturen zo laag waren dat zich geen bossen konden 
ontwikkelen. Tijdens enkele warmere perioden veranderde het landschap 
in  een struiktoendra waarbij de dwergberk kon overleven. Soms werd het 
echter zo koud dat bijna alle vegetatie verdween en een poolwoestijn restte.58 
Gedurende het einde van de laatste ijstijd (Laat-Weichselien) zien we een 
opleving en een verslechtering van de vegetatie tijdens een warme en een 
koude periode, alvorens de definitieve klimaatsverbetering van het Holoceen 
begon. Zo steeg de temperatuur gedurende het Bølling Interstadiaal 
waardoor een parklandschap ontstond met berkenbossen. Ook de duindoorn 
en de jeneverbes kwamen veel voor. In de daaropvolgende koude periode 
(Vroege Dryas) maakten de berkenbossen weer plaats voor de toendra 
bestaande uit kruiden en dwergstruiken. 
Het landschap zoals we dat nu in Zuid-Limburg kennen is dus pas in grote 
lijnen ongeveer 17.000-15.000 jaar geleden gevormd op het eind van het 
Pleistoceen en in het begin van het Holoceen. Het is vanaf die tijd dat de 
mensen op ongeveer hetzelfde maaiveld hebben gewoond als wij nu, en 
dat we op akkers of bij bouwactiviteiten sporen van deze mensen kunnen 
terugvinden. Alleen in het Maas- en Geuldal zien we dat er vooral na de 
Romeinse tijd materiaal in de dalen is afgezet waardoor (pre)historische 
vindplaatsen meestal zijn afgedekt of geërodeerd door metershoge pakketten 
afgespoelde löss in het Geuldal of afgezette rivierklei in het Maasdal.

57  Roebroeks 1990.
58  Berendsen 2008.
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Figuur 5.1 
Geologische tijdsindeling, vegetatie- en klimaatkarakteristieken van het paleo- en mesolithicum voor Nederland (bron: Zagwijn 1975)
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Vanaf die tijd duurt het nog ruim 10.000 jaar totdat de mensen in Limburg 
overgingen tot akkerbouw. Tot aan die tijd leefden de mensen in tenten 
of hutten en leidden ze een nomadisch bestaan. Omdat voedselbronnen 
seizoensgebonden zijn en telkens elders te vinden waren, verplaatsten 
zij regelmatig hun kampplaatsen om zo dichtbij mogelijk bij de 
voedselbronnen te blijven. Zo zal men in het vogel trekseizoen of wanneer 
de zalmen of steuren de Maas op zwommen, eerder aan de Maas zijn 
gaan wonen, terwijl men wanneer de bessen, noten, paddenstoelen, e.d. 
in de bossen te vinden waren, verder landinwaarts zal hebben gezeten. De 
mensen gebruikten voorwerpen van gewei, bot, hout en (vuur)steen waarvan 
wij vooral het (vuur)steen terugvinden. De bewoning kenmerkt zich door 
kleine kampjes waarbinnen de verspreidingen van afval vaak niet groter 
zijn dan de grootte van de tent of de hut (meestal tussen de 5 en 10 m in 
diameter). Daarnaast zijn er soms plekken waar men regelmatig terugkeerde 
of met grotere groepen samenkwam. Op die locaties kunnen soms 
verspreidingen van afval van tientallen meters in doorsnede voorkomen. 
Ideaal voor de jagers-verzamelaars zijn de kaaplocaties in het versneden 
lösslandschap, van waaruit men een goed uitzicht over de regio had en 
dus trekkende kuddes of andere migrerende dieren goed in de gaten kon 
houden. Dergelijke gunstige locaties zijn in Meerssen en omgeving bekend 
voornamelijk aan weerszijden van het Geuldal en langs het Maasdal. Hier 

Figuur 5.2 
Vindplaatsen uit het 
paleolithicum en 
mesolithicum
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dagzomen namelijk de “oudere” Geul- en Maasterrasafzettingen waardoor 
paleolithische en mesolithische artefacten als het ware zo op te rapen zijn. 
Vondsten uit de oude- en middensteentijd in Meerssen sluiten naadloos 
aan bij deze theorie met paleolithische vondsten in het Lochterveld (cat.nr. 
132) te Geulle en het Humcovenderveld (cat.nr. 377) te Meerssen waar een 
prachtige middenpaleolithische hartvormige vuistbijl werd gevonden (figuur 
5.3)59 en mesolithische vondstlocaties als Waterval (cat.nr. 343 en 105), de 
Wijngaardsberg (cat.nrs. 190, 191, 205 en 384) te Ulestraten60 en ten zuiden 
van de Raarweg (cat.nrs. 364, 365 en 369).61 Deze laatste mesolithische 
vindplaats is in 1993 tijdens een veldverkenning ontdekt. Aan de hand 
van typologische kenmerken van de vuurstenen artefacten, die bijna alle 
vervaardigd waren uit ‘maaseitjes’, is het complex gedateerd aan het eind 
van het mesolithicum.62 De vondst van enkele halffabricaat bandkeramische 
(neolithische) dissels lijkt een relatie of contacten aan te tonen tussen de 
jagers/verzamelaars en de boerengemeenschappen die het begin markeren 
van het vroeg-neolithicum in Nederland.

De overgang tussen het paleolithicum en het mesolithicum valt samen met 
de overgang van de laatste ijstijd (Weichselien) naar het Holoceen. Deze 
overgang is gebaseerd op de blijvende klimaatsverbetering die circa 11.000 
jaar geleden begon. De eerste fase van het Holoceen (Preboreaal) werd 
gekenmerkt door een relatief snelle opwarming waardoor het open toen-
dralandschap veranderde in een gesloten boslandschap. In eerste instantie 
bestond dit bos voornamelijk uit berk, later werd de grove den dominant. De 
hoeveelheid kruiden nam sterk af. Vanaf het Boreaal arriveerden de eerste 
warmteminnende plantensoorten zoals hazelaar, de iep en de eik. De grove 
den was echter nog steeds overheersend.
Als gevolg van de stijgende temperaturen nam het aandeel van de grove 
den gedurende het Atlanticum (halverwege het mesolithicum), sterk af. Het 
klimaat was inmiddels dermate verbeterd dat de vegetatie voornamelijk uit 
warmteminnende soorten als de eik, els, iep en linde bestond. Hierbij was 
de begroeiing in de rivierdalen dichter en de soortenrijkdom groter dan op 
de hogere en drogere plateaus.63

59  De Warrimont 1994.
60  Pepels 2009.
61  Pepels 2009.
62  Van Dijk 1996.
63  Berendsen 2008; Brinkkemper et al 2005.

Figuur 5.3 
Een hartvormige vuistbijl uit 
Valkenburgvuursteen gevonden te Meerssen 
(bron: De Warrimont 1994)
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5.2 Naar een boerenbestaanseconomie en systematische exploitatie van 
de vuursteenmijnen

In het neolithicum veranderde er weinig aan de inmiddels uitgestrekte 
gemengde (eiken)bossen. Er is echter een opvallend verschijnsel in het 
pollenspectrum. Weegbree en granen doen hun intrede. Vanaf de tweede 
helft van het Atlanticum neemt het aandeel van de grassen, granen en 
kruiden alleen maar toe. Dit is het gevolg van de introductie van landbouw 
door de bandkeramiekers,64 ook wel aangeduid met de term ‘neolithisering’. 
Door het kappen van het gemengd eikenbos ontstonden open terreinen met 
grassen en kruidachtigen. 

Met de komst van de bandkeramiekers doet de akkerbouw in het 
vroeg-neolithicum in Limburg zijn intrede. ‘Bandkeramiek’, soms ook 
‘Lineaire bandkeramiek’ of ‘LBK’ (5250 en 4950 v. Chr.) is de naam 
die archeologen hebben gegeven aan de eerste landbouwerscultuur in 
Midden-Europa.65 Deze cultuur is wijd verspreid: van Roemenië tot in 
Frankrijk met in het Nederlandse Limburg de meest noordwestelijke 
nederzettingen. De naam is ontleend aan de zeer kenmerkende versiering 
van hun aardewerk. De Oudste LBK wordt gevonden in Hongarije en 
aangrenzende delen van Oostenrijk. De daar wonende jagers-verzamelaars 
keken de kunst van akkerbouw en veeteelt af van hun Balkan-buren en 
pasten die geleidelijk aan de lokale omstandigheden aan. Na een vier tot 

64  Bandkeramiekers zijn de eerste boeren die vanuit het zuiden Nederland in kwamen. Ze 
worden zo genoemd vanwege het door hen gemaakte aarderwerk (keramiek) waarop in 
banden versieringen werden aangebracht.

65  Schweitzer 2003.

Figuur 5.4 
Gegeneraliseerd pollendiagram van het Laat-
Weichselien en het Holoceen in Nederland 
(bron: Louwe Kooijmans et al 2005)
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zes generaties durende ontwikkeling, waarin niet alleen de agrarische 
kennis, maar ook woon-werkverhoudingen, eetgewoonten, gebruiksgoede-
ren en werktuigen, groepsvorming en -omvang ingrijpend veranderden, 
en waarin kampplaatsen met lichte hutten plaats maakten voor stevige 
huizen en dorpjes, begon een expansiefase. Groepjes van deze oudste 
bandkeramiekers vestigden zich steeds verder naar het westen, langs de 
Donau stroomopwaarts tot aan de Rijn. Vervolgens werd opnieuw naar 
buiten gekeken en gegaan: eerst langs de Rijn stroomafwaarts tot bij Keulen 
en tegelijkertijd (rond 5250 v. Chr.) ook naar Limburg.66 Pas ongeveer 
anderhalve eeuw later vestigden zij zich in België en, nog weer wat later, 
vanuit het Rijndal langs de Moezel, in het Parijse Bekken. 
Waar zij zich ook vestigden, de bandkeramieker trof er geen leeg landschap 
aan. Hoewel het archeologisch moeilijk direct is aan te tonen, zijn er zeker 
jagers-verzamelaarsgroepen in de buurt geweest. Wellicht is de divergente 
ontwikkeling van de culturele inventaris in de verschillende vestigingsge-
bieden voor een deel terug te voeren op de invloed van deze autochtone 
groepen. Bovendien weidden zij hun vee tenminste een deel van het jaar 
buiten de lösszone - dat lijkt namelijk de beste verklaring voor de wijd 
verspreide vondsten in het zandgebied van Midden-Limburg - en daarbij 
zullen zij ongetwijfeld met andere mensen in contact gekomen zijn.
De oudste vestigingen van de LBK in Nederland, voor zover bekend, 
zijn vrijwel op de vingers van één hand te tellen: Geleen (De Kluis en 
Janskamperveld), Elsloo (Koolweg), Stein (Keerenderkerkweg) en Sittard 
(Thien Bunder en Stadswegske). Zij bevinden zich alle aan de rand van het 
Graetheide-plateau, met onderlinge afstanden van slechts enkele kilometers, 
en steeds met uitzicht over en gemakkelijke toegang tot de dalvlakte van 
de Geleenbeek of de Maas. Het agrarische bedrijf was kennelijk succesvol, 
want al spoedig werden huizen buiten de oude vestigingen gebouwd en 
ontstonden zelfs hier en daar nieuwe nederzettingen, maar daarbij werd 
wel stug vastgehouden aan de Graetheide. Na een ingrijpende crisis in 
het Rijnland67 waarbij het aantal huizen met een kwart daalde, vond 
daarna een bescheiden uitbreiding van het ingenomen gebied plaats: 
sommigen waagden zich buiten de Graetheide, zoals in Beek, langs de 
Keutelbeek; niet echt ver weg, maar tóch. Omdat we lange tijd gedacht 
hebben dat LBK synoniem was met Graetheide, is daarbuiten nauwelijks 
gezocht, en dus kennen we daarbuiten maar enkele plaatsen. Maar sinds 
een aantal jaren weten we dat er ook in Meerssen een aantal locaties zijn 
waar bandkeramische nederzettingen zijn gelegen. Deze bevinden zich 
voornamelijk ten noordwesten van de Watervalderbeek aan de Beekerweg 
(cat.nr. 402)68 en Vlieker Eijkenweg69 (cat.nrs. 356, 358 en 361) bij 
Maastricht-Aachen Airport, net ten noorden van Ulestraten. Deze laatste 
vindplaats heeft wel degelijk sporen opgeleverd die aan een nederzetting 
toegeschreven kunnen worden. Beide vindplaatsen dateren vermoedelijk uit 
de laatste (jonge) fase van de bandkeramiek.70 Ook in het Maasdal bij Geulle 
zijn, gezien de meldingen bij Itteren-Sterkenberg en Stein-Nattenhoven, 
bandkeramische vindplaatsen te verwachten.

66  De Grooth & Van de Velde 2005.
67  Lüning 1988; Schmidt et al. 2004.
68  Pepels, in voorbereiding.
69  Tichelman 2008.
70  Vriendelijke mededeling Jim Pepels.
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Hoewel in het Geuldal nog geen resten van de bandkeramiekers 
zijn aangetroffen kunnen deze wel worden verwacht. Vuursteen was 
tijdens de periode van de bandkeramiek namelijk een van de meest 
gebruikte grondstoffen. Er zijn verschillende soorten vuursteen in de 
Heuvellandregio bekend: Rijkcholt-, Valkenburg- en Simpelveldvuursteen. 
Het Valkenburgvuursteen dat speciaal op vele plekken ten oosten van 
Meerssen voorhanden is, blijkt vooral in de latere bandkeramische perioden 
een geliefde grondstof te zijn geweest. Dit is vooral te zien in het midden- 
en laat-neolithicum wanneer de waarschijnlijk opportune winning van 
Valkenburgvuursteen overgaat in heuse mijnbouw.71 In de loop van de 
periode van de Michelsbergcultuur (MK, 4500-3500 v. Chr.) ging men over 
tot een intensievere en grootschaliger exploitatie van de vuursteenvoorko-
mens. Men beperkte zich niet langer tot het verzamelen van eenvoudig 
bereikbare knollen in secundaire positie (riviergrinden, hellingafzettingen 
of verweringslemen), maar mijnde ook moeilijk bereikbaar ‘vers’ materiaal 
uit diepe ondergrondse kalklagen. Afhankelijk van de geologische situatie 
gebeurde dat in dagbouw, zoals op de Lousberg bij Aken vlak over de 
Duitse grens, of door middel van diepe ondergrondse mijnbouw zoals in 
Valkenburg en Rijckholt. Het blijkt echter dat de meeste werktuigen in 
alle fasen van de MK en de Steingroep gemaakt zijn van lokaal, aan het 
oppervlak of in geërodeerde hellingen te verzameld materiaal.72

Op een aantal locaties rondom het Geuldal zijn unieke sporen van deze 
vuursteenwinning terug te vinden zoals bij Waterval. Toch is er maar 
weinig bekend van de woonplaatsen van deze mijnbouwers. Op vele 
plekken komen we zogenaamde vuursteenateliers (bijv. cat.nrs. 189, 192, 

71  Pisters 1986; Brounen & Ploegaert 1992.
72  De Grooth 2008, Schreurs 2005.

Figuur 5.5 
Reconstructie bandkeramische nederzetting te 
Elsloo (bron: De Grooth & Verwers 1984)
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203, 204 en 363 en 366), oftewel plekken waar het vuursteen bewerkt 
werd voor het vervaardigen van halffabricaten, tegen maar sporen van 
bewoning zijn slechts zelden bekend. Meestal blijft dit beperkt tot opper-
vlaktevindplaatsen waar voornamelijk vuursteen aangetroffen wordt. De 
vuursteenateliers komen we tegen tot ongeveer 5 km van waar de vuursteen 
gewonnen werd, dus binnen de “home-range”.73 De periode van het mid-
den-neolithicum tot aan de midden-bronstijd is voor de Zuidlimburgse 
archeologie zeer slecht gekend. Vooral kennis omtrent locatie en aard van 
de nederzettingen is schaars. De culturele identiteit van de mens achter 
de grondstof (vuursteen) blijft vooralsnog onduidelijk.74 Professioneel 
onderzoek heeft nauwelijks plaatsgevonden waardoor we hier echt kunnen 
spreken van een kennislacune.75 Het zuidelijke deel van de Wijngaardsberg 
(cat.nrs. 189, 192, 203, 204 en 383) lijkt echter hoopgevend te zijn. Hier zijn 
diverse vondsten gedaan die tot de Michelsbergcultuur gerekend mogen 
worden waaronder een splitsklingfragment van het “exotische” Romigny-
Lhéryvuursteen afkomstig uit het Parijse bekken. 

73  Brounen & Ploegaert 1992.
74  Pisters 2008.
75  Zie ook de Evaluatie van het archeologisch onderzoek in Limburg in de periode 1995-2006, 

Van der Gaauw et al. 2008a.

Figuur 5.6 
Vindplaatsen uit het neolithicum
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5.2.1 Vuursteenbewerking in Waterval, Ulestraten
Vuursteenateliers zijn op veel plaatsen in Meerssen gevonden. Een mooi 
voorbeeld zijn die op de helling en de kaap bij Waterval (cat.nrs. 134, 
344, 363, 366 en 368). Hier zijn concentraties vuurstenen werktuigen als 
schrabbers en bijlen, maar ook veel afslagen en restafval van de bewerking 
van het vuursteen aangetroffen. Vindplaatsen van vuursteenbewerking zijn 
in het algemeen herkenbaar als concentraties van vuursteenafslagen op 
kale akkers. Nadat het vuursteen gemijnd was of opgeraapt aan de steile 
hellingen langs het Geuldal waar het Valkenburgvuursteen dagzoomt óf in 
de Geul zelf, wordt het vuursteen naar een nederzetting gebracht om daar 
verwerkt te worden tot allerlei vuurstenen werktuigen. Hoewel we weten van 
diverse opgravingen dat het vuursteen in de nederzettingen werd verwerkt, 
komen buiten de bekende nederzettingen tot op vijf kilometer van het 
Geuldal vuursteenbewerkingsvindplaatsen voor van Valkenburgvuursteen.76 
Dat betekent dat het vuursteen ook buiten de nederzetting bewerkt werd. 
De algemene gedachte is dat onderweg naar de nederzetting onregelmatig 
gevormd vuursteen een eerste vorm van bewerking onderging. Hierbij werd 
de cortex of “huid” van het vuursteen met grove slagen verwijderd evenals 
enkele “rotte” plekken in het vuursteen. Het is het restproduct of “afval” 
dat overblijft nadat grote stukken vuursteen zijn bewerkt tot halffabricaten 
die in de nederzettingen vervolgens verder werden bewerkt tot bijvoorbeeld 
vuurstenen bijlen of fijnere schrapers. Soms werd ook gewoon getest of het 
vuursteen van goede kwaliteit was voor verdere bewerking. Zo hoefde men 
niet een zware last voor niets mee te slepen.
Vuursteenbewerkingsvindplaatsen komen her en der verspreid in het 
landschap voor. Ook al zijn het plaatsen waar geen grondsporen worden 
verwacht evenals mooie vuurstenen voorwerpen, toch zijn zij belangrijk 
voor de vorming van het idee hoe het prehistorische landschap werd 
gebruikt, wat de routes naar de nederzettingen zijn geweest en hoe het 
productieproces verliep. We vinden de vuursteenbewerkingsvindplaatsen 
in eerste instantie door het systematisch akkerlopen van verschillende ama-
teurarcheologen. Helaas is er nog weinig structureel onderzoek naar deze 
vindplaatsen gedaan. 

5.3 Nieuwe grondstoffen: de metaaltijden
Rond 2000 v. Chr. worden nieuwe grondstoffen gebruikt voor het maken 
van werktuigen, e.d. Naar de nieuw geïntroduceerde grondstoffen spreken 
we van een brons- en een ijzertijd. Dit betekent echter niet dat men opeens 
alles van die grondstof maakte. Met name in de bronstijd speelde vuursteen 
nog een belangrijke rol, terwijl altijd nog hout (wat we nu ook nog voor 
bv. stelen van schoppen, harken, e.d. gebruiken) en steen (nu nog zijn er 
bv. de molenstenen om graan te malen) belangrijke grondstoffen blijven. 
Kenmerkend voor de bewoning in de metaaltijden is dat men niet langer 
in geclusterde dorpjes woonde, maar in geïsoleerde boerderijen op vaak 
honderden meters van de dichtstbijzijnde buurman. Ook bouwde men 
wanneer de oude houten boerderij niet meer te repareren viel, de nieuwe 
boerderij vaak op honderden meters van de oude. Dit heeft een heel dunne 
spreiding van bewoningsresten over het landschap als resultaat. Deze 
sporen ‘concentreren’ zich vaak wel in gunstige zones in het landschap, 
maar op een veel minder uitgesproken wijze dan dit bijvoorbeeld voor de 

76  Vriendelijke mededeling Fred Brounen (RCE).

Figuur 5.7 
Halffabrikaat van een Valkenburg-vuurstenen 
bijl, gevonden nabij de Raarslakweg (bron: 
Pepels 2009)
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lineaire bandkeramiek, de Romeinse tijd of de volle middeleeuwen geldt. Dit 
betekent dat het veel moeilijker is een nederzetting uit het laat-neolithicum, 
de bronstijd of de ijzertijd te karteren dan een bandkeramische of Romeinse 
vindplaats.
Botanisch onderzoek heeft aangetoond dat het Heuvelland in deze 
periode zeer dicht bebost is geweest.77 Met name in de vroege en midden- 
bronstijd bestond het hele gebied feitelijk nog steeds uit één groot bos. 
Het landschap begint echter langzaam te veranderen door de landbouw-
activiteiten. In de late bronstijd worden kleine stukjes bos gekapt om 
akkers te kunnen aanleggen. In de ijzertijd gaat de ontbossing verder, 
waarbij de rivierdalen feitelijk kaalgekapt en daardoor grasland werden. Als 
gevolg van de verdergaande ontwikkeling van de landbouw en de daarmee 
gepaard gaande toename van het landbouwareaal, nam het aandeel granen, 
grassen en kruiden in de regio Zuid-Limburg echter ook toe ten opzichte 
van het neolithicum.78 Mogelijk ontstonden in deze periode als gevolg van 
beweiding van gekapte bosgronden al de eerste heidevelden. We zien dat de 
beuk zijn intrede doet in de bossen die vooralsnog hoofdzakelijk uit eiken 
bestaan. Dit is het gevolg van het menselijk ingrijpen in de bossen (kap 
en het laten weiden van vee), waardoor de eik geleidelijk de plaats in kon 
nemen van de linde. Ook lijkt het areaal heidegronden als gevolg hiervan 
toe te nemen. De in de lager gelegen beekdalen aanwezige elzenbroekbos-
sen bleven intact.79 Vanaf deze periode doet de haagbeuk haar intrede. Als 
gevolg van de doorgaande ontbossing zien we dat vanaf de ijzertijd een 
toename in hellingerosie optreedt waardoor meer colluvium in de dalen 
wordt afgezet.
Uit deze periode zijn nog weinig gegevens beschikbaar uit het lössgebied. 
Van de grafvelden weten we iets door met name onderzoek rond Maastricht 
en Sittard en wat ouder onderzoek bij Stein. De doden werden begraven 
onder kleine grafheuveltjes die op de löss veel minder vaak dan op de 
zandgronden omgeven zijn door een rond of vierkant greppeltje. Dominant 
is in deze tijd het cremeren van de dode, waarna die in een aardewerken 
urn of in een doek gewikkeld begraven werd. Soms werden er grafgiften 
meegegeven als aardewerken potten - mogelijk gevuld met eten of drinken 
voor de reis naar gene zijde -, sieraden of wapens. De vorm van de 
nederzettingen is nog vrijwel onbekend. Het feit dat bij bouwwerkzaam-
heden vaak een enkele kuil wordt aangetroffen wijst op een ‘extensief’ 
gebruik van het landschap zoals dit op de zandgronden goed gekend is; men 
leefde niet in plaatsvaste dorpen. Over de vorm van de huizen en andere 
elementen op het erf beschikken we echter alleen over enkele gegevens uit 
de gemeente Sittard-Geleen, waar op het Hoogveld, het Janskamperveld 
en op de Hof van Limburg delen van erven zijn blootgelegd. Voor het 
Heuvelland beschikken we slechts over enkele kuilen en losse vondsten. 
Kenmerkend voor ijzertijdnederzettingen zijn echter wel de twee 
nederzettingen die zijn opgegraven door RAAP net ten zuidoosten van 
Maastricht-Aachen Airport. Ook op de Wijngaardsberg (cat.nr. 188) zijn 
meerdere ijzertijdvondsten uit oppervlaktekarteringen bekend.80 Van belang 
is echter het archeologisch onderzoek dat in het kader van de Maaswerken 
plaatsvindt. Het Maasdal blijkt een enorme potentie te bezitten aan onder 

77  Bunnik 1999.
78  Brinkkemper et al 2005.
79  Bunnink 1999.
80  Oberndorff & Niesten 1994; Pepels 2009.
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andere vindplaatsen uit de metaaltijden. Het grafveld en de mogelijke 
cultusplaats uit de ijzertijd te Itteren-Emmaus alsmede de vindplaats te 
Itteren-Haertelstein, die recent door Archol zijn opgegraven, laten zien hoe 
het Maasdal gedurende de metaaltijden is geëxploiteerd.81

5.3.1 IJzertijdbewoning te Voulwames, Bunde
Zoals hierboven aangegeven, is in het lössgebied van de ijzertijd maar 
weinig bekend. De "zwervende" erven blijken moeilijk te lokaliseren en vaak 
wordt er slechts hier en daar een losse kuil gevonden bij werkzaamheden. 
Bij Voulwames bij Bunde (cat.nr. 236) zijn bij werkzaamheden rond de 
aanleg van een dijktracé door locale amateurarcheologen sporen gevonden 
uit de ijzertijd die een nederzetting ter plekke doen vermoeden.  Dit maakt 
deze site in de regio van belang aangezien deze het potentieel heeft veel van 
de vragen over deze periode te beantwoorden. 
In de eerste week van september 1995 is er door de (amateur) archeologen 
A.J Groenendijk, J.P. de Warrimont, F.Brounen, P. Hennekens en E. Meijs 
onderzoek verricht aan een aantal sporen. Deze waren zichtbaar geworden 
bij het verwijderen van de bouwvoor op de plaats van een dijktracé. Het 
ging om een drietal kuilen dat aardewerk bevatte met voldoende kenmerken 

81  Meurkens & Tol 2011; Van der Linde, Heunks & Van Wijk in voorbereiding.

Figuur 5.8 
Vindplaatsen uit de 
bronstijd en ijzertijd
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om een datering in de vroege IJzertijd mogelijk te maken.82 Naast deze 
kuilen werden er ook nog een aantal paalsporen onderzocht. Deze sporen 
bevatten helaas geen dateerbaar materiaal en kunnen dus niet met grote 
zekerheid gekoppeld worden aan de kuilen. Toch is dit complex aan 
vondsten en sporen een goede indicator voor het aanwezig zijn van een 
nederzetting of erf uit de ijzertijd. Ook te Ingenope bij Bunde werden 
resten van ijzertijdbewoning gevonden. In het kader van de Maaswerken 
heeft in 2008 te Voulwames een opgraving plaatsgevonden waarbij delen 
van een nederzetting uit de late bronstijd/vroege ijzertijd zijn aangetroffen. 
Uit de eerdere gedane vondsten en het nu lopende onderzoek in het 
Grensmaasgebied, wordt steeds duidelijker dat dit gebied redelijk dicht 
bewoond is geweest gedurende de (late) prehistorie in tegenstelling tot wat 
voorheen namelijk altijd werd gedacht; namelijk dat in het Maasdal bijna 
geen bewoning mogelijk is geweest door het meanderende karakter van de 
Maas.
Ook in de ijzertijd hebben in de gemeente Meerssen mensen rondgelopen 
en hun sporen in het Maasdal en op de plateaus achtergelaten. Dit 
idee wordt ook onderbouwd door ijzertijdvondsten op andere plekken 
als Wijngaardsberg, Ulestraten (o.a. plangebied Gen Eycke83) en het 
Proosdijpark in Meerssen (cat.nr. 103). De vindplaats in Voulwames is in 
ieder geval een plek van hoge archeologische waarde wat betreft sporen uit 
de metaaltijden.

5.4 Deel van een wereldrijk: Via Belgica en het Romeinse villalandschap
Een keerpunt in de geschiedenis van deze streek na de overgang op 
landbouw en daarmee het opbouwen van een sedentair bestaan, is de 
komst van de Romeinse legers en de opname in het Romeinse rijk. Dit rijk 
ging de mensen in alle aspecten van hun bestaan beïnvloeden. Men moest 
trouw zweren aan de keizer. Men moest belasting betalen of dienstplicht 
vervullen in het leger waarvoor men vaak naar veraf gelegen grensgebieden 
als de grens met Schotland of Hongarije uitgezonden werd, om opstanden 
te voorkomen van lokale groepen gesteund door hun eigen mensen in 
het leger. Men gebruikte niet langer in het dorp gemaakt handgevormd 
aardewerk, maar aardewerk dat uit speciale productiecentra in het Rijnland 
of Zuid-Frankrijk werd aangevoerd. Er ontstonden heel nieuwe nederzet-
tingsvormen als steden en legerkampen. Maastricht, Heerlen en Tüddern 
waren de dichtstbijzijnde voorbeelden van stadjes. Tongeren was de 
grootste stad die snel te bereiken was. Zo zijn er meer voorbeelden te 
noemen. Al deze zaken beïnvloedden de samenlevingen in de regio zeer 
nadrukkelijk. Veel van deze invloeden kwamen samen in een typisch nieuw 
verschijnsel op het Zuidlimburgse platteland: de Romeinse villa. Deze 
villa’s (villa rustica) vormden centra van een geheel nieuw, op grootschalige 
surplusproductie gericht landbouwsysteem, bedoeld om de vele niet zelf 
het veld bewerkende mensen in de steden en legerkampen van voedsel 
te voorzien. Daarmee werd het aanzien en het karakter van het platteland 
geheel veranderd. Daarnaast waren de villa’s met hun strakke opbouw, hun 
deels in steen gebouwde hoofdgebouw, hun badhuizen, muurschilderin-
gen, beelden, e.d. iets compleet anders dan de houten huizen die hiervoor 
overal hadden gestaan. De villa kan als een kleine nederzetting worden 

82  Groenendijk & De Warrimont 1996.
83  Delporte 2009.
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beschouwd, waar meerdere families woonden en werkten. Het meest 
bekende onderdeel van deze nederzetting is het hoofdgebouw, maar het 
complex omvatte meerdere gebouwen zoals stallen, schuren, en woonruimte 
voor de landbouwers. Bovendien hoorde daar nog het land (de fundus) bij, 
met akkers, weidegrond en bospercelen.84 De winning van kalksteen zal een 
lucratieve onderneming zijn geweest in een samenleving die met steen en 
kalk bouwde, en villa's zullen waar mogelijk deze hulpbron geëxploiteerd 
hebben. Groeven die waarschijnlijk uit de Romeinse tijd dateren zijn o.a. 
gevonden bij de Villa Herkenberg en het Ravensbosch.

De villae wijzen op een intensivering van de landbouw in deze streken, een 
vervolg op de al ingeslagen weg in het neolithicum, waarbij men steeds 
meer specialistisch te werk is gegaan.85 Het landschap wordt ook steeds 
opener door de toename van het akkerareaal en de bossen, waar iep en 
linde nog nauwelijks voorkomen, nemen in oppervlakte af. Vooral in het 
heuvellandschap zien we dat de hellingerosie meer toeneemt waardoor 
het landschap steeds glooiender wordt door de opvulling van de dalen met 
colluvium. 

84  Jeneson in voorbereiding.
85  Bunnink 1999.

Figuur 5.9 
Vindplaatsen uit de 
Romeinse tijd
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Ook in de gemeente Meerssen zijn talrijke voorbeelden bekend van Romeinse 
villae met als meest sprekende voorbeeld de villa te Onderste Herkenberg (cat.
nrs. 163, 164, 175, 195, 196, 208, 348, 354, 387 en 407) in Meerssen. Maar ook 
in Bunde (cat.nrs. 154, 155, 182, 370, 386, 394 en 395), Geulle (cat.nrs. 146 en 
160), net ten zuiden van Rothem en het Berghemmerveld te Ulestraten zijn 
waarnemingen gedaan die wijzen op Romeinse villaresten.86 Opmerkelijk 
daarbij is de vondst van een (onderste) deel van een godenbeeld dat  in 2008 
door Jim Pepels is gevonden op het villaterrein Het Hoogveld (cat.nrs. 137 en 
139).87 Het beeld stelt in grote lijnen de onderkant van de tronende godin Juno 
of Minerva voor. 
In de gemeenten Meerssen, Nuth en Valkenburg aan de Geul bevindt zich 
op een oppervlakte van circa 6 km2 de grootste concentratie Romeinse villae 
van ons land. Omstreeks 200, wanneer het Romeinse villasysteem volledig 
ontwikkeld is, is er een toppunt in het agrarisch gebruik in dit gebied.88 
We mogen echter niet vergeten dat er naast de stenen hoofdgebouwen van 
de villae ook nog houten huizen en bijgebouwen hebben gestaan, waarvan 
vrijwel niets bekend is. Ook is onbekend of er tussen de villae nog landelijke 
nederzettingen of geïsoleerde boerderijen bleven bestaan in een voortzetting 
van de ijzertijdtraditie. 
Binnen de gemeentegrenzen zijn er diverse aanwijzingen dat er ook 
Romeinse grafvelden zijn gelegen. Wellicht zijn de vondsten die zijn gedaan 
tijdens afgravingen bij de Sint Catharinakerk te Ulestraten(cat.nr. 165) 
daarvoor het beste bewijs. Daar werd namelijk Romeins importvaatwerk 
(onder andere een kommetje, drinkbeker en twee borden) vervaardigd 
van terra sigillata gevonden dat zeer goed was geconserveerd.89 Ook in de 
omgeving van Geulle (cat.nr. 157) en het Berghemmerveld (cat.nr. 393) zijn 
waarnemingen gedaan die wellicht duiden op een Romeins grafveld.
Het Heuvelland werd rond 50 v. Chr. door de Romeinen onder leiding van 
Julius Caesar veroverd, maar pas onder keizer Augustus werden maatregelen 
getroffen op bestuurlijk en logistiek terrein, die resulteerden in een uiterlijke 
transformatie van de regio. Een van de belangrijkste aspecten van deze 
transformatie is de aanleg van de weg die centra als Atuatuca Tungrorum 
(Tongeren) en Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Keulen) met elkaar 
verbond. Deze weg, die sinds kort als Via Belgica wordt aangeduid, stak bij 
Maastricht de Maas over en liep via Heerlen, Rimburg en Jülich over de 
lössplateaus. Het was één van de vele wegen in de provincie. Bij Maastricht 
liep een weg in noord-zuid richting langs de westoever van de Maas en bij 
Heerlen liep een weg in noord-zuid richting van Aken naar Tüddern en 
Xanten. In de eerste fase had een Romeinse weg een militair doel: over de 
weg konden troepen zich snel verplaatsen tussen de militaire Rijksgrens 
(limes) en het achterland. Nadat de limes definitief langs de Rijn werd 
geïnstalleerd, kreeg de Via Belgica vooral een civiele functie, als transportader 
voor mensen en producten, tussen het rurale gebied (de villae) en de stedelijke 
centra en de rest van het Romeinse rijk.90 Het exacte verloop van de weg 
tussen Maastricht en Rimburg heeft onderzoekers al sinds de het begin van de 
19e eeuw beziggehouden (Cudell schreef er al het nodige over in 1823),91 maar 

86  Pepels 2009.
87  Pepels 2010.
88  Bunnik 1999.
89  Pepels 2009, 51-53.
90   Overgenomen uit het wetenschappelijk kader Provinciaal Aandachtsgebied Via Belgica, 

Jeneson in voorbereiding.
91   Jamar 1990.
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zoals het onderzoek van RAAP in 2002/2003 heeft aangetoond, is het tracé 
nog steeds niet compleet gelokaliseerd.92 Vandaar dat de provincie Limburg 
een brede zone rondom de vermoede ligging van het tracé tot provinciaal 
aandachtsgebied heeft benoemd in de hoop meer informatie te verkrijgen over 
deze levensader die het Limburgse heuvellandschap doorkruist.

5.4.1 Villa Onderste Herkenberg
De Romeinse villa Onderste Herkenberg is één van de belangrijkste 
archeologische vindplaatsen van de gemeente Meerssen. Er wordt dan ook 
veelvuldig gerefereerd naar het archeologisch onderzoek dat ter plaatse heeft 
plaatsgevonden. Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat het - weer 
- Habets is die dit belangrijke villaterrein heeft ontdekt. In 1865 ontdekte 
hij namelijk op de akker een grote hoeveelheid Romeins bouwpuin aan 
het oppervlak. Reden genoeg om nog in datzelfde jaar een grootschalige 
opgraving te beginnen. De opgraving van het complex leverde ca. 30 
muurgedeelten op die deel uitmaken van het hoofdgebouw met kelder en 
een badgebouw.93 Op de zuidelijke helling, waar de rest van het erf zich heeft 
uitgestrekt, heeft hij verder geen onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek van Habets wees uit dat het hoofdgebouw een breedte heeft 
van ongeveer 50 m wat gezien de gemiddelde breedte voor villae in het Rijn/
Maasgebied ongebruikelijk is te noemen.94 Door de manier van opgraven 
(smalle zoeksleufjes van 2 meter breed) en vele uitgebroken muren kon 
geen volledige plattegrond herkend worden en was de interne structuur 
onduidelijk. De kamers in het gebouw hadden een gemiddelde doorsnede 
van 2 tot 4 m. De meeste muren waren gebouwd van kalksteen met een dikte 
van ongeveer een halve meter. In het noordwestelijke gedeelte bevond zich 
een kelder (5,6 x 4,9 m) waarin twee nissen in de muur zijn uitgespaard. 

92  Demey 2003.
93  Schuermans 1867; Habets 1865:209-211, 1871; Jamar 1989:188-189; De Groot 2005.
94  De Groot 2005; de gemiddelde breedte bedraagt 10-20 m (De Groot 1987).

Figuur 5.10 
Tekening van het badhuis van de villa 
Onderste Herkenberg (bron: Schuermans 
1867)
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De muren waren geheel bewaard gebleven waardoor vastgesteld kon 
worden dat het plafond 2,9 m hoog was. In het zuidwestelijk deel van het 
hoofdgebouw, achter de voorgevel, is een opmerkelijk badvertrek aangetroffen. 
Dit langwerpige vertrek (8,5 x 7,3 m) bestond uit twee baden en evenveel 
reservoirs die de baden van water voorzagen. Centraal gelegen was de haard 
die de reservoirs verwarmden. Dat de villa goed geconserveerd de tand des 
tijds was doorgekomen bleek uit het gegeven dat het stucwerk van de baden 
en de gepolijste vloer nog in zeer goede staat verkeerden. Opmerkelijk is de 
vondst van een skelet van een man die in het badgebouw met zijn gezicht 
naar beneden is gevonden. 
Habets concludeert op basis van historische bronnen, het vondstmateriaal en 
de vele sporen van brand dat de villa omstreeks 176 of 177 na Chr. door brand 
is verwoest gedurende een invasie van de Chauken95 waarbij ook de villa van 
Houthem is verwoest. Moderne archeologen zijn wat voorzichtiger bij het 
toeschrijven van dat soort calamiteiten aan bepaalde stammen.
Ten noorden van het terrein zijn de resten van een verharde Romeinse weg 
gevonden bestaande uit een grind- en kiezelbed van 10,5 m in doorsnede en 
geflankeerd door greppels. Aan de noordzijde zou (een deel van?) de weg 
begrensd zijn door een muur. De ligging van de weg is niet exact bekend. 
Hij zou parallel aan de huidige Houthemerweg hebben gelopen en tot in de 
19e eeuw in gebruik zijn geweest.96 Habets gaat er van uit dat deze weg deel 
uitmaakt van de Via Belgica. 
Op korte afstand in oostelijke richting (in feite op een belendend 
perceelgedeelte) zijn kalksteenmijnen aangetroffen die mogelijk eveneens uit 
de Romeinse tijd dateren en die op enigerlei wijze in relatie kunnen staan tot 
het villacomplex. Ook bij dit onderzoek was Habets betrokken. 
Vanaf 1982 is het terrein wettelijk beschermd en zijn in het kader hiervan 
een oppervlaktekartering en booronderzoek uitgevoerd waarbij de begrenzing 
van het villaterrein werd bepaald. Tijdens het project Actualisering 
Monumentenregister (AMR) heeft in 2000 een proefsleuvenonderzoek 
plaatsgevonden waarbij vastgesteld diende te worden wat de kwaliteit en 
omvang was van de in 1865 ontdekte resten. Daarnaast moest duidelijk 
worden wat de precieze omvang van het terrein was en of er zich nog meer 
structuren bevonden. Daartoe werden vier proefsleuven aangelegd.97 Het 
proefsleuvenonderzoek in 2000 heeft uitgewezen dat het monument, 
ondanks de opgraving en decennia (of meer) van ploegen, nog van goede 
kwaliteit is. Behalve de nog goeddeels intacte grondslag van de eigenlijke 
villa zijn op het omringende terrein vele sporen van bijgebouwen en andere 
activiteiten aangetoond en te verwachten.98 Mede gelet op de omvang van het 
gehele complex kan worden gesteld dat het één van de meest interessante en 
best geconserveerde monumenten in zijn soort is. 
Bij de aanleg van een waterbuffer in 2001 werd buiten het beschermde 
terrein Romeins muurwerk (ca 20 cm breed, ca 40 cm hoog) aangetroffen. 
Waarschijnlijk betreft het de resten van een bijgebouw dat ook tot het 
villacomplex behoorde. De fundering is weer afgedekt en dus behouden. Dit 
deel van het terrein is eveneens tot archeologisch monument benoemd.
In 2003 heeft een laatste aanvullend proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden 
aangezien het onderzoek in 2000 en de vondst in 2001 lieten zien dat 

95  De Chauken waren een Germaanse stam uit Noord-Duitsland. Zij hebben ook een (beschei-
den) rol gespeeld tijdens de Bataafse opstand.

96  Habets 1865.
97  De Groot 2005.
98  De Groot 2005.
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het villaterrein groter was dan aangenomen. Dit proefsleuvenonderzoek is 
uitgevoerd op het zuidelijke deel van het terrein en bestond uit het graven 
van negen proefsleuven. Ook hier zijn wederom resten van één of meerdere 
bijgebouwen aangetroffen, mogelijk een terrasmuur alsmede twee grachten 
waarvan de datering echter onduidelijk is.99

Alle onderzoeken tezamen hebben een beeld geschapen van een villacomplex 
met een hoofdgebouw en bijgebouwen dat axiaal is uitgelegd.100 Het 
hoofdgebouw lag op het hoogste gedeelte van een (vrij vlakke) helling met 
uitzicht over het Geuldal. Haaks op deze lag een westelijke vleugel van 
minimaal twee bijgebouwen. Een oostelijke vleugel is niet vastgesteld. Het 
erf tussen het hoofdgebouw en bijgebouwen was relatief leeg en bevatte 
voornamelijk (afval)kuilen en is vermoedelijk beplant geweest met (moes)
tuinen. Het terrein is mogelijk onderverdeeld geweest in diverse terrassen 
door middel van terrasmuren. Aan de noordzijde is een Romeinse 
(secundaire?) verharde weg gelegen.101

5.4.2 De Via Belgica in Meerssen
Het tracé van de al eerder genoemde "Via Belgica", de weg van Boulogne-
sur-Mer naar Keulen, is op circa 40 locaties tussen Maastricht en Heerlen 
mogelijk waargenomen. Veel waarnemingen zijn echter niet betrouwbaar. De 
meeste betrouwbare waarnemingen zijn gedaan in Maastricht en Heerlen. 
In het landelijk gebied is de weg maar op drie plaatsen met zekerheid 
vastgesteld: bij Houthem, Voerendaal en Rimburg. In Houthem is een 
grindlichaam met een breedte van ongeveer 17 meter aangetroffen onder 
een 2 meter dik pakket colluvium. In 1939 was deze vondst beschreven door 
Beckers & Beckers, die een dikte van 60-70 cm van het grindlichaam hadden 
geconstateerd. In 2003 is de vindplaats opnieuw gelokaliseerd.102 Door middel 
van boor- en luchtfoto-onderzoek is de weg bij Houthem in 2003 over een 
lengte van 400 meter getraceerd. De weg doorkruiste de Putweg en liep in 
west-oost richting op circa 125 m meter ten zuiden van de Vroenhof. Of de 
weg in de vroege middeleeuwen nog in gebruik was, is niet bekend. Het kan 
zijn dat hij in de tijd dat het vroegmiddeleeuwse domein Houthem ontstond 
nog gebruikt kon worden, omdat veel colluvium pas in de volle middeleeuwen 
is afgezet. Het is echter ook mogelijk dat de weg al in de laat-Romeinse 
tijd door colluvium bedekt was als gevolg van door de Romeinse landbouw 
ontstane erosie.
Ten noorden van de villa Meerssen-Onderste Herkenberg (cat.nr. 407) is 
door Habets in de 19e eeuw een Romeinse weg gevonden. Het moet gezegd 
worden dat niet vaststaat of het hier de hoofdweg of een secundaire weg of 
diverticulum betreft.103 Ook tijdens onderzoek ten zuidwesten van Rothem 
werden recent nog twee secundaire Romeinse wegen aangetroffen.104 Dit past 
in het beeld van een villalandschap met één hoofdweg, de Via Belgica, met 
aansluitend daarop een web van secundaire wegen waar de Romeinse villae op 
aan waren gesloten. 

99  De Groot 2005.
100  Het hoofdgebouw staat dan aan één van de korte zijden van het omheinde erf en de 

bijgebouwen aan beide zijden van de (denkbeeldige) lengteas. Ook kan het hoofdgebouw 
staan in het midden van één van de lange zijden waarbij de bijgebouwen zich haaks voor het 
hoofdgebouw uitstrekken.

101  Compleet overzicht van de onderzoeken bij de villa is beschreven in De Groot 2005.
102  Demey & Roymans 2004, 23
103  De Groot 2005.
104  Meurkens, Heunks & Van Wijk 2009.
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5.5 De vroege middeleeuwen: Meerssen als koninklijke verblijfplaats105

Omstreeks 250 n. Chr. raakte het villasysteem in verval. Er trad een sterke 
teruggang in de bevolking op. Door de vermindering van de exploitatie door 
het Romeinse villasysteem, ontstond er een regeneratie van het bos en een 
teruggang van de akkerbouw en veeteelt. Na een tijdelijk herstel van het 
Romeins gezag in de eerste helft van de 4e eeuw maakten sinds omstreeks 
400 Germaanse immigranten gebruik van (waarschijnlijk verlaten) villae, 
bijvoorbeeld in Voerendaal en Borgharen, om er te gaan wonen en hun 
doden te begraven. Tot blijvende nederzettingen leidde dit voor zover 
bekend hier niet. Alleen in Maastricht is vrijwel zeker sprake van bewo-
ningscontinuïteit van de Romeinse tijd tot in de middeleeuwen. 

105  De hoofdstukken 5.5 en 5.6 zijn verzorgd door drs. Henk Stoepker, Archeocoach – specialist 
middeleeuwse archeologie.

Figuur 5.11 
Via Belgica onderzoek: resultaten deelgebied 
Houthem (bron: Demey & Roymans 2004)
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Volgens historische bronnen hoorden de hier aangekomen Germanen tot 
het stamverband van de Franken. In de late 5e eeuw ontstond in Noord- 
en Midden-Frankrijk een Frankisch koninkrijk dat naar de mythische 
stamvader Meroveus het Merovingische rijk wordt genoemd. Een van de 
eerste koningen, Clovis, liet zich in 500 bekeren tot het katholieke geloof. 
Hierdoor was het Frankische rijk althans in naam gekerstend en ontstond 
er een samenwerking in wederzijds belang tussen de kerk en de koning 
en zijn volgelingen. Door erfdelingen en twisten raakte het Merovingische 
koninkrijk verdeeld. Zuid-Limburg kwam binnen het oostelijk deel, 
Austrasië, te liggen, dat tot aan de grote rivieren in Midden-Nederland reikte. 
Sinds de 6e eeuw werd Zuid-Nederland geleidelijk aan herbevolkt. Uit 
toponymische (plaatsnaamkundige) studie blijkt dat in de 7e, 8e en 9e eeuw 
nederzettingen ontstaan die als de voorgangers worden beschouwd van 
de gelijknamige dorpen. Plaatsnamen als Meerssen, Berghem, Geulhem, 
Houthem, Schin (op Geul), Etenaken, Wijlre en Epen dateren uit de 
vroege middeleeuwen. Het is echter niet zeker of de vroege nederzettingen 
precies onder de huidige dorpen begraven liggen of dat ook zij – net als in 
de ijzertijd- ‘gewandeld’ hebben, waarbij de plaatsnaam is meeverhuisd. 
Sommige plaatsnamen verraden nog dat de bewoners tot circa 1000 een 
verbasterd Latijn (‘Romaans’) spraken. In de oudste schrijfwijze van Wijlre 
‘villare’ herkennen we het Latijnse woord villa, dat nu echter niet meer op 
een Romeinse herenboerderij duidt, maar op een hof of nederzetting in het 
algemeen. In andere vroegmiddeleeuwse plaatsnamen zit het Germaanse 
woord ‘heim’ (huis, hof), zoals in Houthem (‘woning in het bos’), Rothem 
(‘woning op een ontginning’) en Berghem (‘woning op een berg’). Uit de 
naam Houthem is af te leiden dat er na de Romeinse ontginningsperiode 
weer bos was gegroeid.
De dorpen met vroegmiddeleeuwse toponiemen liggen in Zuid-Limburg 
vooral op de hogere delen van de beekdalen.106 Van hieruit konden zowel de 
hellingen als de beekdalen worden geëxploiteerd.
De vroegste middeleeuwse dorpen zijn mogelijk ontstaan vanuit een hoeve 
met bijgebouwen (een ‘hof’). Dergelijke hoven konden het centrum worden 
van een vroegmiddeleeuws landgoed, een domein, waarvan één deel, de 
Vroonhof of Vroenhof, door de heer bewoond werd, en een ander deel door 
horigen die het land moesten bewerken. In Houthem heet nog steeds een 
deel van het dorp "Vroenhof". Op zo'n domein werd vaak een kerk gesticht, 
welke later het centrum van de parochie was en waarbij de doden begraven 
werden. Voordat de mensen bij de kerk begraven werden, werden zij 
bijgezet in een grafveld op enige afstand van het dorp, zoals het hieronder te 
bespreken grafveld van Rothem.
Veel hoven met bijbehorende grond in Zuid-Nederland waren in de 7e 
eeuw in het bezit van een dynastie die naar de stamvader Pippijn als 
‘Pippiniden‘ wordt aangeduid. Dit geslacht nam geleidelijk aan de feitelijke 
macht van de koning over en in 751 werd Pippijn III met steun van de paus 
ook formeel koning. Naar zijn vader, Karel Martel, en zijn zoon, Karel de 
Grote, werd de familie nu aangeduid als de ‘Karolingers’ en hun koninkrijk 
als het Karolingische rijk. Onder de in 800 tot keizer gekroonde Karel de 
Grote (768-814) kende het Karolingische rijk zijn grootste uitbreiding en 
omvatte het grote delen van het tegenwoordige Frankrijk, Duitland, Italië 
en de Benelux. Het kerngebied was echter de regio Aken, Luik (Herstal) en 

106  Arts et al. 2007.
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Maastricht. Aken, dat al in de Romeinse tijd een belangrijk kuuroord was, 
was de favoriete verblijfplaats van de keizer.
Zowel de Merovingers als de Karolingers zagen zich als de rechtmatige 
opvolgers van de Romeinse bestuurders en het is geen toeval dat hoven van 
de koninklijke familie (het ‘koningsgoed’) vaak in voormalige Romeinse 
centra gevestigd waren. De gunstige of strategische ligging van deze locaties 
en de aanwezigheid van bouwmateriaal speelden daarbij ook een rol. Het 
bouwmateriaal was te vinden bij verlaten Romeinse villa’s. De strategische 
ligging kan bevorderd zijn door het mogelijk nog aanwezig zijn van 
Romeinse wegen.
Kennelijk was dat ook het geval in Meerssen. In 9e-eeuwse en latere bronnen 
is sprake van een palatium of palts (verwant aan ons woord ‘paleis’) te 
Meerssen, welke een onderdeel vormde van een Karolingisch koningsgoed.107 
De koning had in die tijd nog geen vaste residentie, maar reisde voortdurend 
rond, waarbij hij steeds enige tijd op zijn bezittingen verbleef. Vanuit de palts 
werd de omgeving geëxploiteerd. Rothem, Houthem, Broekhem en Geulhem 
worden beschouwd als stichtingen vanuit Meerssen, waar de koning kon 
beschikken over bouwlanden, graslanden, hout en water met watermolens.108 
Voor de bouw van de palts zijn waarschijnlijk Romeinse bouwresten gebruikt 
die in de 19e eeuw in de buurt van de kerk zijn gevonden. De Romeinse 
weg van Maastricht naar Heerlen liep in de buurt van Meerssen en de 
villa Onderste Herkenberg is daar zeker op aangesloten geweest. In de 
Karolingische tijd was dit tracé mogelijk nog bruikbaar.

