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1 Inleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in opdracht van 
de gemeente Heerlen een Archeologische Begeleiding (AB) uitgevoerd 
bij de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Heerlenseweg/
Schaesbergerweg en de Binnenring (figuur 1).1  

In totaal bedraagt het plangebied ca 10.500 m2. Daarbinnen is ca 2500 m2 
ingenomen door de rotonde en 700 m2 door een bijbehorende fietstunnel/
pad. Verder zijn in het plangebied sleuven gepland voor het plaatsen van 
kabels en leidingen, o.a. een rioolsleuf. 

Vooraf was bekend dat de bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot 
verstoring van eventueel aanwezige archeologische resten. De kans hierop 
was groot. Het plangebied ligt volgens verwachtingskaart namelijk in een 
zone met een middelhoge tot hoge trefkans op archeologische waarden.2  
Uitgaande van de ligging langs een droogdal zou het plangebied ook 
samen kunnen vallen met de loop van een Romeinse weg. Bovendien heeft 
Archol in 2006 bij definitief onderzoek in het aangrenzende deelgebied 
5 (Leenderhof) van de Binnenring Parkstad Limburg sporen van een 

1  Na voltooiing van het nieuwe kruispunt met rotonde is de benaming van wegen veranderd: 
het tracé van de Binnenring heet hier de Euregioweg. Ten westen van de  rotonde ligt de 
Schaesbergerweg en ten oosten hiervan de Heerlenseweg. 

2  Van Hoof en Van Wijk 2007 en Goossens 2009.
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Figuur 1 
Ligging plangebied 
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Romeinse nederzetting, vermoedelijk een villa-terrein, gevonden.3 Het 
opgravingsgebied ligt direct ten noorden van het onderhavige plangebied; 
mogelijk reiken de sporen van de nederzetting of van de Romeinse weg tot 
binnen de grenzen van de rotonde.4 

Doel van de AB was de eventueel aanwezige waarden van de Romeinse 
nederzetting en de Romeinse weg te documenteren. Speciale aandacht 
moest er zijn voor aanwijzingen die de hypothese van een villa kunnen 
bevestigen dan wel ontkrachten.

Het onderzoek is verricht op 22 november 2007 door M.E Hemminga en 
C.M. van der Linde (tabel 1). In de praktijk bleken de begeleidingsmogelijk-
heden zich hoofdzakelijk te beperken tot een rioleringssleuf die de rotonde 
diagonaal doorkruist. 

Administratieve gegevens

Uitvoering veldwerk  22 november 2007
 
Opdrachtgever Gemeente Heerlen
Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden 
  (Archol BV)
Bevoegd gezag Provincie Limburg

Depot Provinciaal depot van Limburg

Archis-onderzoeksmeldingsnr. 45983

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

Coördinaten vindplaats 
 Noordwesten: 197.970/322.780 
 Zuidwesten: 198.000/322.700 
 Noordoosten: 198.125/322.800
 Zuidoosten: 198.125/322.740

Geomorfologie Droogdal

Bodem Lössafzettingen met een B-horizont,  
  afgedekt door een ca 1 m dik pakket  
  colluvium 

3  Van Hoof en Van Wijk 2007.
4  Van Hoof en Van Wijk 2007 en Goossens 2009.

Tabel 1 
Administratieve gegevens van de 
Archeologische Begeleiding
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2 Landschappelijk kader

Het onderzoeksgebied ligt op een zeer gevarieerde ondergrond van de 
Limburgse bodem, wisselend van jonge beekdalbodems ingesneden in de 
lössgronden tot restanten van oude Maasterrassen.
Op de oude Maasafzettingen is aan het einde van het Pleistoceen löss 
afgezet. In het gebied tussen Heerlen en Landgraaf bereikt deze afzetting 
‘slechts’ een dikte van enkele meters. De bodemopbouw in deelgebieden 
5, 7 en 8 van de Binnenring bleek tijdens het proefsleuvenonderzoek 
grotendeels uniform (figuur 2). Deze drie deelgebieden bevinden zich op 
of aan de rand van lössplateaus waarin een radebrikgrond is ontwikkeld. 
Op deze locaties kon het vlak steeds in de Bt-horizont aangelegd worden, 
die overal al enigszins afgetopt was. Toch is de conservering op alle locaties 
redelijk tot goed te noemen. Dit kon alleen in deelgebied 5 ook aan de 
conservering van antropogene sporen getest worden. Het sporenvlak 
schommelde hier rond 115,0 m + NAP. In andere deelgebieden was de 
conservering ook redelijk. De sporen hadden hier echter een natuurlijke 
aard: sporen van boomvallen, wortelplekken en krimpscheuren. Vooral 
in deelgebied 8 en 7 is een mooie, donkere Bt ontwikkeld waarin de 
krimpscheuren zich scherp aftekenen. In deelgebied 5 is de Bt veel minder 
donker en lijken nauwelijks krimpscheuren aanwezig. De reden hiervoor 
lijkt niet zozeer gezocht te moeten worden in een sterke aftopping van 
het bodemprofiel door erosie (getuige de relatief goede conservering van 
archeologische grondsporen), maar in de landschappelijke ligging van deze 
locatie op de rand van een dal. Er lijkt hier daardoor minder sprake te zijn 
van een echte ‘Parabraunerde’. Volgens de bodemkaart heeft zich hier een 
bergbrikgrond ontwikkeld. 