107  Gussone 1998, 1999; van Berkum 2008; Habets 1888; Oberndorff & Niesten 1994.
108  Renes 1988, 49.

Figuur 5.12 
De deling van het Karolingische rijk 
volgens het Verdrag van Meerssen, 
870. (Bron: De Boer 2005)
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Na de dood van Lodewijk de Vrome, de zoon van Karel de Grote, in 840 
begon een roerige periode waarin de kleinzonen streden om hun deel in de 
erfenis. Meerssen heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. 
In 847 wordt “Marsna” voor het eerst vermeld in de geschreven bronnen. 
De naam wordt verklaard als “*Mar-is-ôniu” = aan de moerassige beek.109 In 
dat jaar vond hier een verzoeningsbijeenkomst plaats tussen de drie zonen 
van Lodewijk de Vrome onder wie in 843 bij het verdrag van Verdun het 
Karolingische rijk verdeeld was. Meerssen lag dicht bij de grenzen tussen 
de rijksdelen, centraal in het Karolingisch kerngebied, maar was onder de 
koningsgoederen waarschijnlijk geen prominente plaats, zodat men in een 
min of meer neutrale omgeving bijeen kon komen.
In 851 was er weer een verzoeningsbijeenkomst te Meerssen. In de Annales 

Bertiniani wordt gesproken van een “Marsnam palatium”.110

Een nieuwe rijksdeling had plaats in 870. Deze is bekend geworden als 
het ‘Verdrag van Meerssen’. Meerssen was echter niet de plaats waar het 
verdrag gesloten werd. Dat gebeurde ergens tussen Meerssen en Herstal, 
waarschijnlijk in Eijsden. Meerssen was tijdens de onderhandelingen 
de verblijfplaats van de koning van het Oost-Frankische rijk; in Herstal 
verbleef de West-Frankische koning. Bij het Verdrag van Meerssen werd 
het Frankische rijk definitief in tweeën gedeeld, waardoor de Europese 
geschiedenis tot op de dag van vandaag bepaald werd. Ten westen van de 
Maas kwam het West-Frankische rijk te liggen, de voorganger van Frankrijk; 
aan de oostzijde het Oost-Frankische rijk, de voorganger van Duitsland.111 
Het grensgebied, Lotharingen, het opgesplitste erfdeel van de derde, als 
eerste gestorven kleinzoon, zou meer dan 1000 jaar twistappel blijven.
Kenmerkend hiervoor is een episode die zich in 922 afspeelt bij de vesting 
Harburgum, die gelegen was bij de samenvloeiing van Geul en Maas. De 
hertog van Lotharingen, Giselbert II, had een conflict met de Franse koning 
die hem met ruiters en schepen belegerde. De hertog wist per schip te 
ontkomen en zocht bescherming bij zijn schoonvader, de Duitse keizer. 
De vesting lag niet in de gemeente Meerssen, maar waarschijnlijk bij het 
Vlaamse Herbricht op de huidige westelijke Maasoever, omdat de Geul en 
Maas toen een andere loop hadden.
In 968 wordt voor het eerst een kerk te Meerssen vermeld, die 
waarschijnlijk gewijd was aan Petrus. Pas later is het patrocinium 
overgegaan op Bartholomeus. Kerk en koningsgoed worden in 968 door de 
West-Frankische koningin Gerberga geschonken aan de Remigius-abdij van 
Reims. Gerberga, de jonge weduwe van de genoemde hertog Giselbert en 
de latere echtgenote van de Franse koning met wie Giselbert eerder vocht, 
had via haar vader of via haar eerste echtgenoot bezittingen in Lotharingen 
die zij nu schonk aan een abdij in haar nieuwe vaderland. Ook de kerk 
van Klimmen werd aan Reims geschonken. Deze abdij bezat overigens 
al een aantal gebieden in de regio, waaronder Schin-op-Geul, Beek en 
Schimmert, en in Noord-Brabant te Lith bij Oss. Volgens de schenkings-
oorkonde van Gerberga omvatte het eigendomsrecht 82 mansi (hoeven) 
met zowel bebouwd als onontgonnen land, bossen, beemden, wijnbergen, 

109  Berkel en Samplonius 2007, 291.
110  Rau 2002, 76-77.
111  In 880 volgde nog het Verdrag van Ribemont, waarbij de Schelde in plaats van de Maas grens 

werd.
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weiden, akkers, molens, wateren of waterlopen.112 Bij de kerk hoorde een 
kanunnikenstift, dat omstreeks 1130 werd omgevormd tot een proosdij met 
Benedictijner monniken.
Vermoedelijk behoorden Bunde en Ulestraten ook tot het rechtsgebied van 
de proosdij. Geulle behoorde al sinds de vroege middeleeuwen tot de abdij 
van Cornelimünster. 
Ondanks het grote historische belang van Meerssen in de vroege 
middeleeuwen is het aantal archeologische vondsten uit deze periode 
binnen het grondgebied van de gemeente beperkt. Meerssen vormt hierin  
geen uitzondering. Van de hele regio is buiten Aken en Maastricht wegens 
voornamelijk gebrek aan onderzoek archeologisch weinig bekend uit de 
vroege middeleeuwen.
Vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in Meerssen zijn het al genoemde grafveld 
van Rothem (cat.nr. 150) en het gebied aan de westzijde van de kerk in het 
centrum van Meerssen (cat.nr. 102).

5.5.1 Grafveld van Rothem
Het merovingische grafveld van Rothem is in 1942 ontdekt. Op een 
grindrijke helling in het “Krekelveldje” achter de Holstraat werden in totaal 
38 vroegmiddeleeuwse graven gevonden tijdens enkele opgravingscampag-

112  Oberndorff & Niesten 1994.

Vermoedelijke locatie palts

Figuur 5.13 
Vindplaatsen uit de middeleeuwen
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Figuur 5.14 
Grafveld van Rothem
(Bron: Braat 1956)
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nes.113 De eerste opgraving door het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) 
onder leiding van M.F.C. Bursch vond al direct in dat jaar plaats. Wegens 
de summiere informatie van het opgravingsverslag werd na de oorlog 
besloten tot een nieuwe opgraving. Deze werd uitgevoerd door W.C. Braat 
die er in slaagde om de gegevens uit 1942 te reconstrueren en een duidelijk 
overzicht te verkrijgen. Hoewel slechts in een deel van het grafveld gegraven 
kon worden, was de hoeveelheid verzamelde informatie toch voldoende 
om een aantal conclusies te trekken. Een van de belangrijkste conclusies 
was dat het grafveld waarschijnlijk was ingedeeld in een aantal secties die 
waren toegewezen aan verschillende families. Drie graven hebben een 
kennelijk voor de Nederlanden bijzondere constructie aangezien ze voorzien 
zijn van een steenpakking rond de eigenlijke grafkuil. De graven bevatten 
weinig bijgiften of waren zelfs leeg. Dat heeft tot de conclusie geleid dat 
het grafveld waarschijnlijk geplunderd is, al kort na de teraardebestel-
ling. Desondanks werden bij het onderzoek van 1953 diverse potten van 
aardewerk alsmede bronzen en ijzeren gebruiksvoorwerpen, waaronder 
messen en zwaarden aangetroffen. Sieraden van glas of brons werden 
nagenoeg niet gevonden. Slechts een aantal beenderen en één min of 
meer compleet skelet kon worden geborgen. Verondersteld wordt dat de 
overledenen in lijkkisten werden begraven, maar slechts in twee graven 
werd vergaan hout gevonden. Op basis van de vondsten kan gesteld worden 
dat het grafveld in de loop van de 6e eeuw in gebruik genomen is, waarna 
het tot mogelijk in de 8e eeuw als begraafplaats heeft gefunctioneerd.114 De 
bij Braat gepresenteerde omvang van het grafveld wordt in twijfel getrokken. 
Geenszins lijkt de  noordelijke en westelijke grens van het grafveld zoals 
deze is aangeduid door Braat bewezen.115

Ten zuidwesten van het grafveld is in het kader van toekomstige werken 
aan een hernieuwde aansluiting van de A2 op de A79 een proefsleuven-
onderzoek uitgevoerd waarbij een kuil uit de vroege middeleeuwen is 
aangetroffen.116 Dit alles wijst er op dat in de nabijheid van Rothem een 
vroegmiddeleeuwse nederzetting heeft bevonden. Ook te Klein-Berghem 
zijn er aanwijzingen dat daar een vroegmiddeleeuwse nederzetting heeft 
gelegen met mogelijk een tweetal ronde wachttorens met een doorsnede van 
drie meter.117

5.5.2 De periferie van de palts
Het ligt voor de hand de palts in de omgeving van de middeleeuwse kerk 
te zoeken in het centrum van het dorp. De kerk en de in het noorden 
aangrenzende Markt, waar later de nog te bespreken proosdij gesitueerd 
was,  liggen op een hoog punt boven de Geul. Niet ver hier vandaan, aan 
de oostzijde, lag de grote Romeinse villa Onderste Herkenberg. Aan de 
westzijde is een laag en nat gebied waar de Watervalderbeek in de Geul 
uitmondt. De landschappelijke situatie zien we terug in de plaatsnaam 
Marsna: “aan de moerassige beek”.
Onder de huidige kerk zouden resten van een 9e-eeuwse kerk zijn 
aangetroffen.118 Hoewel de aanwezigheid daarvan op zich niet onwaar-
schijnlijk is, is de achtergrond en bron van deze vondstmelding onduidelijk. 

113  Bij een latere inventarisatie is dit aantal bijgesteld tot 40 (Proos 1998).
114  Braat 1956.
115  Proos 1998.
116  Meurkens et al 2009.
117  Melding C. Eggen, in: Oberndorff & Niesten 1994, 32; Pepels 2009.
118  Geijsen 1992, 6-7; Oberndorff & Niesten 1994, 32, 87.
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Serieuze archeologische documentatie is er in ieder geval niet. 
Aan de noordzijde van de kerk, op de tegenwoordige Markt, ontdekte 
Habets in 1867 Romeins metselwerk, fragmenten van daktegels en talrijke 
aardewerkscherven. De conclusie is dat de palts waarschijnlijk gesticht is 
op de plaats van een Romeins gebouw of dat van Romeinse bouwresten 
gebruik is gemaakt.119  Op deze plaats heeft sindsdien geen onderzoek 
meer plaats gehad, maar wel is er ten westen en noordwesten van de Markt 
gegraven.
In 1996 heeft RAAP120 in verband met een bij het gemeentehuis aan te 
leggen parkeergarage geofysischonderzoek en booronderzoek verricht 
in het Proosdijpark. Het geofysische onderzoek leverde niets op. Bij het 
booronderzoek werd löss met een losse structuur opgeboord, waarschijnlijk 
colluvium of beekafzettingen. In de löss is op een diepte van 180 cm een 
Romeinse scherf aangetroffen.
In 1997 werd wegens deze zelfde parkeergarage ten noorden van het 
proosdijpark een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door de RCE.121 Hierbij 
zijn meerdere middeleeuwse ophogingspakketten waargenomen. Het 
oudste dateert vermoedelijk uit de 11e-12e eeuw. In deze pakketten werden 
enkele laat-Karolingische of 10e-eeuwse scherven gevonden, naast jonger 
materiaal. Waarschijnlijk is deze grond afgeschoven van de hogere delen 
waar de palts zich zou moeten bevinden. 
In 2008 werden proefsleuven getrokken aan de westzijde van de kerk 
in de tuin van het voormalige klooster (een gebouw uit 1938) in het 
Proosdijpark. Dit terrein ligt twee meter lager dan het niveau van de kerk. 
Het westelijk deel van de kerk ligt echter waarschijnlijk op een recente 
ophoging. Opvallend was dat er in totaal drie colluviumpakketten waren, 
die waarschijnlijk in de late prehistorie, in de Romeinse tijd en in de 
middeleeuwen zijn te dateren. Hoewel het onderzoek kleinschalig was 
om zo min mogelijk te verstoren, kon achterhaald worden dat op het 
diepste niveau, op ruim 2 meter onder het maaiveld van de kloostertuin, 
prehistorische sporen aanwezig waren onder de colluviumpakketten, wat 
er op duidt dat het gebied al voor de Romeinse tijd en voor de stichting 
van de palts bewoond of in gebruik is geweest.122 Op een hoger niveau 
zijn vondsten en nederzettingssporen gevonden uit de vroege, volle en 
late middeleeuwen en de nieuwe tijd.123 Er was geen sprake van intensieve 
bewoning en de conclusie was dat deze onderzoekslocatie zich in de 
periferie van de palts bevindt. Dit bevestigt het vermoeden dat het centrale 
gedeelte van de palts meer naar het oosten verwacht moet worden, op de 
Markt en mogelijk nog oostelijker, in de richting van het villaterrein.

5.5.3 Vroegmiddeleeuwse akker bij Aan de Maas.
In de Grensmaaslocatie Aan de Maas Zuid (cat.nrs. 215 en 217) werden bij 
het verkennende onderzoek in 1999 in boringen drie scherven van vroeg-
middeleeuws aardewerk aangetroffen op een diepte van 70 cm onder het 
maaiveld.124 De vindplaats ligt op een door klei afgedekt holocene terrasrest, 
dicht bij het pleistocene Geistingen-terras, en helt iets naar het westen af. 

119  Habets 1881; Habets 1888.
120  Orbons & Rensink 1997.
121  Spanjer 1999.
122  Van der Veeken 2009.
123  Van der Veeken 2009.
124  Polman & Rensink 2000.
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De huidige Maasbedding ligt 400 meter ten westen van de vindplaats, maar 
in de vroege Middeleeuwen liep de hoofdstroom westelijker en maakte de 
huidige Maasbedding deel uit van de Geul. 
Er werden in 2003 twee proefsleuven gegraven om te onderzoeken of 
hier sprake was van vroegmiddeleeuwse bewoning of landgebruik.125 In 
één van de proefsleuven werd op 55 cm onder het maaiveld een oude 
akkerlaag aangetroffen met een dikte van 15 cm. Dit is de laag waarin bij 
de veldverkenningen de scherven waren gevonden. De akkerlaag was in het 
profiel van de proefputten over een lengte van circa 30 meter aanwezig. De 
vindplaats heeft zich waarschijnlijk naar het oosten uitgestrekt en is door 
het Julianakanaal verstoord. Op basis van de proefsleuven kan tenminste 
een oppervlakte van 6000 m2 verondersteld worden. De akker is maar 
kort in gebruik geweest, misschien enkele decennia, misschien een of 
twee eeuwen, want aan de oppervlakte van de afdekkende kleilaag werd 
11e/12e-eeuws aardewerk gevonden. Het korte gebruik van de akker kan 
samen hangen met de dynamiek van de Maas. In de vroege middeleeuwen 
lag de vindplaats hoger dan de overstromingsvlakte van de Maas, zodat het 
terrein als akker gebruikt kon worden. In de volle of late middeleeuwen 
nam de invloed van de Maas kennelijk toe. De Maas verplaatste zich naar 
het oosten en dat kan de reden zijn geweest waarom de akker verlaten 
werd. Sporen van middeleeuwse bewoning werden in de proefsleuven niet 
aangetroffen. Uit de aanwezigheid van 12e-eeuws  aardewerk in de bouwvoor 
valt echter af te leiden dat niet ver hier vandaan in de volle middeleeuwen 
bewoning is geweest. Deze kan meer naar het oosten gelegen hebben en bij 
de aanleg van het Julianakanaal vergraven zijn.

5.6 De volle en late middeleeuwen: Meerssen opgenomen in het Land 
van Valkenburg

In de volle middeleeuwen, de periode tussen 1000 en 1250, ontstaan 
als gevolg van het tanende koninklijke gezag locale machtscentra 
‘heerlijkheden’, waarbij het huis van een heer uit kan groeien tot kasteel. De 
heerlijkheid, later het graafschap Valkenburg, kreeg bovenlokale betekenis. 
Binnen het in 1041 genoemde predium (landgoed/leengoed) Falchenberch 
(nu Oud-Valkenburg) werd een hooggelegen kasteel gebouwd, waaronder 
een stad ‘Valkenburg’ zou ontstaan. De heren van Valkenburg kregen vanaf 
de tweede helft van de 11e eeuw vrijwel geheel Zuid-Limburg in hun bezit. 
In de late middeleeuwen, tussen 1250 en 1500, wist Valkenburg zich 
uiteindelijk niet te handhaven tegen de oprukkende grootmachten Gulik, 
Gelre, Luik en vooral het hertogdom Brabant, waarmee het huis Valkenburg 
regelmatig conflicten had. In 1352 stierf de Valkenburgse dynastie uit. Niet 
veel later kwam Valkenburg in het machtsbereik van Brabant. In 1381 werd 
de hertog van Brabant erkend als graaf van de in 1356 door de keizer tot 
graafschap verheven heerlijkheid Valkenburg. Onder Brabantse controle 
vormde het Land van Valkenburg met het hertogdom Limburg, het Land 
van Dalhem en het Land van ‘s-Hertogenrade een gezamenlijke delegatie in 
de Staten-Generaal van de Nederlanden. Samen werden zij de drie landen 
van Overmaas genoemd.

Meerssen ging deel uitmaken van het Land van Valkenburg. Het werd een 
belangrijke bedevaartsplaats, nadat in 1222 in de kerk een (bloed)wonder 
plaats vond. Dat leidde tot de bouw van de gotische kerk, een pronkstuk 

125  Winter 2004.
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van de Maasgotiek, die echter kleiner was dan het huidige gebouw. Tussen 
1937 en 1938 is de kerk naar het westen verlengd. Daarbij stuitte men op 
de dagkanten van een poort van de eerdere Romaanse kerk.126 Het oostdeel 
van het huidige schip is waarschijnlijk voor 1318 voltooid. Het koor en 
dwarsschip zijn in de tweede helft van de 14e eeuw gebouwd. In 1465 werd 
na een brand127 het noordportaal gebouwd. 
Vanuit de bij de kerk horende proosdij beheerden monniken onder leiding 
van een proost de bezittingen van de abdij van Reims. Deze strekten zich 
tot nabij Wijck in Maastricht uit. Dat is af te leiden uit het feit dat de 
middeleeuwse parochie Meerssen en de oude gemeente Meerssen (tot 
een herindeling in 1920) het gebied tussen Wijck en Rothem omvatte. De 
monniken behartigden tevens de zielzorg voor de bewoners van Meerssen 
en onderhorige dorpen in de omgeving. Tot de parochie Meerssen hoorden 
de kapellen van Amby, Bunde, Houthem, Schimmert en Ulestraten. De 
proost van Meerssen was tevens persona van de kerk van Klimmen met een 
kapel te Hulsberg en van de kerk van Schin op Geul. Dat wil zeggen dat hij 
formeel pastoor was en daaruit inkomsten had. Het werk liet hij door een 
vervanger uitvoeren.
Amby, Houthem, Rothem, Klimmen, Schin op Geul en waarschijnlijk ook 
Bunde zijn vroegmiddeleeuwse nederzettingen. Schimmert, Ulestraten en 
Hulsberg zijn later ontstaan. Na 1000 werden namelijk de plateaus weer 
ontgonnen. Tot dan hadden zij sinds de neergang van het villasysteem 
waarschijnlijk als (bos)weide, houtleverancier en jachtgebied gediend. 
Op de randen van de plateaus ontstaan dorpen, zoals Ulestraten en Raar. 
In de plaatsnaam Raar herkennen we het woorden rade of rode, dat 
bosontginning betekent (‘rooien’). Omstreeks 1300 zijn de plateaus geheel 
ontgonnen wat o.a. leidt tot erosie van de hellingen.128 Door de erosie wordt 

126  Oudheidkundig Jaarboek, 1938: Monumenten in Nederland: Meerssen, 98.
127  Tweede sacramentswonder: brandwonder.
128   De Moor 2006.

Figuur 5.15 
Land van Valkenburg
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colluvium gevormd dat in de beekdalen neerslaat. Mede daardoor is nog 
zo weinig aangetroffen van de oudste nederzettingen onder of bij de nog 
bestaande dorpen.
In het kader van de Maaswerken is bij een opgraving voor een verwerkings-
bekken (ten zuiden van Voulwames) een middeleeuws erf opgegraven. Deze 
bestaat uit een bootvormig huis, een waterput en mogelijke spiekers in 
het noordelijke deel van het plangebied.129 De opgraving wordt momenteel 
uitgewerkt waardoor er nog weinig resultaten voorhanden zijn.

5.7 Nieuwe tijd(en)
In de 16e eeuw vallen de Nederlanden, waaronder het Hertogdom Brabant, 
onder het gezag van de koning van Spanje. Tijdens de tachtigjarige oorlog 
verkocht of verpandde deze heerlijke rechten om de strijd met de Republiek 
te financieren. De kopers mochten zich “heer” noemen met bijhorende 
privileges en waren leenmannen van de heer van Valkenburg. 
In de 16e en 17e eeuw zien we op het grondgebied van de huidige gemeente 
Meerssen naast het bezit van de Proosdij, de heerlijkheden Bunde (1626), 
Ulestraten (1626) en Geulle (1554).130 Belangrijkste leenmannen werden 

129  Becker & Van de Graaf in voorbereiding.
130  Oberndoff & Niesten 1994.

Figuur 5.16 
Plattegrond van de Basiliek 
(bron: Geijsen 1992)
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de heren van Hoensbroek-Geulle die tussen het einde van de 16e en het 
begin van de 18e eeuw de heerlijke rechten kochten over zowel Bunde, 
Geulle als Ulestraten. Het kasteel van Geulle (bouw omstreeks 1620) werd 
gebruikt als zetel van deze macht. Uit deze tijd stammen ook andere lenen 
binnen deze kernen zoals de Jonker Repenhof, Coninxhof, hof Ingenope, 
Ingendaal/Kalverhof, Rustenburg en de Heiligenberg te Bunde,  Hoef 
van Suytendael en Oenselderhof te Ulestraten en te Meerssen naast de 
proosdij ook Vaeshaertelt, “het goed te Meersen tusschen de bruggen” en 
het Leen te Weert (Weerterhof). De Ulestraterhof, kasteel Vliek en de hoeve 
Wijngaardsberg behoorden wellicht ook tot de lenen maar zij zijn nooit als 
leen van Valkenburg geregistreerd.131 
In 1661 werd het graafschap Valkenburg verdeeld tussen de Republiek en 
Spanje. In de Franse tijd  werd het graafschap opgeheven. Meerssen werd 
een kanton binnen het departement van de Nedermaas, waarbij ook Bunde, 
Geulle en Ulestraten werden ingedeeld. Na de splitsing van Nederland en 
België in 1839 kwam het voormalige Land van Valkenburg definitief in 
Nederland te liggen. 
De proosdij was in de 14e eeuw in handen gekomen van de hertogen van 
Brabant, de toenmalige heer van Valkenburg. In 1561 besluit paus Pius 
V dat de proosdij van Meerssen tot het eigendom van de eerste bisschop 
(Lindanus) van Roermond gaat horen. Hoewel de monniken mogen blijven 
is de macht van de proosdij daarna tanende. 
In 1611 werd de proosdij, gelegen aan de noordzijde van de kerk, overgedaan 
aan de Augustijnen. Nadat in 1794 Maastricht en het omringende platteland 
in handen van de Franse Republiek kwam, werd de proosdij opgeheven 
en voor een bedrag van 155.122 Franse ponden verkocht aan broer en zus 
Nivar uit Maastricht. Deze advocaat liet de toenmalige proosdij  als landgoed 
inrichten. Van de oorspronkelijk 820 hectare land was nog “slechts” 234 
hectare over. De proosdijgebouwen aan de noordzijde werden in 1804 
afgebroken. De waarnemingen door Habets in 1867 op het voormalige 
proosdijterrein werden boven al genoemd.
Ook de kerk kwam de periode na de middeleeuwen niet ongeschonden 
door. In 1574 is de westtoren in brand gestoken. De restanten van de toren 
stortten in 1649 in en werden in 1773 geheel afgebroken. In 1747 werd het 
restant van de kerk door storm zwaar beschadigd. Herbouw volgde in 1749. 
In de Franse tijd was de kerk enige tijd buiten gebruik. O.l.v. Joh. Kayser 
werd het schip van de kerk in 1879-1882 ingrijpend gerestaureerd. Aan de 
kerk werd een neogotische kruisingstoren toegevoegd. Het koor werd in 
1895-1901 gerestaureerd. In 1936-1938 volgde een ingrijpende restauratie 
o.l.v. Th.J. Cuypers en P. Cuypers Jr. Het schip werd met drie traveeën naar 
westen verlengd. Ter gelegenheid daarvan heeft paus Pius XI in 1938 de 
kerk tot ‘basiliek’ verheven. De laatste restauratie was in 1986-1988.132

In de negentiende en twintigste eeuw nam de bevolkingsdichtheid 
toe met een steeds groter wordende druk op het landschap als gevolg. 
De bevolkingsgroei werd voornamelijk opgevangen in de al bestaande 
gehuchten en dorpen, als gevolg waarvan deze zich begonnen uit te breiden. 
Het landbouwareaal breidde zich steeds verder uit en er ontwikkelden zich 
nieuwe industrieën. Als gevolg van nieuwe technieken in de landbouw 
nam de opbrengst per hectare toe waardoor aan de toegenomen vraag kon 
worden voldaan. De schaalvergroting van de landbouw had tot gevolg dat 

131  Oberndoff & Niesten 1994.
132  Bron: www.meerssen.nl; Oberndorff & Niesten 1994; Stoepker 2007.
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de vraag naar mest steeg. In de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw was 
die vraag zo groot dat boeren hun akkerpercelen extra gingen bemesten met 
stadsafval. Het stadsafval bestond voor een deel uit menselijke uitwerpselen 
(beer), plantenafval, straatvuil, as en ‘minder’ plantenvoedende meststoffen 
(zoals kolenas, glas en aardewerkscherven).133

Naast hout als energiebron kwam ook het gebruik van steenkool meer in 
zwang. Binnen de gemeente Meerssen werd geen steenkool gewonnen. Er 
waren echter wel groeves waar grind, kalksteen en ander hard gesteente 
werd gewonnen. De winning van dergelijke materialen gebeurde in de 
voorgaande eeuwen ook al, zij het op veel kleinere schaal. Baksteen werd 
sinds de 18e eeuw gangbaar als bouwmateriaal. Het productieproces vond 
meestal bij een kleiwinningslocatie plaats (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 5.7.1).

5.7.1 Aan de Maas Zuid - veldbrandoven (19e eeuw)
In de Grensmaaslocatie Aan de Maas Zuid werd bij het verkennend 
onderzoek in 1999 tijdens een oppervlaktekartering een laag baksteenpuin 
aangetroffen.134 In 2003 is hier een opgraving uitgevoerd. Daarbij kwamen 
de restanten van een veldbrandoven aan het licht.135 De vindplaats ligt in 
de holocene overstromingsvlakte op circa 350 meter ten oosten van de 
huidige Maas, dicht onder de steilrand van het terras in het oosten. De 
locatiekeuze is bepaald door de aanwezigheid van klei voor de bakstenen. 
Een relatie met een gebouw waarvoor de bakstenen bestemd zouden zijn, 
kon niet worden gelegd. De oven is aangelegd in een kuil, waarschijnlijk de 
kuil die de te verwerken klei heeft opgeleverd. Op de bodem van de kuil lag 
onder een puinlaag een laag gebakken stenen. Deze laag diende als basis 
waarop de te bakken stenen werden gestapeld. Tussen de te bakken stenen 
werden gangen vrijgehouden, waarin brandstof werd gestapeld. De sporen 
van deze stookgangen waren in de bodem zwart verkleurd. Als brandstof is 
steenkool gebruikt. De oven had een afmeting van circa 11,5 x 13 meter en 
is waarschijnlijk slechts een keer gebruikt. In de oven zijn naar schatting 
110.000 stenen gebakken. De bakstenen hadden een afmeting van 24 à 25 
x 11 à 12 x 5,5 à 6 cm. Dit is een formaat dat in Limburg tot in het begin van 
de 20e eeuw is gebruikt. Voor de oven in Aan de Maas Zuid is een datering 
in de tweede helft van de 19e eeuw aangenomen.
Veldbrandovens waren een algemeen verschijnsel in het rivierengebied, 
maar archeologisch onderzoek ervan had tot nog toe betrekkelijk weinig 
plaats gehad. Bij het Maaswerkenonderzoek zijn behalve de oven in Aan de 
Maas Zuid ook veldbrandovens aangetroffen in Lomm en in Itteren.136 Met 
behulp van een paleomagnetische datering is de ouderdom van deze laatste 
oven in de 1e helft van de 19e eeuw bepaald.137

5.8 Het Heuvelland in de Tweede Wereldoorlog
Gedurende de Tweede Wereldoorlog is het heuvelland diverse malen het 
strijdperk geweest van diverse oorlogshandelingen. De meest grootschalige, 
die hieronder worden genoemd, betreffen de Duitse inval vanaf 10 mei 1940  
en de bevrijding door de geallieerden in september 1944.

133  Bieleman 1992.
134  Polman & Rensink 2000.
135  Winter 2004; Stoepker 2006, 144.
136  Van de Graaf & de Kramer 2005b, 176.
137  Het onderzoek is uitgevoerd door C. G. Langereis en G.C. Duermeijer van het paleomag-

netisch laboratorium Fort Hoofddijk van de Universiteit Utrecht.
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Zuid-Limburg was in de aanloop naar de oorlog verdeeld in drie verdedi-
gingsvlakken. Meerssen lag grotendeels in het middenvak tussen de lijnen 
Urmond-Geleen-Wintraak en Hillegensberg en de lijn Itteren-Meerssen- 
kasteel Rivieren. Het werd verdedigd door het 1e bataljon van het 37e 
Regiment Infanterie bestaande, op volle sterkte, uit vier compagnieën van 
132 manschappen. Binnen het middenvak waren drie verdedigingslinies 
opgezet waarvan de derde bestond uit veldopstellingen en kazematten 
achter het Julianakanaal van Urmond tot Bunde. De belangrijkste opdracht 
van de linie was om zo lang mogelijk achter het Julianakanaal stand te 
houden en op bevel terug te trekken naar Smeermaas nadat de bruggen 
waren opgeblazen. Met beperkte middelen moest de aanval van een 
militair superieure vijand worden gekeerd.138 Uiteindelijk zouden alleen de 
kanaalbruggen van Geulle en Bunde worden opgeblazen terwijl de andere in 
Duitse handen vielen. 
Tegenover de Nederlandse verdedigers stond op de 10e mei het 6e Duitse 
leger waarvan de 35e Duitse Infanterie divisie tot taak had om de bruggen 
veilig te stellen (figuur 5.17). Bij hun opmars richting de Maas en het 
Julianakanaal kon de bescheiden defensie maar weinig weerstand bieden. 
Nog voor het einde van de dag trok het Duitse leger o.a. met behulp van 
eigen pontonbruggen het Julianakanaal en ten slotte de Maas over.

Ruim 4 jaar na de Duitse inval, op 11 september 1944 (96 dagen na 
D-day) naderde het 1e Amerikaanse leger de Limburgse zuidgrens (figuur 
5.18). Al geruime tijd daarvoor was duidelijk, door hevige beschietingen 
en bombardementen, dat de geallieerde opmars naderend was. Vooral in 
het gebied tussen Maas en Julianakanaal was de situatie chaotisch. Op de 
noordelijke hellingen van het Geuldal was een Duitse verdedigingslinie 

138  Oberndorff & Niesten 1994.

Figuur 5.17 
Duitse divisievakken (bron: Sassen 1987)
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aangebracht bestaande uit tankgrachten en schuttersputjes van waaruit 
felle beschietingen op de geallieerden plaatsvonden. Op de Schaelsberg in 
Valkenburg zijn zelfs nog een aantal schuttersputjes te zien die voor deze 
linie gegraven werden.139 In Meerssen werd vooral vanaf de Raarberg hevig 
geschoten door soldaten van de 176e divisie (een samenraapsel van allerlei 
onderdelen) waardoor de geallieerde opmars tijdelijk gestuit werd. De 
Amerikaanse aanvallers werden vertegenwoordigd door de 2e pantserdivisie 
(“Hell on Wheels”) en de 30e divisie (“Old Hickory”) van het 19e legercorps. 
Deze divisies wisten op 15 september, na de bevrijding van Maastricht, eerst 
Rothem te bevrijden waarna ze voor de Geul kwamen stil (en onder vuur) 
te liggen, vlak voor een mijnenveld. Door hulp van de lokale bewoning (de 
Meerssense knecht Kouters) werd een overgang over de Geul getoond bij de 
papierfabriek in Weert. Nadat de Geul kon worden overgestoken trokken de 
geallieerden via de flanken op waarna op 16 en 17 september de rest van de 
gemeente en bijna het gehele heuvelland kon worden bevrijd.140 De oorlog 
zou in de rest van Nederland nog bijna een jaar langer duren voordat het 
gehele land bevrijd was.

Na de Tweede Wereldoorlog nam de groei van de dorpen en steden 
in de regio, net als elders in Nederland, verder toe. Ook de landbouw 
intensiveerde na 1950. Dit kwam vooral tot uitdrukking in grootschalige 
ruilverkavelingprojecten die het aangezicht van het landschap in sommige 
delen van de regio sterk hebben veranderd. 

5.9 Historische kernen141

(Cultuurhistorische Waardenkaart, kaartbijlage 2 en Monumenten- en 
Trefkanskaart, kaartbijlage 3)
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart zijn de historische dorpskernen 
geplaatst die hieronder stuk voor stuk beschreven worden. In enkele van 

139 Van Wijk & Orbons 2009. Zie ook Delporte 2009.
140  Sassen 1987; Hendriks & Koenen 1994.
141  Dit hoofdstuk is verzorgd door drs. Henk Stoepker, Archeocoach – specialist middeleeuwse 

archeologie.

Figuur 5.18 
Marsroutes van de “Hell on Wheels” (2e pant-
serdivisie) in de westelijke mijnstreek (bron: 
Hendriks & Koenen 1994)
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deze kernen bevinden zich bekende vindplaatsen (zie de Archeologische 
Vindplaatsenkaart). Van de meeste kernen zijn echter nog geen 
archeologische gegevens bekend. Op grond van de historische gegevens 
kunnen de kernen als zeer waardevolle, potentiële archeologische vindplaatsen 
beschouwd worden. Daarom zijn zij ook geplaatst op de landelijke en de 
Meerssense Archeologische Monumentenkaart (zie hoofdstuk 9). De in dit 
hoofdstuk opgenomen catalogusnummers verwijzen naar de Catalogus van 
monumenten en gebieden van zeer hoge trefkans en naar de Archeologische 
Monumenten- en Trefkanskaart (kaartbijlage 3).
De historische kernen kunnen onderscheiden worden in nederzettingen 
in het Geul- en Maasdal die tot de periode voor 1000 terug gaan en in 
nederzettingen op het plateau waarvan aangenomen wordt dat zij pas 
na 1000 vanuit het Geul- en Maasdal gesticht zijn. De grenzen van de 
historische kernen op de Cultuurhistorische Waardenkaart van Meerssen 
zijn bepaald aan de hand van de kadastrale minuutkaart uit 1832.142 
Limburg maakte sinds 1795 deel uit van Frankrijk (de Franse republiek, 
later het keizerrijk). Dientengevolge werden bestaande Franse wetten en 
bestuurlijke maatregelen ook in ons land van kracht. Daaronder vielen 
een aantal voorschriften gericht op een uniforme belastingwetgeving voor 
het hele keizerrijk, gebundeld in de reeds in 1808 in Frankrijk ingevoerde 
Recueil Méthodique. In 1811 is op bevel van keizer Napoleon Bonaparte, 
aangevangen met het tekenen van kadasterkaarten. Doel was het invoeren 
van een landelijk grondbelastingsysteem (de tegenwoordige onroerende 
zaak belasting). De Franse voorschriften voor kadastrering bleven na de val 
van Napoleon onder het bewind van koning Willem I gewoon van kracht. 
In 1832 was heel Nederland in kaart gebracht en is het belastingsysteem 
in werking getreden.143 Het kadastrale minuutplan ligt ten grondslag aan 
de moderne kadastrale kaarten. De kadastrale kaart is zeer gedetailleerd en 
landsdekkend. De kadastrale minuutplannen van Meerssen, Bunde, Geulle 
en Ulestraten dateren uit de periode 1811-1832. Het noordelijke deel van de 
voormalige gemeente Meerssen en de voormalige gemeenten Bunde, Geulle 
en Ulestraten vormen de moderne gemeente Meerssen.
Het kaartbeeld van de kadastrale minuten en dat van de ongeveer even oude 
kaart van Tranchot en Von Müffing ( de "Tranchotkaart") van het gebied 
tussen Peel en Rijn geven een gedetailleerd beeld van het landschap en 
de bebouwing in het begin van de 19e eeuw. Een tijd waarin grote wegen 
(op een enkele aanleg door het Franse bestuur na), spoorlijnen, fabrieken, 
kanalen en grote ontginningen ontbreken. Het is verleidelijk deze kaarten 
als een sleutel tot het middeleeuwse landschap te beschouwen. Dat is echter 
maar beperkt mogelijk. Rivieren en beken zijn dynamisch en verleggen hun 
beddingen. Tegelijkertijd zijn mensen continu actief in het graven van sloten 
en het rechttrekken van beken. Sinds de middeleeuwen is er ook sprake van 
een, weliswaar beperkte, bevolkingstoename, waardoor nederzettingen op 
de kaart van 1800 een grotere omvang kunnen hebben dan enkele eeuwen 
daarvoor. Dat geldt ook voor individuele gebouwen zoals boerderijen. Deze 
kunnen vergroot of gesplitst zijn. Verbouwingen, zeker in combinatie met 
‘verstening’ waren regelmatig aan de orde. Binnen het dorp verdichtte 
de bebouwing zich. Uit losse elementen ontstond sinds de 16e eeuw de 
bekende Limburgse carréhoeve.144 Ook moet rekening gehouden worden 

142  Op de landelijke archeologische monumentenkaart zijn grenzen uit circa 1890 gebruikt.
143   In 1832 was Limburg deel van het afgescheiden België. Het Nederlands belastingsysteem 

gold nog niet voor Limburg (pas sinds 1839). Vriendelijke mededeling Frank Hovens.
144  Hekker 1981, 27.
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met een verdunning van de huishoudens sinds 1400. Volgens historici werd 
het sindsdien regel dat trouwende jongelui het ouderlijk huis verlieten, 
waardoor een huis niet meer dan twee generaties bevatte.145 Ook dit kan 
effecten hebben gehad op de nederzettingsstructuur. Een stabiel element 
vormen kerken, kastelen en sommige wegen. Middeleeuwse kerken en 
kastelen zijn vaak nog fysiek aanwezig. Zij kunnen op de vroeg 19e-eeuwse 
kaart een indicator zijn voor de plaats van oudere bewoning. Voor de overige 
gebouwen en voor de contour van de historische kern kan gelden dat de 
kans groot is dat deze in essentie een laatmiddeleeuwse situatie weerspiegelt, 
maar dat in detail allerlei afwijkingen mogelijk zijn. Voor de vroege en 
volle middeleeuwen moeten 19e-eeuwse kaarten met behoedzaamheid 
gehanteerd worden, ook al kunnen sommige nog bestaande nederzettings-
vormen volgens Renes teruggaan tot de 9e of 10e eeuw.146 Desondanks 
geven de 19e-eeuwse kaarten een landschappelijke achtergrond waartegen de 
historische ontwikkeling van de kernen goed beschreven kan worden. Om 
deze reden is in dit hoofdstuk veelvuldig gebruik gemaakt van de kadastrale 
minuten, van de Tranchotkaart, van de Gemeenteatlas van Kuyper uit 
de jaren ’60 van de 19e eeuw – goed te gebruiken in combinatie met het 
Aardrijkskundig Woordenboek door Van der Aa uit dezelfde periode – en 
van de Topografische kaart uit omstreeks 1890, de zogenaamde Bonnekaart.
Tot 1920 hoorde een groot deel van de tegenwoordige gemeente Maastricht 
bij de gemeente Meerssen. Dit betrof de omgeving van het station van 
Maastricht, de landgoederenzone en Limmel. Landschappelijk gezien 
grensde Meerssen aan het lage gebied aan de oostzijde van Wijck, waar zich 
een restgeul van de Maas bevindt. De vroegere gemeentegrens representeert 
de middeleeuwse parochiegrens, met dien verstande dat Limmel wel deel 
van de vroegere gemeente Meerssen was, maar in de middeleeuwen al een 

145  Spierenburg 1998.
146  Renes 1988, 55.

gemeentegrenzen 
anno circa 1830

huidige grens 
gemeente Meerssen 

Figuur 5.19 
De grens van de huidige gemeente Meerssen 
(blauw) ten opzichte van de gemeentegrenzen 
anno circa 1830 (rood).
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zelfstandige parochie was. Amby daarentegen was tot 1982 een zelfstandige 
gemeente, maar was in de middeleeuwen kerkelijk onderdeel van Meerssen. 

In 1982 zijn de gemeenten Geulle, Ulestraten, Bunde (en kleine stukjes 
Beek en Schimmert) bij Meerssen gevoegd. In 1990 zijn er nog kleine 
aanpassingen geweest t.a.v. de grenzen met Beek, Stein en Maastricht.

5.9.1 Meerssen
Zoals hierboven al vermeld is wordt Meerssen (cat.nr. 5) in 847 voor het 
eerst genoemd als Marsna, ‘plaats aan de moerassige beek’.147 Het dorp 
ontstond op de noordoever van de Geul, ten westen van een Romeinse villa 
rond een middeleeuwse kerk, een Karolingische palts en daarna een proosdij 
van waaruit zowel de parochie als het wereldlijk bezit bestuurd werd. De 
kerk en de vermoedelijke paltslocatie liggen 250 meter van de noordelijke 
tak van de Geul, op circa 60 meter + NAP. In deze tak bevindt zich een 
watermolen. Deze tak zal dus secundair zijn en door mensen aangelegd zijn. 
De dalbodem ligt op circa 51 meter + NAP. In het midden van de 19e eeuw 
telde de kern van Meerssen 1000 inwoners.148 De hele gemeente telde 2500 
inwoners.

147  Berkel & Samplonius 2006, 291.
148  Van der Aa 1846, deel 7, 787.

Figuur 5.20 
De gemeente Meerssen in 1866, uit:  J. Kuyper 
1981: Gemeenteatlas van Limburg (heruit-
gave), Maasbree.
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De Romeinse villa en de twee voornaamste middeleeuwse gebouwen, 
de kerk en de voormalige proosdij, zijn hierboven al besproken. 
Het proosdijpark ten westen van de kerk is gesticht in 1642 en was 
oorspronkelijk classicistisch ingericht. In 1804 werd de tuin door C.C. 
Roemers in landschapsstijl hervormd. Deze aanleg is zichtbaar op het 
kadastrale minuutplan van 1813. Deze kaart laat, evenals de enige jaren 
oudere Tranchotkaart, een hoefijzervormig, naar het oosten geopend, 
vijvercomplex zien. De noordelijke poot daarvan is bij de bouw van het 
klooster in 1936-1938 gedempt. In de Geul ligt ten zuiden van de kerk 
de eerder genoemde watermolen, waarvan het huidige gebouw in opzet 
18e-eeuws is.149

Verkeersgeografisch ligt Meerssen in de middeleeuwen en in de Romeinse 
tijd op een belangrijk punt, namelijk bij de ingang van het Geuldal vanuit 
Maastricht en bij de verbinding met Valkenburg, vanwaaruit de hoofdweg 
verder gaat naar Heerlen, Aken en Keulen. Dat geldt zowel voor de 
Romeinse Via Belgica als voor de middeleeuwse weg, de directe voorganger 
van de bestaande provinciale weg langs Houthem. Ten westen van 
Meerssen begint een hoofdweg in noordelijke richting naar Sittard. Mogelijk 
is ook hier in de Romeinse tijd een tracé geweest. In noordwestelijke 
richting de Geul volgend komt men na Bunde bij Voulwames uit bij het 
punt waar de Geul nu in de Maas stroomt. In de middeleeuwen echter lag 
de monding noordelijker, tussen Geulle en Elsloo. De Maas heeft later zijn 
weg verlegd en heeft bij Voulwames het bed van de Geul overgenomen.

149  Stenvert 2003, 256/259.

Figuur 5.21 
Centrum Meerssen, detail kadastrale minuut-
kaart Gemeente Meerssen, sectie B2, situatie 
1813.
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5.9.2 Rothem 
Rothem (cat.nr. 24) ligt tegenover Meerssen op de zuidelijke oever van 
de Geul op circa 500 meter van de zuidelijke tak op circa 52 meter + 
NAP. In het begin van de 19e eeuw is het een straatdorp langs de weg 
naar Maastricht.  In 1382 wordt deze plaats voor het eerst vermeld als 
Roetheym, een samenstelling van rode (ontginning) en heem (woonplaats). 
Rothem is gelegen aan de doorgaande, waarschijnlijk middeleeuwse weg 
van Maastricht naar Meerssen en ook het tracé van de Romeinse weg van 
Maastricht naar Heerlen moet hier ergens gelopen hebben. Zoals boven 
beschreven is in de buurt van Rothem een Merovingisch grafveld gevonden. 
Rothem kan als een nederzetting van vroegmiddeleeuwse oorsprong 
beschouwd worden, waar het grafveld mogelijk bij hoorde. Het heem-suffix 
duidt op een vroegmiddeleeuwse ouderdom. Dit suffix maakt onderdeel uit 
van plaatsnamen die al rond 700 geattesteerd zijn. De component "rode"  
slaat hier niet op de ontginning van de plateaus in de 11e eeuw en later, 
waaraan de plaatsnaam Raar herinnert. Het duidt er op dat in de Romeinse 
tijd ook in het beekdal de begroeiing was terug gekomen. Vergelijkbare 
plaatsnamen zijn Houthem en Stokhem (ook in het Geuldal), beide met de 
betekenis ‘nederzetting bij een bos’.
Aan de oostkant van Rothem ligt de zogenoemde Oliemolen (cat.nr. 51). De 
oorsprong van "de Oude Oliemolen" ligt vermoedelijk in de Middeleeuwen, 
maar dateert in elk geval van vóór 1551. Uit dat jaar komt de eerste 
schriftelijke (bewaarde) vermelding van het bestaan van de molen.150

Het molencomplex heeft de eerste eeuwen dienst gedaan als oliemolen. 
Er werden oliehoudende zaden geperst, vooral het zaad van de knolraap. 
Toen het gebruik van olie minder werd, schakelden veel molens over op 
het malen van granen. Vanaf circa 1830 deed ook de oliemolen dienst als 

150  Op 10 juni 1551 werd door schout en schepenen van de Hoofdbank Meerssen in de registers 
opgetekend dat “Meijs Mertens Olieslager van Rothem de oliemolen met huisplaats heeft 
ontvangen (via erfenis) en deze dezelfde dag heeft overgedragen aan zijn broer Gerken 
Olieslager.”

Figuur 5.22 
Uitsnede uit de Tranchotkaart, blad 73/74, 
situatie 1805-1807.
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graanmolen en vanaf circa 1850 zelfs alleen als graanmolen. Maar zij bleef 
luisteren naar de naam “de Oude Oliemolen.”
De huidige opbouw van de watermolen is gebouwd in de 18e eeuw. In 1944, 
tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de molen ernstig beschadigd door 
brand, maar werd wel gerestaureerd en tot woonhuis omgebouwd. 

5.9.3 Weert
Weert (cat.nr. 32) ligt 1,5 km ten westen van Meerssen op de noordoever 
van de Geul, op circa 100 meter van de beek, op een hoogte van circa 48 
meter + NAP. Het is een buurtschap in de oude gemeente Meerssen. Het 
gehucht Weert wordt in 1399 vermeld als Weirt.151 Weert of waard betekent 
door een rivier of water omsloten land. In het gehucht ligt de Weerterhof, 
een pachthoeve uit 1671 welke hoorde bij kasteel Vaeshartelt, dat thans in de 
gemeente Maastricht ligt.152

5.9.4 Raar
Raar (cat.nr. 9) is een buurtschap in de oude gemeente Meerssen, gelegen 
op de rand van het plateau ten noordoosten van de kom van Meerssen 
op een hoogte van circa 122 meter + NAP. Deze plaats wordt in 1347 
voor het eerst vermeld als Roder. Dat is een meervoudsvorm van Rode, 
‘bosontginning’.153

5.9.5 Bunde
De voormalig gemeente Bunde omvat het naamgevende dorp Bunde (cat.
nr. 20)  en Voulwames in het Geuldal en het gehucht Kasen daarboven 
op de plateaurand. Bunde ligt in het Geuldal op de rechteroever van de 
Geul. De kerk met naburige bebouwing ligt circa 350 meter van de beek 
op een hoogte van 46 meter + NAP. Aan de oostzijde stroomt een kleinere 
beek, die bij Brommelen in de Maas uitkomt. Een eerste vermelding 
893 als Bundene wordt betwijfeld. Zeker is een vermelding in 1202 als 
Buonde. De  betekenis van de naam is onzeker. In de naam worden zowel 
Germaanse als Romaanse als Keltische elementen gezien. Voorgesteld zijn: 

151  Berkel & Samplonius 2006, 487.
152  Stenvert 2003, 96.
153  Berkel & Samplonius 2006, 370.

Figuur 5.23 
Uitzicht vanaf Raar op de Wijngaardsberg.
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omheind terrein, bodem, grens, voet van de berg. De laatste verklaring 
is landschappelijk correct.154 Een vroegmiddeleeuwse ouderdom mag in 
ieder geval aangenomen worden. Bunde was in de middeleeuwen kerkelijk 
onderhorig aan Meerssen met een kapel gewijd aan Agnes.155 In 1613 is 
Bunde een zelfstandige parochie geworden. Het middeleeuwse kerkgebouw is 
in 1714 vervangen (waarschijnlijk op de zelfde locatie) door een gebouw dat in 
de 19e eeuw ingrijpend gewijzigd is en in 1960 is gesloten. Een nieuwe kerk 
is 400 meter oostwaarts gebouwd. In 1868 telde de gemeente Bunde 650 
inwoners. Door de aanleg van het Julianakanaal en de dichte bebouwing is het 
landschapsbeeld sterk veranderd. 
In Bunde liggen enkele hoeves, oorspronkelijk heerlijke leengoederen. 
De 18e-eeuwse Heiligenberg is de opvolger  van de middeleeuwse laathof  
(het beheercentrum van cijnzen en beleende goederen) Carteyn, dat in 
1381 als leengoed van Valkenburg vermeld wordt in het leenregister van 
Valkenburg.156 Ook de laathof van Overbunde was in 1381 een leen van 
Valkenburg. Van een kasteel Overbunde wordt vermeld dat het in 1397 in 

154  Berkel & Samplonius 2006, 83.
155  Van Veen 1923, 80. Volgens Marres & Van Agt 1962, 89 zou de kapel al in 1145 vermeld zijn.
156  Stenvert 2003, 96; Marres & Van Agt 1962, 91.

Figuur 5.24 
De gemeente Bunde in 1868, uit:  J. Kuyper 
1981: Gemeenteatlas van Limburg (heruit-
gave), Maasbree.
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brand is gestoken. In 1737 is sprake van een hoeve Overbunde, waarschijnlijk 
de opvolger van het kasteel. Deze staat op de Tranchotkaart en op de 
kadastrale minuutkaart. Om het gebouw heeft mogelijk een gracht gelegen.157 
Later is hierin een  -inmiddels gesloten – klooster gevestigd. De herenhof 
Rustenburg dateert blijkens een gevelsteen uit 1654. Oudere gegevens zijn 
niet bekend.158 De Kalverhof of Ingendael wordt in 1443 vermeld als leen van 
Valkenburg.159 De herenhof Ingenope wordt in 1381 als leen van Valkenburg 
genoemd. Het huidige gebouw is uit de 19e eeuw.160 Van het Jonker Repenhof 
en het Coninxhof is thans geen locatie meer van bekend.

5.9.6 Voulwames
Bij Voulwames (cat.nr. 38), een buurtschap in de oude gemeente Bunde, ligt 
het punt waar de Maas de bedding van de Geul heeft opgenomen, waardoor 
hier de Geul in de Maas uitmondt. Het gehucht ligt direct aan de Maas 
op circa 41 meter + NAP. In 1626 is sprake van Voulwambes. Dat betekent 
‘moerassig land’.161 

5.9.7 Kasen
Kasen (cat.nr. 19) is een buurtschap in de voormalige gemeente Bunde, 
gelegen op een uitloper van het plateau 1,5 km ten noordoosten van de kerk 
van Bunde op een hoogte van circa 109 meter + NAP. Hoewel deze plaats pas 
in de 16e eeuw voor het eerst vermeld wordt als Casen, zou de plaatsnaam 
van een Romaans naamtype zijn en afgeleid zijn van het Latijn casas, wat (4e 
naamval) ‘huizen’ betekent.162 Ook is echter een vermelding als Caswyn in 
1409 voorgedragen en een verklaring als hoeve bij een eik. Er is een theorie 
dat een Romeinse weg naar Nijmegen op de rechter Maasoever via Kasen 
gelopen heeft. Op de Locht in Kasen zouden tussen 1890 en 1892 Romeinse 
munten uit de eerste helft van de 4e eeuw zijn gevonden.163

157  Hupperetz e.a. 2005, 341.
158  Hupperetz e.a. 2005, 342; Marres & Van Agt 1962, 92; Stenvert 2003, 96.
159  Marres & Van Agt 1962, 92.
160  Marres & Van Agt 1962, 91; Stenvert 2003, 96.
161  Berkel & Samplonius 2006, 475.
162  Berkel & Samplonius 2006, 227.
163  Van den Hoven 2003, 399.

Figuur 5.25 
Centrum Bunde, detail Bonnekaart  situatie 
1921.
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5.9.8 Geulle
De voormalige gemeente Geulle omvatte een aantal gehuchten. Op 
19e-eeuwse kaarten is te zien dat in het westen het gehucht Aan de Maas 
(cat. nr. 13 ) ligt en in het oosten het gehucht Hulsen (cat. nr. 12). In het 
zuiden liggen de gehuchten Broek en Overbroek en op de grens met de 
voormalige gemeente Bunde ligt Brommelen. Op het plateau in het oosten 
liggen de gehuchten Moorveld (cat. nr. 14), Hussenberg (cat. nr. 10) en 
Snijdersberg (cat. nr. 11).  Aan de Maas was in de 19e eeuw het centrum van 
de gemeente en op de kadastrale minuut staat hierbij ‘Geulle Dorp’. Hier 
stond en staat de aan Martinus gewijde parochiekerk. Door de aanleg van 
het Julianakanaal in 1931 werd het dorp in twee delen gescheiden. De naam 
Geulle ging over op het oostelijke deel, het eigenlijke Hulsen. Broek en 
Overbroek kwamen ook aan de oostzijde van het kanaal te liggen en heetten 
sindsdien Westbroek (cat. nr. 22) en Oostbroek (cat. nr. 26). 
Aan de Maas en Brommelen zijn de oudste nederzettingen in de voormalige 
gemeente Geulle. Van hieruit zijn de natte gebieden (Broek en Overbroek) 
en het plateau (Moorveld, Hussenberg) ontgonnen.164

De naam Geulle is afgeleid van het gelijknamige riviertje de Geul, waaraan 
het dorp oorspronkelijk lag. De Maas stroomde in de middeleeuwen twee 
kilometer westwaarts. Tussen de 12e en de 15e eeuw verlegde de Maas bij 
een overstroming haar loop naar de Geulbedding, waardoor Geulle aan de 
Maas kwam te liggen. 
In 817 zou het dorp door Lodewijk de Vrome, de zoon van Karel de Grote, 
zijn geschonken aan de abdij van Kornelimünster bij Aken.165 Deze 
vermelding wordt echter niet bevestigd door Berkel & Samplonius, Künzel 
e.a. en Gysseling. Als eerste vermelding geldt 908. Dan wordt echter niet de 
plaats, maar de naam van de rivier Gulia genoemd.166 Het Oudnederlandse 
woord ‘gulja’ betekent ‘smal water’, feitelijk niets anders dan het bestaande 
zelfstandig naamwoord ‘geul’. In 1835 wordt de plaats Hulsen voor het eerst 
vermeld. De naam betekent ‘nederzetting bij een hulstbosje’.167

164  Renes 1988, 62.
165  Van den Hoven 2003, 405. Hupperetz e.a. 2005, 338. Marres 169/175.
166  Berkel & Samplonius 2006, 149; Künzel e.a. 1988, 149; Gysseling 1960, 420 geeft zelfs 1196 als 

eerste vermelding.
167  Berkel & Samplonius 2006, 214.

Figuur 5.26 
Kasen
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Figuur 5.27 
Kasteel Geulle

Figuur 5.28 
Sint Martinuskerk te Aan de Maas
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Figuur 5.29 
De gemeente Geulle in 1867, uit:  J. Kuyper 1981: Gemeenteatlas van Limburg (heruitgave), Maasbree.
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Tot 1298 zou Geulle eigendom blijven van Kornelimünster. In dat jaar werd 
het aan Walram van Valkenburg verkocht waardoor het bij het Land van 
Valkenburg ging behoren. In 1554 werd het een zelfstandige heerlijkheid.168

Geulle was in de middeleeuwen een zelfstandige parochie met – in het 
tegenwoordige Aan de Maas –  een kerk gewijd aan Martinus.169 De kerk 
wordt in 1298 voor het eerst vermeld. Het oudste deel van het bestaande 
kerkgebouw is de mergelstenen toren uit de 14e eeuw. Ten zuiden van 
de kerk ligt kasteel Geulle, het bestuurlijk centrum van de voormalige 
heerlijkheid Geulle. Het kasteel van Geulle is in 1620 gebouwd voor de 
toenmalige heer Walter van Hoensbroek. Het hoofdgebouw is afgebroken in 
1847. Het boerderijgedeelte resteert. In Geulle bevindt zich een watermolen 
uit 1878.170

5.9.9 Brommelen
Brommelen (cat nr. 21) is een gehucht in de voormalige gemeente Geulle 
gelegen aan het Geulke, een zijbeekje van de Maas, op 500 meter ten oosten 
van de Maas op een hoogte van circa 42 meter + NAP. De plaatsnaam 
Brommelen betekent ‘nederzetting bij een braamstruik’. In 1391 is een 
vermelding Brommelen, maar die is niet helemaal zeker. In de 16e eeuw 
wordt de plaats zeker genoemd.171

5.9.10 Moorveld
Moorveld (cat. nr. 14) is een gehucht in de voormalige gemeente Geulle, 
deels in de voormalige gemeente Ulestraten, gelegen op circa 1,7 km 
ten zuidoosten van de parochiekerk, aan de rand van het plateau op een 
hoogte van circa 101 meter + NAP. In 1835 wordt deze plaats vermeld als 
‘Moerveld’, wat moerassig veld betekent.172 De rand van het plateau herbergt 
een groot bos (Geulse- of Bunderbos) waar vele natuurlijke waterbronnen 
zijn gelegen. Tot 1982 lag dit dorp grotendeels in de gemeente Geulle. 
Waalsen zou een andere naam zijn voor Moorveld.173

168  Hupperetz e.a. 2005, 338/340.
169  Van Veen 1923, 82.
170  Stenvert 2003, 122. 
171  Berkel & Samplonius 2006, 79.
172  Berkel & Samplonius 2006, 303.
173  Van de Hoven 2003, 410.

Figuur 5.30 
Centrum Geulle, detail kadastrale minuutkaart 
Gemeente Geulle, situatie 1811-1832
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5.9.11 Ulestraten
De voormalige gemeente Ulestraten (cat. nr. 15) omvat het naamgevende 
dorp en de gehuchten Genzon, Vliek (cat. nr. 16), Schietecoven (cat. nr. 18), 
Waterval (cat. nr. 8), Groot en Klein Berghem (cat. nr. 17) en de oostzijde 
van Moorveld op het plateau en het gehucht Humcoven (cat. nr. 23) aan 
de voet van het droogdal dat naar Ulestraten leidt. Ulestraten was tot aan 
1833 kerkelijk onderhorig aan Meerssen en had een kapel gewijd aan 
Catharina.174 In 1806 is op de plaats van de kapel een kerk gebouwd. Anders 
dan Geulle en Bunde in het Geuldal, welke even oud als Meerssen kunnen 
zijn, is Ulestraten een secundaire nederzetting op het plateau. Van 1626 tot 
1794 was Ulestraten een heerlijkheid in het Land van Valkenburg.
Ulestraten ligt 3,1 km ten noordoosten van het centrum van Meerssen langs 
een noordoost-zuidwest gericht droogdal op een hoogte van circa 111 meter 
+ NAP. Het dorp wordt in 1335 voor het eerst vermeld als “Hulenstroten”. 
De naam wordt verklaard als een samenstelling van ‘oele’ (laagliggend land, 
vochtige plek) en het meervoud van ‘stroet’ of ‘stroot’. Dat betekent ‘drassige 
plek met kreupelhout’.175 

174  Van Veen 1923, 82.
175  Berkel & Samplonius 2006, 453.

Figuur 5.31 
De gemeente Ulestraten in 1866, uit: J. Kuyper 
1981: Gemeenteatlas van Limburg (heruitgave), 
Maasbree.
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Ten zuidwesten van Ulestraten ligt kasteel Vliek. Het huidige gebouw is 
een buitenplaats van omstreeks 1725. Uit de 14e eeuw is een geslacht Van 
Vliek bekend, maar het is niet zeker of zij hier woonden.176 De Ulestraterhof 
was een waarschijnlijk omgrachte laathof van de proosdij van Meerssen. 
De geschiedenis kan tot de middeleeuwen terug gaan. Het huidige complex 
dateert uit de 18e eeuw, maar bezit een gevelsteen met het jaartal 1649.177

5.9.12 Waterval
Waterval (cat. nr. 8) is een gehucht in de voormalige gemeente Ulestraten. 
Het ligt bij een droogdal op het plateau op circa 90 meter + NAP, 2 km 
ten noordoosten van de kern van Meerssen. In 1400 is er sprake van een 
geslachtsnaam ‘van Waterval’.178 Hier ontspringt de Watervalder beek die 
ten westen van de kerk van Meerssen in de Geul stroomt.

176  Stenvert 2003, 367; Hupperetz  e.a. 2005,344.
177  Stenvert 2003, 367; Hupperetz  e.a. 2005,343.
178  Berkel & Samplonius 2006, 485.

Figuur 5.32 
Centrum Ulestraten, detail kadastrale minuut-
kaart Gemeente Ulestraten, situatie 1811-1832

Figuur 5.33 
Waterval
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5.9.13 Schietecoven
Schietecoven (cat. nr. 18) is een gehucht in de voormalige gemeente 
Ulestraten op de plateaurand aan de westzijde van het droogdal naar 
Ulestraten. Deze plaats wordt in 1501 voor het eerst vermeld als Schitekoven. 
In de plaatsnaam zit het woord ‘hof’, maar de betekenis van ‘Schite’ is 
onbekend.179 Schietecoven ligt op circa 109 meter + NAP, 2 km ten noorden 
van de kern van Meerssen.

5.9.14 Humcoven
Humcoven (cat. nr. 23) is een gehucht in de voormalige gemeente 
Ulestraten. In 1660 wordt de plaats Humcoven voor het eerst vermeld. De 
naam betekent ‘hofstede van Heimo of Hummo.180 Humcoven ligt aan de 
Watervalder beek op circa 68 meter + NAP, 1 km ten noorden van de kern 
van Meerssen, aan het begin van het droogdal naar Ulestraten.

5.9.15 Oenselderhof
In het uiterste noordoosten van de tegenwoordige gemeente Meerssen 
ligt de Oenselderhof (cat. nr. 7), welke voorheen deel uitmaakte van de 
gemeente Beek. Dit is een L-vormige hoeve die in ieder geval terug gaat tot 
de 17e eeuw.181

5.10 Het cultuurlandschap
(Cultuurhistorische Waardenkaart, kaartbijlage 2)
In de historische geografie tracht men door de studie van oude kaarten 
de oude indeling van het landschap te reconstrueren. Paleo-ecologisch 
onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de vegetatie en de geteelde 
gewassen.182

Uit historisch-geografisch onderzoek blijkt dat een groot deel van 
het grondgebied van de gemeente Meerssen een sinds circa 1830 
weinig veranderd verkavelingspatroon heeft. Dit is aangegeven op de 
Cultuurhistorische Waardenkaart van Meerssen, waarin gebruik gemaakt 
is van gegevens van Renes.183 De grondslag van dit verkavelingspatroon 
is gelegd in de volle en late middeleeuwen. In deze periode maakte het 
vroegmiddeleeuwse landbouwsysteem waarbij de nederzettingen - althans 
zo wordt aangenomen- over een klein areaal aan cultuurgrond beschikten, 
plaats voor een grootschaliger systeem - althans op het plateau - waarbij de 
graanbouw door invoering van het drieslagstelsel werd geïntensiveerd. Het 
akkerland werd in drieën verdeeld, waarbij steeds één deel braak lag. Het 
sinds de Romeinse tijd weer aanwezige bos werd na 1000 op het plateau 
met uitzondering van de steile hellingen gekapt en er ontstond een open 
landschap. Verkaveling in grote blokken kan duiden op grootgrondbezit. 
Verkaveling in brede stroken, die we vooral op het plateau zien, kan duiden 
op een systematische ontginning. Later zijn de kavels als gevolg van 
splitsing wegens erfdeling en het ontstaan van een klasse van keuterboeren 
kleiner geworden.184 Ook de kloosters droegen hun steentje bij aan deze 
ontginningsgolf. Omdat ze over meer kapitaal en mankracht beschikten, 

179  Berkel & Samplonius 2006, 398.
180  Berkel & Samplonius 2006, 214.
181  Stenvert 2003, 318.
182   Bunnik 1999; Kooistra 1996.
183   Situatie 1988. Kaartbijlage bij Renes 1988.
184   Renes 1988, 81-83.
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konden ze dat systematischer en grootschaliger doen dan de individuele 
boeren. Als men voor het jaar 1000 door het gebied dat we nu Limburg 
noemen zou hebben gereisd, zou men het niet herkend hebben. Overal 
was nog bos, al was het door gebruik als bosweide op diverse plaatsen 
relatief open, en de natuur had de overhand. Na de grote ontginningen uit 
de periode 1000-1300 was dat wel anders. Men kan in principe stellen dat 
toentertijd de basis is gelegd voor het huidige landschap. De meeste huidige 
steden, dorpen en belangrijke wegen zijn destijds ontstaan.185

Ook het wegenpatroon, althans dat van de veldwegen, kan eeuwenoud zijn. 
Van een aanzienlijk deel van de veldwegen in de gemeente Meerssen wordt 
aangenomen dat zij tot de middeleeuwen terug gaan. Van enkele wordt zelfs 
een ontstaan in de Romeinse tijd vermoed. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat wegtracé's eeuwenoud kunnen zijn en dat bepaalde paden of routes al 
in de prehistorie ontstaan zijn, eenvoudigweg omdat zij door het landschap 
bepaald worden. Deze oude wegen zijn nu vaker nog in het landschap 
herkenbaar als holle wegen. De meeste holle wegen ontstonden doordat 
men bestaande afwateringsgeulen gebruikte als toegangswegen naar de 
hoger gelegen landbouwgebieden en het plateau. Omgekeerd kwam het ook 
voor dat bestaande wegen gingen fungeren als waterafvoer.
Doordat er geen vegetatie meer op de paden kon groeien, waren deze, vooral 
op een helling, gevoelig voor erosie waardoor ze hol uitsleten ten opzichte 
van hun directe omgeving. Echte wegenbouw met aanleg van verharding 
komt in deze regio buiten de steden alleen in de Romeinse tijd voor en 
daarna pas weer rond 1800. Ook in de Romeinse tijd waren niet alle wegen 
echte wegen. Alleen van de Via Belgica is zeker dat deze een bestrating 
had. Daarom is het beter om te spreken van Romeinse wegen en Romeinse 
routes.
Een ander kenmerkend cultuurlandschappelijk fenomeen in deze regio zijn 
de graften (houtwallen). Deze lopen evenwijdig aan de hoogtelijn en kunnen 
qua ouderdom terug gaan tot de ontginningsperiode. Om de hellingerosie 
tegen te gaan, werden tegen de dalhellingen en op perceelsgrenzen heggen 
aangeplant. Deze begroeide wallen fungeren als barricades tegen erosie. Na 
verloop van tijd ontstond ter plaatse van de heggen een terras met aan de 

185  Venner, 2000, 120-123.

Figuur 5.34 
Graft op de Wijngaardsberg
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dalzijde van de heg een steilrand; een zogenaamde graft. Aan de heuvelzijde 
van de heg bestaat de bodem uit colluvium, terwijl zich aan de dalzijde 
geërodeerde gronden bevinden.
Omdat omlaag spoelende löss archeologische vondsten kan verplaatsen, 
fungeren de graften ook als ‘find traps’. Vaak zijn ze in het huidige 
landschap niet meer als zodanig herkenbaar, maar wel op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN).

5.11 Groeven186

Een bescheiden deel van het cultureel erfgoed van de gemeente Meerssen 
wordt gevormd door de ondergrondse kalksteengroeven. In totaal gaat het 
om vijf groeven die zich (deels) binnen het grondgebied van de gemeente 
Meerssen bevinden. Het gaat daarbij om de volgende groeven: groeve 
Herkenberg, groeve Oly, Watergrot, groeve IJzeren Kuilen en de groeve 
Schenk.187 De eerste is gelegen net ten zuidoosten van de Romeinse villa 

Onderste Herkenberg en de overige vier zijn gelegen aan of in de zuidelijke 
Geuldalhelling. De oudste groeve is vermoedelijk die bij de Herkenberg. 
Het betreffen hier door mensenhanden gemaakte onderaardse gangen. 
Ondergrondse delfstofwinning heeft in Zuid-Limburg een lange 
geschiedenis, van prehistorie tot heden, die nauw verbonden is met de wijze 
waarop de hier wonende mensen gebruik maakten van de mogelijkheden 
die het landschap hen bood. De eerste ontginning had in open groeven 
plaats, de latere ondergronds. De kalksteengroeven zijn gemaakt om mergel 
te winnen, hetzij als losse kalk voor onder andere de landbouw, hetzij in de 
vorm van blokken kalksteen, voornamelijk als bouwmateriaal. 
Net als in de ‘bovengrondse’ archeologie is de mate van gaafheid en 
conservering een belangrijk criterium om cultuurhistorische waarde te 
meten. Veel groeven zijn op grond van hun gaafheid en conservering als 
waardevol cultuurhistorisch monument te beschouwen. Behalve cultuur-
historische waarde hebben onderaardse kalksteengroeven ook waarde als 
geologisch fenomeen wegens de daar aanwezige fossielen en gesteenten. 
Ook flora- en faunawaarden zoals overwinterende vleermuizen zijn in de 
groeven aanwezig. Dit valt echter buiten het bestek van deze rapportage. 
Het cultuurlandschappelijke aspect is dat groeven het relict zijn van een 
menselijke ingreep in het landschap, vergelijkbaar met een graft, een 
molenbeek of een verkavelingspatroon. De ingreep, het graven van de 
groeve, was geen doel op zich zoals dat bij een gebouw het geval is, maar 
een effect van het doel, delfstofwinning. De overeenkomst met gebouwde 
monumenten is dat groeven in functionele zin als ondergrondse gebouwen 
gezien kunnen worden. Zij hebben onderdak geboden aan mens en dier, 
als woonplaats, schuilplaats of gebruiksruimte. Ook zijn zij, net als gewone 
gebouwen, van binnen soms versierd. 
De verbinding met de archeologie is het onderaardse aspect, de soms hoge 
ouderdom en de primaire functie van groeven. Delfstofwinning is ook een 
archeologisch onderzoeksthema. Een belangrijk punt van overeenkomst, 
vooral in juridische zin, is dat het bij groeven – net als bij bovengrondse 
archeologie – gaat om terreinen, waarin zich onroerende zaken van 
oudheidkundige waarde bevinden.

186  Deels overgenomen en aangevuld uit Van Wijk & Orbons 2009.
187  Met dank aan Joep Orbons, Souterrains voor de precieze plaatsaanduiding van deze groeven.



102 Beleidsadvieskaart Meerssen

De kalksteen heeft drie basistoepassingen opgeleverd, die voor de 
geschiedenis van het heuvelland van belang zijn geweest:
Als eerste zijn er de in de kalksteen aanwezige vuurstenen. Deze zijn als 
eerste ontgonnen. Al in het neolithicum, de laatste fase van de steentijd, 
wordt vuursteen in speciale mijnen gewonnen. Vuursteen is een van 
de hardste natuurlijk voorkomende gesteenten en daarom zeer geschikt 
om werktuigen van te maken. Ervaren vuursteenbewerkers kunnen met 
de juiste technieken de ruwe vuursteenknollen omvormen tot bijzonder 
bruikbare bijlen, messen, sikkels en andere werktuigen. In Valkenburg 
zijn de Plenkert en de Biebosch voorbeelden van vuursteenmijnen. Maar 
er zijn meer plaatsen waar vuursteen ontgonnen is. Deze zijn echter vooral 
te vinden in de dalwanden rondom Valkenburg. Deze prehistorische vuur-
steenmijnbouw bestond uit kleinschalige ontginningen in open kuilen, 
maar ook uit ondergrondse mijnbouw zoals aan de Plenkertstraat in 
Valkenburg. 
Ten tweede is de kalksteen gebruikt in de landbouw. Dit gaat zeker al terug 
tot de Romeinse tijd. De Romeinse schrijver Plinius Secundus (23-79 n. 
Chr.) verhaalt in de Naturalis Historiae over de in deze regio woonachtige 
Eburonen, een Keltische volksstam, die een witte, gemalen steen gebruikten 
om het land te verbeteren. Het zal gegaan zijn om gedeeltelijk gemalen, 
ongebrande kalk die langzaam in de grond wordt opgenomen. In zijn boek 
wordt zelfs gesproken over schachten tot 100 voet diep (30 meter). Van deze 
Romeinse ontginningen zijn waarschijnlijk de groeven bij de Herkenberg 
te Meerssen de enige die in Nederland bekend zijn en mogelijk ook een 
groeve bij de IJzeren kuilen. Vanaf de Romeinse tijd komt de techniek van 
kalkbranden in gebruik, waardoor de kalk sneller in de bodem opgenomen 
wordt. De gebrande kalk heeft nog meer toepassingsmogelijkheden, 
zoals het witten van muren, het drogen van kadavers en het gebruik als 
kalkmortel en cement. Dit veelsoortig gebruik van kalk is tot op de dag van 
vandaag bekend. 
Als derde is de kalksteen gebruikt als bouwsteen. Dit gaat zeker terug 
tot de Romeinse tijd. Plinius spreekt in zijn genoemde boek ook al over 
gezaagde bouwstenen. De Romeinen hebben de kalksteen als bouwsteen 

Figuur 5.35 
Reconstructie van de neolithische vuursteen-
mijn aan de Plenkertstraat in Valkenburg. 
(Bron: Stichting In Onse Lande van 
Valckenborgh)
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voornamelijk gebruikt voor de fundamenten van hun gebouwen. In 
Maastricht, Meerssen, Voerendaal en Valkenburg zijn mergelfundamenten 
gevonden van Romeinse villae en er is kalksteen gebruikt in het weglichaam 
van de Via Belgica (Voerendaal). 
Na de Romeinse tijd raakt mergel in onbruik. Het lijkt alsof de kunst 
van groevenontginning en mergelgebruik verdwijnt. Pas in de volle 
middeleeuwen (11e-12e eeuw) komt de mergelwinning weer op. Vanaf de 
14e of 15e eeuw vond in deze regio grootschalige mergelwinning plaats. Dat 
gebeurde in opdracht van de prins-bisschop van Luik in de Sint Pietersberg 
ten zuiden van Maastricht. In deze tijd nemen ook streekbewoners 
(ondergrondse) groeven in ontginning, zowel voor eigen gebruik als om 
te voorzien in de geleidelijk toenemende vraag naar bouwsteen. Deze 
bouwsteen werd eerst vooral gebruikt in stadsmuren, kerken en abdijen en 
als fundament van houten huizen en boerderijen. Later werd mergel ook 
als opgaand muurwerk in huizen toegepast. Rond 1880 was het hoogtepunt 
van de kalksteen als bouwmateriaal. In de 19e eeuw kwam echter ook het 
gebruik van baksteen op. Nu verdween de mergel naar het achterhuis, 
terwijl het front van baksteen werd. De baksteen heeft rond de Tweede 
Wereldoorlog de kalksteen bijna geheel verdreven.
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6. Analyse van het vindplaatsenbestand 

Zoals in hoofdstuk 4.4.1 is toegelicht zijn thans binnen de gemeente 308 – 
naar periode en complextype onderscheiden – archeologische vindplaatsen 
bekend, welke zijn opgenomen in de catalogus van vindplaatsen en waarvan 
300 op de Archeologische Vindplaatsenkaart zijn geplaatst. 
Bij analyse van de in het vindplaatsenbestand vertegenwoordigde perioden 
en complextypen blijkt een onevenwichtigheid in de samenstelling.

Uit de prehistorie dateren 174 vindplaatsen (onbepaald 79, paleolithicum 
5, mesolithicum 19, neolithicum 53, metaaltijden 18), 55 vindplaatsen 
uit de Romeinse tijd, 53 uit de middeleeuwen en 12 uit de nieuwe tijd; 
14 meldingen zijn niet gedateerd. Qua complextype gaat het vooral om 
neolithische vuursteenbewerkingsvindplaatsen (ateliers), ijzertijdvindplaat-
sen in het Maasdal en daarnaast om Romeinse villae en begraafplaatsen. 
Vergeleken met het overzicht van complextypen in geheel Limburg (figuur 
6.1) valt op dat van zeer veel van de vindplaatsen in Meerssen de aard (het 
complextype) onbekend is. Omdat het merendeel van de waarnemingen 
oppervlaktevondsten of vondsten uit boringen betreft en niet afkomstig 
is van gravend onderzoek kan het complextype in de meeste gevallen niet 
geduid worden.

cu
ltu
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laatse

n

Figuur 6.1 
Verdeling complextypen in Limburg 
(bron: Erfgoedbalans 2009 RCE)
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  Prehistorisch Paleolithicum Mesolithicum Neolithicum Metaaltijden Romeins Middeleeuwen Nieuwe tijd Onbekend Totaal

Begraving 1 4 1 2 8

Economie 3 11 1 2 3 1 21

Infrastructuur 3 3 6

Nederzetting 1 2 7 23 1 1   35

Religie 1   1

Versterking 2   2

Overig 78 5 15 40 11 23 47 8 8 235

Totalen 79 5 19 53 18 55 53 12 14 308

Bij analyse van het kaartbeeld blijken de bekende vindplaatsen zich te 
concentreren op de hellingen en de uitlopers van het plateau aan de 
noordzijde van het Geuldal. Het gaat hierbij vooral om vuursteenate-
liers en villaterreinen. Aan de noordzijde van het Geuldal is een redelijke 
gelijkmatige spreiding over de kapen te zien. In het Geuldal is een kleine 
concentratie vindplaatsen bij twee bekende villaterreinen (Onderste 
Herkenberg en het Hoogveld) en de proosdij. Geheel leeg is het oostelijke 
deel van het Geuldal. Opvallend is het nagenoeg ontbreken van bekende 
vindplaatsen op het plateau in het westen van de gemeente. Waar ten 
oosten van het vliegveld een zeer rijk archeologisch landschap is gekarteerd, 
lijkt ten westen daarvan bijna geen archeologie aanwezig te zijn. Dit lijkt 
voornamelijk te verklaren te zijn door de inspanningen van een aantal 
(amateur)archeologen die vooral in de omgeving van Ulestraten actief zijn 
geweest. Een enkele is dat nu nog steeds. Hetzelfde over de vondstversprei-
ding kan gezegd worden voor het Maasdal ten westen van het Julianakanaal 
waar meerdere vondsten zijn gedaan in tegenstelling tot het oostelijke deel 
van het Maasdal tussen kanaal en lössplateau in.
Van de locaties op de Cultuurhistorische Waardenkaart zijn alleen uit het 
centrum van Meerssen enige archeologische vindplaatsen bekend. Dat  
betekent dat er een grote discrepantie is tussen de bekende archeologische 
locaties en de plaatsen, waarvan op grond van historische gegevens 
aangenomen kan worden, dat ze ook archeologische resten bevatten. Dat 
geldt in het bijzonder voor de historische kernen.

Tabel 6.1 
Waarnemingen naar dateringen en complex-
type in de gemeente Meerssen
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Figuur 6.2 
Overzicht verdeling complextypen in de 
gemeente Meerssen

Figuur 6.3 
Verdeling complextypen naar periode
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7. Conclusie: kennis en kennislacunes

Op basis van het vindplaatsenbestand en de uitgevoerde onderzoeken is de 
bestaande archeologische kennis omtrent de gemeente Meerssen samen te 
vatten. Daarbij kan geconstateerd worden dat er door tekorten in het vind-
plaatsenbestand en een nog beperkte uitvoering van onderzoek sprake is van 
aanzienlijke lacunes in de kennis van de geschiedenis van Meerssen. 
Dankzij de inventarisatie ten behoeve van de Herinrichting Centraal 
Plateau en de activiteiten van amateurarcheologen is een verspreidings-
beeld ontstaan van vindplaatsen aan de noordzijde van het Geuldal. Van 
andere gebieden van de gemeente zijn echter vooralsnog in het geheel geen 
vindplaatsen bekend, hoewel er voldoende aanwijzingen zijn dat deze wel in 
het gemeentegebied aanwezig zijn, zoals blijkt uit de vuursteenvindplaatsen 
op de plateaus en vindplaatsen uit verschillende perioden in het Maas- en 
Geuldal. 
Alleen in het Maasdal kan dankzij het recente onderzoek in het kader van 
de Grensmaas een beter beeld verkregen worden van de archeologische 
waarde van dit gebied. Ook bij de villa Onderste Herkenberg heeft recent 
waardestellend onderzoek plaats gehad. De meeste kennis van dit en andere 
villacomplexen is echter gebaseerd op oud onderzoek. Ook het onderzoek 
bij het merovingische grafveld bij Rothem is van oude datum. Onderzoek 
in de kernen is alleen in Meerssen uitgevoerd, en vooralsnog slechts op 
zeer beperkte schaal. De recent uitgevoerde bureau- en booronderzoeken 
hebben buiten het Maasdal nog niet tot significante kenniswinst geleid. Dat 
is eigen aan dit soort, in de regel kleinschalig en kortdurend, onderzoek. De 
evaluatie van het Malta-onderzoek in Limburg heeft duidelijk gemaakt dat 
kenniswinst pas na lange tijd ontstaat, waarbij samenhang in vraagstelling, 
uitvoeringsmethodiek en een regionale aanpak succesvoorwaarden zijn.188 
Per periode kan de stand van kennis als volgt geëvalueerd worden:
Ten aanzien van het paleolithicum en mesolithicum is enige kennis 
voorhanden over het werktuiggebruik, de voedseleconomie en 
de locatiekeuze van woonplaatsen. Opmerkelijk is dat binnen de 
gemeentegrenzen veel (midden-)paleolithisch vuursteen is aangetroffen 
op de steilranden van de lössplateaus. Hier dagzomen de "oudere" Geul- 
en Maasterrasafzettingen. Ideaal voor de jagers-verzamelaars zijn de 
kaaplocaties in het versneden lösslandschap, vanwaaruit men een goed 
uitzicht had en trekkende kuddes of andere migrerende dieren goed in 
de gaten kon houden. Dergelijke gunstige locaties zijn in Meerssen en 
omgeving voornamelijk bekend aan weerszijden van het Geuldal zoals bij 
Waterval en Raar. Het gros van deze vindplaatsen zijn door toedoen van 
Jim Pepels, Jean Pierre de Warrimont, C. Kersemakers, Wim Hendrix, 
Fred Brounen en Hub Pisters op de kaart gezet die allen hun onderzoek 
voornamelijk hebben geconcentreerd op vindplaatsen uit de steentijd. 
De kennis die we over deze perioden in Meerssen hebben, is als matig 
(2 op een schaal van 3) te karakteriseren. Dat is ook de conclusie van de 
Archeologiebalans 2002.189 Het, vergeleken met andere periodes, redelijk 
positieve beeld is voor een groot deel te danken aan de inspanningen van 
lokale archeologen zoals Jim Pepels, Jean Pierre de Warrimont en Hub 
Pisters.

188   Van der Gaauw 2008a.
189   Lauwerier e.a. 2002, 48.
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Ten aanzien van het neolithicum is het bijzonder dat bij Ulestraten recent 
resten van de bandkeramische cultuur zijn aangetroffen. Ten oosten van de 
Maas zijn in Nederland nog geen resten van deze cultuur op de lössplateaus 
zo ver zuidelijk aangetroffen. Op vele plekken vinden we zogenaamde 
vuursteenateliers, oftewel plekken waar het vuursteen bewerkt werd voor 
het vervaardigen van halffabricaten. Sporen van bewoning zijn nauwelijks 
bekend maar wel op meerdere plaatsen vermoed. Vandaar dat ook op de 
vindplaatsenkaart een aantal nederzettingslocaties wordt aangegeven. Ook 
voor het neolithicum is dus sprake van een matige tot beperkte kennis, 
waarbij alleen de vuursteenateliers in positieve zin scoort. Tot een zelfde 
conclusie komt de Archeologiebalans 2002.
De periode van laat-neolithicum tot en met de midden-bronstijd is een 
volslagen kennislacune. De kennis omtrent de late bronstijd, ijzertijd en 
vroeg-Romeinse tijd is zeer beperkt. Recent onderzoek in het Maasdal 
heeft er voor gezorgd dat meer kennis en gegevens voorhanden zijn over 
de late ijzertijd en Romeinse tijd. Uit onderzoek bij Sint Gerlach in de 
gemeente Valkenburg aan de Geul is gebleken dat in het Geuldal meer 
locaties van ijzertijdbewoning aanwezig zijn, waaruit blijkt dat zeker het 
Geuldal alsmede de kapen langs het Geuldal in dit opzicht potentie hebben. 
De afdekking door colluvium in het Geuldal heeft lokaal echter de waarne-
mingsmogelijkheid beperkt.
De kennis van de midden-Romeinse tijd is relatief groot wegens het 
onderzoek naar de Romeinse villae en enkele grafvelden. Het kennisbeeld is 
echter eenzijdig en gebaseerd op overwegend oud, voor een deel nog in de 
19e eeuw verricht onderzoek, hoewel de villa Onderste Herkenberg er in dit 
opzicht in positieve zin uit springt. Van bewoning buiten het villasysteem 
is niets bekend. Van het Romeinse wegennet is alleen de ligging op 
hoofdlijnen bekend, omdat de Via Belgica maar op enkele plaatsen 
gelokaliseerd is. Over de ligging van zijwegen zijn alleen maar aannames 
met uitzondering van een vastgesteld diverticulum ten zuiden van Rothem 
en ten noorden van de Onderste Herkenberg.
Voor de middeleeuwen is er voor de vroege en volle middeleeuwen sprake 
van een in archeologische zin groot gebrek aan kennis. De dorpskernen 
vormen één grote kennislacune. Uit historische bronnen is bekend dat veel 
nog bestaande dorpen in de vroege middeleeuwen ontstaan zijn. Van deze 
vroegmiddeleeuwse nederzettingen is echter nooit iets terug gevonden. Dat 
is een gevolg van onvoldoende onderzoeken, van afdekking door colluvium 
en latere bebouwing. Het is niet eens zeker of de oudste nederzettingen 
wel precies onder de huidige liggen. Alleen de oudste kerken en een locatie 
als de proosdij te Meerssen geven aan waar het centrum van de oudste 
nederzetting ongeveer gezocht moet worden. De palts en de proosdij zijn 
onderwerp geweest van diverse historische onderzoeken. De archeologische 
kennis hiervan is echter nihil, terwijl de palts zonder twijfel als een plaats 
van uitzonderlijk archeologisch belang moet worden beschouwd. Het 
onderzoek in 2008 aan de westelijke randzone van de Markt heeft duidelijk 
gemaakt dat zich hier middeleeuwse sporen en vondsten bevinden, maar dat 
dit gebied waarschijnlijk bij de periferie van de palts en de proosdij hoort.
De kennis omtrent de late middeleeuwen en nieuwe tijd is nog geheel 
gebaseerd op historische, niet-archeologische gegevens. 
De onderaardse kalksteengroeven in de gemeente Meerssen vormen een 
onderdeel van het bodemarchief. Ze hebben gemeen met de archeologische 
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monumenten, dat ze het resultaat zijn van menselijke activiteiten, dat ze 
onder de grond liggen, dat ze maar deels zichtbaar zijn, dat ze vaak goed 
geconserveerd zijn en dat ze een onderzoeksfacet zijn van de locale indu-
striëel-economische mijnbouwactiviteiten. Deze monumenten kunnen zeer 
lang en goed bewaard blijven, mits ze niet aangetast worden. Wat ze ook 
met vele archeologische monumenten gemeen hebben, is de druk vanuit de 
(toeristische) ontwikkeling.
Veel groeven zijn nog niet onderzocht. Vooral de kleine groeven en de 
boerengroeven zijn weinig onderzocht of de ligging is niet bekend. Van 
een enkele groeve zijn kleine delen of details onderzocht, maar ontbreekt 
een grootschalig onderzoek. Ook in cartografisch opzicht kan nog veel 
verbeteren. Slechts enkele groeven zijn landmeetkundig ingemeten. De 
meeste groeven zijn slechts schetsmatig of met een ruwe kompasmeting 
ingemeten. Een belangrijke lacune in de dataset zit in de prehistorische, 
Romeinse en vroegmiddeleeuwse open groeven die mogelijk verborgen 
zijn onder colluvium of deels zijn opgenomen in ingangspartijen van latere 
ontginningen zoals het geval was bij de mogelijke Romeinse groeve bij de 
IJzeren kuilen.
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Deel 2 

Monumenten en 
trefkanszones 
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8. Inleiding

Op de Meerssense Archeologische Monumenten- en Trefkanskaart 
(kaartbijlage 3) staan terreinen aangegeven waar archeologische vindplaatsen 
nog aanwezig zijn en die wegens hun waarde als monument aangeduid 
worden. Daarnaast zijn op deze kaart zones aangegeven waar een kans is 
om een vindplaats aan te treffen. Deze kaart is dus een schakel tussen de in 
deel 1 toegelichte vindplaatsenkaart, welke de bestaande kennis illustreert 
zonder waardeaanduiding, en de in deel 3 toegelichte beleidskaart waarop 
aangegeven wordt welk beleid er voor bekende waardevolle terreinen 
(monumenten) en verwachte waarden (trefkansgebieden) nodig is.
Archeologische monumenten zijn volgens de definitie van de 
Monumentenwet: terreinen welke van algemeen belang zijn wegens de 
aanwezigheid van zaken, ouder dan vijftig jaar, die van belang zijn wegens 
hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhis-
torische waarde. De Minister kan archeologische monumenten net als 
gebouwde monumenten aanwijzen als beschermd (Rijks)monument op 
grond van art. 3 van de Monumentenwet, De bescherming van de niet tot 
Rijksmonument aangewezen monumenten is sinds 2007 geregeld in art. 
38a van de Monumentenwet. Hierin is bepaald dat bij het opstellen van 
een bestemmingsplan rekening moet worden gehouden met aanwezige 
monumenten.
Monumenten worden op een monumentenkaart geplaatst, nadat – idealiter- 
hun waarde door inventariserend onderzoek bepaald is. Bij de niet van 
Rijkswege beschermde monumenten is de waarde soms niet precies 
bekend. Dan is inventariserend onderzoek in zo’n monument nodig om de 
waarde verder te bepalen. De landelijke Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) wordt bijgehouden door Rijk en provincie. 
Trefkanszones (ook wordt wel de term ‘verwachtingsgebieden’ gebruikt) zijn 
delen van het landschap waar een kans is om archeologische vindplaatsen 
aan te treffen. Zekerheid hieromtrent is er niet. Daarom moet de trefkans 
of verwachting geverifieerd worden. Ook dit is gebaseerd op art. 38a 
van de Monumentenwet. Hierin is bepaald dat bij het opstellen van een 
bestemmingsplan ook rekening moet worden gehouden met verwachte 
monumenten. Door het verifiëren of binnen de trefkanszones vindplaatsen 
(monumenten) aanwezig zijn, kan voorkomen worden dat zij verloren 
gegaan. 
De Meerssense Archeologische Monumenten- en Trefkanskaart is afgeleid 
van de landelijke Archeologische Monumentenkaart (AMK) en van de 
landelijke Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Deze kaarten 
zijn na het vaststellen van de gemeentelijke beleidskaart niet meer van 
toepassing in de gemeente Meerssen.190 

190  Een uitzondering geldt voor eventuele van Rijkswege nieuw aangewezen of gewijzigde be-
schermde monumenten. Deze worden door het Rijk op de landelijke AMK geplaatst en dan 
moet wegens het wettelijk bindend karakter hiermee rekening worden gehouden.
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De Meerssense Archeologische Monumenten- en Trefkanskaart kent de 
volgende eenheden:
1.  terreinen van zeer hoge waarde ( beschermd monument), 
2.  terreinen van zeer hoge waarde ( niet beschermd monument), 
3.  terreinen van hoge waarde,
4.  terreinen van waarde, 
5.  gebieden met een zeer hoge trefkans,
6.  gebieden met een hoge trefkans,
7.  gebieden met een middelhoge trefkans,
8.  gebieden met een lage trefkans,  maar met kans op de aanwezigheid van 

een bijzondere dataset,
9.  gebieden met een lage trefkans.

Van deze negen categorieën zijn de categorieën 1 t/m 4 overeenkomstig 
de systematiek van de landelijke AMK en de categorieën 6 t/m 7 en 9 
overeenkomstig de systematiek van de IKAW. De categorieën 5 en 8 zijn 
ingevoerd op grond van voortgeschreden inzicht. Het feit dat de Meerssense 
kaart is afgeleid van de AMK en de IKAW betekent niet dat deze zonder 
meer gekopieerd zijn. Ten opzichte van de AMK zijn er wijzigingen 
aangebracht bij de terreinen van zeer hoge waarde en van hoge waarde. Ten 
opzichte van de IKAW geldt dat het gehele kaartbeeld met trefkansgebieden 
gewijzigd is, omdat de IKAW te globaal was. In de volgende hoofdstukken 
9 t/m 13 worden de wijzigingen t.o.v. de AMK en IKAW en de gehanteerde 
systematiek toegelicht.
Ongewaardeerde, nog bestaande vindplaatsen (puntlocaties) zijn niet 
individueel aangegeven op de Monumenten – en Trefkanskaart. Hun onder-
zoekspotentieel is afgedekt door de onderliggende trefkanszone.
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9. Archeologische monumenten in de gemeente Meerssen

(kaartbijlage 3, Archeologische Monumenten- en Trefkanskaart Meerssen)

9.1 Systematiek van de landelijke Archeologische Monumentenkaart 
(AMK)

Door de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB), opgevolgd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
wordt sinds de jaren zestig van de 20e eeuw een kaart bijgehouden 
waarop de al dan niet beschermde monumenten aangegeven staan. Sinds 
de jaren ’90 wordt deze kaart aangeduid als landelijke Archeologische 
Monumentenkaart (AMK) en wordt de hieronder beschreven systematiek 
gehanteerd. Per provincie zijn provinciale archeologische monumentenkaar-
ten gemaakt. Deze zijn in de landelijke kaart verwerkt. Voor Limburg is dat 
in 1995 gebeurd, waarbij de kaart volgens de toenmalige stand van kennis 
werd vervaardigd. Op verzoek van de provincie is de kaart in 2006191 en 
2007192 aan nieuwe inzichten aangepast.
Op de AMK staan de bekende archeologische terreinen waarop art. 38a 
van de Monumentenwet doelt (‘de in de grond aanwezige monumenten’). 
Regelmatig worden door nieuw onderzoek nieuwe terreinen aan deze 
kaart toegevoegd en worden bestaande terreinen op basis van nieuwe 
kennis hergewaardeerd. Soms worden ze als monument van de kaart 
afgevoerd, omdat ze bijvoorbeeld door erosie of ontgrondingen zijn 
verstoord. Nieuwe inzichten kunnen er ook toe leiden dat de begrenzing 
van een terrein ruimer of nauwer wordt gesteld. De terreinen die op de 
AMK zijn opgenomen, zijn een beredeneerde selectie uit een veel groter 
archeologisch potentieel. De waardering van archeologische monumenten 
wordt door de RCE deels in overleg met de provincies toegekend. Deze 
waardering vindt plaats door toetsing aan een aantal criteria (zoals gaafheid, 
conservering, zeldzaamheid, informatiewaarde en contextwaarde). Terreinen 
die bovengemiddeld scoren worden als behoudenswaardig aangemerkt. 
Definitieve waardering vindt alleen plaats wanneer er voldoende informatie 
beschikbaar is als gevolg van fysiek onderzoek ter plekke. De AMK is dan 
ook een dynamisch geheel. 

Op de landelijke Archeologische Monumentenkaart staan vier categorieën 
archeologische monumenten: 
1. Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd als Rijksmonument.

 Dit zijn monumenten die op grond van de genoemde criteria zijn 
aangewezen als behoudenswaardig en die zijn beschermd volgens artikel 3 
van de Monumentenwet 1988 en derhalve onder het bevoegd gezag van de 
minister van OCW vallen. 
2.  Terrein van zeer hoge archeologische waarde, niet beschermd als 

Rijksmonument. 
Terreinen in deze categorie hebben kwalitatief dezelfde waarde als de 
rijksmonumenten, maar om een of andere reden is het (nog) niet gekomen 
van bescherming volgens de Monumentenwet. Gezien het terughoudende 
beleid van de Minister van OCW bij het aanwijzen van beschermde 
archeologische monumenten is dat in veel gevallen ook niet meer te 
verwachten.

191   Nales 2006.
192  In 2007 werden de historische kernen als terreinen van hoge archeologische waarde op de 

AMK gezet met gebruikmaking van de Bonnekaart (situatie circa 1900).
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3.  Terrein van hoge archeologische waarde

Monumenten die op grond van de genoemde criteria zijn aangewezen 
als behoudenswaardig. Deze archeologische monumenten scoren lager 
op de hierboven genoemde criteria dan de monumenten van zeer hoge 
archeologische waarde. In een aantal gevallen is dat het geval omdat de 
exacte kwaliteit en omvang van het monument nog niet kon worden 
bepaald. Wel is duidelijk dat er sprake is van een terrein van groot 
cultureel belang. Op grond van vervolgonderzoek kan een dergelijk 
monument alsnog bij de hogere categorie ingedeeld worden. De oude 
stads- en dorpskernen zijn thans in hun geheel in deze categorie 
opgenomen.

4.  Terrein van archeologische waarde

Monumenten die op grond van de genoemde criteria zijn aangewezen als 
behoudenswaardig. Deze archeologische monumenten scoren lager op de 
hierboven genoemde criteria dan de monumenten van hoge en zeer hoge 
archeologische waarde. 

9.2 Archeologische monumenten op de Archeologische 
Monumentenkaart van Meerssen

Op de Archeologische Monumentenkaart van Meerssen (kaartbijlage 3; figuur 
9.1) staan de monumenten aangegeven. Hierbij is hetzelfde onderscheid 
gemaakt in vier categorieën als op de landelijke monumentenkaart. De 
monumenten uit de categorie 1 en 4 zijn ongewijzigd overgenomen. Binnen 
de tweede en derde categorie zijn enige wijzigingen aangebracht. Dit heeft 
er toe geleid dat het aantal van 25 monumenten op de landelijke kaart is 
terug gebracht tot 24. Het historisch centrum van Meerssen is in een hogere 
categorie geplaatst. Van terreinen in de derde categorie zijn de grenzen 
aangepast.
In de catalogus van monumenten en trefkansgebieden zijn de monumenten 
opgenomen onder de catalogusnummers 1 t/m 24. Daarbij is ook het 
landelijke AMK-nr vermeld. 

1. De eerste categorie bestaat ook op de monumentenkaart van Meerssen 
uit de terreinen van zeer hoge archeologische waarde, welke wettelijk 
beschermd zijn. Het gaat hierbij om slechts één terrein, het villaterrein 
Onderste Herkenberg (cat. nr.1).

2. Als tweede legenda-eenheid staan ook op de Meerssense monumentenkaart 
de terreinen van zeer hoge archeologische waarde, welke niet wettelijk 
beschermd zijn. Op de Meerssense kaart gaat het om drie terreinen 
(landelijk twee). Dit zijn een deel van het villaterrein Onderste Herkenberg 
(cat. nr.6), een plaats van vuursteenbewerking te Amstenrood (cat. nr.2) en 
de kern van  Meerssen volgens de contour van de kadastrale minuutkaart 
uit 1832 (cat. nr. 5). Op de landelijke AMK waren het Proosdijpark 
(AMK-nr 11158) en het overige deel van het centrum van Meerssen 
(AMK-nr 16777) als twee afzonderlijke terreinen van hoge waarde 
opgenomen. Hierbij was het Proosdijpark ten onrechte beschouwd als de 
plaats waar de palts verwacht moet worden. In afwijking van de landelijke 
kaart zijn op de Meerssense kaart de AMK-terreinen 11158 en 16777 
samengevoegd (cat. nr.5). Daarbij is de gehele begrenzing aangepast. 
Tevens is de  kern van Meerssen bij het maken van de Meerssense kaart 
wegens het uitzonderlijke historische belang als van ‘zeer hoge waarde’ 
geclassificeerd om een onderscheid te maken met de andere kernen. 
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3.  De derde legenda-eenheid wordt ook op de Meerssense kaart gevormd 
door de terreinen van hoge archeologische waarde (cat. nr.7/24). Deze 
categorie bevat in Meerssen alleen historische kernen. Dit is toeval. 
In andere gemeenten vinden we in deze categorie ook –bijvoorbeeld- 
villaterreinen of vuursteenvindplaatsen. Het gaat bij de terreinen van 
hoge archeologische waarde om 18 locaties. Op de landelijke kaart staan 
20 terreinen van hoge archeologische waarde. De reductie tot 18 is 
gerealiseerd door het samenvoegen van het Proosdijpark en de rest van 
de kern van Meerssen tot een geheel, dat vervolgens opgewaardeerd is 
tot terrein van zeer hoge waarde (zie hierboven). Een verdere wijziging 
t.o.v. de landelijke AMK bestaat uit het beperken van de oppervlakte 
van deze categorie monumenten. De kernen zijn in 2007 door Rijk en 
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Provincie op de Archeologische Monumentenkaart geplaatst met een 
begrenzing die afgeleid was van het kaartbeeld van circa 1900. Deze is 
te ruim omdat hierdoor ook laat-19e-eeuwse uitbreidingen tot de oude 
dorpskern gerekend zijn. Bij het vervaardigen van de Meerssense kaart is 
de contour van de monumenten bijgesteld naar de situatie ten tijde van 
de voltooiing van de kadastrale minuut in 1832.  

 Bij het maken van de landelijke monumentenkaart zijn echter enkele 
Meerssense kernen ‘vergeten’, bijvoorbeeld Voulwames en Weert. 
Om in deze omissie te voorzien zijn deze ontbrekende kernen op de 
Meerssense kaart opgenomen als terrein van ‘zeer hoge trefkans’ (zie 
hoofdstuk 12). 

4.  De vierde legenda-eenheid beslaat uit de terreinen van waarde.193 Het 
gaat hierbij om één plaats van vuursteenwinning en één vuursteenvind-
plaats die als nederzettingsterrein is geclassificeerd (cat.nrs. 3 en 4)

9.3 Beschrijving van de  archeologische monumenten van de gemeente 
Meerssen

Zoals hierboven is aangegeven bevinden zich 24 archeologische 
monumenten op het grondgebied van de gemeente Meerssen. Naast 19 
historische kernen betreffen het dus slechts 5 archeologische monumenten 
die niet tot deze categorie behoren.

9.3.1 Historische kernen
Deze monumenten betreffen de historische kernen194 van Aan de Maas, 
Brommelen, Bunde, Groot Berghem, Hulsen, Humcoven, Hussenberg, 
Kasen, Meerssen, Moorveld, Oenselderhof, Raar, Rothem, Schietecoven, 
Snijdersberg, Ulestraten, Vliek, Waterval, en Westbroek. Deze zijn 
beschreven in hoofdstuk 5.9. De kern van Meerssen (cat. nr. 5) is 
geclassificeerd als terrein van zeer hoge archeologische waarde. De overige 
kernen als terrein van hoge archeologische waarde.

9.3.2 Vuursteenvindplaats Amstenrood
Het betreft een grote vindplaats langs een smal, diep dalletje (deels 
watervoerend), waar  in het midden-/laat-neolithicum halffabricaten 
van vuurstenen bijlen van het Valkenburgtype zijn geproduceerd. Zeer 
kenmerkende locatie, op enkele kilometers afstand van de primaire grond-
stofbronnen in het Geuldal rondom Valkenburg. Het terrein (cat. nr. 2) is 
geclassificeerd als terrein van zeer hoge archeologische waarde.

9.3.3 Villa Onderste Herkenberg
Het terrein van het villacomplex Onderste Herkenberg is opgedeeld in twee 
monumenten. (Het hoofdgebouw is een beschermd monument (cat. nr. 
1) en het terrein zuidelijk daarvan, waar de bijgebouwen zijn gelegen, is 
geduid als een terrein van zeer hoge archeologische waarde (cat. nr. 6).195

193  Bij het vervaardigen van de Monumentenkaart van de Gemeente Valkenburg aan de Geul is 
dezelfde systematiek gehanteerd. Daar worden onder de overige monumenten gerekend de 
terreinen van archeologische waarde en die van hoge waarde buiten de kernen. In Meerssen 
ontbreken deze laatste.

194  De gehuchten Voulwames, Wijngaardsberg, Weert en Oostbroek zijn niet opgenomen op de 
landelijke en daarmee ook niet op de Meerssense monumentenkaart. Om in deze omissie te 
voorzien, zijn ze aangemerkt als terrein van zeer hoge trefkans.

195  In 2011, na het vervaardigen van de Meerssense Monumentenkaart, is door de RCE de Wet-
telijke bescherming uitgebreid tot het gehele villacomplex (besluit minister 6 feb. 2009 in het 
kader van de Actualisering van het Monumenten Register).
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9.3.4 Vuursteenvindplaats Wijngaardsberg
Binnen de grenzen van het monument zijn (onder meer) vuursteencon-
centraties aangetroffen uit het mesolithicum en het midden- en/of laat-
neolithicum. De sites liggen landschappelijk gezien op een markante plek: 
de kop van een kaap, boven een watervoerend dal. Nabij de plateaurand ligt 
wat grind aan het oppervlak als gevolg van erosie. Het terrein (cat. nr. 3) is 
geclassificeerd als terrein van archeologische waarde.

9.3.5 Vuursteenvindplaats Waterval
Binnen de grenzen van het monument zijn (onder andere) meerdere vuur-
steenconcentraties uit het midden- en/of laat-neolithicum aangetroffen. Ze 
vormen (in ieder geval ten dele) de archeologische neerslag van de productie 
van halffabricaat bijlen. De meest nabije grondstofbron voor dit specifieke 
materiaal (het Valkenburgtype vuursteen) bevindt zich op zo’n 4.5 km 
afstand, in zuidoostelijke richting. De sites liggen landschappelijk gezien op 
een markante plek: de kop van een kaap, boven een watervoerend dal. Het 
terrein (cat. nr. 4) is geclassificeerd als terrein van archeologische waarde.

Figuur 9.2 
Zicht op de Wijngaardsberg
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10. Model voor de vervaardiging van een Archeologische 
Trefkanskaart

(kaartbijlage 3, Archeologische Monumenten- en Trefkanskaart Meerssen)

10.1 Inleiding
Een archeologische trefkans- of verwachtingskaart wordt vervaardigd op 
basis van een achterliggend model. Er bestaan drie typen modellen. Een 
model dat is gebaseerd op kwantitatieve gegevens wordt een inductief 

model genoemd. Er bestaan ook modellen waarbij gebruik gemaakt wordt 
van een hypothetische benadering (een zogenaamd deductief model). Het 
derde type model betreft het hybrid-model. Een dergelijk model maakt 
gebruik van zowel inductieve als deductieve data.196 In de praktijk wordt 
bij veel archeologische verwachtingsmodellen gebruik gemaakt van een 
hybrid-model. Zo ook het model voor de trefkanskaart van de gemeente 
Meerssen.
Op de Monumenten- en Trefkanskaart (kaartbijlage 3) zijn de zones 
aangegeven waar een kans is op het aantreffen van archeologische 
vindplaatsen. Daarvoor is allereerst zoveel mogelijk geïnventariseerd wat er 
archeologisch bekend is uit de tot de gemeente Meerssen behorende kernen 
en het buitengebied; deze informatie is verzameld in een database. 
Aan de hand van deze inventarisatie is een veldtoets uitgevoerd waarbij 
gerezen vragen bij verschillende waarnemingen zijn onderzocht en 
eventueel opgelost. 
Daarnaast is op basis van onder meer de geologische en landschappelijke 
kenmerken van het gemeentelijk grondgebied een model ontwikkeld, 
op grond waarvan verwachtingen over mogelijk aanwezige archeologie 
benoemd kunnen worden. 
De verwachtingen die uit het model voortkwamen zijn aan de gegevens uit 
de inventarisatie getoetst, hetgeen leidt tot een betrouwbaar instrument voor 
onderbouwing van toekomstig beleid. 