Het plangebied ligt in een smalle landschappelijke zone die volgens de 
geomorfologische kaart is te karakteriseren als een west-oost gericht 
droogdal. Het smalle droogdal ter hoogte van de Heerlenseweg staat in 
verbinding met een tweede, noord-zuid gericht droogdal in het westen, dat 
deels samenvalt met deelgebied 6 van de Binnenring (Mijnspoorweg en 
Kisselsebos) (figuur 2).
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Figuur 2 
Locatie van de deelgebieden van de 
Binnenring.
Deelgebieden 5 t/m 8 zijn door Archol 
onderzocht tijdens een IVO-proefsleuven in 
2006. Naar aanleiding hiervan vond in 2006 
een opgraving plaats in deelgebied 5 
(uit: Kortlang 2006a)
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3 Archeologisch kader

Het onderzoeksgebied en meer algemeen het lössgebied van Zuid-Limburg 
maakte in de Romeinse tijd deel uit van een villa-landschap dat zich 
uitstrekte over grote delen van het Duitse Rijnland, het zuidelijke deel van 
België en Noordwest Frankrijk. Vanuit de villae werden grote landbouwbe-
drijven geëxploiteerd. Het villa-landschap bestond uit een losse spreiding 
van dergelijke landbouwbedrijven met een centrale (meestal in steen 
opgetrokken) hoeve die een onderlinge afstand hadden van 1 – 1,5 km. In 
Zuid-Limburg zijn enkele tientallen villa-terreinen bekend. Slechts weinig 
villae zijn recentelijk met moderne opgravingstechnieken grootschalig 
opgegraven (Voerendaal-Ten Hove, Kerkrade-Holzkuil). De meeste 
zijn slechts beperkt (vooral d.m.v. proefsleuven over het hoofdgebouw) 
opgegraven aan het einde van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw.
In ons land is nog relatief weinig bekend over het ‘villa-systeem’, het geheel 
aan economische en sociale verhoudingen tussen de bewoners van de villae 
en de nederzettingen zoals Heerlen en Maastricht, waar de agrarische 
producten werden afgezet. Verder is weinig bekend over de verhouding 
tussen (steenbouw) villae en de overal te verwachten inheems-Romeinse 
nederzettingen met hoofdzakelijk houten woonstalhuizen. Dit geldt ook 
kennis van het grafritueel en de infrastructuur (wegen, waterlopen).5

De opgraving in deelgebied 5 –direct ten noorden van geplande rotonde- 
heeft in 2006 belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd (figuur 3). De 
gecombineerde techniek van houtbouw met poeren in twee gebouwplatte-
gronden en de vondsten van Romeins importmateriaal wijzen hier in ieder 
geval op een nederzetting die ontwikkeld is onder een sterke Romeinse 
invloed. Waarschijnlijk gaat het zelfs om een villa. Uitgaande van het 
sporenbeeld en de ingeschatte omvang van 250 x 250 m valt de geplande 
rotonde binnen de contouren van deze vindplaats. Een archeologische 
waarneming in het voorjaar van 2008 ca. 150 m ten noordwesten van 
deelgebied 5 lijkt de villa-hypothese inmiddels te bevestigen. Tijdens graaf-
werkzaamheden bij de aanleg van een afwateringssleuf is een baan van 
natuursteenbrokken waargenomen in de wand van de sleuf. De vorm en 
opbouw van deze baan vertonen sterke overeenkomsten met de fundering of 
uitbraaksleuf van een Romeins gebouw: de fundering of uitbraaksleuf lag op 
ca. 65 cm beneden maaiveld en bestond uit een laag stenen tot 10 cm dikte. 
Tussen de stenen lag wat Romeins aardewerk en botmateriaal.6