10.2 Beperkingen
Bij het gebruik van een archeologische trefkanskaart moet men zich bewust 
zijn van de beperkingen van een dergelijk instrument. Voor de ontwikkeling 
van dit model is gebruik gemaakt van het verwachtingsmodel dat voor de 
gemeente Beek, Stein en Valkenburg is opgesteld.197 De basis van het model 
vormen de algemene patronen die bekend zijn van de bewoning op de löss, 
en de geologische achtergrond. De bekende archeologische gegevens uit de 
gemeente Meerssen zijn gebruikt als toets en om preciseringen binnen de 
verwachtingen aan te brengen. Er is– zoals tegenwoordig meestal gebeurt 
bij de ontwikkeling van archeologische verwachtings- en trefkanskaarten 
– gebruik gemaakt van een hybride model.198 Hierbij worden twee 
benaderingen gecombineerd. Bij de eerste (inductieve) methode worden 
voorspellingen gebaseerd op de extrapolatie van bekende vindplaatsen, 
getalsmatig gekoppeld aan bodemkundige of geomorfologische eenheden. 
Bij de tweede (deductieve) methode wordt vanuit de landschappelijk 
bepaalde bewoningsmogelijkheden geredeneerd. Ter illustratie van de 

196  Wheatley & Gillings 2002.
197   Van Wijk & Van Hoof 2005; Van Wijk & Tol 2008; Van Wijk 2009; Van Wijk & Orbons 2009.
198   Deeben & Wiemer 1999.
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problemen die kunnen rijzen bij het vaststellen van verwachtingen op 
basis van slechts één van beide 'takken' van dit model dient het volgende 
voorbeeld. 
Wanneer als basis voor het formuleren van verwachtingen slechts de 
reeds bekende vindplaatsen gebruikt worden, zullen terreinen waar weinig 
waarnemingen zijn gedaan laag gewaardeerd worden. Geen waarnemingen 
betekent echter niet dat er zich geen archeologie ter plaatse bevindt. Er kan 
sprake zijn van afgedekte vindplaatsen, kleine of vondstarme vindplaatsen, 
terreinen die vanwege grondgebruik slecht toegankelijk zijn (bijvoorbeeld 
bosgebieden), etc. Bij grondverstorende activiteiten kan blijken dat er 
op deze ‘afgeschreven' terreinen wel degelijk sprake is van archeologie 

Figuur 10.1 
Actueel Hoogtebestand Nederland van de 
gemeente Meerssen
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van waarde, met alle financiële en tijdsgevolgen van dien. Hetzelfde kan 
gezegd worden van terreinen waar veel waarnemingen zijn gedaan, maar 
die op of aan de voet van een steile helling zijn gelegen. De vindplaats is 
dan niet gelegen op de helling, maar op de rand daarboven. De vondsten 
bevinden zich dan meestal in verspoelde context. Het archeologisch 
onderzoek zou op het “verkeerde” terrein plaatsvinden indien louter naar 
de locatie wordt gekeken. Omgekeerd, wanneer verwachtingen enkel vanuit 
het landschappelijk model vastgesteld worden, bestaat de mogelijkheid 
dat verschijnselen en periodes waarover weinig bekend is, over het hoofd 
gezien worden. Een onderscheid per periode binnen de verwachtingsmo-
dellen (bijvoorbeeld tussen jagers-verzamelaars en landbouwers) stuit op 
verschillende theoretische en methodische problemen. Vandaar dat gekozen 
is voor een gecombineerd gebruik van de beschikbare informatie en niet 
voor het werken met periode- of vindplaatsspecifieke verwachtingsmodellen. 
Het verwachtingsmodel concentreert zich vanwege de specifieke kenmerken 
van de geologische en geomorfologische opbouw van de gemeente Meerssen 
op de lössterrassen, het Maasdal en het Geuldal. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de specifieke geomorfologische elementen die 
daar deel uit van maken zoals de beek- en droogdalen, fossiele restgeulen en 
de kaaplocaties.

10.3 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
De Indicatieve kaart voor Archeologische waarden is vervaardigd door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.199 De IKAW geeft een beeld van de 
potentiële voorraad archeologie voor het totale Nederlandse grondgebied. De 
IKAW kent inmiddels drie generaties. De voornaamste aanpassingen van 
de derde generatie hebben toepassing op Flevoland, de Zeeuwse stromen 
en de beekdalen in Pleistoceen Nederland. De IKAW maakt duidelijk waar 
de kans op het aantreffen van vindplaatsen op het land hoog, middelhoog 
of (zeer) laag is. Voor waterbodems geeft het de verwachte kwaliteit aan. 
Op basis van een statistische relatie laat de kaart de kans op het aantreffen 
van archeologische waarden binnen een bepaalde bodemeenheid van de 
archeoregio zien (figuur 10.2). Voor het Zuid-Limburgse landschap schiet 
een dergelijk model echter te kort. Zo wordt in het model dat voor de IKAW 
is gebruikt, geen rekening gehouden met de gedifferentieerde en complexe 
structuur van het Zuid-Limburgse landschap. Met name de aanwezigheid 
van steile hellingen en de daarmee samenhangende mate van hellingerosie 
in dit deel van Nederland speelt een grote rol. De schaal waarop het model 
is toegepast betreft een schaal van 1 op 50.000. De IKAW was gezien 
deze schaalgrootte op gemeentelijk niveau alleen bruikbaar voor eerste 
beoordeling van plannen en richtinggevend voor bureauonderzoek.  Nu voor 
Meerssen een gedetailleerde gemeentelijke trefkanskaart  gemaakt is, is de 
IKAW hier niet meer van toepassing. 

199  Deeben 2008.
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10.4 Archeologische patronen

10.4.1 Basismodel - de lössterrassen
Op basis van wat bekend is over vestigingskeuzes en landschapsge-
bruik door de tijden heen, blijkt dat de aanwezigheid van beeklopen en 
droogdalen op de löss bepalend is voor menselijke activiteiten. Er bestaat 
wat dit betreft weinig verschil tussen jagers-verzamelaars en landbouwers. 
Voor de zandgronden wordt in verwachting- of trefkanskaarten wel een 
onderscheid tussen deze samenlevingstypen gemaakt;200 voor de löss lijkt 
een dergelijk onderscheid minder zinvol. Op de zandgronden gingen 
landbouwers vaak op zoek naar de betere akkergronden in gebieden waar 
ook hele schrale, voedselarme gronden voorkomen. Op de vruchtbare löss 

200   Vergelijk Jansen & Roymans 2002.

Figuur 10.2 
Indicatieve Kaart van Archeologische 
Waarden 3e generatie (IKAW-3)
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was een dergelijke keuze minder noodzakelijk. Keuzes voor vestigingsloca-
ties lijken daarom voor de culturen van jagers-verzamelaars en landbouwers 
redelijk vergelijkbaar, waarbij hooguit kan worden gezegd dat jagers-ver-
zamelaars een sterkere voorkeur voor zogenoemde ‘kaaplocaties’ hadden, 
terwijl landbouwers een grotere voorkeur voor vlakkere terreinen kenden. 
Onder kapen verstaan wij locaties waar twee beekdalen bij elkaar komen of 
waar dalen de terrasranden doorbreken.

Het belang van beeklopen en droogdalen op de löss blijkt onder andere 
uit studies naar de verspreiding van Romeinse villa’s in de regio Heerlen-
Voerendaal201 en naar de verspreiding van bandkeramische nederzettingen 
in de Graetheide-regio en het tussen Aken en Keulen gelegen lössgebied.202 
Wanneer de vindplaatsen uit de metaaltijden203 en de bekende historische 
kernen in de Heuvelland-regio op een kaart met beeklopen en droogdalen 
geplaatst worden, blijkt er ook een opvallend verband aanwezig te zijn. De 
historische kernen van vroegmiddeleeuwse oorsprong bevinden zich op 
de rand van het beekdal zodat de lagere gronden als grasland en de hogere 
gronden als bouwland gebruikt konden worden. Voor het grondgebied 
van de gemeente Meerssen kan hieruit geconcludeerd worden dat het 
landgebruik in het verleden werd bepaald door de in een dal meanderende 
Maas en Geul, maar bijna evenzeer door andere in het gebied voorkomende 
beekjes en droogdalen. De voorkeur van culturen door de tijden heen voor 
deze locaties kan deels verklaard worden uit de aanwezigheid van een 
(deels tijdelijke) zoetwatervoorziening in de directe nabijheid, deels ook 
door een voorkeur voor gebieden waar verschillende ecologische zones aan 
elkaar grenzen. Dit laatste betekent namelijk dat vanuit één verblijfsplaats 
de verschillende zones geëxploiteerd kunnen worden. Denk daarbij aan 
het weiden van het vee of de mogelijkheid tot jacht in het beekdal, het 
akkeren op de plateaus en het verzamelen van grind voor bijvoorbeeld 
(prehistorische) aardewerkproductie in dagzomende grindlagen op de 
hoogterrassen en steile hellingen langs het Geuldal. Ook vindplaatsen 
die centraal op een lössplateau lagen, kunnen vanuit dit model worden 
verklaard: op dergelijke plateaus gelegen ijzertijdneder zettingen kunnen 
door de aanwezigheid van droogdalen verklaard worden. 
Het trefkansenmodel is in eerste instantie gebaseerd op het verklaren 
van het nederzettingssysteem voor de bandkeramiek. Lüning (1982) heeft 
geconcludeerd dat in het Rijnland alle bandkeramische huizen binnen 500 
meter van een (droog)dal liggen, Bakels stelt die afstand op 750 meter. Voor 
het verwachtingsmodel voor alle nederzettingsterreinen van de gemeente 
Stein is gekozen voor de minimumvariant van 500 meter.204 Voor de 
verwachtingskaart van de gemeente Beek is er een relatie gelegd tussen 
een continu watervoerende loop zoals de Keutelbeek en de waarschijnlijk 
seizoensgebon den waterhoudende droogdalen en het voorkomen van 
nederzettingen.205 Op basis van deze gedachte is een zone van 300 meter 
gehanteerd aan weerszijden van de beken en de droogdalen. Hoewel het 
eerste model voornamelijk gebaseerd was op de vestigingskeuze van de 
bandkeramiekers bleek dit model ook, voor zover kan worden overzien, voor 
de gehele prehistorie en Romeinse tijd en de vroeg-middeleeuwen te gelden. 

201   Kooistra 1996, 106 en huidig promotieonderzoek K. Jeneson.
202   Bakels 1978, 1982; Lüning 1982, m.n. p. 14.
203   Van Hoof 2000.
204   Van Wijk & Van Hoof 2005.
205   Van Wijk & Tol 2008.
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De nabijheid en toegankelijkheid van (vers) water blijkt essentieel te zijn 
voor de bestaanswijze. Dat de droogdalen daarbij een essentiële rol spelen 
blijkt uit het archeologisch gegevensbestand.
Het verwachtingsmodel voor de gemeente Meerssen is op bovenstaande 
modellen gebaseerd waarbij ook voor Meerssen een zone van 300 meter 
gehanteerd wordt. Het model kent echter een nuancering waardoor er 
een betere onderverdeling in de verschillende verwachtingswaarden wordt 
gegeven, mede op basis van bijkomende landschappelijke elementen die van 
invloed zijn op de keuzes voor vestigingslocaties. Deze worden in hoofdstuk 
11 beschreven. De nuancering betreft de onderverdeling in hellingklassen en 
daarmee gepaard gaande archeologische verwachting alsmede een verdere 
onderverdeling van de 300 m zone aan weerszijde van de droogdalen.
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Figuur 10.4 
De geomorfologische opbouw van de gemeente
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10.4.2 Basismodel – het Maasdal
Zoals in hoofdstuk 4 is uiteengezet, heeft het landschap van het Maasdal 
een dynamisch karakter. Daarbij werd in eerste instantie grind aangevoerd 
(maar ook juist afgevoerd). Op deze jongere (hogere) afzettingen zijn, in een 
rustige afzettingsfase van de Maas, vanuit de archeologische dataset enkele 
plekken bekend die mogelijk bewoond zijn geweest in de bronstijd en 
ijzertijd, mogelijk zelfs ook vanaf het vroeg-neolithicum zoals aangetoond 
te Itteren-Sterkenberg.206 Deze bewoning zal echter kortstondig zijn 
geweest aangezien in en na de Romeinse tijd de Maas weer reactiveert. De 
Maas heeft in de middeleeuwen ook nog sterk gemeanderd waarbij oude 
vindplaatsen zijn opgeruimd en nieuwe afzettingen gevormd (jonge rivier-
kleiafzettingen). Dit betekent dat grote delen van het bodemarchief door de 
Maas zijn weggespoeld of afgedekt. 
Er zijn ook delen waarop nog wel archeologische resten aangetroffen 
kunnen worden. Dergelijke zones kunnen vanwege de bijzondere locatie 
vaak nieuwe en andersoortige gegevens aandragen dan van het terras 
bekend zijn. Zo is de kans aanwezig dat door de hoge grondwaterstand 
organisch materiaal bewaard is, waardoor vindplaatsen op dit soort 
locaties veel kunnen zeggen over hout- en botbewerking: grondstoffen 
waarvan vaak gebruiksvoorwerpen werden gemaakt. Ook kunnen op deze 
locaties andere activiteiten hebben plaatsgevonden dan op de midden- en 
hoogterrassen. Daarbij kan gedacht worden aan visvangst, het weiden van 
vee, scheepvaart en handel, maar ook aan het offeren van voorwerpen aan 
de goden. Om te komen tot een betrouwbare archeologische verwachting 
van dit gebied is het Maasdal in twee geomorfologische eenheden 
verdeeld: de oude kronkelwaarden samen met de oude rivierklei versus 
de jongere Maaslandschappen. Er blijkt namelijk een duidelijke relatie te 
bestaan tussen de lithologische opbouw, de ligging in het terrein en de 
archeologische vindplaatsen. De bekende vindplaatsen liggen vooral op het 
Geistingenterras op de zogenaamde ’oude rivierklei’. De oude rivierklei 
fungeert dus als indicator voor de (mogelijke) aanwezigheid van sporen 
van bewoning.207  In de jongere Maaslandschappen zullen de meeste 
archeologische resten door de Maas zijn opgeruimd hoewel bewoningsac-
tiviteiten vanaf de middeleeuwen mogelijk lijken te zijn.208 In feite geldt 
hetzelfde als voor de beek- en droogdalen op de löss: sporadisch kunnen 
hier wel archeologische resten aangetroffen worden, maar door het 
incidentele karakter van deze vondsten is de archeologische verwachting 
voor dit gebied laag. Het gaat hier, voor zover bekend, voornamelijk om 
(vooral kortstondige) activiteiten die buiten een nederzetting hebben 
plaatsgevonden. Dit beeld wordt bevestigd door de uit deze zones bekende 
archeologische gegevens. Er zijn in vergelijkbare landschappen enkele 
bronzen voorwerpen aangetroffen die als rituele deposities kunnen worden 
beschouwd en er zijn ook laat-prehistorische voorwerpen gevonden die 
met landbouw ter plekke in verband kunnen worden gebracht. Op de oude 
kronkelwaarden en oude rivierklei kan daarentegen wel het één en ander 
verwacht worden. In het Maasdal zijn in verband met het Grensmaasproject 
een grootschalig archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek 
en ook een aantal opgravingen uitgevoerd te Itteren en Borgharen.209 

206  Brounen & Rensink 2006.
207  Quadflieg & Visser 2008.
208  Demey 2003.
209   Van de Graaf & Kramer 2005; De Winter 2004; Meurkens & Tol 2011.
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Ook door dit onderzoek wordt de archeologische verwachting van het 
gebied bevestigd: in de jonge rivierkleigebieden blijken incidenteel oude 
Maasgeulen bewaard, waarin bijvoorbeeld een bronzen zwaard is gevonden, 
maar aanwijzingen voor ‘intensief’ gebruik zijn alleen op een uitloper van 
de oude rivierklei gevonden. Deze gebieden krijgen derhalve een hoge 
archeologische verwachting. 
Bij de verwachtingsmodellen van de naburige gemeenten (Sittard-Geleen, 
Stein en Eijsden) is een verwachtings- of trefkanswaarde uitgesproken voor 
kronkelwaarden. Hierbij is eveneens een gradiëntzone aansluitend aan 
de kronkelwaarden weergegeven. Voor het model van Meerssen is geen 
gradiëntzone gebruikt. Aangezien er weinig tot geen onderzoek is verricht 
in kronkelwaarden van het Maasdal in Zuid-Limburg en opgravingen 
nog op uitwerking wachten, berusten beide modellen wat dat betreft 
op een aanname. Bij een actualisatie van deze trefkanskaart dienen de 
kronkelwaarden dan ook opnieuw geëvalueerd te worden.

10.4.3 Basismodel - het Geuldal
Hoewel het belang van beek- en droogdalen reeds genoemd is, neemt de 
Geul een speciale plaats in binnen het verwachtingsmodel. Zoals gesteld 
kent de van oudsher door het Geuldal meanderende Geul een bewogen 
geschiedenis. Daarbij werd in eerste instantie grind aangevoerd (maar ook 
juist afgevoerd). Door aanvoer van hellingmateriaal werd het “oude” Geuldal 
door jongere afzettingen afgedekt. Op deze jongere (hogere) afzettingen, 
gevormd in een rustige afzettingsfase van de Geul, zijn enkele plekken 
bekend die mogelijk bewoond zijn geweest in de ijzertijd. Deze bewoning 
zal echter kortstondig zijn geweest aangezien in en na de Romeinse tijd de 
Geul weer reactiveert. De Geul meandert sterk door het Geuldal waarbij 
oude vindplaatsen worden opgeruimd en nieuwe afzettingen worden 
gevormd. Vooral in het benedenloopse gebied van de Geul zien we dat er 
veel sediment is afgezet (maar vermoedelijk ook is opgeruimd) waardoor 
prehistorische resten tot op een behoorlijke diepte (max. 4 m) afgedekt zijn 
en bewaard gebleven. Bij het recente onderzoek in de kern van Meerssen 
werden archeologische resten onder een 2 m dik pakket colluvium 
aangetroffen. Binnen het colluvium waren meerdere fasen van erosie 
herkenbaar: middeleeuws, Romeins en uit de prehistorie.210

210  Van der Veken 2009.

Figuur 10.5 
De Maas ter hoogte van Voulwames
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10.5 Natuurlijke verstoringen
Een belangrijke factor voor het model zijn natuurlijke processen die van 
invloed zijn op de verwachte conservering van archeologische grondsporen. 
Zoals in hoofdstuk 3.2 genoemd zijn de met löss bedekte terrassen aan 
het einde van het Pleistoceen (Dryas en Alleröd) en in het Holoceen 
verder gevormd door erosie. Modderman211 toonde bij zijn onderzoek 
naar de bandkeramische nederzetting in Sittard in 1953 aan dat door de 
hellingsgraad (ongeveer 3 %) van de locatie solifluctie212 was opgetreden. 
Bij solifluctie wordt aan de top van de helling materiaal geërodeerd waarna 
het materiaal op een lager gedeelte weer wordt afgezet (het colluvium). Dit 
proces treedt vooral op wanneer een gebied ontbost is en de grond verzadigt 
raakt met water. Wanneer de begroeiing van het gebied verdwijnt, wordt 
de löss niet meer door wortels vastgehouden en krijgt de regen een directe 
impact op de bodem en neemt de weerstand van de bodem af. Al bij een 
vlak tot zwakke helling van minimaal 2% vloeit de A-horizont en soms ook 
E-horizont af. Afvloeiing van de B-horizont treedt op bij een zwakke helling 
(2-5%),matige en steile hellingen (> 5%).213 Dit proces speelt zich vaker 
eeuwenlang af en is nu nog steeds goed zichtbaar op een braakliggende 
akker na een behoorlijke regenbui. Er dient echter wel een opmerking 
gemaakt te worden over het proces van solifluctie. Indien men ervan uitgaat 
dat hoe steiler (en eventueel langer) een helling is, hoe meer bovengrond is 
afgeschoven, kan men op eenvoudige wijze aantonen hoeveel bovengrond 
is verdwenen. Maar het proces van solifluctie speelt zich af gedurende 
een lange periode waarbij materiaal van boven op de helling wordt 
afgespoeld en hellingafwaarts wordt afgezet. Dit afgezette materiaal kan een 
beschermende werking hebben op de ondergelegen, ongeroerde ondergrond 
en daarbij eventueel liggende grondsporen. In veel gevallen zien we echter 
dat het proces van solifluctie zich over de hele helling afspeelt en er toch 
erosie van de bovengrond heeft plaatsgehad.

211  Modderman 1958/59.
212  Het vloeien van bodemmateriaal onder niet-periglaciale omstandigheden.
213  Modderman 1958/59, 36.

Figuur 10.6 
De Geul ter hoogte van Op de Bleek
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Aangezien de conserveringsgraad directe gevolgen heeft voor de waarde 
van een archeologische vindplaats is gebruik gemaakt van een helling-
klassenkaart die daarmee indirect ook inzicht geeft in de conservering 
van de bodemsporen. De hellingklassen worden daarbij op basis van de 
waarnemingen van Modderman ingedeeld in vier klassen: vlak tot zwakke 
helling (0-2%), zwakke helling (2-5%), matige helling (5-8%) en sterk 
hellend tot steile hellingen (>8%). 
Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) dat het reliëf van 
de gemeente Meerssen nauwkeurig in beeld brengt, zijn de verschillende 
hellingklassen volgens bovenstaande indeling voor de gemeente Meerssen 
in kaart gebracht (zie volgend hoofdstuk, figuur 11.1). 

10.6 Complextype en trefkanskaart
Bovenstaand (hybride) model is gebaseerd op algemeen geaccepteerde 
aannamen met betrekking tot locatiekeuzefactoren in de Zuid-Limburgse 
regio (deductie) en op de inductieve analyse van de relatie tussen op 
vindplaatsen en de landschappelijke eenheden waarin zij gelegen zijn. 
Het is hierbij van belang om de vindplaatsen op de vindplaatsenkaart 
te analyseren op complextype en de weging hiervan te gebruiken bij de 
vervaardiging van de trefkansenkaart. Indien namelijk aan een waarneming 
met een losse vuursteenvondst die van de akker is geraapt dezelfde waarde 
of complextype wordt toegeschreven als aan bijvoorbeeld het spoor van 
een kuil met daarin een hoeveelheid aan aardewerkfragmenten, weegt 
de waarneming zwaarder dan de inhoud van de melding. Een aldus 
gewaardeerde vindplaatsenkaart (waarvoor wel voldoende waarnemingen 
voorhanden dienen te zijn) kan gebruikt worden om de trefkanskaart 
te controleren. De Archeologische Vindplaatsenkaart (bijlage 1) van de 
gemeente Meerssen is na analyse van de daarop voorkomende complextypen 
en hun ligging gebruikt ter toetsing van het model van de trefkanskaart.  
Deze toetsing heeft tezamen met andere, in hoofdstuk 11 besproken 
elementen, geleid tot uiteindelijke vormgeving van de trefkanskaart. 
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11. Het vaststellen van archeologische trefkanszones in Meerssen

11.1 Algemeen
Uit wat bekend is over vestigingskeuzes en landschapsge bruik door de 
tijden heen, blijkt dat de aanwezigheid van beeklopen en droogdalen op de 
löss bepalend is voor menselijke activiteiten.
Alle delen van de gemeente Meerssen die binnen 300 m van een beekloop 
of een droogdal liggen, hebben op basis van het hierboven gepresenteerde 
model in eerste instantie dus een hoge archeologische trefkans gekregen. 
Hetzelfde geldt voor de oude rivierkleigronden. Binnen deze zones is op vier 
manieren de trefkans getoetst: 
• op basis van de geologie,
• op basis van de helling,
• op basis van de (natuurlijke) verstoringen, en 
• op basis van de geïnventariseerde archeologische waarnemingen. 
Dit leidt voor een aantal gebieden op grond van landschappelijke 
kenmerken of op basis van de bekende archeologische gegevens tot een 
aanpassing van de trefkans – naar beneden of naar boven. 

11.2 Naar beneden bijgestelde trefkans
Op basis van de geologie kunnen enkele gebieden die binnen de zone 
van 300 m afstand van een beekloop of droogdal zijn gelegen een stap 
teruggebracht worden in de archeologische verwachting, namelijk de steile 
delen van de bergbrikgronden, de steile hellingen van het Maas- en Geuldal, 
de steile(randzones) van droogdalen, de steile hellingen ten oosten van het 
Maasdal en tenslotte de bebouwde gebieden. 

11.2.1 Steile hellingen van de bergbrikgronden
Het betreft hier gebieden met een sterk hellend tot steile helling (groter 
dan 8 %). Op de zogenoemde bergbrikgronden is door erosie de voor de 
conservering van archeologische waarden belangrijke bovenlaag van het 
oorspronkelijke bodemprofiel verdwenen.214 Vondsten zullen op dergelijke 
gronden wel gedaan kunnen worden, de erosie zal echter gezorgd hebben 
voor een aantasting van de bodemsporen. Diepere sporen als waterputten 
of grachten kunnen ook bij vrij zware erosie nog bewaard zijn. De kans 
ondiepere sporen - zoals de resten van gebouwen – aan te treffen neemt 
echter snel af. Daarmee neemt ook de informatiewaarde van een terrein 
af. Met andere woorden: er zullen hier wel archeologische vindplaatsen 
verwacht kunnen worden (in principe liggen ze immers binnen de 300 
meterzone rond de dalen), maar de verwachte archeologische waarde 
van deze vindplaatsen is lager dan die van de omliggende gebieden. 
Binnen de gemeente Meerssen ligt een groot aaneengesloten gebied van 
bergbrikgronden ten noorden en zuiden van het Geuldal en ten oosten van 
het Maasdal, waar het uitgesproken reliëf voor sterke erosie heeft gezorgd 
(figuur 11.1). Aan de gebieden met een matige helling (tussen de 5 en 8% ) 
wordt een middelhoge trefkans gegeven en gebieden met een sterk hellend 
tot steile helling (groter dan 8 %) krijgen een lage trefkans (zie tabel 13.1).

214  Vleeshouwer & Damoiseaux 1990, 70 en 77.
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11.2.2 Droogdalen
Droogdalen zijn gedurende de laatste ijstijd ontstaan, ze zijn dus ouder 
dan de meeste te verwachten restanten van menselijke activiteiten. Maar 
tegelijkertijd zijn de dalen zelf, evenals de beekdalen, vanwege hun tijdelijke 
of permanente watervoering vaak niet gebruikt voor bewoning, begraving 
of andere activiteiten. Dit betekent overigens niet dat beek- en droogdalen 
nooit gebruikt zullen zijn. Onderzoek in een droogdal bij Geleen en 
een fossiele beekbedding te Neerbeek toonde dit aan.215 Op deze locatie 
werd in de Keutelbeek een grote hoeveelheid botmateriaal, huttenleem, 
aardewerk, natuursteen, wat ijzerslakken, vuursteen, stukken van glazen La 

215   Van Hoof & Van Wijk 2005; zie verder onderzoek in de Keutelbeek bij Neerbeek (Hiddink 
2005); vergelijk voor Duitsland: Becker et al. 2001.

Figuur 11.1 
Hellingklassenkaart op basis van het AHN.
Binnen de bebouwde kommen is het beeld 
vertekend door de bebouwing.
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Tène-armbanden en een twintigtal metalen voorwerpen uit de late ijzertijd 
aangetroffen. Hoewel dergelijk onderzoek juist inzicht geeft in aspecten 
van verleden samenlevingen die nog weinig onderzocht zijn, blijkt ook uit 
het onderzoek te Geleen dat wat hier aangetroffen wordt, uit geïsoleerde 
verschijnselen bestaat die moeilijk te traceren zijn bij verkennende 
onderzoeken. Vanwege dit geïsoleerde karakter van de in de dalen te 
verwachten verschijnselen kregen zij tot onlangs een lagere verwachting 
dan de omgeving. Vanwege de moeilijke traceerbaarheid vragen zij om een 
andere archeologische aanpak dan de gewone standaard methoden van 
inventariserend onderzoek216 die vooral ontwikkeld zijn om vindplaatsen op 
te sporen die rijk zijn aan sporen of vondsten of grote oppervlakten beslaan, 
maar veel minder geschikt zijn voor het opsporen van de neerslag van 
extensieve of incidentele activiteiten. Aan de beek- en droogdalen wordt dan 
ook een aparte eenheid in verwachting gegeven: lage trefkans met kans op 
aanwezigheid van een bijzondere dataset. Ook voor de fossiele restgeulen in 
het Maasdal wordt deze trefkans uitgesproken.

11.2.3 Randzones dalen
De dalen worden op de bodemkundige kaart omgeven door zogenoemde 
afbraakwanden en lösswanden. Hieronder vallen zowel de lichte hellingen, 
waar nauwelijks erosie heeft plaatsgevonden of waar zelfs colluvium op 
is afgezet dat mogelijk aanwezige archeologische restanten afdekt en 
daarmee conserveert, als de steilere hellingen waar erosie voor een sterke 
aantasting van het bodemarchief kan hebben gezorgd. In het eerste geval 
kan het terrein van archeologische waarde zijn, in het tweede geval is deze 
waarde niet aanwezig of verstoord. Zonder veldonderzoek van de locale 
bodemkundige opbouw is het niet mogelijk een differentiatie tussen goed 
en slecht geconserveerde delen binnen deze zone aan te brengen. Derhalve 
wordt aan deze randzones (minder dan 50 meter van een beek- of droogdal) 
een middelhoge trefkans toegeschreven. 

11.2.4 Bebouwde gebieden
Eveneens tot de categorie met een middelhoge trefkans zijn de gebieden 
gerekend die op grond van hun ligging in principe een hoge verwachting 
hebben, maar die in recente tijden bebouwd zijn geraakt. Het verstorende 
effect van deze bebouwing is niet eenduidig. Het kan zijn dat archeologische 
waarden zwaar zijn aangetast, maar deze aantasting kan ook meevallen.

11.3 Naar boven bijgestelde trefkans
Op basis van de geologie en/of van de daar aanwezige vindplaatsen en/of 
cultuurhistorische overwegingen zijn er ook gebieden uitgelicht die juist een 
hogere archeologische trefkans krijgen dan de omliggende arealen.
Gebieden met een zogenaamde kaapligging vallen in de categorie hoge 
trefkans. Dat de kaapligging een hoge trefkans rechtvaardigt, blijkt uit 
de archeologische waarnemingen van deze gebieden. Gedurende de hele 
(pre)historie lijken de kapen gebruikt te zijn voor diverse doeleinden 
variërend van begraafplaatsen, ijzertijdnederzettingen, hoofdgebouwen van 
villaterreinen, schansen tot plekken waar neolithische vuursteenateliers zijn 
gelegen. Ook een aantal niet op de monumentenkaart opgenomen locaties 
van cultuurhistorische waarde kan op grond van historische gegevens als 
zone met een hoge trefkans aangemerkt worden.

216   Zie bijvoorbeeld ook de Leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland (Rensink 2008).
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Sommige gebieden zijn tot de categorie van gebieden met een zeer hoge 
trefkans gerekend. Dit is een categorie die ook in de naburige gemeente 
Valkenburg aan de Geul gehanteerd is.217 Het gaat hier om terreinen die 
in principe als ‘monumentwaardig’ zijn te beschouwen en die na een 
waarderend veldonderzoek op de monumentenkaart geplaatst zouden 
kunnen worden. In hoofdstuk 12 wordt deze groep verder toegelicht.

217  Van Wijk & Orbons 2009.
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12. Overzicht van archeologische gebieden met zeer hoge tref-
kans in de gemeente Meerssen

(kaartbijlage 3, Archeologische Monumenten- en Trefkanskaart gemeente 
Meerssen)

In de gemeente Meerssen zijn 26 gebieden aangemerkt als gebieden 

met zeer hoge trefkans. Dit zijn gebieden die op vindplaatsdichtheid en 
op geschiktheid voor bewoning hoog scoren en die bovendien weinig 
verstoring kennen. Hierin onderscheiden deze gebieden zich van de 
andere trefkanszones, waar louter sprake is van een kwantitatief aspect 
(de kleinere of grotere kans om een vindplaats aan te treffen, ongeacht de 
mogelijke waarde). In de gebieden met zeer hoge trefkans speelt ook een 
kwalitatief aspect mee, namelijk de aanname dat deze gebieden wegens 
geringe verstoring en inhoudelijke kenmerken van een beredeneerbare 
waarde zijn. Om deze reden zijn zij ook in het monumentenzorgbeleid (zie 
deel 3) opgenomen in dezelfde beleidscategorie als de terreinen van (hoge) 
archeologische waarde. 
Op of nabij een groot gedeelte van deze gebieden is in meerdere gevallen 
al enige vorm van archeologisch onderzoek geweest. De gebieden met zeer 
hoge trefkans zijn gedefinieerd op basis van de verspreiding van bekende 
vondsten en/of op basis van hun (kaap)ligging en/of wegens de nabijheid 
van een archeologisch monument en/of wegens hun voorkomen op de 
Cultuurhistorische Waardenkaart.
In de laatste groep vallen de historische kernen van de buurtschappen 
Wijngaardsberg, Oostbroek, Weert en Voulwames, welke niet op de 
landelijke monumentenkaart (AMK) stonden, alsmede de locaties van 
bruggen, (ingangen van) groeven, (weg)kapellen, kastelen/landgoederen, 
kerken, kloosters, (weg)kruizen, omgrachte huizen, sluizen/stuwen of 
watermolens, voor zover zij al niet afgedekt zijn door de terreinen van hoge 
waarde (de kernen).
De grenzen van de terreinen met zeer hoge trefkans zijn bepaald aan de 
hand van de landschappelijke karakteris tieken, de verspreiding van bekende 
vondsten en de verwachte grootte van dergelijke vindplaatsen. Voor de 
historische kernen van de buurtschappen Wijngaardsberg, Oostbroek, 
Weert en Voulwames  zijn de grenzen van de kadastrale minuut anno 
1832 aangehouden. Voor de puntlocaties is een zone met een diameter 
van 25 m genomen. Voor het Romeinse wegennet is een zone van 50 m 
aan weerszijden van het op basis van de huidige inzichten verwachte tracé 
gekozen.
De gebieden zijn op de Monumenten- en Trefkanskaart (kaartbijlage 3) 
en in de catalogus van monumenten en gebieden met zeer hoge trefkans 
aangegeven met de nummers 26 t/m 51.
In onderstaande beschrijving zijn de gebieden per periode uitgesplitst en 
worden de kenmerken genoemd. Hierdoor kunnen – wanneer behoud 
van de archeologie op een te verstoren terrein niet mogelijk blijkt - bij 
het uitvoeren van archeologisch onderzoek ter plaatse- de onderzoeksvra-
gen meer periode- en locatie specifiek worden gesteld. Die vraagstellingen 
worden aangepast aan de hand van voortschrijdend inzicht dat verkregen is 
door het zich continu ontwikkelende archeologisch onderzoek. 
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12.1 Buurtschap Oostbroek (cat. nr. 26)
Dit gebied is niet opgenomen als archeologisch monument op de landelijke 
Archeologische Monumentenkaart. Voor de contouren is de kadastrale kaart 
uit circa 1832 geraadpleegd.

12.2 Grafveld Rothem (cat. nr. 27)
Het grafveld van Rothem is in 1942 ontdekt in een gebied met het toponiem 
“Krekelveldje”. Tijdens twee campagnes is een deel van een vroegmid-
deleeuws (6e – 8e eeuw) grafveld blootgelegd.218 Waarschijnlijk zijn bij 
werkzaamheden ten behoeve van de beoogde nieuwe aansluiting van de 
A79 ook nog resten gevonden die in verband kunnen worden gebracht met 
het grafveld of vroegmiddeleeuwse bewoning. Het betreft een terrein ten 
zuidwesten van het grafveld waarbij tijdens een proefsleuvenonderzoek een 
vroegmiddeleeuwse kuil is gevonden.219

218  Braat 1956; Proos 1998.
219  Meurkens, Heunks & Van Wijk 2009.
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12.3 Het Romeinse wegennet (cat. nr. 28)
Het veronderstelde Romeinse wegennet in deze gemeente is in een strook 
van 100 meter breed op de kaart opgenomen als zone met zeer hoge 
trefkans. Net ten zuiden van Rothem (zie fig. 12.2) ligt ook een Romeinse 
secundaire weg (diverticulum) die is aangesneden tijdens een proefsleuven-
onderzoek ten behoeve van toekomstige werkzaamheden bij het knooppunt 
Kruisdonk.220 Het is echter nog niet duidelijk waar deze weg op de 
Romeinse hoofdweg zal aansluiten.

12.4 Kruisdonk (cat. nr. 29)
Dit gebied bevindt zich ten zuiden van Rothem. In het gebied is in het 
kader van toekomstige werkzaamheden bij het knooppunt Kruisdonk een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek werden sporen uit 
de ijzertijd en vroege middeleeuwen en de bovengenoemde zijweg uit de 
Romeinse tijd gevonden.221 Het gebied is als behoudenswaardig bestempeld.

12.5 Groeve onder de Herkenberg (cat. nr. 30)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft hier een kleine kalksteengroeve die vermoedelijk 
dateert uit de Romeinse tijd (zie §5.4.1). De groeve is thans dichtgestort en 
bevindt zich deels onder en naast de spoorlijn.222

220  Meurkens, Heunks & Van Wijk 2009.
221  Meurkens, Heunks & Van Wijk 2009.
222  Nat.Hist.Maandblad 36,134-137 en vriendelijke mededeling J. Orbons, Souterrains.
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12.6 Oliemolen te Rothem (cat. nr. 31)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft hier de locatie van de zogenoemde Oliemolen. De 
watermolen is ten oosten van Rothem gelegen aan een gegraven neventak 
oftewel molentak van de Geul, ‘t Geulke genaamd. De oorsprong van "de 
Oude Oliemolen" ligt vermoedelijk in de Middeleeuwen, maar dateert in 
elk geval van vóór 1551. Het molencomplex heeft de eerste eeuwen dienst 
gedaan als oliemolen. Er werden oliehoudende zaden geperst, vooral het 
zaad van de knolraap. De huidige opbouw van de watermolenmolen is 
gebouwd in de 18e eeuw. In 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte 
de molen ernstig beschadigd door brand, maar werd wel gerestaureerd en 
tot woonhuis omgebouwd. 

12.7  Weert (cat. nr. 32)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft hier de locatie van het landgoed Weert dat op het 
terrein van de voormalige papierfabriek aan de Geul is gelegen, alsmede 
de buurtschap Weert zoals deze staat vermeld op de kadastrale kaart van 
circa 1832.

12.8  Groote, Oude of Banmolen Meerssen (cat. nr. 33)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft hier de locatie van de zogenoemde Groote, Oude 
of Banmolen. De Groote Molen van Meerssen was in zijn oorspronkelijke 
vorm een karakteristieke Zuid-Limburgse watermolen: een lang, 
bakstenen molengebouw met een pannen-zadeldak en witgekalkte 

Figuur 12.3 
Landgoed Weert
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voorgevels, een vleugel als woonhuis, hardstenen raamomlijstingen, 
luiken voor de vensters en een met hardstenen omlijste boogvormige deur, 
die toegang tot de molen gaf. 
Het eeuwenoude gebouw werd in het begin van de 20e eeuw afgebroken en 
vervangen door een industriële molen met een daarop aangepast burgerlijk 
woonhuis. De stuw of sluis bij deze molen reguleert de stroom naar de 
noordelijke tak van de Geul. Iets verder stroomopwaarts ligt een andere 
sluis die de stroom naar de zuidelijke tak reguleert.223

12.9 Pletsmolen of Watervaldermolen Meerssen (cat. nr. 34)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft hier de locatie van een restant van een watermolen.

12.10 Villaterrein Putsteeg (cat. nr. 35)  
Terrein waar door Habets “…fundamentresten van een Romeinse hoeve…” 
zijn waargenomen.224 Naar aanleiding van een melding van de eigenaar 
van het terrein heeft Habets daar een proefsleufje gegraven waar de 
Romeinse vondsten zijn gedaan die bestaan uit diverse aardewerkfrag-
menten, maalsteenfragmenten, dakpannen en mergel of Nivelsteiner 
zandsteen.225 Vermoedelijk maken deze vondsten deel uit van een 
villaterrein dat mogelijk aansluit op het meer westelijk gelegen terrein 
tussen de A2 en de Maastrichterweg (cat.nr. 36). Thans heet het gebied het 
Weerterbroekplantsoen.

12.11 Villaterrein Het Hoogveld (cat. nr. 36)
Het Hoogveld bestaat uit een akker die gelegen is op de kop van een oude 
rivierafzetting in het overgangsgebied van het Geul- en Maasdal. Ter plekke 
zijn al meerdere waarnemingen en kleine verkennende onderzoeken 
gedaan door onder andere Bloemers en De Groot.226 Van de vindplaats 
zijn vele Romeinse vondsten bekend waaronder voornamelijk dakpan-
fragmenten als ook aardewerk (daterend tussen 1e en 3e eeuw na. Chr.), 
(vrij veel) houtskool, spijkers en andere metaalvondsten zoals riembeslag, 
munten en fibulae, verbrande leem en vermoedelijk specie. Tijdens een 
verkenning door de RCE in 2008 is ten noordwesten van de vondst-
concentratie een aangeploegd spoor van kiezel en dakpanfragmenten 
herkend. De belangrijkste vondst echter betreft een (onderste) deel van 
een godenbeeld dat in 2008 is gevonden.227 Het beeld stelt de onderkant 
van de tronende godin Juno of Minerva voor en is vervaardigd van Franse 
kalksteen (kalksteen van Norroy). Aan de onderkant is de zogenaamde dook 
geplaatst waardoor het beeld aan een zuil verankerd kon worden. Het beeld, 
gedateerd rond 150 na Chr., heeft zeer vermoedelijk deel uitgemaakt van 
een zuil die wellicht ook ter plekke heeft gestaan. Een mogelijke relatie met 
het villaterrein aan de Putsteeg (cat. nr. 35), is vooralsnog niet aangetoond 
maar mogelijk wel te verwachten gezien de grootte van villaterreinen. 

223  Persoonlijke opmerking Bart Heffels, gemeente Meerssen.
224  Habets 1871, 9-10 maar zie ook Bijvanck (1947, 18), Habets 1865, 209-210 en Janssen 1866, 

185.
225  Habets 1871, 9-10; Pepels 2010.
226  Zie Pepels 2010 voor een overzicht.
227  Pepels 2010.
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Figuur 12.4 
Reconstructie Jupiterzuil (bron: Noelke 2005)
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12.12 Ingenope (cat. nr. 37)
Aan de westkant van Bunde, vlak bij de hoeve Ingenope, zijn bij de aanleg 
van wegen en rioolsleuven t.b.v. het plangebied Ingenope op diverse 
plaatsen sporen en vondsten uit de ijzertijd waargenomen.228 Het betreft 
in totaal zes grondsporen waarbij een groot aantal aardewerkfragmenten is 
gevonden, daterend uit de (vroege of midden) ijzertijd en enkele vuursteen- 
en steenfragmenten. Het geheel lijkt te duiden op ijzertijdbewoning in dit 
gebied. Tot dit gebied hoort ook in het noordoostelijk deel van het gebied 
de locatie van de hoeve Ingenope (opgenomen op de Cultuurhistorische 
Waardenkaart van Meerssen) dat in 1381 als leen van Valkenburg wordt 
genoemd. Het huidige gebouw is uit de 19e eeuw.229 De hoeve Rustenburg, 
welke blijkens een gevelsteen uit 1654 dateert, bevindt zich in het westelijk 
deel van het gebied.230 De bakstenen herenhof om een gesloten binnenplaats 
is gebouwd aan het einde van de 17e eeuw.231 Vermoedelijk is een deel van 
het gebied verstoord door bouwwerkzaamheden tijdens de aanleg van de 
wijk Ingenope.

12.13 Voulwames (cat. nr. 38)
Dit gebied ligt ter hoogte van het gehucht Voulwames. Het betreft hier een 
nederzettingsterrein uit de ijzertijd alsmede de buurtschap Voulwames 
zoals deze staat vermeld op de kadastrale kaart van circa 1832. Tijdens bouw-
werkzaamheden voor de aanleg van een waterkering rond dit gehucht zijn 
op meerdere locaties grondsporen (paalgaten en afvalkuilen) aangetroffen 
die behoren tot bewoning uit de (vroege) ijzertijd. Mogelijk zijn in het 
zuidelijke deel van het gebied ook resten van een kronkelwaard aangetroffen 
die deels met nederzettingsafval is opgevuld. De datering van dit complex 
lijkt echter vroeger te zijn dan de overige sporen. Het complex dateert dan 
ook vermoedelijk uit het laat-neolithicum of de vroege bronstijd.232 Het 
gebied sluit deels aan op het reeds onderzochte terrein ten behoeve van de 
aanleg van een verwerkingsbekken in het kader van de Maaswerken.233

12.14 Klooster (Kasteel) Overbunde (cat. nr. 39)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft hier de locatie van het klooster aan de noordkant van 
Bunde. Het voormalige klooster en pensionaat werd in 1875 gesticht op het 
landgoed ‘Overbunde’, twee jaar nadat de laatste eigenaar van het landgoed, 
mevrouw Nelissen-Lemmens, de deels door brand verwoeste laathof/
herenhof geschonken had aan de zusters Franciscanessen van Heythuysen. 
De oudste bronnen waarin de adellijke herenhofstede - een leengoed 
van de heren van Valkenburg - wordt genoemd, dateren uit het eind van 
de 14e eeuw. Het complex is van cultuurhistorisch belang vanwege de 
(bebouwings)geschiedenis van het landgoed Overbunde, waarvan de sporen 
van de hofstede nog achter het oudste, gepleisterde deel van het klooster 
aanwezig zijn, en vanwege de religieus, sociaal-historische geschiedenis.234

228  Groenendijk & De Warrimont 1996.
229  Marres & Van Agt 1962, 91; Stenvert 2003, 96.
230  Hupperetz e.a. 2005, 342; Marres & Van Agt 1962, 92; Stenvert 2003, 96.
231  Bron: Stichting Limburgse Kastelen.
232  Groenendijk & De Warrimont 1996.
233  Van de Graaf in voorbereiding.
234  Bron: Stichting Limburgse Kastelen.
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12.15 Buurtschap Wijngaardsberg (cat. nr. 40)
Dit gebied betreft de buurtschap Wijngaardsberg. Deze locatie is niet 
opgenomen als archeologisch monument op de landelijke Archeologische 
Monumentenkaart. Voor de contouren is de kadastrale kaart uit circa 1832 
geraadpleegd. 

12.16 Villaterrein Berghemmerveld (cat. nr. 41)
In dit gebied zijn de resten van een mogelijk Romeins villacomplex 
aangetroffen.235 Het vondstmateriaal bestaat uit fragmenten Romeins 
aardewerk, dakpannen, verbrande leem en enkele fundamentresten. Tevens 
zijn op het terrein stukken maalsteen van tefriet en wetstenen gevonden. De 
vondstspreiding en aard van het vondstmateriaal duiden op een kleine villa, 
die mogelijk heeft toebehoord aan een vertegenwoordiger van de inheemse, 
geromaniseerde bevolking. Ten noordoosten van het betreffende gebied 
op het kruispunt van de Maastrichterweg en de Groenweg is Romeins 
aardewerk in combinatie met verbrande botfragmenten aangetroffen. Dit 
zou kunnen duiden op een Romeins grafveld.236 

12.17 Molen van Hulsen of Onderste Molen te Geulle  (cat. nr. 42)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft hier de locatie van een restant van een watermolen, 
namelijk de Onderste Molen in Hulsen. Deze  werd in de jaren 1878-1879 
afgebroken en herbouwd, waaraan een gevelsteen boven de voordeur 
herinnert.237 Te Geulle bevonden zich twee molens: de Bovenste en de 
Onderste Molen. De Bovenste Molen lag op het plateau tussen de gehuchten 
Moorveld en Snijdersberg in het Geulse bos en de Onderste Molen op 
Hulsen aan de voet van het plateau bij de spoorlijn. De molens werden 
aangedreven door water van de Walsenbeek thans Molenbeek die gevoed 
zijn door bronnen aan de rand van het bovenliggende plateau. De Bovenste 
Molen was voor de Franse Tijd de banmolen van de heerlijkheid Geulle. Op 
het einde van de 19e eeuw wordt bij niet meer vermeld. Het is waarschijnlijk 
in die tijd afgebroken. 

12.18 Grafveld Blomenbergh (cat. nr. 43)
Dit gebied ligt boven aan de plateaurand ten oosten van Geulle waar in 1860 
tijdens het winnen van grind diverse Romeinse urnen zijn aangetroffen 
waarvan één met crematieresten alsook diverse metalen objecten zoals een 
lans, drie bijlen en een fles van groen glas. Vermoedelijk behoort dit geheel 
toe aan een Romeins grafveld.238 

12.19 Kasteel Vliek (cat. nr. 44)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft hier de locatie van het kasteel Vliek. Uit de 14e 
eeuw is een geslacht Van Vliek bekend, maar het is niet zeker of dit hier 
woonde.239 Het middenpaviljoen dateert uit ca. 1725, toen de toenmalige 
burgemeester van Maastricht De Lennaerts te Vliek een nieuwe buitenplaats 
liet bouwen.240

235  Pepels 2009.
236  Waarneming C. Eggen in: Pepels 2009, 49.
237  Bron: www.geulle.com.
238  Habets 1865, 236; Holwerda 1924, 11.
239  Stenvert 2003, 367; Hupperetz  e.a. 2005, 344.
240  Bron: Stichting Limburgse Kastelen.
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12.20 Beekerweg Ulestraten (cat. nr. 45)
Dit gebied betreft een deel van een bandkeramische nederzetting waar in 
2009 en 2010 bij oppervlaktekarteringen door Jim Pepels diverse vondsten 
zijn gedaan die toegeschreven kunnen worden aan de periode van de 
bandkeramiek (vroeg-neolithicum). Het vondstmateriaal kenmerkt zich 
door een grote hoeveelheid vuursteen, maar ook door (versierd) aardewerk 
en steenmateriaal waaronder een dissel. Mogelijk is ook een mesolithische 
component aanwezig.

12.21 Vlieker Eijkenweg Ulestraten (cat. nr. 46)
Dit gebied betreft een deel van een bandkeramische nederzetting waar 
in het kader van de uitbreiding en ontwikkeling van het Businesspark 
Maastricht Aachen Airport-Oost een oppervlaktekartering (2003) en een 
proefsleuvenonderzoek (2008) door RAAP heeft plaatsgevonden.241 In 
één proefsleuf zijn verschillende nederzettingssporen aangetroffen uit het 
vroeg-neolithicum (Lineaire Bandkeramiek). Het gaat om drie paalkuilen, 
mogelijk onderdeel van een structuur, enkele grote kuilen (leemwinnings-/
afvalkuilen) en een deel van een greppel, mogelijk een afscheiding van 
een erf of nederzetting. Op basis van het geassocieerde vondstmateriaal 
dateert de vindplaats uit de jongste fase van de Lineaire Bandkeramiek 
(Modderman fase IIc-d, circa 5.000-4.900 voor Chr.). Het gebied ligt in de 
directe nabijheid van het nederzettingsterrein aan de Beekerweg (cat. nr. 45) 
dat 375 m ten zuiden is gelegen.

12.22 Raarslakweg (cat. nr. 47)
Ten oosten van Waterval is tijdens veldkarteringen door F. Brounen, 
A. van Deijck en J. Pepels materiaal uit het laat-mesolithicum (rond 
5300 voor Chr.) aangetroffen.242 De vondsten bestaan uit schrabbertjes, 
bewerkingsafval en pijlpunten vervaardigd uit Maaseitjes.243 Tevens zijn 
fragmenten van twee dissels aangetroffen, waarvan één met doorboring. 
Deze kunnen in het neolithicum geplaatst worden. 

241  Janssens 2008.
242  Pepels 2009.
243  Van Dijk 1996.

Figuur 12.5 
Kasteel Vliek
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12.23 Groeve Oly (cat. nr. 48)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft een kleine kalksteengroeve bestaande uit een gang 
van ongeveer 16 m.244

12.24 Meerssenergroeve of Groeve Schenk (cat. nr. 49)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft hier een middelgrote kalksteengroeve uit de late 
middeleeuwen. Het ingangsgedeelte beslaat ongeveer 140 x 60 meter. 
Hierachter bevindt zich een bouwvallig gedeelte.245

12.25 Watergrot (cat. nr. 50)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft hier een kleine kalksteengroeve.

12.26 IJzeren of Nieuwe of Rothemer molen te Rothem (cat. nr. 51)
De locatie is overgenomen van de Cultuurhistorische Waardenkaart 
Meerssen. Het betreft hier de locatie van de zogenoemde IJzeren molen 
of Nieuwe molen. De watermolen is gelegen aan een zijtak van de Geul, 
de Kleine Geul genaamd, ten noorden van Rothem. Oorspronkelijk was de 
molen een bezit van de Heren van Kasteel Vaeshartelt, nabij het gehucht 
Weert. Sinds 1381 rustte er een erfdienstbaarheid op, volgens welke de 
molen met een daarbij gelegen sluisje de gracht van het kasteel op peil 
moest houden. De molen wordt momenteel gerestaureerd met steun van de 
Limburgse Monumenten Stichting.