Tijdens het vooronderzoek van de Binnenring werd ook rekening gehouden 
met het aantreffen van de Via Belgica: de Romeinse weg Tongeren-
Maastricht-Heerlen-Keulen.7 Deze verwachting gold onder andere voor het 
droogdal ter hoogte van deelgebied 6, langs de steilrand van het Kisselse 
bos. De proefsleuven hebben hier echter geen archeologische resten 
van de verwachte Romeinse weg opgeleverd. Gezien de ligging van de 
Romeinse vindplaats in deelgebied 5 is ook het droogdal ter hoogte van de 
Heerlenseweg - nabij een steilrand- als potentieel tracé van de Romeinse 
weg te beschouwen (figuur 4).8 

5  Bovenstaande tekst is grotendeels ontleend aan Hiddink 2004 p. 4-5 en is overgenomen uit het 
PvE van het proefsleuvenonderzoek (Kortlang 2006).

6  Goossens 2009. De waarneming is gemeld bij de RACM in april 2008.
7  Van Hoof en Van Wijk 2007.
8  Van Hoof 2007.



10 Rotonde HeeRlenseweg-BinnenRing

16

2472

37
39

3475

198000

198000

198050

198050

198100

198100
32

27
50

32
27

50

32
28

00

32
28

00

32
28

50

32
28

5 0

NNNNNNNNN

25m0

Binnenring

Schaesbergerweg

fietstunnel

plangebied AB rotonde

afgraving tot in de lössbodem; zone AB

geen waarneming mogelijk (bestaand wegdek)

archeologische sporen van de opgraving 2006

Legenda:

Figuur 3 
Opgraving deelgebied 5 (Leenderhof) 
met sporenoverzicht en projectie van 
de geplande rotonde en fietstunnel van 
de Binnenring aan de Heerlenseweg te 
Landgraaf (roze= tracé; gearceerd= fietstun-
nelbak en rioolsleuf )



Rotonde HeeRlenseweg-BinnenRing    11

V V

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

no
or

dl
ijk

tr
ac

e'

centraal trace'

zuidelijk trace'Via Belgica

198000

198000

198500

198500

199000

199000
32
20
00

32
20
00

32
25
00

32
25
00

boring 155

Villa-terrein

Binnenring

Figuur 4 
De verwachte omvang van het villa-terrein in 
deelgebied 5 (Leenderhof) met daarbinnen 
de geplande rotonde. Ten zuiden hiervan zijn 
de mogelijke tracés van de Romeinse weg 
aangegeven (uit: Van Hoof en Van Wijk 2007)



12 Rotonde HeeRlenseweg-BinnenRing

4 Methodisch kader

4.1 Inleiding
De geplande rotonde overlapt grotendeels met het wegdek en de 
aangrenzende paden, trottoirs, kabels en leidingen etc. van de bestaande 
Heerlenseweg. Het asfalt van de weg en de bijbehorende infrastructuur 
maakten een vooronderzoek onmogelijk. Een waardestelling van deze locatie 
was tot op heden dan ook niet mogelijk. Om deze redenen is een AB van de 
graafwerkzaamheden op deze locatie geadviseerd.
De gemeente Heerlen heeft het selectieadvies overgenomen na beraad met 
ArchAeO en de provincie Limburg. Het onderzoek (door middel van een 
AB) dient conform het onderhavige Programma van Eisen (PvE) plaats te 
vinden.9 

4.2 Methoden en technieken

Richtlijnen uit het Programma van Eisen
Tijdens een AB is een goede communicatie tussen de opdrachtgever, 
civiel-technische uitvoerder en de archeologische uitvoerder van groot 
belang. Belangrijk is niet alleen de afstemming van afspraken vooraf, maar 
ook de samenwerking tussen de verschillende partijen bij het de aanleg 
en begeleiding van de graafwerkzaamheden. Vooraf waren dan ook de 
volgende afspraken vastgelegd in het PvE voor de aanleg van de rotonde om 
misverstanden gaande het onderzoek te voorkomen:10

Algemeen

De civiel-technische uitvoerder of diens onderaannemer dient de 
archeologische uitvoerder voorafgaand aan de start van de werkzaamheden 
een planning van de ingrepen te overhandigen. De civiel-technische 
uitvoerder dient de archeologen tijdig op de hoogte te brengen van eventuele 
wijzigingen in de planning. 
Tijdens de AB kan men zoveel mogelijk gebruik maken van referentie- en 
grondslagpunten van het geplande wegtracé en flankerende leidingen. De 
opdrachtgever zal de opdrachtnemer vooraf analoge en digitale tekeningen 
van de geplande rotonde (inclusief meetpunten en geplande ontgravings-
dieptes) overhandigen.
Beslissing tot uitbreiding of inperking van het onderzoek of nader 
onderzoek is onderwerp van separate besluitvorming;
In alle gevallen waarin dit PvE niet voorziet, vindt overleg plaats met de 
opdrachtgever / directievoerder.