244  Vriendelijke mededeling J. Orbons, Souterrains.
245  Vriendelijke mededeling J. Orbons, Souterrains.

Figuur 12.6 
Raarslakweg
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13. Samenvatting: trefkansgebieden in de gemeente Meerssen

Op basis van het ontwikkelde verwachtingsmodel en na toetsing aan de 
geïn ventariseerde waarnemingen zijn binnen het grondgebied van de 
gemeente Meerssen zes soorten archeologische trefkansen aan gebieden 
toegekend.
Onderscheiden zijn: 
• gebieden met een zeer hoge trefkans
• gebieden met een hoge trefkans
• gebieden met een middelhoge trefkans
• gebieden met een lage trefkans met kans op het aantreffen van een 

bijzondere dataset 
• gebieden met een lage trefkans
• gebieden zonder trefkans.

13.1 Zeer hoge trefkans
Hieronder vallen die delen van de gemeente waar op basis van de bekende 
archeologische waarnemingen van het gebied (vrijwel) vaststaat dat hier 
belangrijke archeologische resten in de grond zitten. Ook de historische 
kernen van Oostbroek, Weert, Voulwames en Wijngaardsberg, die geen 
monument waren, en enkele andere puntlocaties van de Cultuurhistorische 
Waardenkaart zijn hierop geplaatst. Deze zijn in het vorige hoofdstuk 
gespecificeerd.

13.2 Hoge archeologische trefkans
Hieronder vallen die delen van de gemeente waar op basis van de in het 
model gebruikte factoren (kapen, matige helling (2-5%), < 300 meter van 
beek- en droogdalen) met grote waarschijnlijkheid archeologische resten 
verwacht kunnen worden. Vrijwel alle bekende archeologische vindplaatsen 
vallen binnen deze gebieden. 

13.3 Middelhoge archeologische trefkans
Deze categorie is ingevoerd omdat op de gebruikte bodem- en geomorfolo-
gische kaarten eenheden worden gebruikt die zonder nader veldonderzoek 
niet eenduidig aan één van de andere categorieën toegewezen kunnen 
worden. Voor deze categorie is de verwachting op basis van de bestaande 
gegevens niet exact in te schatten.
Het betreft allereerst de randgebieden (0-50 m) van de beek- en droogdalen 
waarbij zowel processen van erosie als van afdekking met colluvium 
plaatsvonden (en nog steeds plaatsvinden). Binnen deze gebieden kunnen 
dus terreinen liggen, waar door erosie alle archeologische waarden 
verdwenen zijn, naast terreinen waar door afdekking met colluvium 
eventueel aanwezige archeologische waarden juist zeer goed geconserveerd 
zijn. Het betreft hier voornamelijk de zogenaamde brikgronden. Deze 
gebieden hebben een vlak (0 - 2 %) of matige helling (5 - 8 %).
Daarnaast valt ook het Geuldal binnen deze categorie. De daar aangetroffen 
ijzertijdvindplaatsen geven aan dat bewoning in het dal in de prehistorie 
mogelijk is geweest. Deze kunnen echter wel opgeruimd zijn door de Geul. 
Ook in de Romeinse tijd en middeleeuwen is in het Geuldal bewoning 
mogelijk geweest.
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Als derde zijn tot deze categorie gerekend de gebieden die op grond van 
hun ligging in principe een hoge verwachting hebben, maar die in recente 
tijden bebouwd zijn geraakt. Het verstorende effect van deze bebouwing 
is niet eenduidig. Het kan zijn dat archeologische waarden zwaar zijn 
aangetast, maar deze aantasting kan ook meevallen.

13.4 Lage archeologische trefkans met kans op de aanwezigheid van een 
bijzondere dataset

Dit zijn de droog- en beekdalen waar de verwachting is dat deze incidenteel 
en extensief zijn gebruikt (depositielocaties, visgronden, e.d.) alsmede 
gebieden waar de trefkans zeer hoog is dat mijningangen worden 
aangetroffen. Hiertoe behoren allereerst delen van de steilranden langs 
de Geul, aangezien hier groeves vanaf het midden-neolithicum aanwezig 
kunnen zijn.246 In de tweede plaats gaat het om de loop van de Geul en 
bijhorende oevers (inclusief aftakkingen) waar “deposities” kunnen worden 
aangetroffen en waar plaatselijk nog “eilandjes” met intacte bodems uit de 
ijzertijd aanwezig zijn.

13.5 Lage archeologische trefkans
Hierbij gaat het om gebieden met een matige tot (sterk) steile helling van 
meer dan 5% en verder dan 300 meter van een droog/beekdal verwijderd 
waarvoor de trefkans voor alle, ook bijzondere archeologische resten klein 
is. Binnen deze gebieden kunnen wel archeologische waarden aangetroffen 
worden. Echter, op basis van de geomorfologie en de bodemkundige 
kenmerken van het terrein (bergbrikgronden, e.d.) zijn dergelijke arealen 
moeilijk archeologisch te onderzoeken doordat evt. aanwezige sporen (weg) 
geërodeerd zijn, de vindplaats daardoor niet of slecht leesbaar zal zijn en de 
informatiewaarde als gevolg daarvan relatief laag.

13.6 Geen trefkans
Dit zijn locaties waarvan bekend is dat ze door de mens grootschalig 
verstoord zijn. Het gaat hierbij om bekende afgravingen, groeven (dagbouw) 
en (snel)wegen. Enkele locaties zijn tijdens de veldtoets bezocht waarbij is 
geverifieerd (d.m.v. een edelmanboringen of visuele inspectie) wat de mate 
van verstoring was.

Afstand tot water (rand beek- en 
droogdal)/ Helling

0-50 meter 50 – 300 meter Meer dan 
300 meter

 Vlak tot zwakke helling
(0 – 2%)

middelhoog hoog laag

Zwakke helling
(2 – 5%)

middelhoog hoog laag

Matige helling
(5 – 8%)

middelhoog middelhoog laag

Sterk hellend – steile helling
(8 % en hoger)

laag, maar kans op 
bijzondere dataset

laag laag

Bebouwing buiten historische kern middelhoog middelhoog laag

Specifieke gebieden zeer hoog

Kaapligging hoog

Beek- en droogdal laag, maar kans op bijzondere dataset

246  Zie bijvoorbeeld ook de Leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland (Rensink 2008).

Tabel 13.1 
Overzicht archeologische trefkanszones
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14. Conclusie: archeologische monumenten en trefkanszones

De archeologische rijkdom van de gemeente Meerssen komt niet tot 
uitdrukking in het monumentenbestand. Het aantal monumenten beslaat 
slechts 2% van het totale aantal monumenten in Limburg.
 Vergelijking van het aantal monumenten in Meerssen met het Limburgse 
beeld laat zien dat Meerssen qua wettelijk beschermde monumenten laag 
scoort. Ook het aantal terreinen van zeer hoge waarde is lager dan het 
Limburgse gemiddelde.
Het aantal terreinen van hoge waarde (hier uitsluitend dorpskernen) is iets 
hoger dan het Limburgse gemiddelde.

  archeologische 
waarde

hoge archeologische 
waarde

zeer hoge archeo-
logische waarde

zeer hoge archeo-
logische waarde, 
beschermd

totaal

Limburg (N) 81 693 172 113 1059

Limburg( %) 8% 65% 16% 11% 100%

Meerssen (N 2 (2) 20 (18) 2 (3) 1 (1) 25 (24)

Meerssen (%) 8 (8,5) % 80 (75) % 8 (12,5) % 4 (4) % 100%

Meerssen: 
Limburg (%)

2% 3% 1% 1% 2%

Het monumentenbestand bestaat voornamelijk uit historische dorpskernen 
en is dus onevenwichtig van samenstelling. De archeologische 
monumenten, hadden in eerste instantie betrekking op het Romeinse (villa)
landschap (Villa Onderste Herkenberg) en de sporen van neolithische 
vuursteenbewerking rondom Waterval. In 2007 werden de historische 
dorpskernen aan het archeologische monumentenbestand toegevoegd. 
Omdat hier echter nog nauwelijks onderzoek is uitgevoerd, hebben deze 
vooral een potentiële waarde.
Van potentieel belang zijn ook de 26 gebieden met zeer hoge trefkans. Deze 
zijn op basis van het inventariserende onderzoek, de veldtoets, het koppelen 
van de gegevens op het AHN-beeld en op grond van historische gegevens 
geselecteerd. Daarbij zijn ook juist periodes geselecteerd, die op dit moment 
ondergerepresenteerd zijn in het archeologische verspreidingsbeeld van 
archeologische vindplaatsen in de gemeente Meerssen. 
De trefkanszones ‘hoog’, ‘midden’, ‘laag’ zijn verfijnd ten opzichte van het 
bestaande kaartbeeld van de IKAW, waardoor de Meerssense trefkanskaart 
realistischer is dan de IKAW. Toetsing hiervan bij inventariserend 
veldonderzoek is echter nodig en kan tot verbetering leiden. De zone ‘lage 
trefkans met kans op de aanwezigheid op een bijzondere dataset’ is aan 
de kaart toegevoegd op grond van de recente inzichten dat vooral beek- 
en droogdalen in een zeer dunne spreiding bijzondere vondsten kunnen 
bevatten, welke echter wegens hun geringe aantal meestal alleen bij 
grootschalige werkzaamheden aangetroffen zullen worden.
Uit de kaart blijkt dat de hoge trefkansgebieden vooral in het Maasdal 
liggen aan weerszijden van het Julianakanaal en op het plateau ten oosten 
daarvan. Daar liggen echter ook grote gebieden met een lage trefkans. De 
plateaurand is versneden door gebieden met een lage trefkans, maar met 
kans op een bijzondere dataset. Deze versnijding treffen we ook aan in de 
omgeving van Ulestraten, waar verder de zones met hoge, middelhoge en 
lage trefkans elkaar afwisselen. Het Geuldal valt vrijwel geheel in een zone 
met middelhoge trefkans. Grote verstoringen waardoor er geen trefkans 

Tabel 14.1 
Status van terreinen op de AMK per provin-
cie en gemeente in 2007 (bron RCE 2009). 
Tussen haakjes staan de aantallen die op de 
Meerssense monumentenkaart betrekking 
hebben.
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meer is, zijn teweeg gebracht door de aanleg van de Maaswerken, het 
Julianakanaal, een ontgronding bij Geulle, de spoorweg naar Sittard en 
Heerlen, de A2 en de A79.
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15. Inleiding

15.1 Archeologische monumentenzorg
Archeologische monumentenzorg (AMZ) is de zorg voor het archeologisch 
erfgoed. Doel van de archeologische monumentenzorg is de instandhouding 
van in de bodem aanwezige kennisbronnen, oftewel de archeologische 
vindplaatsen. Door deze te onderzoeken kan de geschiedenis geschreven en 
verteld worden. Eerste doel van de archeologische monumentenzorg is om 
het bodemarchief voor latere generaties in de bodem 'in situ' te bewaren. 
Het bodemarchief is eindig en kwetsbaar, en kan maar één keer 'gelezen' 
worden. Latere generaties zullen door betere methoden er meer uit kunnen 
halen dan wij en zullen ook andere vragen hebben. Wanneer wij het 
bodemarchief vernietigen, ontnemen wij hen de mogelijkheid om daar een 
antwoord op te vinden. 
Door archeologische monumentenzorg te koppelen aan de ruimtelijke 
ordening is er een instrument om vast te stellen, waar ontwikkelingen 
veilig kunnen plaats vinden. In gebieden waar archeologische vindplaatsen 
verwacht worden, blijkt uit inventariserend onderzoek of er daadwerkelijk 
(nog) vindplaatsen zijn. Indien inventariserend onderzoek geen vindplaats 
aan het licht brengt, is dat geen verspilde moeite, maar een groen licht om 
te kunnen bouwen. Een ‘negatief’ resultaat maakt het mogelijk de verwach-
tingsmodellen te verbeteren. Begrijpen waarom mensen ergens niet gingen 
wonen, leert ons ook over het verleden. Negatief is het resultaat pas echt 
als blijkt dat er wel een vindplaats geweest is, maar dat deze al verloren is 
gegaan. Helaas komt dat vaak voor. Des te meer reden om zuinig te zijn op 
wat we nog hebben. 
Indien inventariserend onderzoek wel een waardevolle vindplaats oplevert, 
is het vaak niet mogelijk om deze voor de toekomst te bewaren. Daarvoor 
is de druk op de bodem te groot. Daarom worden zo zorgvuldig mogelijk 
opgravingen gedaan, waardoor de kennis buiten de grond ‘ex situ’ bewaard 
blijft. Essentieel is dat de opgravingen in rapporten worden vastgelegd die 
breed toegankelijk moeten zijn. De vondsten worden in een depot bewaard. 

Figuur 15.1 
Voorbeelden van postdepositionele processen 
die zich afgespeeld hebben sinds de bewo-
ning in de prehistorie (bron: Louwe Kooijmans 
et al 2005)
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Idealiter verschijnen er populaire en overzichtspublicaties, worden er 
tentoonstellingen gemaakt en worden de archeologische vindplaatsen of 
relicten ook in het landschap zichtbaar gemaakt. Zo kunnen ook nu levende 
mensen hun geschiedenis leren kennen. Daarnaast levert nieuw onderzoek 
uiteraard ook nieuwe vragen op waar toekomstige generaties mee aan de 
slag kunnen gaan. Het is verstandig de aandacht voor het archeologisch 
erfgoed te koppelen aan de instandhouding van de kwaliteit van het natuur- 
en cultuurlandschap en het gebouwde erfgoed.

15.2 Gemeentelijke archeologische monumentenzorg
Sinds de wijziging van de Monumentenwet per 1 september 2007 zijn 
in Nederland gemeenten in overwegende mate verantwoordelijk voor het 
behoud en het onderzoek van archeologisch erfgoed. De gemeentelijke 
zorgplicht voor de archeologie is primair gekoppeld aan de Ruimtelijke 
Ordening. Gemeenten moeten volgens art. 38a MW bij het opstellen van 
bestemmingsplannen rekening houden met aanwezige en verwachte 
archeologische waarden. Om aan art. 38a MW te kunnen voldoen zijn op 
de beleidsadvieskaarten voor de gemeente Meerssen (kaartbijlage 3, beleids-
advieskaart Archeologie) zones aangegeven waar archeologische waarden 
aanwezig zijn en waar ze verwacht worden. Op grond van art. 39, 40 en 41 
MW kan bij ontheffingen, projectbesluiten, bouw-, sloop- en aanlegvergun-
ningen (sinds de invoering van de WABO: omgevingsvergunningen) aan 
de vergunning de verplichting tot het beschermen van de archeologie in de 
bodem, of tot het doen van een opgraving worden verbonden. Daartoe moet 
bepaald worden, wat de archeologische waarde is van het terrein dat zal 
worden verstoord.
Dit betekent dat de gemeente Meerssen bij het opstellen van bestemmings-
plannen de volgende beleidskeuzes moet gaan maken:
• het aanwijzen van gebieden waarvoor een dubbelbestemming 

archeologie gaat gelden
• het opstellen van voorschriften voor die gebieden, zodat bij toetsing van 

vergunningsaanvragen, ontheffingen en projectbesluiten duidelijk is 
van welke terreinen de waarde vastgesteld moet worden.

De operationalisering van het AMZ-beleid in de ruimtelijke ordening vraagt 
vervolgens bij vergunningverlening om:
• het selecteren van terreinen voor een opgraving of andere maatregel op 

basis van een door Burgemeester en Wethouders goed te keuren onder-
zoeksrapport over de waarde van de terreinen (selectiebesluit)

• het opnemen van de verplichting tot onderzoek of tot het nemen van 
technische maatregelen in de vergunning

• het stellen van voorwaarden aan het uit te voeren onderzoek (doel, 
vraagstelling, omvang, uitvoeringswijze), vastgelegd in een door de 
gemeente vast te stellen Programma van Eisen

Voordeel van de nieuwe rol van gemeenten is dat zij nu een integraal 
erfgoedbeleid kunnen voeren, waarbij de zorg voor het gebouwde en het 
archeologische cultureel erfgoed op elkaar afgestemd kunnen worden in 
samenhang met de zorg voor landschap, stedelijke inrichting en milieu. 
Hierbij kan de gemeente direct sturen op de positieve effecten van 
erfgoedzorg op ruimtelijke kwaliteit, toerisme, uitstraling en identiteit. 
Tevens kan de gemeente de erfgoedbelangen afwegen ten opzichte van 
andere belangen, aangezien zorg voor het erfgoed niet alleen positieve 
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effecten heeft, maar ook negatief ervaren kan worden (beperking van 
gebruiksmogelijkheden, kosten van onderzoek). Proportionaliteit is daarom 
van groot belang, terwijl bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid 
(vaak specialistische) deskundigheid nodig is.
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16. Wettelijke en beleidsmatige kaders

16.1 Wet op de Archeologische Monumentenzorg
Met de inwerkingtreding van de Wamz zijn de uitgangspunten van het 
Verdrag van Malta verankerd in de Nederlandse wetgeving. Het verdrag 
vraagt van de betrokken partijen, waaronder Nederland, om zo goed en 
zo vroeg mogelijk rekening te houden met de (mogelijke) aanwezigheid 
van archeologische waarden in de bodem. Behoud in situ (in de bodem) 
is daarbij het streven. Als dat niet mogelijk blijkt, dienen archeologische 
waarden opgegraven te worden (behoud ex situ).
De Wamz is een wijzigingswet waarmee niet alleen de Monumentenwet uit 
1988 is aangepast, maar ook de Ontgrondingwet (Ow), de Wet milieubeheer 
(Wm), de Woningwet (Ww) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hiermee 
wordt de Archeologische monumentenzorg ingebed in het proces van de 
Ruimtelijke Ordening, waar het Verdrag van Valletta ook om vraagt. Een 
koppeling is ook logisch omdat in het proces van de ruimtelijke ordening 
immers besluiten worden voorbereid die verstrekkende gevolgen kunnen 
hebben voor het archeologische “bodemarchief”: bijvoorbeeld de bouw van 
woningen of bedrijven, de aanleg van infrastructuur of de inrichting van 
natuurgebieden.
De belangrijkste wetswijzigingen zijn:
• de bescherming van archeologische waarden is een verplicht 

aandachtspunt in: 
- milieueffectrapportages (hiertoe is de Wet milieubeheer gewijzigd)
-  bestemmingsplannen en ontheffingen hiervan (hiertoe is de Woningwet 

en de Monumentenwet gewijzigd)
- ontgrondingen (hiertoe is de Ontgrondingenwet gewijzigd)

• bij de kostentoedeling wordt het veroorzakersprincipe gehanteerd. 
• decentralisatie van de zorgplicht.
• privatisering van de uitvoering van opgravingen en liberalisering van de 

markt door toelating van archeologisch bedrijfsleven.
• wettelijke verankering van de kwaliteitsbewaking en toezicht.
In de Monumentenwet 1988 art. 41a is opgenomen dat bij ingrepen 
onder de 100 m2, waarvoor een ontheffing, bouw- of aanlegvergunning 
wordt aangevraagd, geen verplichtingen ten aanzien van archeologie 
worden opgelegd. Dit is om te voorkomen dat ook bij de allerkleinste 
bodemingrepen (zogenaamde “postzegel-terreinen”) een onderzoeksplicht 
geldt, en om particulieren te behoeden voor onevenredig hoge kosten voor 
archeologie. De wet bepaalt dat de gemeenteraad een afwijkende oppervlakte 
kan vaststellen. 
Door deze wijziging van de Monumentenwet is er een verplichte preventieve 
zorg ontstaan voor het archeologisch erfgoed. Tot op heden kon dat alleen 
op vrijwillige basis, hetgeen betekende dat er niet altijd gelegenheid was 
voor adequaat onderzoek, en dat er stagnatie kon ontstaan als tijdens bouw-
werkzaamheden archeologische resten van belang gevonden werden. De 
uitvoering en financiering van onderzoek was louter een overheidsaangele-
genheid. Verkennend onderzoek werd vooral gedaan door vrijwilligers (ama-
teurarcheologen). Ook de uitvoering van opgravingen leunde voor een groot 
deel op hen.
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16.2 De gemeenten 
De introductie van de Wamz heeft de rollen van de verschillende overheden 
op het gebied van de archeologische monumentenzorg ingrijpend 
veranderd. Deze verandering wordt nog eens versterkt door de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening die per 1 juli 2008 is ingevoerd. De filosofie 
achter deze nieuwe wet wordt kernachtig samengevat door het adagium 
“decentraal wat kan, centraal wat moet”. Ook de Wamz heeft een decentraal 
karakter. Beide wetten leiden ertoe dat steeds meer verantwoordelijkheden 
bij de gemeenten liggen. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid 
gekregen voor het archeologische bodemarchief van hun grondgebied. 
De verantwoordelijkheid voor het eigen bodemarchief is geoperationali-
seerd door middel van het proces van de ruimtelijke ordening. De omgang 
met bekende en te verwachte archeologische waarden dient vastgelegd 
te worden in nieuwe en herziene bestemmingsplannen. Aanvragen voor 
sloop-, aanleg- of bouwvergunningen en ontheffingsbesluiten dienen aan de 
“archeologische” planregels in het bestemmingsplan gekoppeld te worden. 
Op grond van een subsidieregeling van de provincie Limburg krijgen 
gemeenten twee jaar de tijd een gemeentelijk archeologiebeleid te 
ontwikkelen. Ook de integratie van dit beleid in de gemeentelijke RO 
hoeft (en kan) niet in een keer gebeuren. In de Wamz is gekozen voor 
een 'ingroeimodel'. Het gaat alleen om nieuwe bestemmingsplannen en 
bestemmingsplannen die worden herzien/gewijzigd. Omdat bestemmings-
plannen binnen een termijn van tien jaar herzien moeten worden, leidt deze 
bepaling er (in principe) toe dat op termijn alle bestemmingsplannen arche-
ologievriendelijk zullen zijn. 
Op dit moment heeft de gemeente Meerssen nog geen specifiek beleid 
geformuleerd dat voldoet aan de eisen van de gewijzigde Monumentenwet. 
Wel heeft zij de beschikking over een aantal beleidsinstrumenten die 
raakvlakken hebben met de archeologische monumentenzorg.

16.3 Het Rijk
Het Rijk draagt zorg voor het aanwijzen en beheren van wettelijk 
beschermde Rijksmonumenten en heeft een wettelijke adviesrol met 
betrekking tot het aspect archeologie in m.e.r.-procedures. Deze adviesrol 
zal worden vervuld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Voor de Strategische Milieubeoordelingen (SMB’s) zal waarschijnlijk een 
vergelijkbaar uitgangspunt gaan gelden. 
Naar verwachting speelt het Rijk in de gemeente Meerssen alleen een 
rol in het kader van m.e.r.-procedures of SMB’s, en bij RO-procedures 
die betrekking hebben op een van de 11 beschermde archeologische 
Rijksmonumenten in de gemeente. 

16.4 De provincie Limburg
Het provinciaal beleid op het gebied van archeologie staat verwoord in de 
Nota provinciaal erfgoedbeleid uit 2004. In het Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg (POL: vanaf 2001) en de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling 
Limburg (januari 2007) is dit beleid verder uitgewerkt. Met betrekking 
tot archeologie is in het POL2006 als uitgangspunt opgenomen dat het 
archeologische erfgoed in de oorspronkelijke vindplaats moet worden 
beschermd. Archeologisch vooronderzoek is verplicht binnen monumenten 
en binnen een straal van 50 m rond bekende archeologische terreinen 
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en vindplaatsen (zoals aangeduid op respectievelijk de Archeologische 
Monumentenkaart Limburg en aangegeven in het digitale archeologisch 
informatiesysteem Archis) én in gebieden met een hoge of middelhoge 
archeologische trefkans volgens de Indicatieve Kaart Archeologische 
Waarden (IKAW). Uitgezonderd hiervan zijn plangebieden kleiner dan 
2500 m2, tenzij deze binnen een straal van 50 m van een archeologische 
vindplaats liggen. 

16.4.1 Provinciale archeologische aandachtsgebieden
Door de nieuwe Wro hoeft de provincie niet meer de bestemmingsplannen 
van gemeenten goed te keuren. Zij is haar toetsende rol goeddeels kwijt en 
geldt meer als overlegpartij. Wil de provincie mee kunnen praten, dan moet 
zij van te voren haar belang voldoende duidelijk kenbaar hebben gemaakt. 
De provincie Limburg heeft haar archeologisch belang gedefinieerd in de 
vorm van een aantal “Provinciale archeologische aandachtsgebieden”.247 Dit 
zijn representatieve en relatief gave delen van de verschillende Limburgse 
cultuurlandschappen met een groot potentieel aan archeologische 
waarden. De provincie wil haar verantwoordelijkheid voor archeologie 
beperken tot deze aandachtgebieden. De provincie geeft hiermee niet te 
kennen dat andere gebieden geen of minder waarde hebben. De provincie 
erkent bijvoorbeeld volmondig het archeologische belang van dorps- en 
stadskernen, maar vindt dat voor een dergelijke fijnmazige structuur de 
gemeente de aangewezen instantie is om het onderzoek te regelen.
De provincie stelt expliciet dat haar beleid niet tot doel heeft om aan-
dachtsgebieden geheel te beschermen. Ruimtelijke ontwikkelingen 
kunnen plaatsvinden, mits in een vroeg stadium kwalitatief hoogwaardig 
archeologisch onderzoek wordt verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat de 
aandachtsgebieden een plaats krijgen binnen het zelfstandig archeologisch 
beleid dat de gemeenten op termijn allemaal dienen te hebben. De provincie 
wil hierover met de gemeenten afspraken maken. 
De keuze van de provincie om zich bij haar beleid primair te richten op 
de aandachtsgebieden, geldt niet alleen voor haar rol in het kader van 
de Wro, maar ook voor ontgrondingen. Op grond van de (aangepaste) 
Ontgrondingswet (Ow) kan de provincie Limburg als het bevoegd gezag bij 
vergunningaanvragen voor ontgrondingen nadere voorwaarden verbinden 
aan de vergunningverlening om archeologische waarden te identificeren en 
zonodig mitigerende maatregelen of aanvullend onderzoek voor te schrijven. 
De provincie is voornemens om deze bevoegdheid alleen toe te passen in 
de “Provinciale archeologische aandachtsgebieden”. Bij ontgrondingen 
buiten de aandachtsgebieden zal het gemeentelijk archeologiebeleid worden 
gevolgd (behalve als een m.e.r.-procedure verplicht is). 

16.4.2 Via Belgica
Het oostelijke deel van het gemeentelijke grondgebied maakt deel uit van 
het provinciaal archeologische aandachtsgebied “Via Belgica”.248 Dit is de 
naam die gegeven is aan de weg die Keulen in de Romeinse tijd via Heerlen 
en Maastricht verbond met Boulogne-sur-mer aan de Kanaalkust. Omdat 
langs de weg allerlei vindplaatsen aanwezig zijn, is een zone van ongeveer 
een kilometer aan beide zijden van de weg aangewezen als provinciaal 

247   Van der Gaauw 2008b.
248   Wetenschappelijk kader Via Belgica, Jeneson in voorbereiding.
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aandachtsgebied. Het beleid van de provincie is in de eerste plaats gericht 
op het stimuleren van een hoge kwaliteit van het archeologisch onderzoek 
in het aandachtsgebied. Achterliggende gedachte is dat door tijdig en 
hoogwaardig archeologisch vooronderzoek de risico’s voor de archeologie 
en de ruimtelijke ontwikkelingen scherper in beeld komen, waardoor op 
langere termijn de onderzoekslasten beperkt zullen blijven. 
Om de kwaliteit van onderzoek te verbeteren doet de provincie voorstellen 
voor de te hanteren onderzoeksmethodieken. Daarnaast is voor het 
aandachtsgebied “Via Belgica” een onderzoekskader249 opgesteld dat als 
toetsingskader dient voor de waardering van archeologische vindplaatsen. 

16.4.3 Attentiegebieden
De provincie heeft op basis van art. 44 van de Monumentenwet 1988 
de mogelijkheid om attentiegebieden aan te wijzen als zij vindt dat 
een gemeente bij de vaststelling van geldende bestemmingsplannen 
onvoldoende rekening houdt met archeologische waarden. De provincie zal 
terughoudend met dit instrument omgaan. Zij gaat er vanuit dat gemeenten 
die over een Archeologische Beleidsadvieskaart beschikken, voldoende 
rekening houden met archeologische waarden tenzij het tegendeel is 
bewezen. Het bovengenoemde aandachtsgebied Via Belgica is geen 
attentiegebied in de zin van de Monumentenwet.

16.5 Provinciaal toetsingskader voor gemeentelijk beleid
De Provincie Limburg heeft eisen gesteld waaraan gemeentelijk 
archeologisch beleid dient te voldoen. Het Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg (POL: vanaf 2001) en de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling 
Limburg (januari 2007) geven het toetsingskader en de toetsingscriteria 
volgens welke de provincie vaststelt of een gemeente beantwoordt aan deze 
eisen (zie ook bijlage 2). Ten behoeve van de archeologie zal de gemeente 
moeten aantonen dat de archeologische en cultuurhistorische waarden 
zijn onderkend en worden afgewogen in het kader van de ruimtelijke 
planvorming. Hiertoe beschikt de gemeente over een archeologisch beleid, 
waarin aangegeven staat welke archeologische waarden en waardevolle 
gebieden aanwezig zijn binnen het gemeentelijk grondgebied. Tevens 
brengt ze in kaart wat de gevolgen zijn voor het ruimtelijke ordeningspro-
gramma, grondbeleid en andere processen (bouw- en aanlegvergunningen, 
ontheffingen, etc.). Ze ontwikkelt een beleidsinstrumentarium ten behoeve 
van het archeologievriendelijk maken van bestemmingsplannen en stelt 
een selectiebeleid vast, desgewenst aangevuld met een eigen gemeentelijke 
onderzoeksagenda. Vervolgens neemt de gemeente archeologie op in de 
vergunningsprocedure, stelt vast in welke mate verstoorder en gemeente 
bijdragen aan de kosten verbonden aan het archeologisch onderzoek, 
registreert nieuwe meldingen en informeert en licht voor aan ambtelijk 
apparaat, bestuurders en derden. 

249   Jeneson in voorbereiding.
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17. Archeologie in het bestemmingsplan - toelichting bij de 
Archeologische Beleidsadvieskaart

17.1 Algemeen
Bij het opstellen van het bestemmingsplan houdt de gemeente rekening 
met de bekende of verwachte archeologische monumenten door terreinen 
met bekende of verwachte archeologische monumenten geen bestemming 
te geven die het bodemarchief kan schaden. Aan deze terreinen wordt de 
(dubbel)bestemming ‘waarde archeologie (cat. 1-6)’ gegeven.
Bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen en het nemen van 
projectbesluiten wordt rekening gehouden met bekende of verwachte 
archeologische monumenten door indien nodig eerst een onderzoek naar 
de waarde van de terreinen te laten instellen en zo nodig aan de vergunning 
voorwaarden te verbinden.

17.2 Gebieden
Voor de opstelling van het bestemmingsplan is de Archeologische 
Beleidsadvieskaart het belangrijkste instrument voor het aspect archeologie. 
Op de Archeologische Beleidsadvieskaart (kaartbijlage 3) zijn de volgende 
gebieden onderscheiden:

Categorie 1. Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde, wettelijk beschermd 

(zwart op kaart)

Dit zijn de terreinen die door de Minister van OCW krachtens de 
Monumentenwet zijn aangewezen als beschermd monument. Ze staan 
aangegeven op de landelijke Archeologische Monumentenkaart en op de 
monumenten- en trefkanskaart van Meerssen als “terreinen van zeer hoge 
archeologische waarde, beschermd”. 

Categorie 2. Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde (rood op kaart)

Deze terreinen staan aangegeven op de monumenten- en trefkanskaart van 
Meerssen als “terreinen van zeer hoge archeologische waarde”. Tot deze 
categorie is ook wegens zijn prominente historische belang de historische 
kern van Meerssen gerekend binnen de contouren van de kadastrale 
minuutkaart anno 1832. 

Categorie 3. Overige monumenten (terreinen van hoge waarde) en gebieden met 

zeer hoge trefkans (oranje op kaart)

Hieronder vallen de ‘overige monumenten’ op de Meerssense 
monumentenkaart met uitzondering van de historische kern van Meerssen. 
Tot deze categorie zijn niet alleen de terreinen van (hoge) waarde gerekend, 
maar ook de gebieden met zeer hoge trefkans, aangezien de systematiek 
waarmee zij bepaald zijn, goeddeels overeenkomt met de wijze waarop 
terreinen van (hoge) waarde, in het bijzonder de kernen, voor plaatsing op 
de landelijke Archeologische Monumentenkaart aangemerkt zijn. Onder 
deze gebieden valt het mogelijke verloop van Romeinse wegen met een 
bufferzone van 50 meter aan elke zijde van de vermoedelijke as van het 
tracé.

Categorie 4. Gebied met een hoge trefkans (paars op kaart)

Dit zijn de gebieden die op de monumenten- en trefkanskaart als ‘gebieden 
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met hoge trefkans’ zijn aangemerkt. Hieronder vallen die delen van de 
gemeente waar op basis van de in het model gebruikte factoren (kapen, 
hellingshoek 2-5 %, < 300 meter van beek- en droogdalen) met grote waar-
schijnlijkheid archeologische resten verwacht kunnen worden.

Categorie 5. Gebied met een middelhoge trefkans of gebied met een lage trefkans 

met kans op een bijzondere dataset (donkergeel op kaart)

Dit zijn de gebieden die op de monumenten- en trefkanskaart als ‘gebied 
met middelhoge trefkans’ en als ‘gebied met lage trefkans, maar met kans 
op aanwezigheid van een bijzondere dataset’ zijn aangemerkt. 
Het betreft allereerst de randgebieden (0-50 m) van de beek- en droogdalen 
waarbij zowel processen van erosie als van afdekking met colluvium 
plaatsvonden (en nog steeds plaatsvinden) en de zogenaamde brikgronden. 
Daarnaast valt ook het Geuldal alsmede de rivieren de Geul en de Maas 
(inclusief oevers) binnen deze categorie. Als derde zijn tot deze categorie 
gerekend de gebieden de gebieden binnen de bebouwde kommen, met 
uitzondering van de monumenten (categorie 2 en 3) en gebieden die om 
andere redenen een lage of geen trefkans hebben (categorie 6 en 7).

Categorie 6 Gebied met een lage trefkans (geel op kaart)

Dit zijn de gebieden die op de monumenten- en trefkanskaart als ‘gebied 
met lage trefkans’ zijn aangemerkt. Hierbij gaat het om gebieden met een 
hellingsgraad steiler dan 5 % en verder dan 300 meter van een droog- of 
beekdal verwijderd.

Categorie 7a. Geen trefkans-verstoord (wit op kaart)

Hieronder vallen de gebieden met een (aangetoond) verstoorde 
bodemopbouw. 

Categorie 7b. Geen trefkans-gedeselecteerd (wit op kaart)

Gedeselecteerde gebieden zijn gebieden waar in het verleden reeds 
(afdoende) archeologisch vooronderzoek heeft plaatsgevonden. 

17.3 Contouren

Via Belgica
Met contouren zijn op de beleidskaart de begrenzingen aangegeven van het 
provinciale aandachtsgebied 'Via Belgica'. Het provinciale aandachtsgebied 
overlapt meerdere van de bovengenoemde categorieën. Per categorie vraagt 
de provincie om ondergrenzen van plangebieden, waarboven onderzoek 
nodig is. 

17.4 Onderzoeksverplichtingen 

17.4.1 Algemeen
Onder onderzoeksverplichting wordt in eerste instantie verstaan de 
verplichting om door middel van inventariserend onderzoek de waarde te 
laten bepalen van een terrein waarvoor een vergunning, een ontheffing of 
een projectbesluit wordt gevraagd. Deze verplichting is afhankelijk van het 
risico dat de geplande ingreep voor het bodemarchief vormt, gemeten aan 
oppervlakte en diepte. Per categorie wordt het risico anders ingeschat. Hoe 
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waardevoller het gebied of hoe hoger de trefkans, des te groter is het risico 
dat een beperkte ingreep schade aanricht. Omgekeerd is er in een gebied 
van een minder waardevolle categorie pas bij een grote ingreep een risico op 
het verlies van zinvolle informatie. 
De systematiek is dat het al dan niet opleggen van een onderzoeksplicht, 
eerst bepaald wordt door de diepte van de ingreep. Als die meer is dan de 
vrijstellingsdiepte voor de betreffende gebiedscategorie, bepaalt vervolgens 
de oppervlakte van het gebied waarvoor een vergunning wordt gevraagd, of 
er een onderzoeksplicht geldt (zie tabel 17.1 en tekstbijlage 5).
Na het vaststellen van de waarde en het selectiebesluit kan in tweede 
instantie de uitvoering van een opgraving als onderzoeksverplichting bij de 
gevraagde vergunning, het projectbesluit of de ontheffing worden opgelegd, 
of de verplichting tot het nemen van technische maatregelen welke direct 
gerelateerd zijn aan de werkzaamheden waarvoor de vergunning verleend 
wordt.
Omdat de kosten van het onderzoek (tot en met deponering van vondsten en 
rapportage) en van de technische maatregelen voor rekening van de vergun-
ningvrager zijn, is bij het bepalen van de grenzen voor de onderzoeksver-
plichting gezocht naar proportionaliteit. Er dient een redelijke verhouding te 
bestaan tussen het verwachte kennisrendement en de belasting voor vergun-
ningvrager en ambtelijk apparaat. In veel gevallen geldt dat een onderzoek 
op terreinen kleiner dan 250 m2 of van een beperkte gaafheid meestal 
weinig meerwaarde heeft, terwijl een groot aantal van de vergunningen 
op een dergelijke beperkte oppervlakte betrekking heeft. Uitzonderingen 
bevestigen echter de regel, bijvoorbeeld bij graven, deposities of kampen van 
jagers-verzamelaars. Deze hebben een kleine omvang en kunnen binnen 
grotere gebieden aanwezig zijn.
De gemeente legt de verplichtingen op, maar kan ook vrijstellingen geven 
voor alle categorieën gebieden op de beleidsadvieskaart met uitzondering 
van de door het Rijk beschermde monumenten (categorie 1). Voor deze 
gebieden heeft de Minister van OCW bepaald welke werkzaamheden 
toegestaan zijn. Meestal is dat ’normaal’ agrarisch gebruik als het om 
agrarisch gebied gaat, vergelijkbaar met bepalingen voor aanlegvergunnin-
gen. Voor al het overige is een vergunning volgens art. 11 Monumentenwet 
nodig. Een aanvraag hiervoor wordt ingediend bij Burgemeester en 
Wethouders. De beslissing ligt bij de Minister van OCW.

17.4.2 Algehele vrijstelling
Voor de niet-beschermde monumenten geeft de Monumentenwet een 
algehele vrijstelling voor projecten met een oppervlakte van minder dan 
100 m2. De gemeenteraad mag bij het vaststellen van het bestemmingsplan 
hiervan afwijken (art. 41a MW). 
Ten aanzien van de oppervlakte van het totaal te vergraven gebied is voor 
de gemeente Meerssen de algehele vrijstelling van 100 m2 overgenomen. 
Reden voor deze vrijstelling is dat de kans dat inventariserend onderzoek 
op een kleiner gebied zinvolle informatie oplevert gering is en dat een 
zwaardere onderzoeksverplichting een onredelijke belasting is voor 
betrokkenen en ambtelijk apparaat. 
Ten aanzien van de diepte van het te vergraven gebied geldt voor 
de gemeente Meerssen voor alle categorieën m.u.v. de beschermde 
monumenten een algehele vrijstelling van de verplichting tot het laten 
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uitvoeren van een inventariserend (waardebepalend) onderzoek, indien 
de graafwerkzaamheden niet dieper reiken dan 50 cm onder het maaiveld 
(straat- of terreinniveau, niet gerekend vanaf keldervloeren of souterrains) in 
de bebouwde kom (in de zin van de Wegenverkeerswet), en niet dieper dan 
30 cm onder het maaiveld in het buitengebied. De vrijstellingsdiepte van 50 
cm diepte onder het maaiveld geldt ook in het buitengebied voor het erf om 
bestaande bedrijfs- of woongebouwen.
Reden voor deze algehele vrijstelling is dat boven de genoemde dieptes 
zelden gaaf bodemarchief te verwachten is, terwijl beperkingen een 
onredelijke belasting zijn voor betrokkenen.
Een algehele vrijstelling geldt ook:
• voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden voor nutsvoorzieningen tot 

een sleufbreedte van 1,50 meter aan het maaiveld en een diepte van 50 
cm.

• voor gebieden zonder trefkans (categorie 7)

17.4.3 Gemotiveerde vrijstelling per gebiedscategorie

Categorie 1. Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde, wettelijk beschermd 

(zwart op kaart)

Bij deze categorie geldt geen vrijstellingsgrens.

Categorie 2. Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde (rood op kaart)

Bij deze categorie ligt de vrijstellingsgrens op 100 m2 oppervlakte van het 
totaal te vergraven gebied en de diepte van 30 cm, respectievelijk 50 cm 
onder het maaiveld, aangezien het hier om het meest waardevolle deel van 
het Meerssense bodemarchief gaat. In de kernen geldt bovendien dat de 
omvang van de ingrepen meestal beperkt is, waardoor de archeologische 
kennis vergaard moet worden uit de resultaten van meerdere kleine 
onderzoeken.

Categorie 3. Overige monumenten (terreinen van hoge waarde) en gebieden met 

zeer hoge trefkans (oranje op kaart)

Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van de oppervlakte van het totaal 
te vergraven gebied verruimd tot 250 m2, aangezien het risico op verlies 
van waardevolle informatie hier geringer is en grotere ingrepen hier meer 
kennisrendement geven. Hierdoor wordt de belasting voor betrokkenen 
beperkt, aangezien een groot deel van de aanvragen onder deze grens vallen. 
De vrijstellingsgrenzen van 30 cm diepte, respectievelijk 50 cm diepte 
blijven gehandhaafd. Onder 50 cm onder het maaiveld in de bebouwde kom 
kan te allen tijde nog informatie aanwezig zijn. De grens van 30 cm voor het 
buitengebied is gekozen, omdat het Meerssense bodemarchief door erosie 
al veel geleden heeft, waardoor alleen nog diepere sporen en structuren 
resteren. Een diepere vrijstellingsgrens kan in kwetsbare gebieden tot 
onherstelbare schade leiden.

Categorie 4. Gebied met een hoge trefkans (paars op kaart)

Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van de oppervlakte van het totaal 
te vergraven gebied, verruimd tot 500 m2, aangezien het risico hier geringer 
is dan in de eerdere categorieën, terwijl de belasting voor betrokkenen 
verminderd wordt. De vrijstellingsgrenzen van 30 cm, respectievelijk 50 cm 
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diepte blijven gehandhaafd, om dezelfde reden als bij categorie 3. Indien 
bij ruimtelijke plannen nog geen oppervlakte van een totale vergraving 
bekend is, geldt de onderzoeksverplichting voor plangebieden groter dan 
1000 m2. Dit is overeenkomstig de voorwaarde die de provincie stelt voor 
vergunningsaanvragen voor plangebieden binnen het aandachtsgebied ‘Via 
Belgica’.

Categorie 5. Gebied met een middelhoge trefkans of gebied met een lage trefkans 

met kans op een bijzondere dataset (donkergeel op kaart)

Om praktische redenen wordt voor de gebieden met een middelhoge 
trefkans of met een lage trefkans met kans op bijzondere dataset dezelfde 
vrijstellingsgrens gehanteerd. Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van 
de oppervlakte van het totaal te vergraven gebied verruimd tot 1000 m2, 
aangezien het risico hier geringer is dan in de eerdere categorieën, terwijl de 
belasting voor betrokkenen verminderd wordt. De vrijstellingsgrenzen van 
50 cm diepte in bebouwd terrein blijft gehandhaafd. De vrijstellingsdiepte 
in het buitengebied wordt verruimd tot 40 cm onder het maaiveld, enerzijds 
om de belasting voor betrokkenen te verminderen, anderzijds omdat in 
deze categorie relatief veel door colluvium afgedekte zones aanwezig zijn, 
hetgeen conserverend werkt voor onderliggend bodemarchief. Indien nog 
geen oppervlakte van een totale vergraving bekend is, geldt de onderzoeks-
verplichting voor plangebieden groter dan 2500 m2. Dit is overeenkomstig 
de voorwaarde die de provincie stelt voor vergunningsaanvragen voor 
plangebieden binnen het aandachtsgebied ‘Via Belgica’. 

Categorie 6. Gebied met een lage trefkans (geel op kaart)

In gebieden van deze categorie gelden geen beperkingen voor bouw-, 
sloop- en aanlegvergunning. Voor projectbesluiten of wijziging van het 
bestemmingsplan geldt dat, wanneer het plangebied groter is dan 25.000 
m2 (10.000 m2 binnen het aandachtsgebied Via Belgica) middels een 
quick scan of een bureauonderzoek een onderzoek naar de risico’s voor het 
bodemarchief moet worden ingesteld. Indien hieruit blijkt dat er binnen het 
plangebied risico’s zijn voor het bodemarchief, kan alsnog een rapport naar 
de waarde van het te verstoren terrein of een deel daarvan worden verlangd. 
Ingrepen als gevolg van een projectbesluit die ondieper zijn dan 40 cm 
(buitengebied)/50 cm (bebouwde kom) onder het maaiveld gelden niet als 
een risico.

Categorie 7 Geen trefkans-verstoord/ gedeselecteerd (wit op kaart)

Geen onderzoeksverplichting.



168 Beleidsadvieskaart Meerssen

17.4.4 Nadere bepalingen ten aanzien van vergunningen en vrijstellingen
• Wanneer bij het toetsen van omgevingsvergunningen of ruimtelijke 

plannen een onderzoeksplicht geldt, wordt uitgegaan van de oppervlakte 
waar binnen bodemingrepen plaatsvinden, dan wel mogelijk worden 
gemaakt. Dat wil zeggen per vergunning de som van de oppervlakken 
van die ingrepen, waardoor binnen het betreffende gebied de bodem 
dieper dan de voor dat gebied geldende vrijstellingsgrenzen van 30, c.q. 
40 c.q. 50 cm kan worden. 

• Indien een ingreep niet onderzoeksplichtig is, geldt de vrijstelling alleen 
voor de oppervlakte van de ingreep. Voor de rest van het plangebied 
blijft de dubbelbestemming archeologie gelden. 

• Indien na inventariserend onderzoek blijkt dat binnen een ingreep geen 
opgraving, begeleiding of technische maatregelen nodig zijn, geldt de 
vergunning alleen voor de oppervlakte van de ingreep. Voor de rest van 
het plangebied blijft de dubbelbestemming archeologie gelden. 

• Indien zich in een gebied waarvoor een vergunning gevraagd wordt, 
meer waarde-/trefkanscategorieën bevinden, geldt de vrijstellingsgrens 
voor de categorie met de meeste waarde, c.q. hoogste trefkans.

• Indien bestaande bebouwing archeologisch onderzoek verhindert, moet, 
met gebruikmaking van de mogelijkheden van de Wro bepaald worden 
dat archeologische begeleiding van de sloopwerkzaamheden mogelijk 
moet zijn.

• De omvang en aanpak van het inventariserend onderzoek is afhankelijk 
van de plaats, aard en omvang van de ingreep, en de plaats, aard 
en omvang van de verwachte of bekende archeologische waarden. 
In bijlage 5 zijn richtlijnen gegeven voor de gewenste aanpakken 
en onderzoeksmethoden. Deze dienen in programma’s van eisen 

Tabel 17.1 
Vrijstellingsgrenzen archeologie

Beleids-
categorie

Buitengebied Bebouwde 
kom

Bouw-, sloop-, 
aanlegverg.

Ruimtelijke 
plannen.

Via Belg 

Diepte in cm Diepte in cm Totaal te ver-
graven gebied; 
oppervlakte in m2

Plangebied 
oppervlakte 
in m2

Plangebied 
oppervlakte 
in m2

1 Beschermd monument Vergunning 
RCE

Vergunning 
RCE

Vergunning 
RCE

Vergunning 
RCE

Vergunning 
RCE

2 Gebieden van zeer hoge 
waarde, waaronder de 
historische kern van 
Meerssen  binnen de 
contouren van 1832

30 cm 50 cm 100 m2 100 m2 100 m2

3 Terreinen van archeolo-
gische waarde en hoge 
archeologische waarde, 
waaronder de overige 
historische kernen bin-
nen de contouren van 
1832; zones met zeer 
hoge trefkans

30 cm 50 cm 250 m2 250 m2 250 m2

4 Gebieden met hoge 
trefkans

30 cm 50 cm 500 m2 1000 m2 1000 m2

5 Gebieden met middel-
hoge trefkans; gebieden 
met lage trefkans, maar 
mogelijk bijzondere 
dataset

40 cm 50 cm 1000 m2 2500 m2 2500 m2

6 Gebieden met lage 
trefkans

Algehele 
vrijstelling

Algehele 
vrijstelling

Algehele 
vrijstelling

25.000 m2 10.000 m2

7 Geen trefkans Algehele 
vrijstelling

Algehele 
vrijstelling

Algehele 
vrijstelling

Algehele 
vrijstelling

Algehele 
vrijstelling
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en plannen van aanpak verwerkt te worden en dienen bij offerte-
aanvragen en offertes gevolgd te worden. Andere aanpakken en 
methoden, mits KNA-conform, zijn toegestaan, maar dienen in het 
geval van programma’s van eisen vooraf aan B&W worden voorgelegd. 
Bij onderzoek waarvoor geen Programma van Eisen verplicht is, 
zoals booronderzoek, volgt toetsing achteraf. In alle gevallen is 
verantwoording van de toegepaste methoden in de rapportage vereist 
en volgt toetsing achteraf bij het vaststellen of het rapport voldoende 
gegevens van voldoende kwaliteit bevat om een selectiebesluit te 
kunnen nemen.

• Het inventariserend onderzoek beperkt zich in de waarderende fase 
in het algemeen tot de oppervlakte van de reële verstoring, tenzij het 
voor de waardering nodig is inzicht in de context te krijgen. In de 
verkennende en karterende fase strekt het inventariserend onderzoek 
zich in het algemeen ook uit tot de directe omgeving (plangebied) 
teneinde een verantwoorde inschatting van de risico’s te kunnen 
maken. Dat geldt ook voor waarderend onderzoek indien de plaats van 
de ingreep nog niet toegankelijk is.

• In die gevallen waarin geen inventariserend onderzoek kan worden 
verricht vóór het nemen van een selectiebesluit en het verlenen van 
een vergunning, wordt geen vrijstelling van de onderzoeksverplich-
ting afgegeven. Aan de vergunning wordt de voorwaarde verbonden 
tot het laten uitvoeren van archeologische begeleiding van bouw- en of 
sloopwerkzaamheden volgens het Protocol IVO-proefsleuven. Hiervoor 
dient een Programma van Eisen opgesteld te worden dat, indien de 
werkzaamheden niet opgeschort kunnen worden, bij het aantreffen 
van waardevolle resten voorziet in uitvoering van een opgraving of 
archeologische begeleiding volgens het protocol opgraven, en in een 
procedure voor het nemen van een selectiebesluit op basis van de nog 
niet in een KNA-conform rapport vastgelegde bevindingen van het 
veldwerk. 

• Bovengenoemde aanpak kan worden overeen gekomen, wanneer het 
terrein juridisch en /of fysiek niet toegankelijk is voor vooronderzoek, 
of wanneer om redenen van tijd, efficiency of logistiek (bijvoorbeeld 
grondopslag of combinatie met saneringswerkzaamheden) en het 
ontbreken van een reële optie voor behoud in situ, of wegens een als 
beperkt ingeschat risico (weinig complex onderzoek) archeologische 
begeleiding de voorkeur heeft boven proefsleuven en eventueel 
opgraven. Deze aanpak mag geen beperkingen opleggen die er bij een 
regulier opgravingstraject niet zouden zijn. Vergunningvrager verplicht 
zich de uitvoering van veldwerk en rapportage volgens een goedgekeurd 
Programma van Eisen te laten uitvoeren. 

• In geval van een opgraving of archeologische begeleiding wordt in de 
vergunning de voorwaarde gesteld dat de vergunde werkzaamheden 
pas gestart mogen worden op het moment dat het veldwerk conform 
Programma van Eisen afgesloten is en een bewijs van opdracht voor 
het vervaardigen van een rapport aan een erkend opgravingsbedrijf ter 
controle en goedkeuring ingediend is bij de gemeente en hiervan een 
schriftelijke goedkeuring ontvangen is. Deze opdracht is gebaseerd op 
een door B&W goedgekeurd evaluatieverslag van het veldwerk en zo 
nodig een aanpassing van het Programma van Eisen.
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• Als in de vergunning de voorwaarde is opgenomen dat er technische 
maatregelen moeten worden getroffen om de archeologische waarden 
in de bodem te behouden, dient door specificatie van deze technische 
maatregelen aangetoond te worden dat sprake is van duurzaam behoud.  
Adequate inrichting en beheer kunnen onderdeel zijn van de technische 
maatregelen.

• Burgemeester en Wethouders kunnen van de verplichting tot het laten 
uitvoeren van inventariserend onderzoek en het overhandigen van een 
rapport over de waarde van het terrein, vrijstelling verlenen indien een 
onafhankelijke deskundige het plan in kwestie heeft beoordeeld en heeft 
geconcludeerd dat geen archeologisch relevante waarden in het geding 
zijn.
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18. Selectiebeleid

18.1 Inleiding
De operationalisering van het AMZ-beleid in de ruimtelijke ordening vraagt 
bij vergunningverlening om:
1.  het selecteren van terreinen voor een opgraving of andere maatregel 

op basis van een door Burgemeester en Wethouders goed te keuren 
onderzoeksrapport over de waarde van het terrein: besluit ex art 39/41 
Monumentenwet oftewel het selectiebesluit.

2.  het opnemen van de verplichting tot onderzoek of tot het nemen 
van technische maatregelen in de vergunning, de ontheffing of het 
projectbesluit

3.  het stellen van voorwaarden aan het uit te voeren onderzoek (doel, 
vraagstelling, omvang, uitvoeringswijze), vastgelegd in een door de 
gemeente vast te stellen Programma van Eisen.

Het hierop te voeren beleid kan omschreven worden als selectiebeleid, 
waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat gekozen wordt welke terreinen 
en welke aspecten van belang worden geacht voor de geschiedenis. 
Bij het eerste punt geldt, dat een rapport moet worden aangeleverd, dat 
door een deskundig adviseur (onafhankelijk van degene die het onderzoek 
uitgevoerd heeft of er opdracht toe gegeven heeft) beoordeeld wordt op 
kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en validiteit van de aanbevelingen. 
Het rapport wordt beoordeeld op de vraag of het voldoende gegevens van 
voldoende kwaliteit heeft opgeleverd om een besluit ( ‘selectiebesluit’) 
te nemen dat er toe leidt dat volgens art. 39/41 MW in de gevraagde 
vergunning voorwaarden worden gesteld over technische maatregelen, 
opgraving of begeleiding. Indien dat (nog) niet het geval is, wordt het 
inventariserend onderzoek voortgezet. Indien dat wel het geval is, nemen 
Burgemeester en Wethouders een besluit, waarbij zij volgens art. 39/41 
MW, in de gevraagde vergunning  de genoemde voorwaarden stellen.
Bij het tweede punt geldt het volgende. In het geval dat de waarde van het 
terrein van dien aard is, dat de voorwaarde van een opgraving of begeleiding 
gesteld wordt, worden de eisen aan het uit te voeren onderzoek (doel, 
vraagstelling, omvang, uitvoeringswijze) vastgelegd in een Programma 
van Eisen, dat door een deskundige (senior-archeoloog) wordt opgesteld. 
Indien het Programma van Eisen niet in opdracht van Burgemeester en 
Wethouders is opgesteld, wordt het in opdracht van Burgemeester en 
Wethouders getoetst door een deskundige, onafhankelijk van degene die 
het onderzoek uitgevoerd of er opdracht toe gegeven heeft. Het format van 
het Programma van Eisen is opgenomen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie. Voor ‘technische maatregelen’ is geen format, maar het 
ligt voor de hand dat Burgemeester en Wethouders deze maatregelen 
gespecificeerd willen zien en de specificaties opnemen in de vergunning.

18.2 Selectiebeleid en waardebepaling
Een rapport van inventariserend onderzoek eindigt met een conclusie 
over de waarde van het onderzochte terrein en de noodzaak om het al dan 
niet verder te onderzoeken (selectieadvies). Volgens de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie wordt eerst bepaald of het terrein nog gaaf (niet 
verstoord) is en of vondsten goed bewaard zijn gebleven (geconserveerd). 
Vervolgens wordt de inhoudelijke waarde van de vindplaats beredeneerd. 

Figuur 18.1 
De (sacraments)basiliek van Meerssen tijdens 
de viering van het sacramentsoctaaf
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Hoe zeldzaam is deze vindplaats binnen de regio? Welke nieuwe informatie 
kan onderzoek opleveren? Maakt deze vindplaats deel uit van een groep 
andere vindplaatsen? Heeft deze vindplaats voor de mensen van nu in de 
omgeving een speciale betekenis? In de gemeente Meerssen kan bij dit 
laatste ook aan het belang voor het toerisme gedacht worden net zoals 
in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Als gaafheid en conservering 
voldoende zijn, bepalen zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde 
en belevingswaarde het advies over de gaafheid. 
In de KNA wordt echter erkend dat gaafheid geen allesbepalend criterium 
is. Steentijdlocaties hebben vrijwel altijd een beperkte gaafheid, maar 
kunnen desondanks een hoge informatiewaarde hebben.
In het Meerssense selectiebeleid geldt dat informatiewaarde het primaire 
selectiecriterium is. Met andere woorden: de waarschijnlijk te bereiken 
kenniswinst dient beargumenteerd te worden. Daarbij is de aanname dat 
gave en goedgeconserveerde sites wegens de voortschrijdende degradatie 
van het bodemarchief ten allen tijde een hoge informatiewaarde hebben, 
tenzij zij van een aantoonbaar lage zeldzaamheid zijn, waardoor zij geen 
nieuwe kennis toevoegen. Dit kan gelden voor locaties uit het (sub)recente 
verleden. Niet-gave sites vallen af indien beredeneerd wordt (puntentelling 
volstaat niet) dat de informatiewaarde nog maar beperkt is. Complextype 
of periode zijn geen selectiecriterium aangezien voor alle perioden en 
alles complextypen nog grote kennislacunes zijn. In het hoofdstuk hierna 
(onderzoeksagenda) worden inhoudelijke argumenten voor het bepalen van 
de informatiewaarde gegeven. De zeldzaamheid van de vindplaats speelt 
daarbij een belangrijke rol.
Bij de selectie is naast informatiewaarde en ontbreken van gaafheid als 
gevolg van bestaande verstoring de omvang van de te verwachten verstoring 
(proportionaliteit) een factor. Bij een beperkte ingreep kan besloten worden 
om van onderzoek af te zien omdat het kennisrendement, c.q. de schade 
aan het bodemarchief te gering is. Daarbij moet gewaakt worden voor 
vernietiging door voortgaande fragmentatie. Bedacht moet ook worden dat 
vernietiging van een klein essentieel deel een vindplaats als geheel ‘total 
loss’ kan maken.
Een vindplaats moet bij de selectie niet als een monoliet beschouwd 
worden. Een locatie kan gedifferentieerde waarde hebben, omdat 
vindplaatsen vaak in meerdere perioden bewoond zijn. Op één plaats kan 
bijvoorbeeld een gave Romeinse villa liggen met beperkte informatiewaarde 
en lage zeldzaamheid en een weinig gave ijzertijdnederzetting met hoge 
zeldzaamheid en hoge informatiewaarde. Een dergelijke gedifferentieerde 
waardebepaling kan leiden tot een gedifferentieerd selectieadvies: één deel 
wel onderzoeken, een ander deel niet. 
De mate van waarde bepaalt ook de onderzoeksinspanning. Een locatie 
van grote waarde vraagt om een intensief onderzoek. Een locatie van 
beperkte waarde kan met een beperkt onderzoek en beperkte kosten op 
niveau nuttige informatie opleveren. Het selectiebesluit hoeft niet in een 
zwart-wit-keuze te vervallen.250

Tenslotte moet niet uit het oog verloren worden dat selectie pas echt gaat 
spelen als een potentieel waardevolle vindplaats ontdekt is. Het overgrote 

250   Het begrip ‘behoudenswaardig’ of ‘niet-behoudenswaardig’ in de KNA is geen gelukkige 
uitvinding. Het is een eenzijdige benadering die niet strookt met de gecompliceerde werke-
lijkheid en de noodzaak om maatwerk te leveren.
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deel van de onderzoeken heeft echter een inventariserend karakter en leidt 
in veel gevallen tot de conclusie dat geen vindplaats aangetroffen is. 

18.3 Selectiebeleid en onderzoeksagenda

18.3.1 Onderzoeksagenda archeologie voor Meerssen
Een onderzoeksagenda beredeneert kennislacunes en benoemt onderzoeks-
thema’s en onderzoeksvragen. Indien een vindplaats past in een onderzoeks-
agenda is dat een legitimatie voor onderzoek, maar geen conditio sine qua 

non. Er zijn altijd vindplaatsen waarvan de potentie niet van tevoren in een 
agenda gevangen kan worden.
De analyse van kennis en kennislacunes kan leiden tot het stellen van onder-
zoeksprioriteiten en tot het onderbouwen van inhoudelijke keuzes. Ook 
kan de analyse leiden tot het stellen van onderzoeksvragen in programma’s 
van eisen, waarop hieronder wordt ingegaan. Van een gericht zoeken naar 
vindplaatsen uit een bepaalde periode of van een bepaald type zal geen 
sprake zijn. De archeologische monumentenzorg volgt in het huidige bestel 
de ruimtelijke ontwikkelingen en onderzoekt alleen wat bedreigd is.
De situatie in Meerssen is niet zo dat bepaalde fenomenen zo goed 
onderzocht en zo bekend zijn dat er geen onderzoek naar meer nodig is, 
omdat er ‘voldoende’ van zouden zijn. Wel is geconstateerd (hoofdstuk 6 
en 7) dat sommige complextypen en periodes in Meerssen beter bekend 
zijn dan andere en dat het Meerssense vindplaatsen- en monumentenbe-
stand onevenwichtig van samenstelling is. Bij de monumenten domineren 
de middeleeuwse kernen, die om historische redenen van belang zijn 
geacht. Archeologisch onderzoek heeft in de kernen nog nauwelijks plaats 
gehad.  Bij de vindplaatsen domineren de vindplaatsen uit de prehistorie. 
Daarbij gaat het vooral om midden- en laatneolithische vuursteenbewer-
king en -winplaatsen. Bij de vindplaatsen uit de Romeinse tijd zijn de 
hoofdgebouwen van Romeinse villae vertegenwoordigd, maar niet de rest 
van het complex. Geconstateerd is ook dat er aanzienlijke delen van het 
grondgebied zijn, waar een hoge trefkans geldt zonder dat er al vindplaatsen 
bekend zijn.
Dat wil zeggen dat de resultaten van onderzoek van vindplaatsen uit alle 
archeologische perioden in vrijwel alle opzichten in een vervulling van een 
kennislacune kan voorzien, of –als behoud in situ mogelijk is- dat deze 
locaties – mits gaaf en goed beheerd-  een waardevolle kennisbron voor 
toekomstige generaties zijn. De nog ‘lege’ terreinen met zeer hoge of hoge 
trefkans zijn in dit opzicht veelbelovend al zal steeds geverifieerd moeten 
worden of de trefkans reëel is.
Dit wil niet zeggen dat Meerssen louter potentieel unieke en zeldzame 
vindplaatsen herbergt. Van de hoogste zeldzaamheid is eigenlijk alleen het 
paltscomplex. In Nederland zijn alleen in Maastricht, Nijmegen en Meerssen  
paltsen geweest en ook daarover ontbreken archeologische gegevens.251 
Andere typen vindplaatsen komen ook elders in het Heuvelland voor, maar 
zijn daar in de regel even weinig onderzocht. Bij zeer groot onderzoek 
is het zinvol om in een regionale context een afweging te maken. Bij het 
overige onderzoek geldt voor Meerssen vooralsnog dat elke periode en elk 
complextype zijn eigen waarde heeft, en daardoor zijn voorkeuren niet uit te 
spreken. 

251  De aan het Vrijthof te Maastricht onderzochte, als palts beschouwde locatie is waarschijnlijk 
van wat latere (Ottoonse) datum.
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Desalniettemin kunnen wel per periode accenten gelegd worden, die zowel 
bij het inventariserend onderzoek als bij definitief onderzoek een rol kunnen 
spelen.
In hoofdstuk 7 is geconcludeerd dat uit het (midden- en laat)paleolithicum 
slechts enkele waarnemingen voorhanden zijn en dat deze zich voornamelijk 
concentreren rondom Waterval. Aandacht is nodig voor het gemeentebreed 
detecteren van vindplaatsen en voor onderzoek naar de ontstaansgeschiede-
nis en samenstelling van vondstcomplexen.252 
Uit het vroeg-neolithicum zijn vele vuursteenwin- en bewerkingsvindplaatsen 
bekend die echter niet of nauwelijks zijn onderzocht of gepubliceerd. Tot 
dusver is er geen enkel nederzettingsterrein uit deze periode aangetroffen 
of onderzocht, hoewel er genoeg indicaties voorhanden zijn dat deze zich 
binnen de gemeentegrenzen bevinden. Het opsporen en onderzoeken van 
neolithische nederzettingsterreinen is daarom van belang.
De metaaltijden zijn voor wat Meerssen betreft één grote kennislacune. Er 
zijn diverse locaties bekend waar grafvelden uit deze periode zijn gelegen 
maar op een recent onderzoek in het Maasdal na zijn deze nooit onderzocht. 
Ook naar nederzettingen is voor de metaaltijden bijna geen onderzoek 
verricht Ook hier is het onderzoek in het kader van de Maaswerken en de 
A2/A79 nog uniek te noemen.
Voor de Romeinse tijd is het nodig om het verspreidingsbeeld van de 
villalocaties te completeren. Binnen de villacomplexen is vooral aandacht 
nodig voor de bijgebouwen, de inrichting van het villaterrein en de 
omgeving. Indien het onderzoek van Romeinse hoofdgebouwen aan de 
orde is, is het vooral zaak om goede onderzoeksvragen te formuleren, zodat 
bekende locaties nieuwe informatie kunnen geven. Bij villacomplexen moet 
onderzocht worden of zij in de vroege middeleeuwen werden gebruikt door 
Germaanse immigranten. Inheemse nederzettingen uit de Romeinse tijd 
zijn nog onbekend en de vraag is, waar die waren en wat hun structuur 
was. Van Romeinse cultusplaatsen is weinig en van grafvelden vrijwel 
niets bekend. Het onderzoek hiernaar moet in Meerssen nog van de grond 
komen. Hoewel het globale tracé bekend is, moet het exacte verloop van 
de Romeinse weg ‘Via Belgica’, evenals dat van zij- en nevenwegen, nog 
vastgesteld worden. Een vraag daarbij is of de Romeinse wegen nog voor 
de vroege middeleeuwen door colluvium zijn afgedekt of dat zij in de 
Merovingisch-Karolingische tijd nog bruikbaar waren. In dat geval kunnen 
zij medebepalend zijn geweest voor de locatiekeuze van vroegmiddeleeuwse 
nederzettingen en grafvelden. 
Voor de vroege middeleeuwen is onderzoek van nederzettingen, grafvelden, 
infrastructuur, verdediging en materiële cultuur van groot belang. Voor de 
volle en late middeleeuwen heeft dorpskernonderzoek in al zijn facetten, 
zoals ook in de Nationale Onderzoeksagenda is vastgesteld, een hoge 
prioriteit. Het unieke belang van het ensemble van kerk en palts van 
Meerssen (opgevolgd door de proosdij), is al genoemd, waarbij ook de 
vraag is in hoeverre vroegmiddeleeuws Meerssen aansluit op Romeins 
Meerssen. Dat de villa Herkenberg en de kerk Meerssen dicht bij elkaar 
liggen is waarschijnlijk geen toeval. De precieze locatie van de palts moet nog 
vastgesteld worden, al is te verwachten dat dit dicht bij de kerk is en de latere 
proosdij.

252   Verpoorte et al. 2002.
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Ook kerken, locaties van watermolens, locaties van wegen en pre-industriële 
activiteiten zijn in de gemeente Meerssen nooit onderzocht. Naar kastelen 
en het klooster in Bunde is beperkt onderzoek gedaan. In de kern van 
Meerssen is op enkele plaatsen onderzoek gedaan. Hier gaat het niet alleen 
om het belang van individuele locaties, maar ook om hun samenhang in de 
stedelijke structuur.
Belangrijke onderzoekspunten van landschappelijke aard met grote 
relevantie voor de archeologie zijn tenslotte de fasering en de datering van 
colluvium en het effect daarvan op sites, en de invloed van laterale erosie 
van de Maas en de Geul op sites in de dalbodem.

18.3.2 Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA)
In de NOaA (Nationale Onderzoeksagenda Archeologie)253 zijn op landelijk 
niveau onderzoeksthema’s benoemd, welke ook op de gemeente Meerssen 
van toepassing zijn. Het gaat hierbij om vrij abstracte thema’s. Bij de 
selectie van vindplaatsen moet per periode en per complextype bezien 
worden in hoeverre onderzoek van de vindplaats een bijdrage kan leveren 
aan nieuwe kennis over een thema.
Relevante thema’s uit de NOaA zijn (vaak voor meerdere perioden):
• Kolonisatie en vroege bewoningsgeschiedenis van Nederland
• De wordingsgeschiedenis van het landschap
• Gebruik van het landschap en nederzettingssystemen
• Bewoning en landgebruik langs beken en rivieren
• Stad en platteland in de volle en late middeleeuwen
• Dorpskernarcheologie
• Voedseleconomie, relatie mens en milieu
• Archeologische verschijningsvorm van huishouden en lokale 

gemeenschap
• Productie, distributie en consumptie van mobilia (verspreiding en 

gebruik van artefacten)
• Productie, distributie (verspreiding) en consumptie van voedsel
• Rituele praktijken, inclusief depositiepraktijken en grafritueel
• Romanisering
• Religieuze beleving en religieuze transformaties

18.3.3 Provinciale Onderzoeksagenda
Op provinciaal niveau is er een evaluatie gemaakt van de resultaten van het 
onderzoek in Limburg in de laatste 10 jaar.254 De conclusie van de Evaluatie 
Archeologisch Onderzoek van de Provincie Limburg sluit aan bij de centrale 
thematiek van de NOaA. Het laat duidelijk zien dat het ontbreken van een 
centrale thematiek nadelig heeft gewerkt bij het archeologisch onderzoek in 
de provincie in de periode 1995-2006. Succesfactoren zijn een meerjarige, 
regionale aanpak met een doordachte vraagstelling en een gecoördineerde 
uitvoering. Ook de evaluatie vormt een handvat voor het maken van 
inhoudelijke en strategische keuzes. Er blijkt uit dat er per periode nog de 
nodige kennishiaten zijn. De grootste betreft de meest elementaire: het 
gebruik van het landschap en het ontstaan en de dynamiek van nederzet-
tingssystemen. 

253   www.noaa.nl.; hoofdstukken 11, 17, 18 en 22.
254   Van der Gaauw 2008a.
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Dit thema is ook voor Meerssen zeker op zijn plaats, daar ook hier een 
belangrijke relatie is tussen de landschappelijke omstandigheden (plaats van 
water, aanwezigheid van grondstoffen, reliëf) en de bewoning. 
Vindplaatsen die op de genoemde punten (complextype, periode, thema) 
een meerwaarde hebben komen voor selectie in aanmerking. Speciale 
aandacht moet daarbij uitgaan naar vindplaatsen in en langs het Geuldal 
en naar het gebied ten noorden van de Geul, aangezien daar nog weinig 
onderzoek verricht is.
De provinciale evaluatie en selectie was aanleiding voor de provincie 
Limburg om het landelijke gebied rondom het tracé van de Via Belgica in 
Meerssen, Valkenburg, Nuth en Voerendaal tot provinciaal aandachtsgebied 
te benoemen en hiervoor een onderzoeksagenda te laten opstellen.255

18.3.4 Onderzoeksagenda Maaswerken
Het project ‘Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het 
Maasdal in het kader van de Maaswerken en de Via Limburg’ richt zich 
op de archeologische begeleiding van een aantal infrastructurele werken, 
waarvan de planvormingfase in het begin van de jaren ’90 van de vorige 
eeuw begonnen is. Het project Maaswerken omvat de projecten Grensmaas, 
Zandmaas en Maasroute. In het kader van de Maaswerken zullen tussen 
Borgharen en Roosteren (Grensmaas) grootschalige ontgrondingen plaats 
hebben in het winterbed van de Maas. De overige projecten zijn van 
toepassing op gebieden bij de gemeente Meerssen.256

De fase van inventariserend, verkennend onderzoek vond in de jaren 
1998-2002 plaats. Daaropvolgend heeft de afgelopen jaren de waarderend 
fase plaatsgevonden alsmede al enkele opgravingen. Na de evaluatie van het 
verkennend onderzoek is een wetenschappelijk beleidsplan opgesteld dat als 
kader dient voor het uit te voeren archeologisch onderzoek van gebieden en 
vindplaatsen in het relevante deel van het Maasdal. 
De inhoudelijke doelstelling van het project is wetenschappelijk onderzoek 
vanuit een landschapsarcheologisch perspectief. Specifiek richt het 
onderzoek zich op de relatie en interactie tussen mens en het biotisch 
en abiotisch landschap en de veranderingen die hierin vanaf de vroegste 
bewoning tot in de Nieuwe tijd zijn opgetreden. De wetenschappelijke 
doelstellingen zijn gerelateerd aan het vullen van kennisleemten, bijdragen 
aan beheer en behoud van archeologische waarden, bijdragen aan de 
ontwikkeling van methoden en technieken. 
In het wetenschappelijk beleidsplan is de vraagstelling vervat in vier 
thema’s: 
· Ontwikkeling van het biotische en abiotische landschap 
· Synchrone en diachrone relaties tussen landschap, bewoning en andere 

vormen van landschapsgebruik. 
· Het nederzettingssysteem en de infrastructuur 
· De rol van de Maas en haar zijrivieren. 
In het kader van de MER is een verwachtingskaart opgesteld waarin de 
kans op het aantreffen van archeologische vindplaatsen in categorieën is 
aangegeven. Er blijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de lithologische 
opbouw, de ligging in het terrein en de archeologische vindplaatsen. De 
bekende vindplaatsen liggen vooral op de zogenaamde 'oude rivierklei'. 

255   Jeneson in voorbereiding.
256  Stoepker, Rensink & Drenth 2004.
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Deze oude rivierklei fungeert als indicator voor de (mogelijke) aanwezigheid 
van sporen van bewoning. De oude rivierkleigebieden, zoals Borgharen 
en Itteren, hebben een hoge archeologische verwachting gekregen.  Waar 
de oude klei onder een dikker pakket jonge klei begraven was, werd de 
trefkans lager ingeschat. Uit gebieden in de holocene riviervlakte met alleen 
afzettingen van jonge klei waren geen vindplaatsen bekend. Deze gebieden 
hadden een lage archeologische verwachting. De jongste afzettingen liggen 
direct langs de Maas en zijn vooral het resultaat van overstromingen van een 
steeds smaller wordende Maasgeul. Door de zeer dynamische stroomgeulen 
van dit systeem werden veel oudere afzettingen en daarmee mogelijk ook 
archeologische sporen opgeruimd. Er kon geconstateerd worden dat de 
hoge grindruggen nauwelijks overstroomd werden en geschikt waren voor 
(tijdelijke) bewoning in het mesolithicum tot de late bronstijd en vroege 
ijzertijd. De jonge riviervlakte was niet bewoonbaar. De hogere delen waren 
wel geschikt voor landbouwactiviteiten. Resten van een middeleeuwse 
akkerlaag bij Aan de Maas geven daarvoor een aanwijzing. De jonge 
riviervlakte leende zich verder voor houtkap, kleiwinning en baksteenvervaar-
diging. De jonge riviervlakte was zeer dynamisch en tot in recente tijd heeft 
hier intensieve erosie en sedimentatie plaats gevonden, waardoor verspoelde 
postmiddeleeuwse vondsten soms op enkele meters onder het maaiveld 
werden aangetroffen. In voormalige geulen kunnen zich evenwel resten van 
boten en andere fenomenen die samenhangen met watergebruik bevinden.257

Ten aanzien van het inventariserende onderzoek is geconcludeerd dat dit in 
de Maaswerken heeft geleid tot kennis van het landschap en tot kennis van de 
waarde van de aangetroffen vindplaatsen. Inzicht is verkregen in het gebruik 
van de deelgebieden en hun archeologische potentie. Vindplaatsen werden 
aangetroffen uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. Op siteniveau 
bleek dat de landschapsgerichte en gebiedsgerichte uitvoeringsmethodiek tot 
een globaal inzicht leidde over de omvang van de vindplaatsen. Meer inzicht 
over de individuele sites was voor aanvang van het definitievere onderzoek 
wenselijk geweest. Uitbreiding van het proefsleuvenonderzoek was om ver-
gunningstechnische redenen in veel gevallen echter niet meer mogelijk.258 

18.3.5 Onderzoeksagenda A2-project
In het kader van het project “A2 passage Maastricht/Ruimte rond de A2” is 
in opdracht van Rijkswaterstaat, RCE en de gemeente Maastricht een weten-
schappelijk kader (WOK) opgesteld dat als basis dient voor het archeologisch 
onderzoek.259 Naast een inventarisatie en analyse van archeologische waarden 
binnen een straal van 5 km van het plangebied van de A2 (bestaande kennis) 
waardoor kennis en kennislacunes konden worden benoemd, werden 
eveneens regionale context onderzoeksvragen geformuleerd die ertoe moeten 
leiden dat via uit te voeren onderzoeken ontbrekende gegevens worden 
aangevuld. Bij het benoemen van de belangrijkste kennislacunes is een 
onderscheid gemaakt tussen thema’s die vooral te maken hebben met de 
genese van het landschap ten oosten van de Maas (waaronder Meerssen) 
in relatie tot de archeologische potentie, en thema’s die vooral betrekking 
hebben op de bewoningsgeschiedenis in de verschillende archeologische 
perioden. 

257  Hessing e.a. 2008.
258  Stoepker 2006.
259  Hessing e.a. 2008.
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Uit de inventarisatie kwam naar voren dat “…de vondstspreiding in en rond 
het plangebied op dit moment nog niet van een bijzonder gehalte is. Het 
vormt in feite geen redelijke afspiegeling van wat er in de omgeving nog 
allemaal kan worden verwacht…". Hier is zeker nog sprake van een flinke 
achterstand in kennis.”260

18.3.6  Onderzoeksagenda groeven
Ten aanzien van groeven zijn er diverse kennislacunes.261 In algemene zin 
is er een noodzaak tot betere documentatie van de Meerssense groeven. 
Hierbij moet gedacht aan het inmeten van de groeven en aan het vastleggen 
van hun verschijningsvorm: de ingangen, gangen, wanden, vloeren, 
plafonds, opschriften en inkrassingen, ontginningssporen, concessieschei-
dingstekens, telramen e.d. Ook sporen buiten de groeve die in directe relatie 
tot de groeve staan, dienen gedocumenteerd te worden.
Specifieke, voor groeven relevante onderzoeksthema’s zijn: 
• Mijnbouwkundige technieken en ontwikkelingen daarin
• Locatiekeuzes bij ontginning
• Vormen van secundair gebruik van groeven
• Genealogisch onderzoek van oude persoonsnamen op groevenwanden 
• De relatie met de open groeves en dagbouwgroeven, die vaak overgroeid 

en verweerd zijn. 
• De vroegste ontginningsfase, waarbij gedacht moet worden aan de 

schachtontginningen uit de Romeinse tijd en waarschijnlijk ook al 
daarvoor, zoals beschreven door Plinius.

18.3.7 Tweede Wereldoorlog
Tenslotte moet een thema genoemd worden dat nog niet in de onderzoeks-
agenda’s figureert, maar waarvoor groeiende aandacht is: de archeologisch 
traceerbare overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog. Het verdient 
aandacht om te bezien welke onderzoeksmogelijkheden er ten aanzien van 
deze overblijfselen voorhanden zijn.

18.4 Inhoud van Programma’s van Eisen
Op grond van art. 39/41 MW resulteert het selectiebesluit in een vergunning 
zonder of met voorwaarden. Indien de voorwaarde het uitvoeren van een 
opgraving of archeologische begeleiding is (of in een eerder stadium: het 
uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek) dient een programma van eisen 
opgesteld te worden. Een PvE is een kennisgeving van de overheid aan de 
vergunningvrager, waarin beschreven wordt wat het doel van het onderzoek 
is, welke onderzoeksvragen van toepassing zijn, welke methoden moeten 
worden toegepast en wat het gewenste eindproduct is. Bij de reden van het 
onderzoek dient verwezen te worden naar het voor de betreffende locatie 
van toepassing zijnde beleid. In specifieke gevallen, zoals bij archeologische 
begeleiding, wordt het selectie- en besluitvormingsproces tijdens het 
veldwerk gedetailleerd vastgelegd.
De onderzoeksvragen dienen te passen binnen het proces. Bij een proef-
sleuvenonderzoek gaat het meestal en vooral om waardebepaling. Bij een 
opgraving dienen de vragen aan te sluiten aan de bovengenoemde onder-
zoeksthema’s.

260  Hessing e.a. 2008, 8.
261  Van Wijk & Orbons 2009.
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Het is van belang dat in PvE’s altijd een vraag is opgenomen naar de 
verklaring van eventuele afwezigheid van archeologische resten. Het gaat 
er niet alleen om vast te stellen waar wel archeologie zit. Te weten waar 
het niet zit is voor andere partijen in de Ruimtelijke Ordening ook van 
belang. Beredeneerd antwoord op deze vraag is ook nodig voor de toetsing 
van verwachtingsmodellen. Uit onderzoek kan blijken dat de zones op 
de trefkanskaart te hoog of te laag zijn ingeschat. Ook kan blijken dat 
aanzienlijke delen van het bodemarchief al verstoord zijn. Aan de hand van 
deze gegevens kan de kaart geactualiseerd worden.
Tenslotte dient in programma’s van eisen te worden opgenomen dat alle 
rapporten van onderzoek in PDF-format of analoog ter beschikking worden 
gesteld aan het streekarchief ten behoeve van onderzoek. Rapporten van 
opgravingen en ander bijzonder onderzoek worden analoog ter beschikking 
gesteld aan de Openbare Bibliotheek te Meerssen en te Maastricht (Centre 
Ceramique). Op deze wijze resulteert het selectiebeleid in kennis die ook aan 
de bevolking ten goede komt en waarmee de gemeente Meerssen zich kan 
profileren. Voor het Limburgse Heuvelland is een standaard Programma 
van Eisen gemaakt, dat te downloaden is op de website van het Steunpunt 
Archeologie en Monumenten (www.sam-limburg.nl).

18.5 Onderzoeksmethoden
De bij onderzoek toe te passen methoden zijn vastgelegd in de KNA en 
in landelijke richtlijnen. Het goed toepassen van de goede methoden is 
de verantwoordelijkheid van de onderzoekers. Toch is het gewenst dat de 
gemeente bepaalt welke methoden in principe moeten worden toegepast, 
omdat dit een uniforme kwaliteit van uitvoering en rapportage bevordert en 
het proces versnelt. De standaardmethoden zijn opgenomen in tekstbijlage 
5.  Eenduidige richtlijnen zijn ook van belang bij de vergelijking van 
offertes.
In aanvulling hierop moet nog gewezen worden op de aanbevelingen 
die in hoofdstuk 3 bij de landschappelijke analyse gedaan zijn. Daar is 
gesteld dat het moeilijk is om te bepalen waar in het Geuldal vindplaatsen 
begraven liggen. Mogelijk zijn vindplaatsen door laterale erosie verloren 
gegaan. Bij karteringen en ander archeologisch onderzoek in het dal moeten 
ook de oevers onderzocht worden. Ook is gewezen op de belangrijke rol 
die colluvium speelt. Erosieprocessen zorgen er voor dat vindplaatsen 
geërodeerd worden, maar kunnen deze ook afdekken. Daarom dient bij 
archeologisch onderzoek zeer nauwkeurig te worden vastgesteld uit welke 
context het vondstmateriaal komt, wat de dikte van het colluvium is en waar 
de onverstoorde löss zit.

18.6 Selectiebeleid en onderzoekslast
Selectiebeleid is niet gericht op het reduceren van kennisverwerving 
of het onderwaarderen van kennisbronnen, maar op het vergroten van 
kennisrendement door het uitvoeren van effectief onderzoek. Daardoor 
kan selectiebeleid leiden tot een relatieve en / of absolute beperking van 
onderzoekslast, zowel in financiële als processuele zin (regeldruk). Om 
grote getallen gaat het in de gemeente Meerssen echter niet. De meeste 
onderzoeken van de afgelopen jaren (en waarschijnlijk ook nog voor de 
nabije toekomst) zijn uitgevoerd in het kader van grootschalige infrastructu-
rele projecten zoals de Maaswerken en de herstructurering van de A2/A79.
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Zoals uit het overzicht van het tot dusver uitgevoerde onderzoek gebleken 
is (hoofdstuk 4), is na de invoering van het verdrag van Malta en de Wet 
op de Archeologische Monumentenzorg het aantal onderzoeken in de 
gemeente toegenomen tot een gemiddelde van 5 per jaar met een minimum 
van 1 onderzoek in 2004 en een maximum van 11 onderzoeken in 2007 en 
2008. In 73% van de gevallen is er echter sprake van vooronderzoek, waarna 
geen verder onderzoek nodig was. De twee opgravingen en archeologische 
begeleiding van de laatste 10 jaar waren redelijk van omvang en in het 
kader van de Maaswerken. Een echt grote opgraving heeft in Meerssen 
eigenlijk nooit plaats gehad. Dat is niet verwonderlijk. In geheel landelijk 
Zuid-Limburg is op basis van de nu bekende ervaringen op één enigszins 
grote opgraving per 8 à 10 jaar te rekenen. 
Bij een dergelijk gering aantal opgravingen zal het hier geadviseerde beleid 
ten aanzien van definitief onderzoek op korte en middellange termijn 
(binnen 10 tot 20 jaar) waarschijnlijk geen kwantitatief meetbare effecten 
hebben. Het gaat in kwantitatieve zin om ‘minder dan weinig’. Indien zich 
echter een opgravingsituatie aandient, zal de geschetste procedure en onder-
zoeksagenda wel leiden tot een kwalitatief positief effect.
Ten aanzien van de vooronderzoeken is het beleid er middels de voorgestelde 
ondergrenzen en de in kaart gebrachte risicozones op gericht deze te 
laten uitvoeren op de plaatsen waar een reëel risico op de aantasting van 
archeologische waarden bestaat. Hoewel het ook hiervoor lastig is, gezien het 
toch al beperkte aantal onderzoeken, om een kwantitatieve ontwikkeling te 
voorspellen, is toch aannemelijk dat de meeste vergunningsaanvragen door 
de gehanteerde ondergrenzen ongemoeid blijven, waardoor een reductie kan 
optreden. Elders is gebleken dat de meeste vergunningsaanvragen betrekking 
hebben op een locatie kleiner dan 250 m2. Aangezien kennisrendement 
vooral optreedt bij grotere projecten, heeft dit geen of nauwelijks nadelig 
effect op de archeologie. Met andere woorden: ‘de mazen van het net worden 
groter, maar de grote vissen worden gevangen’.
Dit hoeft niet te betekenen dat vooronderzoeken leiden tot meer vervolg-
onderzoeken. Zonder twijfel zal ook in de toekomst bij vooronderzoek 
regelmatig blijken, dat het bodemarchief al zo verstoord is, dat definitief 
onderzoek weinig zinvol is of zeer beperkt kan blijven.
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19. Het archeologisch besluitvormingsproces 

De koppeling van de archeologische monumentenzorg aan de 
RO-procedures, heeft voor de gemeente als consequentie dat op 
verschillende momenten van haar een oordeel wordt verwacht over de 
omgang met bekende of te verwachte archeologische waarden. Hieronder 
komen de belangrijkste beslismomenten aan bod.

19.1 Beoordeling onderzoeksverplichting
Wanneer een initiatiefnemer tot een bodemingreep een sloop-, bouw- of 
aanlegvergunning aanvraagt of om een projectbesluit vraagt, dient te worden 
vastgesteld of het plan strijdig is met de bestemming die op het betreffende 
terrein rust voor zover het bestemmingplan een toetsingsgrond vormt voor 
de sloop-, bouw- of aanlegvergunning. Indien sprake is van een (dubbel)
bestemming archeologie dient beoordeeld te worden of een inventariserend 
(waardebepalend) archeologisch onderzoek verplicht is op grond van de 
gestelde oppervlaktecriteria en diepgang in de bodem van de voorgenomen 
werkzaamheden/ontwikkeling. Dit behoort tot de reguliere werkzaamheden 
van de ambtelijke staf.

19.2 De processtappen van het archeologische vooronderzoek
Indien een initiatiefnemer verplicht is tot het (laten) uitvoeren van een 
archeologisch vooronderzoek, dan dient dit volgens een vast stramien te 
worden uitgevoerd. Dit vaste stramien is vastgelegd in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie en wordt ook wel omschreven als het proces 
van de archeologische monumentenzorg of de AMZ-cyclus (bijlage 
3). De AMZ-cyclus is ingedeeld in een aantal vaste processtappen. In 
tekstbijlage 3, figuur 1 is een overzicht gegeven van de samenhang tussen 
deze processtappen. In bijlage 3 wordt kort uitgelegd wat de verschillende 
processtappen inhouden. 
Het archeologisch vooronderzoek (het inventariserend onderzoek) 
bestaat uit vier stappen – bureauonderzoek, verkennend, karterend en 
waarderend veldonderzoek – met als doel vast te stellen of in een plangebied 
archeologische resten aanwezig zijn en, zo ja, of deze resten zo waardevol 
zijn dat zij behouden dienen te worden (behoudenswaardig). De resultaten 
van elke stap worden in principe in een rapport vastgelegd dat door de 
initiatiefnemer aan de gemeente moet worden overgelegd. Dit rapport kan 
leiden tot tussentijdse besluitvorming en vormt het uitgangspunt voor de 
afweging door de gemeente of een vervolgactie nodig is of dat ontheffing 
kan worden verleend (geen archeologische waarden aanwezig!). Ontheffing 
kan overigens ook worden verleend als de initiatiefnemer kan aantonen 
dat door planaanpassing de archeologische waarden in situ behouden 
blijven. Binnen de gemeentelijke organisatie worden alleen rapporten van 
waarderend onderzoek aan B&W voorgelegd. Rapportages van verkennend 
of karterend onderzoek worden ambtelijk afgehandeld na inwinning van 
deskundig advies. 
Vaak is al na 1 of 2 stappen (bijvoorbeeld na een bureauonderzoek en een 
karterend onderzoek) duidelijk dat geen (waardevolle) archeologische resten 
zijn te verwachten. Soms blijken archeologische resten wel aanwezig en 
dient de gehele AMZ-cyclus doorlopen te worden. De behoudenswaardig-
heid van deze resten dient dan door middel van een waarderend onderzoek 
te worden vastgesteld.
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Het volledig doorlopen van de AMZ-cyclus is een tijdrovend proces. 
Bij kleine projecten is het wenselijk en mogelijk het aantal stappen 
door combinatie te beperken. Bij grote projecten heeft een gefaseerde 
aanpak vaak voordelen. De achtergrondinformatie in dit rapport maakt 
het hoe dan ook mogelijk om in een aantal gevallen processtappen te 
combineren, te bekorten of zelfs over te slaan (bijvoorbeeld -een deel van- 
het bureauonderzoek). Op deze wijze kan in het vooronderzoek maatwerk 
worden geleverd wat onnodige kosten voor de initiatiefnemer voorkomt en 
de doorlooptijd van de AMZ-cyclus verkort. 

19.3 Programma van Eisen
Een programma van eisen (PvE) is een kennisgeving van de overheid aan de 
vergunningvrager en kan worden opgesteld door gemeente Meerssen zelf, 
als bevoegd gezag, of in opdracht van de initiatienemer door een daartoe 
bevoegde archeoloog (zie §19.5). De gemeente dient het PvE te toetsen en 
goed te keuren, waarvoor de gemeente een deskundige inschakelt die niet 
betrokken is bij de vergunningaanvraag of de uitvoering. Programma’s van 
eisen zijn verplicht voor proefsleuvenonderzoek, voor een opgraving en voor 
archeologische begeleiding aangezien dit onderzoek is met een destructief 
karakter dat niet of slechts beperkt over gedaan kan worden. Tijdens de 
uitvoering van werkzaamheden kan het nodig zijn een PvE te wijzigen. Bij 
ingrijpende wijzigingen is goedkeuring door het College nodig, omdat een 
PvE verplichtingen aan een initiatiefnemer oplegt. Voor bureauonderzoek 
en booronderzoek is geen programma van eisen vereist, omdat dit geen, 
respectievelijk beperkt destructief onderzoek is. Voor booronderzoek is een 
plan van aanpak vereist dat de uitvoerder voorlegt aan zijn opdrachtgever. 
Van te voren voorleggen aan de gemeente is niet verplicht, maar is bij 
twijfel over de uitvoeringsmethodiek of vraagstelling aan te raden, omdat dit 
kan voorkomen dat het rapport wordt afgekeurd als blijkt dat het onderzoek 
niet goed is uitgevoerd. Voor het Limburgse Heuvelland is een standaard 
Programma van Eisen gemaakt, dat te downloaden is op de website van het 
Steunpunt Archeologie en Monumenten (www.sam-limburg.nl).

19.4 Waardebepaling en selectieadvies 
 Het resultaat van inventariserend onderzoek is een rapport met een 
waardering en een inhoudelijk (selectie-)advies (buiten normen van tijd en 
geld) (zie ook §18.2). Waardebepaling gebeurt aan de hand van in de KNA 
(Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) opgenomen parameters. Deze 
zijn: gaafheid, conservering, belevingswaarde, zeldzaamheid, informatie-
waarde, ensemblewaarde, representativiteit. Het rapport wordt door de 
opdrachtgever aangeboden aan het College.

19.5 Toetsing en advies
Rapporten van inventariserend onderzoek en de daarbij behorende adviezen 
– zowel die van bureauonderzoek als verkennend, karterend en waarderend 
onderzoek – worden in opdracht van de gemeente beoordeeld door een 
onafhankelijk, archeologisch deskundige (senior-archeoloog) die toetst of het 
rapport voldoet aan de KNA en eisen van vakmanschap, of het voldoende 
gegevens van voldoende kwaliteit bevat om een besluit te kunnen nemen, 
en of de aanbevelingen valide zijn. Aantoonbare fouten moeten in het 
rapport gewijzigd worden alvorens B&W een besluit nemen. Het advies in 
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het rapport blijft de verantwoordelijkheid van de auteur. De onafhankelijke 
deskundige adviseert de gemeente om het advies al dan niet over te nemen.

19.6 Het selectiebesluit
De term selectiebesluit komt niet voor in de Monumentenwet. Het is een 
term die in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie is opgenomen, 
nadat het inzicht was ontstaan dat het selectiebesluit het sleutelmoment is 
in de cyclus van de archeologische monumentenzorg. Het selectiebesluit is 
het besluit van Burgemeester en Wethouders om op grond van het rapport 
over de archeologische waarde te beslissen dat aan de vergunning al dan 
niet voorschriften moeten worden verbonden. De rechtsgrond is art. 39/41 
Monumentenwet, waarbij de mogelijke voorschriften in art. 39, lid 3 worden 
genoemd.
In het selectiebesluit wordt de vastgestelde waarde afgezet tegen het risico van 
de ingreep, wordt de meerwaarde (kennisrendement) van een opgraving of 
begeleiding beoordeeld, of de zin en duurzaamheid van behoudsmaatregelen, 
en wordt het archeologisch belang afgewogen tegen andere belangen.

Er zijn vier mogelijkheden:
A. Ontheffing of vergunning zonder voorschriften. De resultaten van het 
archeologisch onderzoek kunnen zodanig zijn dat geen vervolgstappen hoeven 
te worden voorgesteld (geen behoudenswaardige archeologische resten). 
De gemeente verleent medewerking aan de planontwikkeling (verlenen 
vergunning/ontheffing). De geplande bodemingrepen kunnen in dat geval 
zonder beperkingen ten aanzien van archeologische waarden worden 
uitgevoerd. Dit laat onverlet de in de Monumentenwet vastgelegde verplichting 
om ‘toevalsvondsten’ te melden. 
B. Behoudenswaardige resten in situ behouden. Dit houdt in dat de behou-
denswaardige resten worden ingepast en/of dat er fysieke maatregelen worden 
getroffen op het terrein met archeologische waarden zelf (behoud in situ). 
De gemeente geeft een vergunning of ontheffing onder voorwaarden van 
planaanpassing. Behoud in situ kan mogelijk zijn door middel van ‘archeolo-
gievriendelijk’ bouwen, bijvoorbeeld door ophoging zonder dat schade door 
zetting op treedt, in natte contexten door beheersing van het grondwaterpeil, 
of door een fundering waarbij niet meer dan 5% van het oppervlak verstoord 
wordt. Het behoud in situ van een belangrijke locatie kan voor de Minister 
reden zijn om de locatie aan te wijzen als beschermd monument. In de 
praktijk komt dit wegens het actuele restrictieve aanwijzingsbeleid hoogst 
zelden voor.
C. Behoudenswaardige resten ex situ behouden. De vindplaats kan niet worden 
ingepast waardoor een opgraving noodzakelijk is (behoud ex situ). Tijdens een 
archeologische opgraving (DO) worden sleuven en putten aangelegd met als 
doel de bedreigde delen van de vindplaats te documenteren en vondstmateriaal 
veilig te stellen (behoud ex situ). Een opgraving wordt voorafgaand aan de 
bodemverstoring uitgevoerd. In sommige gevallen kan de opgraving tijdens 
de bodemverstoring worden uitgevoerd, in de vorm van een archeologische 
begeleiding (AB, zie bijlage 3). De gemeente verstrekt een vergunning of 
ontheffing nadat het archeologisch rapport is goedgekeurd. Aangezien een 
rapport pas geruime tijd na het veldwerk gereed is, kan de vergunning 
desgewenst verleend worden nadat de initiatiefnemer de opdrachtverlening tot 
rapportage van het onderzoek kan overleggen op basis van een goedgekeurd 
evaluatierapport en een zonodig bijgesteld programma van eisen.
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D. Combinatie. In veel gevallen is sprake van een meerledig selectiebesluit. 
Een deel van de vindplaats kan bijvoorbeeld behouden blijven, terwijl een deel 
kan worden vrij gegeven. Of een deel kan worden begeleid en op het overige is 
(g)een opgraving nodig.

19.7 De vergunningverlening
Tussen het selectiebesluit en de vergunningverlening met voorschriften 
kan geruime tijd liggen. Na het selectiebesluit zou uit het oogpunt van het 
beoogde behoudsbeleid als eerste stap moeten voortvloeien dat de vergun-
ningvrager onderzoekt of behoud in situ door planaanpassing mogelijk is. 
Het ligt voor de hand dat tegelijkertijd door hem onderzocht wordt wat de 
kosten van een opgraving zijn. Achter het principe dat de verstoorder 
rechtstreeks betaalt voor de onderzoekskosten schuilt namelijk de wens 
van de wetgever dat uit de confrontatie met de kosten van een opgraving 
de prikkel ontstaat om de plannen aan te passen, zodat behoud in situ het 
gevolg is.262 Voor inzicht in de kosten van een opgraving moeten offertes 
gevraagd worden. Deze kunnen eigenlijk alleen gevraagd worden als de 
gemeente al een Programma van Eisen heeft opgesteld.

262  Om die reden is in Nederland niet gekozen voor een fonds of omslagstelsel, hoewel door 
diverse archeologen wordt aangenomen dat dit uit een oogpunt van kwaliteit, kosten en 
tijdwinst voordelen heeft, terwijl planaanpassing en behoud in situ om planologische of 
economische redenen vaak niet te realiseren is (HS).
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Pas als voor de vergunningvrager duidelijk geworden is, wat de meest 
reële optie is, planaanpassing, opgraving, begeleiding of een combinatie, 
en de gemeente hiermee instemt, kan de vergunning met de betreffende 
voorwaarde verleend worden.
Voor de vergunning zijn enkele modellen ontwikkeld.263

19.8 Toevalsvondsten
In plangebieden die niet onderzoeksplichtig zijn of waar de 
initiatiefnemer heeft voldaan aan de onderzoeksverplichting, hetzij 
van alleen inventariserend onderzoek, hetzij ook van een opgraving of 
begeleiding, kan de gemeente vergunning verlenen voor de beoogde 
ruimtelijke ontwikkelingen. Desondanks kunnen bij graafwerkzaamheden 
‘toevalsvondsten’ worden gedaan, zoals crematie- of inhumatiegraven die 
door hun beperkte omvang en/of diepteligging meestal niet voorspelbaar 
zijn. In zo’n geval kan de initiatiefnemer niet gehouden worden aan het ver-
oorzakersprincipe. Op basis van een selectiebesluit van de gemeente mocht 
het initiatief immers zonder (verdere) archeologische verplichtingen worden 
gerealiseerd. De monumentenwet blijft echter van kracht. Dergelijke 
vondsten dienen op grond van art. 53 Monumentenwet bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gemeld te worden. In de praktijk betekent 
dit dat eventuele vondsten gemeld dienen te worden bij de RCE of het 
provinciaal depot te Maastricht. Het niet melden is een strafbaar feit. Soms 
kunnen dergelijke vondsten van groot belang zijn. Op grond van art. 56 en 
57 MW kan de Minister dan bepalen dat werkzaamheden worden stilgelegd 
en dat onderzoek moet worden uitgevoerd. Ook komt het voor dat onder 
druk van de publieke opinie alsnog na overleg tussen betrokkenen een 
onderzoek ingesteld wordt, ook al kan door de gemeente niet meer terug 
gekomen worden op de verleende vergunning. Bij stilleggen van werk 
door het Rijk komen de kosten niet ten laste van de verstoorder, maar 
‘in redelijkheid’ van de Minister, waarbij van de gemeente verwacht mag 
worden, dat de zorgvuldigheid van de besluitvorming evident is. Onder druk 
van de publieke opinie ontstaat meestal tussen alle betrokkenen een onder-
handelingssituatie met hoge tijdsdruk, waarbij kosten voor de gemeente te 
verwachten zijn.
Zowel in het belang van de archeologische monumentenzorg als om 
spanningen tussen Rijk, gemeente, belanghebbenden en bevolking te 
voorkomen, is het aan te bevelen om in twijfelgevallen over de aanwezigheid 
van archeologische waarden in het selectiebesluit de verplichting tot een 
vorm van archeologische begeleiding op te nemen. Een lichte vorm van 
archeologische begeleiding is een geregelde inspectie met de mogelijkheid 
om bij vondsten een snel onderzoek op kosten van de verstoorder uit 
te voeren. Een dergelijke pragmatische aanpak kan voor alle partijen 
de voorkeur hebben boven intensief inventariserend onderzoek om de 
aanwezigheid van archeologische waarden risicoloos te bevestigen of uit 
te sluiten. In sommige gevallen kunnen voor een dergelijke inspectie 
vrijwilligers (amateurarcheologen) worden ingeschakeld.
In tegenstelling tot vondsten die worden aangetroffen bij archeologisch 
onderzoek, hoeven toevalsvondsten niet te worden gedeponeerd bij een 
provinciaal depot. De waarde van een toevalsvondst komt in gelijke delen 

263  Voor modellen en aanvullende informatie zie bijvoorbeeld de website van het Steunpunt 
Archeologie & Monumentenzorg Limburg: http://www.sam-limburg.nl.
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toe aan de vinder én de eigenaar van de roerende of onroerende zaak waarin 
deze is aangetroffen.264

264  Artikel 13 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. In het Burgerlijk Wetboek wordt overigens 
niet van een monument, maar van een schat gesproken. Het overigens nog de vraag in hoe-
verre metaaldetectorvondsten “toevalsvondsten” zijn, omdat deze met dat oogmerk worden 
opgespoord. Het verdient daarom aanbeveling in een Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) een metaaldetectieverbod op te nemen voor archeologische monumenten, teneinde 
aantasting van deze terreinen te voorkomen.
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20. Consequenties voor de gemeentelijke organisatie

20.1 De gemeente als bevoegde overheid
De gemeente heeft als bevoegde overheid beslissingsbevoegdheid over 
archeologische belangen binnen de ruimtelijke ordening. Bij de uitvoering 
van haar taken in deze is in de meeste gevallen inhoudelijke archeologische 
kennis nodig op het niveau van een KNA senior-archeoloog.265 Tot en 
met 2007 werd de deskundigheid geboden door de provincie Limburg. 
Thans dient de gemeente daar zelf in te voorzien. De gemeente Meerssen 
beschikt niet over deze archeologische deskundigheid. Er is een aantal 
mogelijkheden om dit als gemeente op te lossen:
• kennis inhuren;
• gemeentelijk archeoloog aanstellen;
• regioarcheoloog aanstellen;
Van deze mogelijkheden is kennis inhuren op de korte termijn de beste 
oplossing. Het in dienst nemen van een gemeentelijk archeoloog is 
alleen financieel aantrekkelijk bij een groot aantal RO-procedures op 
jaarbasis, waarbij het archeologisch bodemarchief in het geding is. In de 
gemeente Meerssen is hiervan geen sprake. Op de langere termijn kan het 
wel (financieel) aantrekkelijk zijn om met omringende gemeenten, een 
regioarcheoloog in dienst te nemen. 
De coördinatie van het AMZ-proces binnen de gemeente dient bij een 
gemeentelijke medewerker te worden neergelegd. Dit hoeft geen archeoloog 
te zijn. Hij/zij kan de beoordeling van de onderzoeksverplichting met  
behulp van tabel 17.1 zelfstandig uitvoeren. Bij twijfelgevallen en voor 
volgende processtappen is advies van een archeoloog nodig.  

20.2 De gemeente als initiatiefnemer
In het geval dat de gemeente zelf initiatiefnemer is van bodemverstorende 
activiteiten, is zij zowel opdrachtgever als bevoegd gezag. Om te voorkomen 
dat onduidelijkheden ontstaan, verdient het aanbeveling om beide rollen 
in de gemeentelijke organisatie van elkaar gescheiden te houden. De 
projectleider van de bodemverstorende activiteit is de opdrachtgever, terwijl 
de beleidsmedewerker archeologie zich beperkt tot de rol van bevoegd gezag 
(hierin bijgestaan door de archeologisch adviseur van de gemeente).

265   Een senior-archeoloog is volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie een univer-
sitair afgestudeerd archeoloog met meerjarige ervaring en bijgehouden kennis en vaardig-
heden. Een beroepsregister is in ontwikkeling. Een (senior) KNA-archeoloog voert in de KNA 
omschreven handelingen uit.

Figuur 20.1 
Gedenkplaat ter ere van de overdracht van de 
palts aan de proosdij
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21. Financiën 

21.1 Projectkosten 
De Wamz legt de financiële last van archeologisch onderzoek en behoud 
primair bij de veroorzaker van de bodemverstoring. Hieronder vallen 
kosten van: inventariserend onderzoek, archeologisch vervolgonderzoek 
(opgraven), archeologische begeleiding, het opstellen van de daarbij vereiste 
programma’s van eisen, de conservering van vondsten, het opstellen van 
de onderzoeksrapporten en het nemen van maatregelen ter bescherming 
en inpassing van archeologische waarden ten laste van de initiatiefnemer, 
ook als de gemeente de initiatiefnemer is. In de nieuwe grondexploitatiewet 
(Wro) is archeologie op de lijst van verhaalbare kosten opgenomen, zodat 
deze projectkosten eventueel naar exploitanten kunnen worden doorbelast.