Opgraving en documentatie binnen de begeleiding

In het PvE zijn verder de volgende richtlijnen vastgesteld voor de 
documentatie van de begeleidingswerkzaamheden:11

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

9  Van Hoof  2007.
10  Van Hoof 2007.
11  Van Hoof 2007.
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2. Het archeologisch leesbare vlak wordt waar nodig geschaafd, 
gefotografeerd, ingekrast, beschreven en getekend op schaal 1:50. Er 
dient minstens één NAP-waarde van het sporenvlak bepaald te worden. 

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

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

5. Stortvondsten worden per put verzameld en geregistreerd.
6. Spoorvondsten worden per spoor verzameld.
7. Mogelijk is een deel van de sporen reeds verstoord bij de aanleg 

van de Heerlenseweg. In dat geval wordt een lage sporendichtheid 
verwacht voor de AB. De inzet van personeel en de begroting van 
veldwerk, uitwerking en de rapportage dient hier in dat geval dan ook 
op gericht te zijn. Bij het aantreffen van archeologische resten die de 
lage verwachting overstijgen en die behoudens- c.q. opgravingswaardig 
geacht worden, wordt de opdrachtgever / directievoerder zo spoedig 
mogelijk op de hoogte gesteld. Zo kan (kwantitatief gezien) tegen de 
verwachting in sprake zijn van een vervolg van de nederzettingskern 
met een hoge sporendichtheid; zo kan (kwalitatief gezien) sprake zijn 
van eerder in dit PvE genoemde bijzondere sporen van een grafritueel 
of een cultusplaats. In al dit soort gevallen dient een actualisering van 
de AB plaats te vinden, waarbij de aanpak (en de daaraan gerelateerde 
bezetting en begroting) wordt aangepast conform de eisen van de 
KNA 3.1 en de richtlijnen van de NOaA. Zo geldt bijvoorbeeld bij 
het aantreffen van graven en grafgerelateerde sporen: bij inhumaties 
vlaksgewijs uitschaven en regelmatig tekeningen maken schaal 1:10. Bij 
crematies: sporen groter dan 1 m doorsnede in kwadranten vlaksgewijs 
uitgraven en tekenen van vlakken en profielen schaal 1:10. Alle 
kuilvullingen moeten hierbij worden gezeefd en alle voorwerpen in het 
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graf moeten worden ingemeten (incl. de aanlegvondsten). Onderzoek 
van crematieresten en (verbrand) dierlijk bot dient altijd te worden 
uitgevoerd en mag nooit een meerwerkpost zijn. Kleine concentraties 
van menselijke crematies en van verbrand dierlijk bot zoveel mogelijk 
in kluit verzamelen en uitzeven over een zevenset met maaswijdten van 
respectievelijk 7 mm, 5 mm, 1 mm. Het is aan te raden de (vochtige) 
kluit eerst volledig te laten drogen alvorens deze bij de uitwerking nat te 
zeven.

8. Het plangebied kan ook resten bevatten van de Romeinse weg. Bij 
het aantreffen van een weg, wordt - waar mogelijk - een profiel van de 
vindplaats met daarin de opbouw van de bodem en het weglichaam 
getekend, gefotografeerd en beschreven. Bij resten van een weg wordt 
de inhoud van eventuele begeleidende greppels bemonsterd om later 
het zeven (maaswijdte 0,5 cm) mogelijk te maken voor het verzamelen 
van dateerbare vondsten. Indien een grindlichaam aanwezig is, wordt 
hiervan eveneens een zeefmonster genomen.

9. Bij de AB dient men gebruik te maken van een metaaldetector. 
Metaalvondsten en vondsten van organisch materiaal dienen, voor zover 
behoudenswaardig volgens de uitvoerder, geconserveerd te worden. De 
uitvoerder zal hiertoe eerst een voorstel (met onderbouwing) opnemen 
in het briefverslag bij evaluatie na afloop van het veldwerk (zie 
hieronder). Let wel, het betreft hier conservering en nadrukkelijk niet 
restauratie. Van onherkenbare voorwerpen (roestklompen) worden ter 
vaststelling van de behoudenswaardigheid röntgenopnamen gemaakt.