21.2 Excessieve kosten
Onder omstandigheden kan het voorkomen dat voor een bepaalde 
investering de voorafgaande kosten van archeologisch onderzoek bijzonder 
hoog zijn ten opzichte van de totale lasten. In dergelijke gevallen kan sprake 
zijn van excessieve meerkosten die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste 
van de initiatiefnemer zouden moeten komen. Op grond van artikel 42 van 
de Monumentenwet en het Besluit op de Archeologische Monumentenzorg 
kan de gemeente, als verplichtend bestuursorgaan, worden verzocht om 
een bijdrage in excessieve kosten (nadeel compensatie). Daarbij dient vooral 
gedacht te worden aan de excessieve kosten als gevolg van opgravingen. In 
welke gevallen nadeelcompensatie op zijn plaats is, zal per geval moeten 
worden bezien. Gemeenten kunnen zelf beleid maken over de schadever-
goedingen (ex. artikel 42 Monumentenwet 1988). Daarbij is het verstandig 
om rekening te houden met de voorwaarden voor de compensatieregeling 
door het Rijk.
De gemeente heeft de mogelijkheid het Rijk compensatie te vragen voor 
de kosten van de nadeelcompensatie. De compensatie geldt alleen voor de 
kosten die overblijven nadat de drempelbijdrage en het verstoordersdeel 
zijn afgetrokken van de totale opgravingskosten. Conform de Wamz bestaat 
de drempelbijdrage uit het inwoneraantal van de betreffende gemeente 
vermenigvuldigd met een door de minister vast te stellen bedrag. Een 
aanvraag voor een specifieke uitkering van een gemeente of provincie 
wordt ingediend bij de RCE. Kosten van inventariserend onderzoek 
(bureauonderzoek, proefsleuvenonderzoek, booronderzoek e.d.), vallen 
buiten een eventuele rijksbijdrage. Bij de aanvraag voor compensatie 
dient het Programma van Eisen voor de opgraving of begeleiding en de 
vergunning of het projectbesluit waaraan de voorwaarde tot onderzoek 
verbonden is, te worden overlegd. 

21.3 Bestuurskosten
De inwerkingtreding van de Wamz betekent een taakverzwaring voor de 
gemeenten, o.a. door het toetsen van PvE’s en archeologische rapportages. 
Voor de hiermee gepaard gaande toename van de bestuurskosten wordt 
een algemene compensatie via het Gemeentefonds uitgekeerd. Indien in 
de toekomst blijkt dat deze algemene compensatie niet voldoende is, kan 
worden overwogen om een deel van de leges voor vergunningaanvragen 
hiervoor te bestemmen.
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21.4 Vergoeding betredingstoestemming
Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat een rechthebbende 
ten aanzien van een terrein moet dulden dat een terrein in het belang 
van archeologisch onderzoek wordt betreden, dat daarop metingen 
worden verricht, dan wel daarin opgravingen worden gedaan, voor zover 
dat onderzoek dient ter voorbereiding of ter uitvoering van een besluit 
als bedoeld in de artikelen 10, 15, 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. (art. 57,2 Wamz).
Schade veroorzaakt door een maatregel als bedoeld in artikel 57, tweede lid, 
wordt door burgemeester en wethouders naar redelijkheid vergoed (art. 58,2 
Wamz).
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22. Aanbevelingen tot aanvullend beleid

22.1 Beheer en inrichting
De gemeente streeft er naar om niet alleen middels het bestemmingsplan, 
maar ook door goed beheer en aangepaste inrichting - in samenwerking met 
eigenaren - archeologische monumenten te behouden en deze te gebruiken 
voor de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte (zie ook 20.4)

22.2 Aanwijzing gemeentelijke monumenten
Het is wenselijk om nader te selecteren, niet wettelijk beschermde 
monumenten, buiten de kernen, te plaatsen op een gemeentelijke 
monumentenlijst. Voor verandering of aantasting van een gemeentelijk 
archeologisch monument is een vergunning van het gemeentebestuur 
verplicht en aan de vergunning kunnen stringente voorwaarden worden 
verbonden. Bovendien gaat van het nemen van besluit tot aanwijzing als 
gemeentelijk archeologisch monument een belangrijke symboolfunctie uit.

22.3 Monumentencommissie
De monumentencommissie zou uitgebreid kunnen worden met een 
deskundige op archeologisch gebied, zodat bij de behandeling van het monu-
mentenbeleid in deze commissie ook archeologische aspecten betrokken 
kunnen worden.

22.4 Archeologie, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
Cultuurhistorie en archeologie kunnen als inspiratiebron dienen bij 
ruimtelijke ontwikkelingen en zo bijdragen aan een verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit van het gemeentelijke grondgebied. In 1999 verscheen 
de Nota Belvedère, waarin de relatie tussen cultuurhistorie en de ruimtelijke 
inrichting van Nederland wordt beschreven. Deze nota heeft een hoog 
ambitieniveau. Net als Malta was de inzet dat cultuurhistorische waarden een 
volwaardige rol moeten spelen in ruimtelijke processen. In de Nota worden de 
(vaak onzichtbare) archeologische overblijfselen gelijkgesteld aan het (meestal 
beter zichtbare) bouwkundige en landschappelijke erfgoed. Het credo daarbij 
is ‘behoud door ontwikkeling’. Dat wil zeggen: het aanwezige erfgoed moet 
een bron van inspiratie worden voor vernieuwing en verandering, waardoor 
het voortbestaan ervan ook op langere termijn wordt veiliggesteld.

Figuur 22.1 
Natuurhistorisch museum en heemkunde-
centrum Meerssen, ondergebracht in de oude 
Proosdijhoeve
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Het streven naar “behoud door ontwikkeling” van cultuurhistorische en 
archeologische waarden is sinds de Nota Belvedère een uitgangspunt voor 
overheden. In de meeste provincies is een en ander inmiddels al vertaald in 
provinciale nota’s, cultuurhistorische hoofdstructuren en streekplannen. Zo 
heeft de provincie Limburg het verwerkt in haar beleid voor de provinciale 
aandachtsgebieden. Ook een aantal grotere gemeenten en steden hebben de 
Belvedère-uitgangspunten sindsdien (geheel of gedeeltelijk) in hun beleid 
opgenomen. Hiermee is de ommekeer in de monumentenzorg definitief: van 
een 'museale' benadering van cultuurhistorisch erfgoed naar een benadering 
waarin de resten van het verleden worden gewaardeerd als startpunt voor 
verdere ruimtelijke ontwikkelingen. 
Uitgaande van het Belvedère-gedachtegoed kan de gemeente ervoor kiezen 
om, samen met de andere gemeenten van het Heuvelland een Cultuurnota te 
laten opstellen die als uitgangspunt kan dienen voor een samenhangend cul-
tuurhistorisch beleid dat gericht is op versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
van deze regio.

22.5 Publieksvertaling en -participatie
De gemeente Meerssen hecht grote waarde aan de vertaling van haar 
archeologisch beleid naar de bewoners van de gemeente. Tevens wil zij de 
participatie van lokale heemkundige verenigingen en amateurarcheologen 
in de gemeentelijke archeologie stimuleren. Suggesties op dit punt kunnen 
zijn:
• Archeologische educatie. “Onderwijskist voor scholen”;
• Archeologische wandel- en fietsroutes;
• Verplichte open dagen bij (grootschalig) archeologisch onderzoek of 

bijzondere vondsten (eis in PvE’s);
• Beschikbaar stellen van ruimte en budget voor exposities over 

archeologische onderwerpen in het plaatselijk museum;
• Publieksgerichte publicaties: voor de communicatie naar het brede 

publiek zal zowel gezocht worden naar structurele als incidentele 
vormen van publicatie. Onderzoekers verplicht tot leveren van bijdrage 
(eis PvE);

• Participatie door vrijwilligers bij veldwerk (voornamelijk bij 
veldkarteringen en grootschalig definitief onderzoek). 

22.6 Beheer en ontsluiting van groeven
Al naar gelang hun aard, omvang, plaats, kwaliteit en kwetsbaarheid zijn 
groeven ten aanzien van mogelijk beheer en ontsluiting in drie categorieën 
te verdelen.
• Groeven die toeristisch geëxploiteerd kunnen worden. Deze groeven 

zijn het meest zichtbaar voor het publiek. Ze zorgen ervoor dat veel 
mensen met de groeven en al hun waarden in aanraking komen. 
Vaak wordt echter slechts een beperkt deel of helemaal geen van de 
groevenwaarden getoond, en is de groeve meer entourage voor een 
publieksevenement. Toch is ook dit belangrijk. Immers het publiek ziet 
en ervaart de groeven en krijgt een gevoel bij het ondergrondse. 

• Groeven waar geen (commercieel) toeristische exploitatie mogelijk is, 
maar waar onder gecontroleerde omstandigheden een kleinschalig 
extensief bezoek mogelijk is. Dit zijn groeven (of delen van groeven), 
waar onderzoekers goed kunnen werken en waar deze onderzoekers 
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hun werk ook aan het publiek kunnen tonen. Door hier opening in te 
geven wordt begrip gekweekt voor de groeven. 

• Groeven die niet opengesteld kunnen worden. Hier kan alleen gericht 
onderzoek plaats vinden. Deze gegevens kunnen langs andere weg 
samen met de gegevens uit de andere twee categorieën aan het publiek 
worden kenbaar gemaakt.

22.7 Archeologieverordening
Een gemeentelijke archeologieverordening kan een oplossing zijn voor de 
overbrugging van de periode dat de bestemmingsplannen nog niet zijn 
aangepast aan de nieuwe archeologische wetgeving. In deze verordening 
kunnen de beleidsregels en uitvoeringsinstrumenten voor de uitvoering van 
het gemeentelijk archeologisch beleid binnen de RO worden vastgesteld (en 
zo nodig op regelmatige basis herzien). 
Een archeologieverordening kan daarnaast nuttig zijn omdat ook andere 
archeologische aspecten erin geregeld kunnen worden, zoals:
• de mogelijkheid voor het aanwijzen van gemeentelijke archeologische 

monumenten.
• de instelling van een archeologiefonds en de criteria waaronder projecten 

hieruit een subsidie kunnen krijgen.

22.8 Regionale samenwerking, regioarcheoloog
Regionale samenwerking sluit goed aan op de “archeologische 
werkelijkheid”. Het archeologisch bodemarchief stopt niet bij 
gemeentegrenzen, maar kenmerkt zich doorgaans door regiogebonden 
patronen (gekoppeld aan regionale landschappen). 
Regionale samenwerking kan op het beleidsmatige vlak een meerwaarde 
bieden. Samenwerking biedt de mogelijkheid om het RO-gerelateerde arche-
ologiebeleid beter op elkaar te laten aansluiten. Het beleid wordt hierdoor 
voor de burger eenduidiger. Voorkomen wordt dat een initiatiefnemer van 
een ruimtelijke ontwikkeling in gemeente X wel verplicht is tot het doen 
van archeologisch onderzoek, terwijl dezelfde initiatiefnemer voor een 
vergelijkbare ontwikkeling net over de grens in gemeente Y ontheffing 
krijgt. 
Het gezamenlijk aanstellen van een regioarcheoloog (met KNA-status seni-
or-archeoloog) heeft als voordeel dat er binnen de regio één aanspreekpunt 
is waarbinnen de lokale archeologische en beleidsmatige kennis is 
gebundeld, waardoor beleidsbeslissingen op een efficiënte wijze kunnen 
plaatsvinden. De aanstelling van een regioarcheoloog kan ook financieel 
aantrekkelijk zijn, omdat geen externe archeologische kennis meer hoeft te 
worden ingehuurd.

22.9 Amateurarcheologen
Archeologie in Meerssen is 150 jaar geleden door liefhebbers begonnen. 
In de eerste eeuw van de Nederlandse archeologie kreeg Meerssen een 
prominente plaats op de archeologische kaart van Nederland. Later hebben 
professionals en vrijwilligers gezamenlijk het stokje voortgedragen. De inzet 
en de deskundigheid van de locale vrijwilligers is een onmisbare factor. 
Zij vertegenwoordigen het draagvlak onder de bevolking en zijn het best 
in staat de bewoners van stad en streek voor te lichten over archeologie. 
Dit rapport eindigt daarom met de constatering dat het noodzakelijk is dat 
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ook in een gecommercialiseerd bestel amateurs een bijdrage leveren door 
met een grote mate van zelfstandigheid veldwerk uit te voeren, publicaties 
te verzorgen en mee te denken over de cultuurhistorisch geïnspireerde 
inrichting van de openbare ruimte.
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Samenvatting en conclusie

Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
en de daaruit voortvloeiende wijziging van de Monumentenwet heeft de 
gemeente Meerssen de plicht om bij het opstellen van bestemmings-
plannen rekening te houden met het archeologisch erfgoed. Bij het 
bestemmingsplan kunnen voorwaarden worden gesteld aan bouw-, aanleg- 
en sloopvergunningen, projectbesluiten en ontheffingen. Doel van het 
beleid is om archeologische waarden te beschermen, aangezien zij een bron 
van kennis van het verleden zijn. Reden voor dit nationale en internationale 
beleid (‘Verdrag van Malta’) is dat een zeer groot deel van het archeologisch 
erfgoed in de laatste eeuw door stadsuitbreiding, intensieve landbouw 
en vergroting van de infrastructuur verdwenen is, waardoor belangrijke 
historische gegevens vernietigd zijn.
Om het beleid in de gemeente Meerssen te kunnen ontwikkelen is een 
Archeologische Beleidsadvieskaart gemaakt. Deze kaart is gebaseerd op drie 
andere, losbladig bijgevoegde kaarten. Bij de kaartenset hoort een rapport 
waarin de kaarten worden toegelicht en waarin aanbevelingen voor het 
beleid worden gegeven.

Rapport en kaarten zijn opgezet als een drieluik. Het eerste, ‘feitelijke’, 
deel beschrijft de bestaande kennis over de bewoningsgeschiedenis. Op 
de twee bij dit deel behorende kaarten zijn de bekende archeologische 
vindplaatsen gezet op een landschappelijke achtergrond en de cultuurhis-
torische waarden op een topografische ondergrond. Het rapport bevat een 
tekstdeel met ondersteunende kaarten, een literatuurlijst en een catalogus 
van archeologische vindplaatsen.
Uit het rapport blijkt dat het archeologisch onderzoek in de gemeente 
Meerssen terug gaat tot de 19e eeuw. Veel aandacht is er in het verleden 
geweest voor Romeinse bewoning, zoals de villa Onderste Herkenberg. Ook 
plaatsen waar in de steentijd vuursteen is bewerkt zijn relatief goed bekend. 
Over andere periodes en andere typen vindplaatsen zijn echter nauwelijks 
gegevens. Van de middeleeuwen is bijvoorbeeld archeologisch vrijwel niets 
bekend, terwijl uit historische bronnen bekend is dat vele dorpen al tot 
de Frankische tijd terug gaan en er ook enkele gebouwen zijn die althans 
gedeeltelijk nog uit de middeleeuwen stammen. De exacte plaats van de 
historisch uiterst belangrijke palts van Meerssen is nog onbekend, ook al 
mag aangenomen worden dat deze in de omgeving van de kerk en bij de 
latere proosdij gelegen heeft. Cultuurhistorische gegevens, die een directe 
archeologische relevantie hebben, zijn apart in kaart gebracht. Hierdoor is 
het mogelijk bij cultuurhistorisch onderzoek en beleid ook de archeologie te 
betrekken en vice versa. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor enkele in Meerssen 
aanwezige kalksteengroeven. 
Bij analyse van het kaartbeeld blijken de bekende vindplaatsen zich te 
concentreren op de hellingen en de uitlopers van het plateau aan de 
noordzijde van het Geuldal. Het gaat hierbij vooral om vuursteenateliers 
en villaterreinen. In het Geuldal is een kleine concentratie vindplaatsen bij 
twee bekende villaterreinen (Onderste Herkenberg en het Hoogveld) en 
de proosdij. Geheel leeg is het oostelijke deel van het Geuldal. Opvallend 
is het nagenoeg ontbreken van bekende vindplaatsen op het plateau in het 
westen van de gemeente. Waar ten oosten van het vliegveld een zeer rijk 
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archeologisch landschap is gekarteerd, lijkt ten westen daarvan bijna geen 
archeologie aanwezig te zijn. Hetzelfde kan over de vondstverspreiding 
gezegd worden voor het Maasdal ten westen van het Julianakanaal waar 
meerdere vondsten zijn gedaan in tegenstelling tot het oostelijke deel van 
het Maasdal tussen kanaal en lössplateau.
Uit de landschapsanalyse bleek dat colluviumvorming, hellingerosie 
en laterale erosie van de Geul belangrijke factoren zijn bij enerzijds 
de conservering, anderzijds de aantasting van vindplaatsen. Belangrijk 
onderzoekspunt is de relatie tussen colluviumniveaus en bewoningslagen.
Het overzicht van de bestaande kennis en zijn lacunes maakt het mogelijk 
om bij toekomstig onderzoek bureaustudies te beperken tot locatiespe-
cifieke aspecten. De grote lijn kan uit dit rapport overgenomen worden. 
Hierdoor is in één opzicht al een reductie van onderzoekslast in tijd en 
geld gerealiseerd. Tevens is het mogelijk om op basis van dit overzicht 
bij toekomstig onderzoek vanuit een onderzoeksagenda meer gerichte 
vragen te stellen en daardoor het onderzoek efficiënter uit te voeren. Door 
de koppeling van archeologie, groeven en cultuurhistorie is een integrale 
benadering mogelijk. 

Het tweede ´paneel´ van het drieluik gaat over monumenten en 
trefkanszones. Het is meer interpretatief van karakter en geeft gegevens 
die bij toekomstig onderzoek getoetst en bijgesteld moeten worden. Thans 
worden de meest actuele inzichten gegeven die grondslag zijn voor de 
beleidsaanbevelingen van deel 3.
Op de monumenten- en trefkansenkaart worden voor de archeologie de 
monumenten en de trefkanszones zichtbaar gemaakt. Monumenten zijn die 
archeologische terreinen, respectievelijk groeven die door Rijk of provincie 
van waarde worden geacht of beschermd zijn. Trefkanszones zijn de locaties 
waar nog onbekende archeologische vindplaatsen, respectievelijk nog 
onbekende groeven aangetroffen kunnen worden. 
Er zijn in Meerssen 25 landelijk geregistreerde, archeologisch waardevolle 
terreinen (archeologische monumenten), waarvan één Rijksmonument 
is. Binnen de provincie Limburg heeft Meerssen 2% van de 1059 
archeologische monumenten in de provincie. 
Op de Meerssense Archeologische Monumentenkaart zijn deze 25 terreinen 
door samenvoeging van twee tot 24 terreinen teruggebracht. Van 19 
niet-beschermde terreinen is de omvang gereduceerd. Dit betreffen de 
historische dorpskernen. De hier gehanteerde contouren zijn adequater 
dan de landelijke en beperken de onderzoeksverplichting. Qua datering en 
complextype doet de onevenwichtigheid in samenstelling van het bestand 
zich ook hier voor. Het grootste deel van het monumentenbestand bestaat 
uit historische dorpskernen, welke teruggaan tot de middeleeuwen.
Waardebepaling van de archeologische terreinen gebeurt door een zo 
objectief mogelijke meting van gaafheid, conservering, belevingswaarde, 
zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde. Dit zijn echter 
dynamische begrippen. Bij onderzoek kan blijken dat bijstelling naar 
beneden of boven mogelijk is. Monumenten zitten daarom niet per definitie 
‘op slot’, ook al is het uitgangspunt dat ze tot het meest waardevolle deel van 
het Meerssense cultuurbezit behoren en daarom bescherming verdienen. 
Alleen Rijksmonumenten zijn tot op zekere hoogte onaantastbaar.
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Bij het maken van de Meerssense Archeologische Monumentenkaart 
bleek dat er 26 terreinen waren die eigenlijk op de Archeologische 
Monumentenkaart geplaatst zouden moeten worden. In enkele gevallen 
gaat het om uitbreiding van bestaande monumenten. Hiertoe behoort ook 
het veronderstelde Romeinse wegennet met een bufferzone van 50 meter 
aan weerszijden van de veronderstelde as. Wegens hun waarde zijn deze 
terreinen op de Archeologische Beleidsadvieskaart (deel 3) gelijk gesteld aan 
de derde categorie monumenten (terreinen van hoge waarde of van waarde).
Enkele van deze 26 terreinen kwamen in beeld door het uitvoeren van 
een veldtoets. Deze veldtoets heeft er ook toe geleid dat het vindplaatsen-
bestand kon worden opgeschoond door niet-meer bestaande vindplaatsen 
te schrappen, waardoor deze geen invloed meer uitoefenen op hetzij 
de monumenten-, hetzij de trefkansenkaart. Dit voorkomt overbodig 
onderzoek.
De trefkanskaart geeft aan waar mogelijk nog onbekende archeologische 
vindplaatsen, respectievelijk nog onbekende groeven aanwezig zijn. 
Zekerheid daaromtrent is er niet, evenmin als over hun waarde. Mogelijk 
zijn grote stukken potentieel bodemarchief al verdwenen of aangetast. 
Sommige stukken kunnen ook nog gaaf bewaard zijn. 
Naar analogie van de bestaande landelijke Indicatieve Kaart Archeologische 
Waarden (IKAW) is aangegeven waar een grotere of kleinere kans is om 
archeologische vindplaatsen of groeven aan te treffen. Voor de gemeente 
Meerssen is een voorspellingmodel toegepast, deels verder ontwikkeld, dat 
uitgaat van de specifieke kenmerken van dit geaccidenteerde landschap. 
Delen van het landschap die relatief dicht bij water liggen (50 – 300 meter) 
en relatief vlak zijn (hellingen van 2 - 5 %) hebben de meeste kans op 
aanwezigheid van sporen van bewoning. Het gebied dat een hoge trefkans 
heeft, is relatief beperkt. Groter zijn de gebieden met matige en lage 
trefkans. Bij de zones met middelhoge trefkans is de kans op het aantreffen 
van sporen wel redelijk hoog, maar er is reden om aan de gaafheid te 
twijfelen, bijvoorbeeld omdat er bebouwing aanwezig is of omdat ze 
op steilere hellingen liggen. Ook komen in deze zones door colluvium 
afgedekte gebieden voor, waardoor het inschatten van de trefkans moeilijk 
is. Bij de zones met lage trefkans is de trefkans uiteraard laag, maar in 
bepaalde gevallen is er wel een kans op bijzondere vondsten. Dat laatste 
speelt vooral in het Maas- en Geuldal. Deze categorie komt niet op de IKAW 
voor, maar is intussen gangbaar geworden. Een aparte categorie vormt de 
zone zonder trefkans. Ten aanzien van de archeologische trefkanszones kan 
geconcludeerd worden dat een kaartbeeld is ontstaan dat– ook wegens de 
gehanteerde schaal – betrouwbaarder is dan de IKAW. 

Het derde ‘paneel’ van het drieluik is het deel ‘beleid’ met bijbehorende 
Archeologische Beleidsadvieskaart. Deze kaart is afgeleid van de 
monumenten- en trefkansenkaart, maar is qua kaartbeeld vereenvoudigd 
en geschematiseerd. De Beleidsadvieskaart kan overgenomen worden op de 
plankaarten (de ‘verbeelding’ van het bestemmingsplan).
Eerste uitgangspunt van het beleid is de bekende archeologische waarden 
zoveel mogelijk te ontzien en in die gebieden waar een kans is op de 
aanwezigheid van belangrijke waarden, dit vroegtijdig te verifiëren, zodat 
bouwprojecten e.d. het archeologisch erfgoed zo min mogelijk schaden. Het 
tweede uitgangspunt is dat archeologie geen belemmering mag zijn voor 
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ontwikkeling en gebruik van de grond, om welke reden werkzaamheden 
ook niet vertraagd mogen worden door onverwachte vondsten, hetgeen door 
voldoende vooronderzoek voorkomen kan worden. Derde uitgangspunt 
is dat archeologisch onderzoek zich moet richten op het verzamelen van 
kennis met ‘meerwaarde’, die bovendien voor de bevolking toegankelijk 
moet zijn.
Volgens de wettelijke verplichting wordt in bestemmingsplannen rekening 
gehouden met bekende en verwachte archeologische waarden. Om tot een 
afgewogen beleid te komen zijn de archeologisch waardevolle gebieden 
in 5 categorieën verdeeld, waarvan de eerste die van de beschermde 
Rijksmonumenten is. Voor werkzaamheden hier is altijd een vergunning 
krachtens de Monumentenwet vereist. Voor de andere categorieën wordt in 
de voorschriften bij het bestemmingsplan een onderzoeksplicht vastgelegd, 
indien een bouw- of aanlegvergunning, of een projectbesluit of ontheffing 
wordt aangevraagd. Of een onderzoeksplicht van toepassing is, verschilt per 
categorie. Per categorie zijn ondergrenzen voor de omvang en de diepte van 
de ingreep bepaald.
Alleen voor de tweede categorie (na de Rijksmonumenten), de terreinen 
van zeer hoge waarde op de monumentenkaart, is voor de oppervlakte het 
wettelijk minimum van 100 m2 genomen. Projecten die over een groter 
oppervlak de bodem verstoren zijn onderzoeksplichtig. De monumentenwet 
geeft geen minimum voor de diepte. Voor de gemeente Meerssen wordt 
voorgesteld geen onderzoeksplicht op te leggen voor werkzaamheden 
ondieper dan 50 cm in de bebouwde kom en rondom gebouwen in het 
buitengebied, en 30 cm in het open buitengebied.
Voor de drie andere categorieën zijn de grenzen nog verder verruimd 
(respectievelijk 250, 500, 1000 m2 oppervlakte, respectievelijk 30/50, 30/50, 
40/50 cm diepte). Hierdoor zijn alleen de grotere projecten onderzoeks-
plichtig en geldt voor de meeste projecten geen onderzoeksplicht. Voor 
de archeologie geldt de afweging dat in deze categorieën alleen grotere 
onderzoeken tot meerwaarde leiden. 'Postzegel' -onderzoekjes vormen een 
grote belasting voor alle betrokkenen en hebben buiten de gebieden van 
(zeer) grote waarde weinig informatierendement. De dieptegrens van 30 cm 
is gekozen voor die gebieden, waar tengevolge van erosie naar verwachting 
nog maar heel weinig over is van archeologische vindplaatsen. Een grotere 
vrijstellingsdiepte zou het ongezien opofferen van deze (mogelijke) 
vindplaatsen betekenen. Voor het grootste deel van het buitengebied van 
de gemeente geldt een algemene vrijstellingsdiepte van 40 cm. Voor de 
bebouwde kom geldt een algemene vrijstellingsdiepte van 50 cm. Binnen de 
bebouwde kom bevinden zich geen door het Rijk beschermde monumenten. 
Gebieden met een lage trefkans hebben een algehele vrijstelling, behalve 
voor ruimtelijke plannen waarvan het plangebied groter is dan 2,5 ha; 
binnen het provinciale aandachtsgebied Via Belgica is dit 1 ha. 
In afwijking van het tot dusver gehanteerde provinciale beleid wordt geen 
onderzoeksplicht opgelegd rond individuele vindplaatsen of waarnemingen 
(binnen een straal van 50 m). Bij het opstellen van de trefkanskaart zijn 
de in een zone aanwezige vindplaatsen meegewogen, nadat het bestand 
was opgeschoond. Dit vereenvoudigt de procedure. Bij een toekomstige 
actualisatie van deze beleidsadvieskaart dienen alle vindplaatsen 
hergewaardeerd te worden.
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In het in deel 3 voorgestelde beleid is een balans gevonden tussen een 
adequate bescherming van het bodemarchief en de last voor vergunnings-
aanvragers. Buiten de allerbelangrijkste gebieden geldt alleen voor de grote 
projecten een onderzoeksplicht en ook dat hoeft niet meteen te leiden tot 
intensieve opgravingen.
De onderzoeksplicht houdt in eerste instantie in dat nadat aan de hand 
van diepte en omvang van de voorgenomen ingreep gebleken is, dat 
archeologie een vergunningsvoorwaarde is, beoordeeld wordt of de ingreep 
werkelijk een risico is. Indien er redenen zijn om dat aan te nemen, wordt 
vervolgens aan de vergunningsaanvraag de voorwaarde verbonden dat op 
grond van art. 39/41 Monumentenwet een rapport wordt overhandigd 
waaruit het archeologisch belang van het terrein blijkt. Het hiervoor 
vereiste onderzoek wordt betaald door de vergunningvrager. Vaak volstaat 
een bureauonderzoek, al dan niet in combinatie met een booronderzoek. 
Wanneer blijkt dat in een trefkanszone werkelijk archeologie aanwezig is, is 
proefsleuvenonderzoek nodig om de waarde vast te stellen. In monumenten 
vraagt de gemeente in principe direct om proefsleuven. Door dit in een 
zo vroeg mogelijk stadium uit te voeren ontstaat in het belang van alle 
betrokkenen snel duidelijkheid en kan het plan zo nodig aangepast worden. 
Soms is het mogelijk archeologisch onderzoek en de uitvoering van de 
werkzaamheden te combineren (archeologische begeleiding). Dit is aan 
strikte voorwaarden verbonden, maar kan leiden tot efficiency- of tijdswinst.
Op grond van het rapport van het vooronderzoek nemen Burgemeester en 
Wethouders een besluit (‘selectiebesluit’) ex art. 39/41 Monumentenwet. 
Hierbij wordt besloten of de vergunning verleend wordt zonder 
voorwaarden (vrijgeven van het terrein), of onder voorwaarden ten 
behoeve van het archeologisch belang. Dat kan zijn de verplichting tot het 
nemen van maatregelen om de archeologie in de bodem te behouden of 
tot het laten uitvoeren van een opgraving of archeologische begeleiding 
om de vindplaats voor aanvang van de bouw- of graafwerkzaamheden te 
documenteren.
Uitvoeringswerkzaamheden zijn onderhevig aan een landelijk 
voorgeschreven kwaliteitssysteem (KNA). In aanvulling hierop zijn in dit 
rapport richtlijnen gegeven voor toe te passen methoden. Dit vereenvoudigt 
het aanvragen en beoordelen van offertes en voorkomt dat rapporten 
moeten worden afgekeurd, omdat voor deze regio ongeschikte methoden 
zijn toegepast.
Er dient rekening mee te worden gehouden dat het slechts in een beperkt 
aantal gevallen nodig zal blijken om een opgraving te laten uitvoeren. De 
praktijk wijst uit dat na vooronderzoek vaak blijkt dat de bodem helaas al 
verstoord is of dat toch geen archeologische vindplaats aanwezig is. Aan de 
hand van de praktijk zal de kaart over circa 5 jaar bijgesteld/geactualiseerd 
moeten worden.
Bij de besluitvorming wordt een in dit rapport opgenomen onderzoeksa-
genda betrokken die op basis van de in deel 1 gesignaleerde kennislacunes 
is opgesteld en die ertoe moet leiden dat ‘onderzoek met meerwaarde’ wordt 
uitgevoerd.  De uitkomsten van de onderzoeken moeten vastgelegd worden 
in een rapport, dat openbaar toegankelijk moet zijn, zodat het gebruikt kan 
worden voor historisch onderzoek door professionals en heemkundigen. 
Waar mogelijk worden amateurarcheologen ingeschakeld en waar 
mogelijk worden tentoonstellingen over recent onderzoek georganiseerd.  
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Archeologisch waardevolle terreinen en groeven worden - indien mogelijk 
- duurzaam beheerd door koppeling aan landschapsonderhoud en beheer 
van natuurwaarden in samenwerking met terreineigenaren. Indien zij niet 
kwetsbaar zijn, kunnen zij een rol spelen bij recreatie en toerisme.
De beoordeling van de vergunningaanvragen kan binnen de ambtelijke 
organisatie plaatsvinden. Bureaustudies en veldwerkzaamheden worden 
door externe partijen in opdracht en ten laste van de vergunningvrager 
uitgevoerd. Voor de beoordeling van rapporten en programma´s van 
eisen en ander deskundig advies is archeologische expertise nodig die 
in de gemeente niet voorhanden is. Die kan extern ingehuurd worden. 
Ook kan hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan worden met 
buurgemeenten.
Ter compensatie van de kosten voor de gemeentelijke organisatie wordt 
een algemene compensatie via het Gemeentefonds uitgekeerd. Overwogen 
kan worden om een deel van de leges te bestemmen voor de kosten van 
afhandeling van de archeologische aspecten van vergunningsaanvragen. 
Uitvoeringskosten zijn ten laste van de vergunningaanvrager. Indien deze 
excessief zijn, kan de vergunningaanvrager de gemeente om compensatie 
vragen. Het Rijk kan daarna de gemeente schadeloos stellen, maar hanteert 
daarbij een drempelbijdrage en beoordeelt of de kosten werkelijk excessief 
zijn. De regeling geldt alleen voor onderzoek dat op grond van een besluit ex 
art. 39/41 is uitgevoerd zoals opgravingen en archeologische begeleidingen, 
niet voor vooronderzoek.

Het rapport “Archeologie en Cultuurhistorie op het Kruispunt Meerssen, 
Archeologische Beleidsadvieskaart voor de gemeente Meerssen” heeft een 
onderbouwing verschaft aan het Meerssense beleid op het gebied van de 
archeologische monumentenzorg, waarbij ook de groeven gerekend worden. 
Het vindplaatsenbestand is opgeschoond en kennislacunes zijn in beeld 
gebracht. Het monumentenbestand is doorgelicht en er is een actueel 
kaartbeeld met zo realistisch mogelijke trefkanszones vervaardigd. Op basis 
daarvan is een genuanceerde Archeologische Beleidsadvieskaart gemaakt 
met beleidsregels. Na implementatie in bestemmingsplannen zorgen 
kaarten en regels voor een adequaat beheer van het bodemarchief en een 
verwerving van kennis met meerwaarde. Tevens zorgen zij ervoor dat de 
verplichting voor vergunningvragers om te laten beoordelen of de beoogde 
ingreep een risico is en dan zonodig maatregelen te treffen, zoveel mogelijk 
beperkt is.
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Tekstbijlage 1 Termen, begrippen en afkortingen: De AMZ van A tot Z

Amateurarcheologen: Amateurarcheologen hebben geen juridische status 
in het systeem van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).  Zij mogen 
daarom geen – althans niet zelfstandig - onderzoek verrichten waarvoor een 
opgravingsvergunning nodig is (boren, opgraven, begeleiden). Toch worden 
de activiteiten van amateurs door de ‘officiële’ archeologie van groot belang 
geacht en zoveel mogelijk gestimuleerd. In uitzonderingsgevallen kan de 
RCE aan ‘ervaren amateurs’ toestemming geven om onder de opgravings-
vergunning van de RCE zelfstandig kleine opgravingen te verrichten. Dit 
kan gebeuren bij noodgevallen en op vrijgegeven terreinen (na een negatief 
selectiebesluit). Hiervoor is toestemming van de eigenaar en/of gebruiker 
van de grond vereist. 
Ook is het toegestaan dat amateurs zonder op te graven waarnemingen 
doen bij niet-archeologisch graafwerk op voorwaarde dat zij eventuele 
vondsten melden bij de RCE. Dit mag echter uitsluitend wanneer op dit 
project geen onderzoeksverplichting rust. Amateurs mogen nooit worden 
ingezet als goedkoop alternatief voor een professionele firma.
Van belang wordt ook geacht dat amateurs buiten projecten waarvoor een 
onderzoeksverplichting geldt, oppervlaktekarteringen uitvoeren, in het 
bijzonder op akkers in hun omgeving. Hiervoor is toestemming van de 
eigenaar en/of gebruiker van de grond vereist. Vondsten dienen te worden 
gemeld bij de RCE, hetgeen on-line mogelijk is. 
Deelname van amateurs aan professioneel onderzoek is alleen additioneel 
mogelijk zodat geen concurrentievervalsing optreedt. Wegens veiligheids- en 
verzekeringsaspecten kan dit alleen met toestemming van de onderzoekslei-
ding.

Archeologische begeleiding: Een Archeologische Begeleiding (AB) vindt 
plaats tijdens de uitvoering van de bodemingrepen door de initiatiefnemer 
en heeft als doel het documenteren van gegevens en het veiligstellen van 
materiaal van vindplaatsen. Een archeologische begeleiding (AB) mag 
volgens de KNA alleen worden uitgevoerd:
- wanneer als gevolg van fysieke belemmeringen het niet mogelijk is om 

adequaat vooronderzoek te doen;
- wanneer op grond van de beschikbare archeologische informatie is 

geconcludeerd dat preventief en/of intensief opgraven niet (meer) nodig 
is, maar men toch graag het zekere voor het onzekere wil nemen of met 
extensief, maar adequaat onderzoek tijdens het bouwproject adequate 
informatie kan verzamelen;

- wanneer sprake is van bijzondere onderzoeksvragen bij uitvoeringstrajec-
ten.

In een standaardsituatie moet voor een inventariserend veldonderzoek of 
voor een opgraving worden gekozen.
In de archeologische praktijk onderscheidt men drie vormen van 
archeologische begeleiding. 
• Reactief. Directievoerders, opzichters, grondwerkers, kraanmachinis-

ten e.d. worden van te voren geïnstrueerd om alert te zijn op bepaalde 
verschijnselen. Indien die worden aangetroffen, wordt een archeoloog 
gewaarschuwd die de vondst of het spoor per omgaande documenteert. 
Bouwwerkzaamheden e.d. worden niet of beperkt vertraagd.
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• Actief. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is (semi-)permanent 
een archeoloog aanwezig om vondsten of sporen te documenteren. 
Bouwwerkzaamheden e.d. worden niet of beperkt vertraagd.

• Pro-actief.  Graafwerk (bijvoorbeeld het aanleggen van een bouwput) 
wordt uitgevoerd onder archeologisch toezicht totdat een bepaald 
niveau of een bepaalde locatie bereikt is. Dan worden de bouw-, sloop- 
of graafwerkzaamheden gedurende een van te voren afgesproken 
periode op die locatie opgeschort, zodat een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd kan worden. Na voltooiing daarvan wordt het terrein 
archeologisch vrijgegeven en kan het project worden voortgezet. 
Het archeologisch onderzoek kan eerst als proefsleuvenonderzoek 
worden uitgevoerd en zonodig vlakdekkend (als opgraving) worden 
voortgezet. Opgraaftechnisch is er geen of weinig verschil met een 
preventieve opgraving. Het verschil zit in de processuele inbedding in 
de versturende ingreep.

Archeologische beleids- of beleidsadvieskaart: Kaart, afgeleid van een 
monumentenkaart, verwachtings- of trefkanskaart en vindplaatsen-
kaart, die de ruimtelijke grondslag geeft voor een AMZ-beleid. De 
archeologische beleids- of beleidsadvieskaart geeft aan welke gebieden in 
een bestemmingsplan de (dubbel)bestemming archeologie (zouden) moeten 
krijgen. Deze gebieden zijn onderscheiden in zones of terreinen, waar een 
op onderdelen verschillend beleid kan worden gehanteerd.

AMK: Archeologische Monumentenkaart. Deze geeft een overzicht van 
archeologische monumenten in een bepaalde regio. In 1995 is voor de 
Provincie Limburg een AMK gemaakt, die regelmatig wordt aangevuld 
met de resultaten van nieuw onderzoek, waarbij nieuwe terreinen worden 
toegevoegd of bestaande terreinen worden hergewaardeerd. 
Het juridisch begrip ‘archeologisch monument’ (zie onder) is op de AMK in 
vier categorieën gesplitst. 
1.  Terreinen van zeer hoge archeologische waarde, wettelijk beschermd 

krachtens de Monumentenwet.
2.  Terreinen van zeer hoge archeologische waarde, niet wettelijk 

beschermd.
3.  Terreinen van hoge archeologische waarde, niet wettelijk beschermd.
4.  Terreinen van archeologische waarde, niet wettelijk beschermd.

AMZ: Archeologische Monumentenzorg. Een stelsel van voorschriften, 
maatregelen en procedures gericht op het behoud van archeologische 
kennisbronnen, hetzij in de bodem (behoud in situ), hetzij door een 
opgraving (behoud ex situ).

Archeologisch monument: Volgens art. 1, lid b2 MW 1988 is een 
archeologisch monument een terrein, welke van algemeen belang is 
wegens de aanwezigheid van vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken, 
die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis 
voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.  Om het belang 
van monumenten te nuanceren is op de AMK het onderscheid gemaakt 
tussen terreinen van zeer hoge waarde, hoge waarde en waarde. Binnen 
de categorie terreinen van zeer hoge waarde zijn sommige terreinen 
aangewezen als beschermd monument.  
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Archeologische waarneming: Een aangetroffen of gesignaleerd 
archeologisch fenomeen. Dit kan de vondst van een bepaald (gebruiks)
voorwerp zijn of de waarneming van de aanwezigheid van in de bodem 
aanwezige sporen die wijzen op menselijke activiteit in het verleden. 
Waarnemingen worden gedaan tijdens gerichte archeologische onderzoeken 
(van akkerbezoeken tot en met opgravingen), maar kunnen ook toevallig 
zijn. Waarnemingen moeten worden gemeld aan de RCE.

Archis: Archeologisch Informatiesysteem, de door de RCE beheerde 
geautomatiseerde databank voor Nederland, waarin allerlei gegevens over 
archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, 
daterend van de prehistorie tot en met de nieuwe tijd.

Behoudenswaardig: In de KNA gehanteerde term om aan te geven dat 
een terrein zo waardevol is dat behoud in situ, of anders een opgraving, 
noodzakelijk is om de daarin aanwezige archeologische gegevens te 
behouden. Indien de uitspraak ‘behoudenswaardig / niet behoudenswaar-
dig’ op voldoende waarderend onderzoek berust, is deze kwalificatie het 
sleutelbegrip bij het selectiebesluit.

Beschermd monument: Volgens art. 1, lid d MW 1988 is een beschermd 
monument: een onroerend monument welke is ingeschreven in de volgens 
de Monumentenwet ingestelde registers. In de Monumentenwet gelden 
voor archeologische monumenten (terreinen) en gebouwen dezelfde 
beschermende voorwaarden.

Borend onderzoek: Methode bij inventariserend veldonderzoek, 
gebaseerd op het verrichten van grondboringen, waarbij wordt gelet op de 
bodemopbouw en het voorkomen van archeologische indicatoren zoals aar-
dewerkfragmenten, houtskool en fosfaatconcentraties. Booronderzoek wordt 
meestal toegepast bij verkennend en karterend onderzoek.

Bureauonderzoek: Het verwerven van informatie aan de hand van bestaande 
bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een 
omschreven gebied, resulterend in een gespecificeerde verwachting. het 
bureauonderzoek is de eerste fase van het inventoriserend onderzoek.

CAA: Centraal Archeologisch Archief, bevindt zich bij de RCE. Papieren 
archief waarin gegevens over archeologische waarnemingen en onderzoeken 
zijn verzameld.

CMA: Centraal Monumenten-Archief, bevindt zich bij de RCE. Papieren 
archief waarin gegevens over archeologisch waardevolle terreinen zijn 
verzameld.

Complextype: Interpretatie van een specifieke vondst en/of grondspoor of 
een groep daarvan, geeft aan in welke systeemcontext (complex) een vondst 
of grondspoor heft gefunctioneerd. M.a.w. wat de aard van de vindplaats is.

Definitief onderzoek (DO): Niet KNA-conforme term, zie Opgraving.
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IKAW: Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden is een door de 
RCE geproduceerde kaart op landelijk niveau met de verwachte relatieve 
of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische verschijnselen in de 
bodem. Onderscheiden worden als trefkanszones: hoge trefkans, matige 
trefkans, lage trefkans, zeer lage trefkans. In de gemeente Meerssen is de 
IKAW na het tot stand komen van de gemeentelijke beleidskaart niet meer 
van toepassing. 

Inventariserend onderzoek: Het archeologisch vooronderzoek of 
inventariserend onderzoek bestaat uit vier stappen – bureauonderzoek en 
verkennend-, karterend- en waarderend inventariserend veldonderzoek – 
met als uiteindelijk doel vast te stellen of in een plangebied archeologische 
resten aanwezig zijn en, zo ja, of deze resten zo waardevol zijn dat zij 
behouden dienen te worden (behoudenswaardig).

Inventariserend veldonderzoek: Binnen het inventariserend onderzoek is 
dit  de fase van het veldwerk, gesplitst in een verkennend, karterend en 
waarderend deel. In de KNA zijn hiervoor de protocollen IVO-Overig en 
IVO-Proefsleuven. IVO-Overig heeft meestal betrekking op booronderzoek.

Gemeentelijk archeologisch adviseur: Archeologisch deskundige, extern in 
te huren, met de status van senior-archeoloog (volgens KNA). Inhoudelijke 
expertise kan ook worden verkregen door het in dienst nemen van 
een gemeentearcheoloog of - samen met omliggende gemeenten - een 
regioarcheoloog.

Gemeentelijk medewerker archeologie: Medewerker die de vergunning- 
en ontheffingsaanvraag beoordeelt op onderzoeksverplichting en het 
archeologisch onderzoekstraject begeleidt.

Gedeselecteerd gebied: gebied waar in het verleden al (afdoende) 
archeologisch (voor)onderzoek heeft plaatsgevonden en/of waarvan besloten 
is dat er geen (verder) onderzoek nodig is.

Geofysisch onderzoek: Onderzoek gebaseerd op geofysische 
meettechnieken. Hiermee kunnen structuren in de bodem opgespoord en 
gevisualiseerd worden.

Karterend onderzoek: Tijdens de kartering wordt het terrein systematisch 
onderzocht op de aanwezigheid van vondsten en/of sporen. Een kartering 
kan bestaan uit booronderzoek, aangevuld met een oppervlaktekartering. 
De boordichtheid wordt bepaald door de specifieke onderzoeksvraag; in 
veel gevallen wordt in Limburg uitgegaan van een regelmatig boorgrid van 
13*15 m met een Edelmanboor met een diameter van 12 cm. Voor specifieke 
onderzoeksvragen zijn andere boordichtheden en -strategieën noodzakelijk. 
In een leidraad bij de KNA zijn richtlijnen opgenomen over de te hanteren 
boordichtheden onder verschillende omstandigheden.  Een andere veel 
gehanteerde onderzoeksmethode is karterend onderzoek door middel van 
proefsleuven (of proefputten). Deze methode is geschikt voor het opsporen 
van vindplaatsen die zich met name kenmerken door de aanwezigheid van 
grondsporen (bijv. grafvelden en vondstarme nederzettingen). Ook hiervoor 
bestaat een leidraad.
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KNA: De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bevat alle 
eisen waaraan archeologisch onderzoek en het beheer van archeologisch 
vondst- en documentatiemateriaal minimaal moet voldoen. De KNA is het 
handboek dat de inhoudelijke en ambachtelijke eisen van archeologische 
werkzaamheden in het proces van Archeologische Monumentenzorg 
beschrijft en dat eisen stelt aan de uitvoerders binnen dat proces. 
In de KNA is omschreven welke handelingen tenminste moeten worden 
uitgevoerd en welke producten tenminste moeten worden geleverd om van 
basiskwaliteit te kunnen spreken. Bedrijven met een opgravingsvergunning 
van de Minister van OCW zijn verplicht volgens de KNA te werken (AMvB 
Besluit toelating archeologische opgravingsmarkt). 

Meldingsplicht: Sinds het aannemen van de eerste Monumentenwet in 
1961 bestaat er in Nederland een meldingsplicht (Monumentenwet 1988 
art. 53): “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak 
vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een 
monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister.” Het 
niet melden is een strafbaar feit.

Monument: Zaak, ouder dan 50 jaar, welke van algemeen belang is 
wegens zijn schoonheid, wetenschappelijke betekenis of cultuurhistorische 
waarde. Onroerende monumenten (gebouwen, terreinen) kunnen wettelijk 
beschermd worden.

Onderzoeksverplichting: Wanneer een initiatiefnemer van een 
bodemingreep een sloop-, bouw- of aanlegvergunning (in de WABO een 
omgevingsvergunning) aanvraagt of om een projectbesluit vraagt, dient te 
worden vastgesteld of het plan strijdig is met de bestemming die op het 
betreffende terrein rust. Indien sprake is van een (dubbel)bestemming 
archeologie dient beoordeeld te worden of een archeologisch onderzoek 
verplicht is (omdat het initiatief bedreigend is voor het archeologische 
bodemarchief) of dat hiervoor ontheffing verleend kan worden. Indien 
er sprake is van een onderzoeksplicht geldt deze in eerste instantie voor 
het vooronderzoek (inventariserend veldonderzoek). Dat leidt tot een 
rapport waaruit de waarde blijkt van het terrein waarvoor de vergunning 
wordt aangevraagd. Indien dit terrein van archeologisch belang is, kan 
een verdere verplichting worden opgelegd, namelijk het laten uitvoeren 
van een opgraving of begeleiding of het treffen van maatregelen om de 
archeologische waarde in de bodem te behouden.

Oppervlaktekartering: Karteringsmethode waarbij aan de hand van vondsten 
aan het oppervlak vindplaatsen worden gelokaliseerd. Hiertoe worden 
met name akkerbouwpercelen (in verband met de vondstzichtbaarheid) in 
raaien met een regelmatige tussenafstand belopen, waarbij het oppervlak op 
vondsten wordt geïnspecteerd.
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Opgraving: Een opgraving is een preventieve vorm van onderzoek. Dat wil 
zeggen dat het veldwerk van het onderzoek aangevangen en afgesloten 
wordt voor aanvang van de ingreep waarvoor het onderzoek nodig is. Een 
opgraving heeft als doel  het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van 
belang is voor kennisvorming over het verleden. Een opgraving is de laatste 
fase van het veldwerk en vindt plaats na het selectiebesluit op grond van een 
voorwaarde in de omgevingsvergunning.

Opgravingsbevoegdheid: Archeologisch bodemonderzoek (boren, 
proefsleuven, opgraven, begeleiding) mag alleen uitgevoerd worden door 
partijen die beschikken over een opgravingsbevoegdheid verstrekt door de 
Minister van OCW.

Plan van aanpak: Het Plan van Aanpak (PvA) is een concrete planning van 
het veldwerk en een beschrijving van de wijze waarop het onderzoek wordt 
uitgevoerd. Voor een booronderzoek of oppervlaktekartering (IVO-Overig) 
volstaat een PvA en hoeft geen PvE opgesteld te worden. Het is een 
document van de uitvoerder voor zijn opdrachtgever (de vergunningsvrager) 
om vindplaatsen te karteren en/of te waarderen.

Preventief onderzoek. Al het onderzoek (inventariserend onderzoek en 
opgravingen) dat voorafgaande aan de ingreep wordt uitgevoerd.

Proefsleuven / proefputten: Methode bij inventariserend veldonderzoek. 
Voor de juiste toepassing bij karterend proefsleuvenonderzoek bestaat de 
leidraad proefsleuvenonderzoek. Voor waarderend proefsleuvenonderzoek 
op de loss is het van belang om, indien mogelijk, een minimale sleufbreedte 
van 4 m aan te houden. Sleuven dienen bij voorkeur dwars op de bestaande 
hoogtelijnen te worden aangelegd. Zie verder tekstbijlage 5.

Programma van Eisen (PvE):  Het PvE is een door een bevoegde overhead 
opgesteld of bekrachtigd document dat de probleem- en doelstelling van 
de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats geeft en de daaruit 
af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk 
en het te leveren product. Het is een kennisgeving van de overheid aan 
de vergunningsvrager, die op grond daarvan opdracht verstrekt aan een 
uitvoerend bedrijf. Het PvE is verplicht voor gravend onderzoek. Voor het 
Limburgse Heuvelland is een standaard Programma van Eisen gemaakt, 
dat te downloaden is op de website van het Steunpunt Archeologie en 
Monumenten (www.sam-limburg.nl).

Provinciaal depot van bodemvondsten: Een voorziening, beheerd door 
de provincie die geschikt is voor de  geconditioneerde bewaring van 
archeologische vondsten, monsters en documentatie. Een depot is idealiter 
in vier zones verdeeld: een bufferopslag voor nieuwe aanleveringen, 
een algemene bewaarruimte met minimale conditionering, een ruimte 
met relatief vochtige bewaarcondities en een ruimte met relatief droge 
bewaarcondities. Het provinciale depot van Limburg is gevestigd in 
Maastricht.
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Quick scan: Snelle toets door een seniorarcheoloog om te adviseren of een 
vrijstelling verleend kan worden van de verplichting om de waarde van een 
terrein middels inventariserend onderzoek te laten bepalen.

RCE: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, uitvoerende 
dienst van de Minister van OCW. In de RCE is de voormalige ROB 
(Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) samen gegaan met 
de voormalige RDMZ (Rijksdienst voor de Monumentenzorg). De ROB 
was sinds zijn oprichting in 1947 de centrale instantie in Nederland op het 
gebied van archeologisch onderzoek en documentatie, waarbij in 1961 bij de 
invoering van de eerste Monumentenwet, ook de taak kwam om terreinen 
aan te wijzen als beschermd archeologisch monument. Daardoor werd de 
ROB naast kenniscentrum en onderzoeksinstelling ook de administratieve 
beheerder van het bodemarchief. Sinds 1967 opereerde vanuit de ROB in 
elke provincie (behalve drie noordelijke provincies) een rijksambtenaar als 
provinciaal archeoloog, die zorg droeg voor onderzoek, monumentenzorg 
en documentatie op provinciaal niveau. Landelijk voerde de ROB grote 
onderzoeksprojecten uit en  verzorgde de ROB publicaties. Sinds 1961 
moesten onderzoeken en vondsten bij de ROB worden gemeld. Deze 
werden geregistreerd in het CAA (Centraal Archeologisch Archief), waarin 
ook de ROB-onderzoeksdocumentatie ondergebracht was. In 1992 werd 
het informatiesysteem Archis de digitale ‘schil’ van het CAA en het CMA 
(Centraal Monumenten Archief). Archis is voor geautoriseerde personen 
on-line raadpleegbaar en is nog steeds het verplichte loket om onderzoeken 
en vondsten te melden. Sinds de privatisering en decentralisatie van de 
AMZ zijn kerntaken van de archeologische tak van de RCE: onderzoeks- 
en vondstregistratie in Archis, uitvoering Monumentenwet (aanwijzingen 
en vergunningen), verlening opgravingsvergunningen aan bedrijven en 
gemeenten, fungeren als kenniscentrum.

Selectieadvies: In de rapportage van een vooronderzoek moet, nadat de 
vindplaats gewaardeerd is, een selectieadvies worden opgenomen. In 
het selectieadvies worden door de archeologisch uitvoerder voorstellen 
gedaan voor het vervolgtraject. Hierbij dient deze zich strikt op inhoudelijk 
archeologische argumenten te baseren.

Selectiebesluit: Het begrip ‘selectiebesluit’ komt niet voor in de 
Monumentenwet, maar wel in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 
De Monumentenwet kent uitsluitend de bouw-, aanleg- of sloopvergunning, 
het projectbesluit en de ontheffing, waaraan op grond van art. 39/41 
MW 1988 voorschriften tot het nemen van maatregelen kunnen worden 
verbonden. Deze maatregelen kunnen zijn: een opgraving, archeologische 
begeleiding, technische behoudsmaatregelen. Het besluit om van B&W al 
dan niet voorschriften aan de vergunning te verbinden, wordt selectiebesluit 
genoemd. Het besluit wordt genomen op grond van een rapport over de 
waarde van het te verstoren terrein. 
Een selectiebesluit kan in elke fase van het inventariserend onderzoek 
genomen worden (na bureauonderzoek, verkennend onderzoek, karterend 
onderzoek en waarderend onderzoek). Het dient in ieder geval genomen 
te worden na waarderend onderzoek. Het selectiebesluit kan gefaseerd 
zijn. Indien bijvoorbeeld na booronderzoek nog geen uitspraak over de 
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waarde gedaan kan worden, kan besloten worden dat verder inventariserend 
onderzoek (proefsleuven) nodig zijn. Daarna volgt het finale selectiebesluit. 
In het selectiebesluit wordt niet alleen rekening gehouden met de waarde 
van het terrein, maar ook met het risico dat de ingreep vormt en met 
eventuele andere belangen. Bij het selectiebesluit wordt afgewogen of 
onderzoek of behoud in situ in een kennisbehoefte kan voorzien.

Senior KNA-archeoloog: Archeoloog die voldoet aan de eisen volgens de 
KNA 3.2: afgeronde universitaire opleiding archeologie (master), kennis de 
KNA protocollen, 6 jaar werkervaring met gravend onderzoek in Noordwest 
Europa, waarvan 3 jaar als archeoloog in een leidinggevende functie, 6 
relevante publicaties en ondertekening van de ethische code.

Site: een archeologisch gedefinieerde eenheid van tijd, ruimte, complextype, 
bijvoorbeeld een Romeins grafveld of een jachtkamp uit het mesolithicum. 
Binnen een vindplaats kunnen zich meerdere sites bevinden.

Toevalsvondst: Tijdens bouw- en andere werkzaamheden kan het 
voorkomen dat men stuit op een monument. Wanneer er geen sprake 
is van een officiële opgraving, spreken we over een toevalsvondst. Het 
begrip monument wordt hier gebruikt volgens de definitie van art. 1, 
onder b, sub 1 Monumentenwet 1988. Dit betreft alle vóór tenminste 
vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische 
waarde.

Verkennend onderzoek: De verkennende fase heeft tot doel inzicht te 
krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed 
zijn op de locatiekeuze in het verleden. Een eenvoudige terreininspectie, 
maar ook geoarcheologisch booronderzoek behoren tot de middelen. Het 
doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te selecteren voor 
de volgende fasen.

Verstoring: Aantasting van een gebied met archeologische waarden. Dit 
verschijnsel kan zich voordoen: door erosie, afgraving of egalisatie, door 
(diepe) bewerking van de bovengrond, door zetting als gevolg van ophoging, 
door verdroging en verzuring.

Verwachtingskaart: Ook trefkanskaart genoemd. Kaart waarop aangegeven 
staat waar archeologische vindplaatsen aangetroffen (zouden) kunnen 
worden. De verwachting of trefkans kan uiteenlopen van geen of zeer 
laag tot zeer hoog. Verwachtingskaarten worden vaak gecombineerd met 
monumentenkaarten en soms ook met kaarten waar vindplaatsen of 
waarnemingen opstaan.

Vindplaats: een locatie waar archeologische vondsten zijn gedaan.

Vooronderzoek: zie inventariserend onderzoek.
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Waarderend onderzoek: De waarderende fase van het inventariserend 
veldonderzoek dient om meer duidelijkheid te verkrijgen over de aard, 
omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de 
archeologische resten ten behoeve van de waardebepaling (aldan niet behou-
denswaardig). Hierbij dient ook (indien van toepassing) de onderzoeksa-
genda van de gemeente, de Provinciale OnderzoeksAgenda (POA) en de 
Nationale Onderzoeksagenda (NOA) te worden betrokken. Uiteindelijk volgt 
op basis van de waardestelling een selectieadvies en selectiebesluit. 

Waardering: Het bepalen van de kwaliteit van: het bodemarchief, van 
vondstmateriaal of van een monster. Het vaststellen van de kwaliteit van het 
bodemarchief geschiedt op basis van:
-  belevingsaspecten (schoonheid en herinneringswaarde), 
- fysieke criteria (gaafheid en conservering); deze geven de mate aan waarin 

archeologische overblijfselen nog intact en in hun oorspronkelijke 
positie aanwezig zijn,

-  inhoudelijke criteria (zeldzaamheid, informatiewaarde, context- of 
ensemblewaarde en  representativiteit).

De waardering van een vindplaats of een groep van vindplaatsen leidt tot 
een uitspraak over de behoudenswaardigheid ervan en vormt de basis 
voor het  selectieadvies. Na het verwerken van het vondstmateriaal kan dit 
worden gewaardeerd om een selectie te kunnen maken van materiaal dat 
voor deponering in aanmerking komt (selectiemateriaal). Monsters worden 
gewaardeerd teneinde een indruk te krijgen van de diversiteit, kwantiteit en 
conservering van organische resten (scannen).

Waarneming: zie archeologische waarneming.
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Tekstbijlage 2 Voor de archeologie relevante wetten, verdragen, 
nota’s

Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007 en de Monumentenwet 1988

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) is in september 
2007 in werking getreden en heeft geleid tot aanpassing van de 
Monumentenwet 1988. Hierdoor krijgen gemeenten een eigen verant-
woordelijkheid voor het bodemarchief (‘archeologische zorgplicht’). De 
kern daarvan is dat archeologische waarden en verwachtingen van meet af 
aan volwaardig moeten meewegen in ruimtelijke plannen. Hiermee wordt 
het Verdrag van Malta/Valletta (zie onder) verankerd in de Nederlandse 
wetgeving waardoor de archeologie integreert in de systematiek van de 
ruimtelijke ordening in Nederland.
Belangrijkste nieuwe bepaling in de Monumentenwet is dat gemeenten 
bij het opstellen van bestemmingsplannen verplicht rekening moeten 
houden met de in de grond aanwezige of verwachte archeologische waarden 
(art.38a). In het bestemmingsplan kan de voorwaarde worden opgenomen 
dat aanvragers van een bouw-, aanleg-, of sloopvergunning, projectbesluit 
of ontheffing een rapport moeten overleggen waaruit de waarde blijkt van 
het terrein waarvoor de vergunning wordt gevraagd. Op grond daarvan 
kunnen Burgemeester en Wethouders aan de vergunning de voorwaarde 
verlenen dat een opgraving of begeleiding moet worden uitgevoerd of dat 
maatregelen moeten worden getroffen om de archeologische waarde in de 
bodem te behouden.
Gecombineerd met de herziening van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro; 
zie onder) in 2008 is het wetgevingstraject voltooid waarin de wetgeving 
op het gebied van ruimtelijke ordening, leefkwaliteit (milieu, natuur) en 
cultuur nauw met elkaar verbonden zijn. Op die manier stimuleert het rijk 
dat ruimtelijke ingrepen als integrale culturele opgave worden uitgevoerd. 
De basis hiervoor is gelegd in diverse rijksnota’s, die hieronder worden 
toegelicht.

Wet ruimtelijke Ordening (Wro)

Sinds 1 juli 2008 geldt de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening (Wro). In 
zijn systematiek wordt de nieuwe wet ingericht op het rijksbeleid in zake 
ruimtelijke ordening en leefkwaliteit. In praktische zin vormt de nieuwe 
Wro het instrument voor de uitvoering van de Nota Ruimte (zie onder). De 
systematiek van de Wamz sluit aan bij de inrichting van de nieuwe Wro. De 
belangrijkste uitgangspunten daarvan zijn:266

•  decentralisatie: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’;
•  deregulering: minder regels en eenvoudige, kortere procedures;
•  uitvoeringsgerichtheid: van een toelatings- naar een ontwikkelingsbeleid.

Het Verdrag van Valletta (Malta) (1992)

Aan de basis van de ‘Malta-archeologie’ ligt de constatering dat de 
ruimtelijke inrichting van Europa ingrijpend aan het veranderen is. Door 
economische groei, mobiliteit en schaalvergroting zijn de bestaande cultuur-
landschappen op vele plaatsen drastisch van aanzien veranderd. Door grote 

266  Voor actuele informatie, zie www.vrom.nl/wro. Per tekstbijlage is opgesteld voor invoering 
van de WABO. De WABO heeft geleid tot aanpassing van de Monumentenwet en de WRO, 
maar niet tot wijziging van het archeologisch proces.
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infrastructurele werken zijn er inmiddels al vele sporen van samenlevingen 
uit het verleden, die overal in de bodem verborgen liggen, ongezien 
verdwenen. De kern van ‘Malta’ is dat cultuurhistorische en archeologische 
waarden als ‘gemeenschappelijk Europees erfgoed’ beschermd en beheerd 
moeten worden en daarom een volwaardige plaats moeten krijgen in de 
besluitvorming over de ruimtelijke inrichting. 
Om de zorg voor archeologische waarden te garanderen geeft het Verdrag 
aan dat: 
• archeologische waarden van meet aan in de plannen voor ruimtelijke 

inrichting moeten worden meegewogen,
• archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem bewaard moeten 

blijven (‘behoud in situ’),
• initiatiefnemers van bodemverstorende activiteiten verplicht kunnen 

worden om de kosten van archeologisch vooronderzoek te dragen en 
– alleen als behouden niet mogelijk is – verantwoordelijk zijn voor de 
kosten van een opgraving. Dit is het zgn. ‘veroorzakerprincipe’ ofwel ‘de 
verstoorder betaalt’.

• De resultaten van archeologisch onderzoek ter kennis van het publiek 
moeten worden gebracht

Vanuit de gedachte dat het historisch besef van de eigen leefomgeving een 
belangrijke kwaliteit is, legt het verdrag daarnaast nadruk op het beleefbaar 
en beschikbaar maken van de resultaten van archeologisch onderzoek aan 
het publiek.
Weblink: http://www.erfgoednederland.nl/aandachtsgebieden/archeologie/

dossiers/verdrag-van-malta

Nota Belvedère

Het Verdrag van Malta staat niet op zich. In 1999 verscheen de Nota 
Belvedère, waarin de relatie tussen cultuurhistorie en de ruimtelijke 
inrichting van Nederland wordt beschreven. Deze nota heeft een hoog 
ambitieniveau. Net als Malta was de inzet dat cultuurhistorische waarden 
een volwaardige rol moeten spelen in ruimtelijke processen. In de Nota 
worden de (vaak onzichtbare) archeologische overblijfselen gelijkgesteld 
aan het (meestal beter zichtbare) bouwkundige en landschappelijke erfgoed. 
Het credo daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’. Dat wil zeggen: het 
aanwezige erfgoed moet een bron van inspiratie worden voor vernieuwing 
en verandering, waardoor het voortbestaan ervan ook op langere termijn 
wordt veiliggesteld.
Het streven naar behoud en bescherming van cultuurhistorische en 
archeologische waarden is sinds de Nota Belvedère een uitgangspunt voor 
overheden. In de meeste provincies is een en ander inmiddels al vertaald in 
provinciale nota's, Cultuurhistorische Hoofdstructuren en streekplannen. 
Ook een aantal grotere gemeenten en steden hebben de Belvedère-
uitgangspunten sindsdien (geheel of gedeeltelijk) in hun beleid opgenomen.
Hiermee is de ommekeer in de monumentenzorg definitief: van een 
‘museale’ benadering van cultuurhistorisch erfgoed naar een benadering 
waarin de resten van het verleden worden gewaardeerd als startpunt voor 
verdere ruimtelijke ontwikkelingen.
Web link: http://www.belvedere.nu/download/nota.pdf (Nota Belvedère)
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De Nota Ruimte

Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte formeel in werking getreden. De 
Nota Ruimte bevat de belangrijkste uitgangspunten van het ruimtelijk beleid 
voor de periode tot 2020. De nieuwe WRO is een belangrijk instrument 
om tot uitvoering van de Nota Ruimte te komen. De Nota Ruimte bevat de 
visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Daarbij 
wordt veel aandacht besteed aan cultuurhistorie. Het cultuurlandschap moet 
een uitgangspunt gaan vormen voor de (her)inrichting van het Nederlandse 
landschap. Het kabinet schept daarbij ruimte voor ontwikkeling uitgaande 
van het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ en verschuift het 
accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van 
gewenste ontwikkelingen. De Nota Ruimte ondersteunt gebiedsgerichte 
ontwikkeling waarin alle betrokken partijen kunnen participeren.
Web link: http://www2.vrom.nl/notaruimte/sitemap.html#nota

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft de kaders aan 
van de nieuwe omgevingsvergunning die nog in werking moet treden. 
Daarmee maken de bouwvergunning, de milieuvergunning en diverse 
vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen plaats voor één 
integrale omgevingsvergunning.

Wet Milieubeheer

In de Wet Milieubeheer is ondermeer de procedure rond 
Milieueffectrapportages (MER’s ) en de Strategische Milieubeoordelingen 
(SMB’s) geregeld. De RACM krijgt de positie van wettelijk adviseur, wat 
betekent dat deze dienst bij nieuwe MER’s verplicht om advies gevraagd 
dient te worden. Voor de SMB’s zal een vergelijkbaar uitgangspunt gelden.

Ontgrondingenwet

Op grond van de aangepaste Ontgrondingenwet kan het bevoegd gezag bij 
vergunningaanvragen voor ontgrondingen nadere voorwaarden verbinden 
aan de vergunningverlening om archeologische waarden te identificeren en 
zonodig mitigerende maatregelen of aanvullend onderzoek voor te schrijven.

Tracéwet

De Tracéwet blijft op zich onveranderd. Wel is in de Tracéwet de procedure 
rond Ontwerp Tracébesluiten (OTB) en Tracébesluiten (TB) opgenomen. 
Binnen de OTB en TB procedure is ruimte ingebouwd voor de MER. 
In deze MER's dient een archeologische effectrapportage te worden 
opgenomen.

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 
(Wkpb) is op 1 juli 2007 van kracht geworden. Een nieuw registratiestel-
sel moet ervoor zorgen dat alle geldende beperkingen en voorschriften die 
van toepassing zijn op een stuk onroerend goed zijn vastgelegd. Daarbij 
valt te denken aan beperkingen die voortvloeien uit een bestemmingsplan 
(bijvoorbeeld een aanlegvergunning op grond van een archeologische 
verwachting), een toegekende monumentenstatus (een terrein van 
archeologische waarde), een bodemsaneringsplicht enzovoorts.



226 Beleidsadvieskaart Meerssen

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

In 2001 hebben Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg ( POL2001) vastgesteld, het eerste integrale plan 
voor het omgevingsbeleid voor het grondgebied van de provincie Limburg. 
Na de vaststelling van het plan is een vijftiental POL-aanvullingen en 
POL-herzieningen op onderdelen vastgesteld door Provinciale Staten. 
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2006) is een plan op 
hoofdlijnen overeenkomstig de structuurvisie in de Wet Ruimtelijke 
Ordening (Wro). Het biedt een samenhangend overzicht van de provinciale 
visie op de ontwikkeling van de kwaliteitsregio Limburg, en de ambities, 
rol en werkwijze op een groot aantal beleidsterreinen. Het is zowel 
Structuurvisie, Streekplan, Waterhuishoudingplan, Milieubeleidplan, als 
Verkeer- en Vervoerplan, en bevat de hoofdlijnen van de fysieke onderdelen 
van het economische en sociaal-culturele beleid. Door recentere POL-
aanvullingen wordt POL 2006 zo nu en dan partieel gewijzigd. POL 2006 
geldt voor cultuur en landschap als toetsingskader. In POL 2006 zijn 
de uitgangspunten van bijvoorbeeld het Verdrag van Malta en de Nota 
Belvedere vertaald naar provinciaal ruimtelijk beleid. De Provincie wil 
met het erfgoedbeleid voornamelijk het landschappelijk, aardkundig en 
cultuurhistorische erfgoed ter plaatse beschermen en de diversiteit aan 
monumentale, cultuurhistorische en landschappelijke verschijningsvormen 
in hun historische context behouden, herstellen en inpassen.
Weblink:http://portal.prvlimburg.nl/poldigitaal/?maintopic=542&segment=691&t

emplate=segment.div.jspx

Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg

Op de website van de Provincie Limburg vindt u de Handreiking 
Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg (deel II). In deze handreiking vindt u in 
paragraaf 3.10  informatie over actuele ontwikkelingen op provinciaal niveau 
met betrekking tot respectievelijk de monumentenzorg en archeologie.
Weblink: http://portal.prvlimburg.nl/poldigitaal/?maintopic=4491&home=ro
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Tekstbijlage 3 De AMZ-cyclus

Indien een initiatiefnemer verplicht is tot het (laten) uitvoeren van een 
archeologisch onderzoek, dan dient dit volgens een vast stramien te 
worden uitgevoerd. Dit vaste stramien is vastgelegd in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie en wordt ook wel omschreven als het proces van 
de archeologische monumentenzorg of de AMZ-cyclus. De AMZ-cyclus is 
ingedeeld in een aantal vaste processtappen. 
Na elke processtap beslist de gemeente of een vervolgactie nodig is of dat 
ontheffing kan worden verleend (geen archeologische waarden aanwezig of 
vanwege planaanpassing). PvE’s zijn vereist bij proefsleuven, opgravingen en 
begeleidingen.
Het AMZ-proces is gericht op preventief onderzoek, dus voorgaand aan de 
ingreep. Onderzoek tijdens de ingreep (archeologische begeleiding) moet 
een uit zondering blijven. Preventief onderzoek bestaat uit inventariserend  
onderzoek en een opgraving. Inventariserend onderzoek bestaat uit 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek.

Bureauonderzoek

Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van bestaande bronnen 
informatie verworven over bekende of verwachte archeologische waarden 
binnen een onderzoeksgebied, omvattend de aan- of afwezigheid, aard en 
omvang, datering, gaafheid en conservering en relatieve kwaliteit daarvan. 
Het bureauonderzoek is idealiter ook een risicoanalyse, waarbij de bekende en 
verwachte archeologische waarden worden afgezet tegen de omvang en aard 
van de beoogde ingreep en indien mogelijk tegen de bestaande verstoring, 
voorzover  die zonder veldonderzoek vastgesteld kan worden.
Het raadplegen van de archeologische vindplaatsen-, monumenten- en 
trefkanskaart, alsmede de Cultuurhistorische Waardenkaart, inclusief 
achterliggende informatie voorziet in hoge mate in de noodzakelijke 
informatie ten behoeve van een bureauonderzoek. Voor de historische 
dorpskernen (overigens ook aan te raden voor het buitengebied!) dienen 
in aanvulling hierop in ieder geval de beschikbare historische kaarten, 
gemeentelijk archiefmedewerker, amateurarcheologen en beroepsarcheologen 
te worden geraadpleegd. Dit kan voordelen opleveren doordat bijvoorbeeld een 
indicatie verkregen wordt van eventueel aanwezige verstoring waardoor verder 
onderzoek niet zinvol is. Het bureauonderzoek geeft dus een gedetailleerder 
beeld van een bepaalde locatie en resulteert in een advies voor het vervolg. Er 
zijn twee mogelijkheden: het kan zijn dat er niets hoeft te gebeuren, of het 
kan zijn dat ten behoeve van de besluitname inzake de vergunningverlening 
een inventariserend veldonderzoek nodig is. Indien het laatste het geval is, 
wordt in het rapport van het Bureauonderzoek een advies uitgebracht over wat 
voor soort methode gebruikt dient te worden: veldkartering, boor- of proef-
sleuvenonderzoek.

Inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven of IVO-Overig)

Het doel van inventariserend veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen 
van de gespecificeerde verwachting, dat gebaseerd is op het bureauonderzoek. 
Het gaat om gebieds- of vindplaatsgericht inventariserend onderzoek. IVO 
gebeurt door middel van waarnemingen in het veld, waarbij (extra) informatie 
wordt verkregen over bekende of verwachte archeologische waarden 
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binnen een onderzoeksgebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, de aard, 
het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de 
inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden.
Het resultaat van inventariserend veldonderzoek is een rapport met een 
waardering en een inhoudelijk (selectie-)advies (buiten normen van tijd en 
geld), aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) 
genomen kan worden. Dit betekent, dat de veldactiviteiten uitgevoerd worden 
tot het niveau waarop deze beslissing gefundeerd genomen kan worden.267

Bij het inventariserend veldonderzoek kan een onderscheid aangebracht 
worden in een verkennende, karterende en waarderende fase.

• Verkennende fase

 De verkennende fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de mogelijke 
aanwezigheid van vindplaatsen en in de mate waarin de bodemopbouw 
nog gaaf of verstoord is. Een eenvoudige terreininspectie, maar ook geoar-
cheologisch booronderzoek behoren tot de middelen. Opzet  is kansarme 
zones uit te sluiten en kansrijke zones te selecteren voor de volgende 
fasen. Een voorbeeld zijn de gebieden met een middelhoge verwachting 
waarvan de exacte verwachtingswaarde onbekend is. Door middel van een 
verkennend booronderzoek kan snel inzicht worden verkregen of sprake 
is van grootschalige verstoringen (lage verwachting) of juist van een gave 
bodemopbouw (hoge verwachting).

 Verkennend veldonderzoek heeft een extensief karakter, waarbij 
bijvoorbeeld door middel van ‘losse’ boorraaien een gebied wordt 
onderzocht (afstand tussen raaien bijvoorbeeld 100 tot 200 m). In 
Limburg is de provinciale richtlijn voor verkennend boren 6 boringen per 
ha. De verkennende fase moet worden gezien als een voorbereiding op 
een gerichte karterende fase. In sommige gevallen kunnen de resultaten 
van de verkennende fase leiden tot het geheel ontheffen van een gebied. 

• Karterende fase

 Tijdens de kartering wordt het terrein systematisch onderzocht op de 
aanwezigheid van vondsten en/of sporen. Een kartering kan bestaan uit 
booronderzoek, aangevuld met een oppervlaktekartering. De boordichtheid 
wordt bepaald door de specifieke onderzoeksvraag; in veel gevallen wordt 
in Limburg uitgegaan van een regelmatig boorgrid van 13*15 m met een 
Edelmanboor met een diameter van 12 cm. Voor specifieke onderzoeksvra-
gen zijn andere boordichtheden en -strategieën noodzakelijk. In de KNA 
3.2 zijn richtlijnen opgenomen over de te hanteren boordichtheden onder 
verschillende omstandigheden. 

 Een andere veel gehanteerde onderzoeksmethode is karterend onderzoek 
door middel van proefsleuven (of proefputten). Deze methode is geschikt 
voor het opsporen van vindplaatsen die zich met name kenmerken 
door de aanwezigheid van grondsporen (bijv. grafvelden en vondstarme 
nederzettingen). Voor proefsleuven- en proefputtenonderzoek is een 
programma van eisen nodig.

267   KNA 3.2 protocol inventariserend onderzoek.



tekstBijlagen 229

• Waarderende fase

 De waarderende fase van het inventariserend veldonderzoek dient om 
meer duidelijkheid te verkrijgen over de waarde van de archeologische 
resten. Inzicht wordt verkregen in de aard, omvang en datering en de 
fysieke en inhoudelijke kwaliteit (gaafheid, conservering, zeldzaamheid, 
informatiewaarde e.a.). Hierbij dient ook (indien van toepassing) de 
onderzoeksagenda van de gemeente, de Provinciale Selectienota en de 
Nationale Onderzoeksagenda (NOA) te worden betrokken. Uiteindelijk 
volgt op basis van de waardestelling een selectieadvies en selectiebesluit. 
Proefsleuvenonderzoek is de meest gangbare methode van waarderend 
onderzoek.

Selectiebesluit en vergunning

Een selectiebesluit is het besluit van Burgemeester en Wethouders op 
grond van art. 39/41 MW 1988, waarin bepaald wordt of de waarde van 
een terrein voldoende is vastgesteld, en of maatregelen ter bescherming 
van het archeologisch erfgoed nodig zijn. Deze maatregelen worden in de 
vergunning opgenomen. Deze maatregelen kunnen zijn: een opgraving, 
archeologische begeleiding, technische behoudsmaatregelen. In beschermde 
stads- en dorpsgezichten kunnen deze maatregelen ook betrekking hebben 
op de sloop van een gebouw. Een selectiebesluit kan in elke fase van het 
AMZ-proces genomen worden (na bureauonderzoek, verkennend onderzoek, 
karterend onderzoek en waarderend onderzoek). Het dient in ieder geval 
genomen te worden na waarderend onderzoek. In de vergunning dient te 
worden vastgelegd dat een rapport van het onderzoek overlegd en door B&W 
goedgekeurd moet worden, hetzij dat na het veldwerk een evaluatierapport 
wordt overlegd en door B&W wordt goedgekeurd alsmede een schriftelijke 
opdracht wordt getoond van vergunningvrager aan het opgravingsbedrijf om 
een eindrapport volgens een door B&W vastgesteld Programma van Eisen te 
vervaardigen.

Bescherming

Bescherming kan plaatsvinden doordat de initiatiefnemer de vindplaats 
inpast. Deze wordt dan niet meer bedreigd en blijft behouden in de bodem. 
Een andere mogelijkheid is dat de vindplaats als zo waardevol wordt 
beschouwd, dat deze voor wettelijke bescherming wordt voorgedragen. De 
RCE kan vindplaatsen voor bescherming voordragen die zij van nationaal 
belang vindt. Ook provincies en gemeentes kunnen vindplaatsen voor 
bescherming voordragen, mits zij daartoe het instrumentarium heeft 
(gemeentelijk of provinciaal monument). 
Vaak zal planologische en juridische bescherming gepaard gaan met 
het nemen van fysieke maatregelen op het terrein met archeologische 
waarden zelf (bescherming in situ). Doel daarvan is de meest gunstige 
randvoorwaarden te scheppen voor duurzaam behoud, zonder de aanwezige 
archeologische waarden te beschadigen. Bescherming betekent niet per 
definitie dat op terreinen geen ontwikkelingen meer mogelijk zijn. Onder 
strikte voorwaarden kunnen ook op beschermde terreinen bovengronds 
ontwikkelingen plaatsvinden. Specifiek met de Belvedèredoelstelling "behoud 
door ontwikkeling" in het achterhoofd, kunnen ruimtelijke ontwikkelingen 
op monumentale terreinen juist zelfs wenselijk zijn om het hier verborgen 
verleden beleefbaar te maken.268 

268   Overgenomen uit: Schute 2007.
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Opgraving

Het doel van een opgraving is het voorafgaande aan de ingreep documenteren 
van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee 
informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het 
verleden en is gericht op vooraf geformuleerde onderzoeksdoelstellingen.
Tijdens een opgraving worden sleuven en putten aangelegd en wordt de 
archeologische vindplaats vernietigd (bewaren ex situ). Alleen de te verstoren 
oppervlakken worden in principe onderzocht. Na opgraving kunnen de 
geplande werkzaamheden zonder beperkingen worden uitgevoerd. Wel 
worden beschermende maatregelen (o.a. regelgeving) getroffen voor niet 
opgegraven delen van een vindplaats. Een opgraving gebeurt op basis van een 
door B&W voorgesteld PvE als bijlage bij de vergunning.

Archeologische begeleiding

Een archeologische begeleiding vindt plaats tijdens de uitvoering van de 
bodemingrepen door de initiatiefnemer en heeft als doel het documenteren 
van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen. Een 
archeologische begeleiding (AB) mag volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie alleen in uitzonderlijke gevallen worden uitgevoerd:
• wanneer als gevolg van fysieke belemmeringen het niet mogelijk is om 

adequaat vooronderzoek te doen 
• wanneer er op grond van de beschikbare archeologische informatie wordt 

geconcludeerd dat het doen van een opgraving niet (meer) nodig is, maar 
men toch graag het zekere voor het onzekere wil nemen of 

• wanneer sprake is van bijzondere onderzoeksvragen bij uitvoeringstrajec-
ten. In een normale situatie moet voor een inventariserend veldonderzoek 
of voor een opgraving worden gekozen. 

Een archeologische begeleiding gebeurt op basis van een door B&W 
vastgesteld PvE als bijlage bij de vergunning.

Ontheffen

De resultaten van het archeologisch onderzoek kunnen zodanig zijn dat geen 
vervolgstappen hoeven te worden voorgesteld. De geplande bodemingrepen 
kunnen in dat geval zonder beperkingen ten aanzien van archeologische 
waarden worden uitgevoerd. Hiertoe kan besloten worden als er geen behou-
denswaardige archeologische waarden aanwezig zijn 

Combinatie

In de praktijk is er vaak sprake van een meerledig selectiebesluit. Een 
vindplaats kan ten dele gaaf, ten dele verstoord zijn. Binnen de gave delen 
kunnen bepaalde complexen waardevoller zijn dan andere. Voor bepaalde 
delen van het terrein kunnen technische behoudsmaatregelen mogelijk zijn; 
voor andere niet. Sommige delen van het terrein kunnen om een preventief 
onderzoek (een opgraving) vragen. Op andere delen kan het archeologisch 
onderzoek uitstekend gecombineerd worden met de bouw-, graaf- of sloop-
werkzaamheden (archeologische begeleiding).

Rapportage

Van elke onderzoeksfase worden de resultaten vastgelegd in een rapport. 
Het project is beëindigd nadat het rapport goedgekeurd is door de bevoegde 
overheid. Het rapport dient uiterlijk twee jaar na beëindiging van het 



tekstBijlagen 231

veldwerk te worden opgeleverd, of zoveel eerder als is vastgelegd in het PvE 
en ongeacht of is voldaan aan het goedkeuringsvereiste. Uiterlijk twee jaar 
na beëindiging van het veldwerk worden vondsten en daarbij behorende 
documentatie overgedragen aan de betreffende depots.

Deponering en registratie

Na het onderzoek worden de vondsten ondergebracht in het Provinciaal Depot 
van Bodemvondsten. Het rapport gaat naar diverse bibliotheken.
In het documentatie systeem Archis wordt alles geregistreerd.
Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij een volgend plan om te 
beoordelen af en wat voor onderzoek nodig is. Zo is de cirkel van de 
AMZ-cyclus gesloten.
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Tekstbijlage 4 Proces archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvraag

Afkortingen: 
I Initiatiefnemer / vergunningaanvrager
G Gemeentelijk medewerker archeologie / vergunningen
A Gemeentelijk adviseur archeologie
U Uitvoerend archeologisch bedrijf
B&W Burgemeester en Wethouders

Stap Actor Stap Besluit Vervolg

1 I Vraagt vergunning aan

G Beoordeelt onderzoeksplicht

A Adviseert over mogelijke vrijstelling onder-
zoeksplicht

G Deelt I mee of sprake is van onderzoeks-
plicht

nee Vergunning zonder archeologische voor-
waarden

ja Stap 2

2 G Deelt I vervolgstappen mee a.h.v. richtlij-
nen. Meteen gravend onderzoek? 

nee Stap 3

ja Stap 4

3a I Geeft opdracht aan U voor niet-gravend 
onderzoek (bureaustudie / bureaustudie 
met verkennend booronderzoek / bureau-
studie met karterend booronderzoek

U Uitvoering onderzoek, opstellen rapport

I Rapport aan gemeente

G Vraagt advies aan A

A Adviseert over kwaliteit rapport en nood-
zaak vervolg

G Laat I weten of rapport moet worden aan-
gepast

I/U Passen (indien vereist) rapport aan

A Adviseert over kwaliteit rapport en nood-
zaak vervolg

G 
(B&W)

Beslist over vervolg. Risico archeologie? nee Vergunning zonder archeologische voor-
waarden; in uitzonderingsgevallen met 
voorwaarde archeologische begeleiding

ja Stap 3b of 4

3b I Geeft opdracht aan U voor verder niet-
gravend onderzoek (verkennend booron-
derzoek / karterend booronderzoek

- als 3 a -

G 
(B&W)

Beslist over vervolg. Risico archeologie? nee Vergunning zonder archeologische voor-
waarden; in uitzonderingsgevallen met 
voorwaarde archeologische begeleiding

ja Stap 3c of 4

3c I Geeft opdracht aan U voor verder niet-gra-
vend onderzoek (karterend booronderzoek)

-  als  3a  -

G 
(B&W)

Beslist over vervolg. Risico archeologie? nee Vergunning zonder archeologische voor-
waarden; in uitzonderingsgevallen met 
voorwaarde archeologische begeleiding

Ja Stap 4

4a I Geeft U opdracht tot opstellen Programma 
van Eisen voor proefsleuvenonderzoek

U Stelt PvE op

I PvE aan gemeente 

G Vraagt advies aan A

A Toetst PvE en geeft advies aan G

G Laat I weten of PvE moet worden aange-
past

I / U PvE wordt zonodig aangepast
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Stap Actor Stap Besluit Vervolg

A Toetst PvE 2e (etc.) versie en geeft bij vol-
doende PvE goedkeuringsadvies aan G

G Legt PvE voor aan BenW

B&W Stellen PvE vast

4b I Geeft U opdracht tot uitvoering proefsleu-
venonderzoek

U Uitvoering onderzoek, opstellen rapport

I Rapport aan gemeente

G Vraagt advies aan A

A Adviseert over kwaliteit rapport en nood-
zaak vervolg

G Laat I weten of rapport moet worden aan-
gepast

I/U Passen (indien vereist) rapport aan

A Adviseert over kwaliteit rapport en selec-
tiebesluit

B&W Nemen selectiebesluit ex art 39/41 MW. 
Waardevol terrein?

nee Vergunning zonder archeologische voor-
waarden

ja Vergunning met archeologische voor-
waarden of planaanpassing 

ja Vergunning met archeologische voor-
waarden of opgraving of begeleiding; 
stap 5

5a I Geeft opdracht tot opstellen Programma 
van Eisen voor opgraving / begeleiding

4a I

- als  4a  -

B&W Stellen PvE vast

5b I Geeft U opdracht tot uitvoering opgraving 
/ begeleiding

U Uitvoering veldwerk, opstellen evaluatie-
rapport

I Evaluatierapport aan gemeente

G Vraagt advies aan A

A Adviseert G over aanpassing PvE (uit 5a) 
ivm uitwerken en rapportage

G Laat I weten of PvE (uit 5a) moet worden 
aangepast

I/U Passen (indien vereist) PvE aan

G Vraagt advies aan A

A Toetst PvE en geeft advies aan G

B&W Stellen aangepast PvE vast

5c I Geeft U opdracht tot uitwerken opgraving 
en opstellen eindrapport

U Vervaardigt concept-eindrapport

I Rapport aan gemeente

G Vraagt advies aan A

A Toetst rapport 

G Laat I weten of rapport moet worden aan-
gepast

I/U Passen (indien vereist) concept-eindrapport 
aan

A Toetst 2e concept-eindrapport en geeft 
advies aan G

B&W Keuren eindrapport goed

U Verzorgt deponering vondsten, versprei-
ding rapport, registratie bij RCE

Einde project

Opmerkingen:
- Stap 3 wordt meestal in 1 of 2 fasen gezet en kan in sommige gevallen 

worden overgeslagen. 
- Wegens het tijdsbeslag van stap 5 c kan de vergunning direct na het einde 

van het veldwerk (stap 5b) verleend worden na overlegging van het 
contract voor de eindrapportage
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Tekstbijlage 5 Onderzoeksrichtlijnen 

5.1 Richtlijn voor inventariserend onderzoek per gebiedscategorie 
beleidsadvieskaart (afkortingen in lijst ‘termen’; tekstbijlage 1)

*Bij uitvoering van een IVO-P mag een IVO-O desgewenst worden overgeslagen. Na elke fase kan 
besloten worden van verder onderzoek af te zien.

Beleids-
categorie 

Waarde / trefkans Doel Type IVO*

2 Terreinen met zeer 
hoge waarde

Waarde actualiseren en/of 
detailleren 

· Bureauonderzoek
· IVO-P
· Bij ontoegankelijkheid voor preventief 
veldonderzoek: AB-volgens protocol IVO-P

3 Terreinen met (hoge) 
waarde

Waarde actualiseren en/of 
detailleren 

· Bureauonderzoek 
· IVO-P
· Bij ontoegankelijkheid voor preventief 
veldonderzoek: AB-volgens protocol IVO-P

3 Gebieden met zeer 
hoge trefkans

Aanwezigheid, locatie en 
waarde van vindplaatsen 
bepalen

· Bureauonderzoek
· IVO-O (karterend)
· IVO-P
· Bij ontoegankelijkheid voor preventief 
veldonderzoek: AB-volgens protocol IVO-P

4, 5 Gebieden met hoge en 
middelhoge trefkans

Aanwezigheid, locatie en 
waarde van vindplaatsen 
bepalen

· Bureauonderzoek
· IVO-O (verkennend en karterend)
· IVO-P
· Bij ontoegankelijkheid voor preventief 
veldonderzoek: AB-volgens protocol IVO-P

5 Gebieden met lage tref-
kans maar met kans op 
bijzondere dataset

Aanwezigheid, locatie en 
waarde van vindplaatsen 
bepalen

· Bureauonderzoek
· IVO-O (verkennend en/of karterend)
· IVO-P en /of AB volgens protocol IVO-P

6 Gebieden met lage 
trefkans

Aanwezigheid, locatie en 
waarde van vindplaatsen 
bepalen

· Quick scan
· Bureauonderzoek
· IVO-O (verkennend en/of karterend)
· IVO-P en /of AB volgens protocol IVO-P
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5.2 Methoden voor inventariserend onderzoek in Zuid-Limburg
 (lössgebied en beekdalen) per gebiedstype

Fase Historische kern Bebouwde kom Buitengebied Opmerkingen / Doel

Bureauonderzoek Nodig als aanvulling 
op verwachtings-
kaart

Nodig als aanvulling 
op verwachtings-
kaart

Nodig als aanvulling 
op verwachtings-
kaart

Verwachting opstellen. Indien 
mogelijk risicoanalyse verstoring <> 
verwachting

Verkennend onderzoek:

Verkennend onderzoek:
boren  
Tenminste 6 boringen per ha, bij kleinere 
gebieden 4 boringen per plangebied, 2 borin-
gen per perceel; 7 of 12 cm boor, brokkelen, 
snijden; of guts.

Niet altijd mogelijk, 
maar soms zinvol

Niet altijd mogelijk, 
maar soms zinvol

Meestal mogelijk en 
meestal zinvol

Bestuderen natuurlijke en antro-
pogene bodemopbouw, bepalen 
recente verstoring en kansrijke/
kansarme zones.

Verkennend onderzoek: kijkgaten 
Minimaal 1 x 1 meter; minimaal 4 per ha

Vaak mogelijk, meer 
zinvol dan boren

Vaak mogelijk, 
meer zinvol dan 
boren

Vaak mogelijk, meer 
zinvol dan boren

Bodemopbouw , recente verstoring, 
kansrijke/kansarme zones bepalen.

Karterend onderzoek

Karterend onderzoek: oppervlaktekartering
6 meter interval of minder

Niet zinvol, niet 
mogelijk

Niet zinvol, niet 
mogelijk

Soms mogelijk en vaak 
zinvol Niet geschikt voor 
grafvelden e.d. 

Vindplaatsen opsporen.
Bij hoog liggende vindplaatsen en 
goede vondstzichtbaarheid voor 
nederzettingen redelijk betrouw-
baar. 

Karterend onderzoek: geofysisch onderzoek In specifieke gevallen mogelijk en zinvol Vindplaatsen opsporen.

Karterend onderzoek:
boren
KNA-leidraad optie A6, C3, A3: 20, 30, 56 
boringen per ha, afhankelijk van gespecifi-
ceerde verwachting; anders brede zoekoptie 
E2 (56 boringen); in alle gevallen 12 cm boor, 
brokkelen, snijden.

Meestal niet mogelijk 
en vrijwel nooit zinvol

Meestal niet moge-
lijk en vrijwel nooit 
zinvol

Meestal mogelijk en 
soms zinvol. 
Niet geschikt voor graf-
velden e.d.

Vindplaatsen opsporen.
Qua betrouwbaarheid erg beperkte 
methode, maar relatief snel en 
goedkoop uit te voeren. Methode 
is geschikt bij (diepere) arche-
ologische lagen en vondstrijke 
vindplaatsen en voor het opsporen 
van potentiële vindplaatsen in het 
Maas- en Geuldal.

Karterend onderzoek:
proefsleuven. 
Dekking van 5 % - 8 % van plangebied of ver-
gunningplichtig gebied, 
2 – 4 meter breed.

Soms mogelijk en 
altijd zinvol

Soms mogelijk en 
altijd zinvol

Meestal mogelijk en 
altijd zinvol. De beste 
en meest betrouwbare 
methode.

Vindplaatsen opsporen.
Deze methode vraagt echter meer 
tijd, geld en organisatie dan boren. 

Karterend onderzoek:
kijkgaten. 
Minimaal 1 x 1 meter; ‘mini-proefsleufonder-
zoek’, afhankelijk van situatie.

Vooral om aanlegdiepte vlak of 
noodzaak uitbreiding proefsleuf te 
bepalen

Waarderend onderzoek:

Waarderend onderzoek:
boren.
Situatieafhankelijk dicht boorgrid

Meestal niet mogelijk 
en vrijwel nooit zinvol

Meestal niet mogelijk en 
vrijwel nooit zinvol

Meestal mogelijk en 
in specifieke gevallen 
zinvol

Waarde bepalen. Bijna altijd uitslui-
tend op vuursteensites, meestal in 
combinatie met proefsleuven.

Waarderend onderzoek:
proefputjes
50 x 50 cm vakken

Meestal niet mogelijk, 
maar soms in speci-
fieke gevallen zinvol

Meestal niet mogelijk, 
maar soms in specifieke 
gevallen zinvol

Meestal mogelijk en 
in specifieke gevallen 
zinvol

Waarde bepalen. Bijna altijd uitslui-
tend op vuursteensites, meestal in 
combinatie met proefsleuven.

Waarderend onderzoek:
proefsleuven.
Dekking van 8 % - 11 % van plangebied of 
vergunningplichtig gebied, 
4 meter breed.

Beste methode Beste methode Bijna altijd de beste 
methode

Waarde bepalen. Indien al karteren-
de proefsleuven zijn gezet, worden 
meestal geen waarderende sleuven 
meer getrokken.

Archeologische begeleiding (waarderend 
en karterend onderzoek):
bij sloopwerkzaamheden: controle op en 
documenteren van archeologische feno-
menen;
bij graafwerkzaamheden (o.a. op bouwlo-
caties): onder toezicht uitgraven bouwput 
tot op archeologisch relevant niveau, 
waarna onderzoek.

Zinvol onder strikte 
voorwaarden, indien 
de locatie pas na 
sloop van bestaande 
gebouwen toegan-
kelijk is.

Zinvol onder strikte 
voorwaarden, indien de 
locatie pas na sloop van 
bestaande gebouwen 
toegankelijk is

Zinvol in gebieden 
met lage trefkans, 
maar met een moge-
lijk aanwezige bijzon-
dere dataset.

Vindplaatsen opsporen, waarde 
bepalen en meteen documenteren.  
Ook geschikt voor onderzoek van 
offsite situaties en ter verificatie van 
selecties. Deze vorm van inventa-
riserend onderzoek kan naadloos 
overgaan in opgraven. Al naar 
gelang de risico’s kan gekozen wor-
den voor proactief, actief en reactief 
begeleiden.

In het provinciaal aandachtsgebied ‘Via Belgica’ gelden de provinciale richtlijnen (Provincie Limburg 2008, 27-31). Op grond hiervan dient karterend onder-
zoek d.m.v. proefsleuven uitgevoerd te worden. Een keus voor karterend booronderzoek dient afdoende gemotiveerd te worden.

Voor gravend onderzoek (kijkgaten, proefsleuven, begeleiding, opgraven is altijd een programma van eisen vereist, dat – indien het door een uitvoerend 
bureau in opdracht van de vergunningvrager wordt opgesteld – door een onafhankelijk senior-archeoloog getoetst moet worden.
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Toelichting bij tabel 5.1 en 5.2.
Bovenstaande richtlijnen dienen gevolgd te worden ten behoeve van de ver-
gelijkbaarheid van offertes, ter wille van het bereiken van een standaardkwali-
teit en om eenduidigheid te hebben in toetsingskaders. Afwijkingen van deze 
richtlijnen om wetenschappelijke, methodische of praktische redenen dienen 
gemotiveerd te worden.
Bij bureauonderzoek worden de algemene gegevens uit dit rapport gehaald 
en worden deze aangevuld met locatiespecifieke gegevens. De IKAW en 
de landelijke AMK zijn  niet meer van toepassing met uitzondering van 
Rijksmonumenten. Voor actuele waarnemingen, vondst- en onderzoeks-
meldingen moet Archis worden geraadpleegd. Een bureaustudie dient zich 
te richten op de actualisering en detaillering van gegevens uit het rapport 
bij de beleidsadvieskaart; bijvoorbeeld door het geven van gegevens over 
recent grondgebruik, recente werkzaamheden e.d. Een bureaustudie dient zo 
gedetailleerd mogelijk in te gaan op de effecten van de beoogde verstoring. 
Aangezien booronderzoek - zeker bij een klein onderzoeksareaal - een 
beperkte voorspellende waarde heeft, bestaat bij karterend booronderzoek 
het onderzoeksgebied uit het gehele perceel (het plangebied) waarin het 
reëel te verstoren terrein ( als dat bekend is) gelegen is. Hierdoor kan de 
locatie beter in zijn context geplaatst worden, terwijl dit bovendien aansluit 
bij de primaire doelstelling van de archeologische monumentenzorg: behoud 
in situ. Door het gehele plangebied te karteren kunnen aanpassingsopties 
overwogen worden.  Booronderzoek wordt volgens de brede zoekoptie (E2) 
uit leidraad karterend booronderzoek uitgevoerd. Alleen indien er een grote 
discrepantie bestaat tussen de oppervlakte van het bouwblok en het gehele 
perceel, kan booronderzoek volgens de brede zoekoptie E2 beperkt worden 
tot het bouwblok en een bufferzone daaromheen van tenminste 15 meter 
breed. In de rest van het gebied kan met een lagere dichtheid geboord 
worden (optie A6). De gehanteerde methode wordt in het rapport in tekst 
en beeld (tekening, foto) toegelicht. Afwijkingen van de standaardmethoden 
worden gemotiveerd.
Voor proefsleuvenonderzoek en opgravingen is een model programma van 
eisen beschikbaar. Dit dient gevolgd te worden en aangevuld te worden met 
locatiespecifieke gegevens en een locatiespecifieke strategie en vraagstelling. 
Afwijkingen van het model dienen gemotiveerd te worden. Het model is 
verkrijgbaar bij de gemeente, bij de gemeentelijk archeologisch adviseur en 
bij het Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Limburg (http://www.

sam-limburg.nl/). Karterend proefsleuvenonderzoek strekt zich eveneens tot 
het gehele perceel uit. Indien het reëel te verstoren terrein (het bouwblok) 
al is vastgesteld en er een grote discrepantie bestaat in oppervlakte tussen 
het gehele perceel en het reëel te verstoren terrein, wordt alleen het reëel 
te verstoren terrein en een bufferzone daaromheen onderzocht. Het doel 
daarvan is de locatie in zijn context te kunnen waarderen en te compenseren 
voor eventueel ontoegankelijke terreindelen, maar verdere verstoring te 
beperken.
Waarderend proefsleuvenonderzoek beperkt zich in principe tot het reëel 
te verstoren terrein (het bouwblok), tenzij het voor beantwoording van de 
onderzoeksvragen nodig is om kennis te nemen van de context. Graafwerk 
buiten het reëel te verstoren terrein gebeurt dan in beperkte mate.
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Catnr AMKnr Waarde op gemeentelijke archeologi-
sche monumentenkaart

Plaats Toponiem Complex Periode

1 995 Terrein van zeer hoge archeologische 
waarde, beschermd

Meerssen Onderste Herkenberg; 
Houthemerweg

Villacomplex Romeinse tijd

2 8829 Terrein van zeer hoge archeologische 
waarde

Meerssen Amstenrood Vuursteenbewerking Neolithicum (midden - laat)

3 8837 Terrein van archeologische waarde Ulestraten Wijngaardsberg Nederzetting: onbepaald Mesolithicum / Neolithicum

4 8838 Terrein van archeologische waarde Ulestraten Waterval Vuursteenbewerking Neolithicum  

5 11158 / 
16777

Terrein van zeer hoge archeologische 
waarde

Meerssen Historisch centrum Meerssen Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

6 15286 Terrein van zeer hoge archeologische 
waarde, beschermd

Meerssen Onderste Herkenberg Villacomplex Romeinse tijd

7 16323 Terrein van hoge archeologische waarde Oensel Oenselderhof Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

8 16324 Terrein van hoge archeologische waarde Waterval Waterval Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

9 16325 Terrein van hoge archeologische waarde Meerssen Raer; Raar Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

10 16332 Terrein van hoge archeologische waarde Geulle Husseberg; Hussenberg Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

11 16333 Terrein van hoge archeologische waarde Geulle Niedelsberg; Snijdersberg Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

12 16334 Terrein van hoge archeologische waarde Geulle Hulsen Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

13 16335 Terrein van hoge archeologische waarde Geulle Aan de Maas Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

14 16365 Terrein van hoge archeologische waarde Geulle Moorveld Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

15 16522 Terrein van hoge archeologische waarde Ulestraten Ulenstraeten; Ulestraten Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

16 16523 Terrein van hoge archeologische waarde Ulestraten Vliek; Vleek Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

17 16525 Terrein van hoge archeologische waarde Ulestraten Groot Berghem Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

18 16526 Terrein van hoge archeologische waarde Ulestraten Schiekoven; Schietecoven Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

19 16527 Terrein van hoge archeologische waarde Bunde Kasen Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

20 16528 Terrein van hoge archeologische waarde Bunde Bunde Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

21 16529 Terrein van hoge archeologische waarde Geulle Brommelen Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

22 16531 Terrein van hoge archeologische waarde Westbroek Aan ‘t Broek; Westbroek Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

23 16774 Terrein van hoge archeologische waarde Meerssen Humcoven Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

24 16776 Terrein van hoge archeologische waarde Rothem Rothem Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

25 vervallen

26 Gebied met zeer hoge trefkans Geulle Oostbroek Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

27 Gebied met zeer hoge trefkans Rothem Krekelveldje Grafveld Middeleeuwen (vroeg)

28 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Romeins wegennet Weg Romeinse tijd - Middeleeuwen

29 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Kruisdonk Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

30 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Groeve onder de Herkenberg Groeve Romeinse tijd / Middeleeuwen/ 
Nieuwe tijd

31 Gebied met zeer hoge trefkans Rothem Ijzeren/nieuwe/Rothemer molen Molen Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

32 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Weert Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

33 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Groote, Oude of Banmolen Molen Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

34 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Plets- of Watervaldermolen Molen Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

35 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Putsteeg Villacomplex Romeinse tijd

36 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Het Hoogveld Villacomplex Romeinse tijd

37 Gebied met zeer hoge trefkans Bunde Ingenope Nederzetting: onbepaald IJzertijd

38 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Voulwames Nederzetting / hist. kern IJzertijd / Middeleeuwen / 
Nieuwe tijd

39 Gebied met zeer hoge trefkans Bunde Overbunde Klooster(complex) Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

40 Gebied met zeer hoge trefkans Ulestraten Wijngaardsberg Nederzetting / hist. kern Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

41 Gebied met zeer hoge trefkans Ulestraten Berghemmerveld Villacomplex Romeins

42 Gebied met zeer hoge trefkans Geulle Molen van Hulsen/Onderste 
Molen 

Molen Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

43 Gebied met zeer hoge trefkans Geulle Blomenbergh Grafveld Romeinse tijd

44 Gebied met zeer hoge trefkans Ulestraten Kasteel Vliek Kasteel Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

45 Gebied met zeer hoge trefkans Ulestraten Beekerweg Nederzetting: onbepaald Neolithicum

46 Gebied met zeer hoge trefkans Ulestraten Vlieker Eijkenweg Nederzetting: onbepaald Neolithicum

47 Gebied met zeer hoge trefkans Ulestraten Raarslakweg Vuursteenbewerking Mesolithicum / Neolithicum

48 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Groeve Oly Groeve Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

49 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Meerssenergroeve of Groeve 
Schenk

Groeve Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

50 Gebied met zeer hoge trefkans Meerssen Watergrot Groeve Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

51 Gebied met zeer hoge trefkans Rothem Oliemolen Molen Middeleeuwen  / Nieuwe tijd

Catalogus van monumenten en gebieden met zeer hoge trefkans
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Archeologische beleidskaart 
van de Gemeente Meerssen
Archolrapport 134, kaartbijlage 4
schaal 1:25.000
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Cultuurhistorische waardenkaart van de
Gemeente Meerssen
Archolrapport 134, kaartbijlage 2
schaal 1:25.000
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Graften

Holle weg ouder dan of gelijktijdig met middeleeuwse verkaveling

Weg ouder dan of gelijktijdig met middeleeuwse verkaveling

Onverharde weg ouder dan of gelijktijdig met middeleeuwse verkaveling
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Kernen ca. 1832

Sedert 1830 veranderd landschap

Sedert 1830 weinig of matig veranderd middeleeuws verkavelingspatroon

Bos, heide ca. 1832
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