De praktijk van het veldwerk

Conform de voornoemde richtlijnen uit het PvE zijn voorafgaand aan het 
veldwerk afspraken gemaakt tussen Archol BV, de gemeente Heerlen en 
civiel-technische uitvoerder Janssen en De Jong om een goede afstemming 
en uitvoering van de AB te garanderen. De praktijk bleek helaas anders. Een 
deel van de rotonde bleek bij de afgesproken aanvang van het archeologisch 
onderzoek al afgegraven zonder archeologische waarneming. Verder 
bleek een aantal afgravingen binnen het plangebied niet dieper te reiken 
dan (reeds) geroerde grond. Beide omstandigheden zorgden voor een 
aanzienlijke inperking van de waarnemingsmogelijkheden.

Belangrijkste aandachtpunt van het onderzoek was de begeleiding van 
een rioolsleuf die het tracé van de rotonde en de Heerlenseweg diagonaal 
doorkruist (figuur 3). Deze sleuf zou namelijk onderzoek mogelijk 
maken van de lokale bodemopbouw en van eventuele aanwijzingen voor 
een Romeinse weg daarin. Te denken valt aan een grindpakket van het 
weglichaam of sporen van (berm)greppels. Vooraf was afgesproken dat 
de civiel-technische aannemer de graafwerkzaamheden op 22 november 
2006 om 12:00 uur zou aanvangen. Bij aankomst van het archeologische 
veldteam op dit tijdstip bleek het cunet en de helft van de rioolsleuf al 
uitgegraven. De werkzaamheden waren al vroeg in de ochtend begonnen, 
tegen de afspraken in. Bovendien werden de werkzaamheden uitgevoerd 
door een machine met een getande bak in plaats van de - in het PvE -  
voorgeschreven gladde bak. De sleuf bleek bij de AB 1,65-1,70 m breed en 
ca 48 m lang.12 De diepte schommelde rond 2,5 m onder maaiveld. Bij de 

12 In het oorspronkelijke plan zou de sleuf 75 cm breed en 0,5 m diep worden aangelegd. 
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aanleg van (het begeleide deel van) de sleuf werd de wijze van verdiepen 
beperkt door bestaande kabels en leidingen. Deze maakten het onmogelijk 
om de sleuf vlaksgewijs - zoals gesteld in het PvE - te verdiepen (figuur 5). 
Het afsteken van profielkolommen in de sleufwand bleek in de praktijk de 
enige manier om de opbouw en gaafheid van de bodem te onderzoeken 
en om de aan- of aanwezigheid van archeologische waarden vast te stellen 
(figuren 6 en 7). Na de aanleg en begeleiding is op de bodem van de sleuf 
een rioolbuis neergelegd, waarna de sleuf weer is opgevuld. 

Binnen het plangebied waren ook enkele smalle, relatief ondiepe sleuven 
parallel aan de Heerlenseweg gepland voor plaatsing van nieuwe kabels 
en leidingen. Deze ca 0,5 m diepe sleuven bleken in de praktijk echter 
niet dieper te reiken dan de bouwvoor of de top van een pakket geroerde 
grond daaronder. Deze grond is in het verleden al verstoord bij de aanleg 
van de Heerlenseweg. Hier was dan ook geen archeologische waarneming 
mogelijk. Een uitzondering geldt voor een kijkgat van ca 1 x 1 m in een 
leidingsleuf ten noodwesten van de rioolsleuf (zie profiel 7 in figuur 7). 

Figuur 5 
Rioolsleuf met kabels en leidingen

Figuur 6 
Het afsteken van een profielwand 
door C. van der Linde (Archol BV)
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Vooraf was de verwachting dat de overige - meer vlaksgewijze - afgravingen 
van het cunet meer inzicht zouden kunnen geven in eventuele 
vervolgsporen van de voornoemde Romeinse nederzetting of villa uit 
deelgebied 5. In de praktijk bleek echter dat ook deze graafwerkzaamheden 
niet dieper gingen dan het bestaande wegdek (funderingslagen) van de 
Heerlenseweg met begeleidende sleuven van kabels en leidingen. Hier was 
dan ook geen aanvullende archeologische waarneming mogelijk.
Het PvE voorzag ook in de begeleiding van de aanleg van een fietstunnelbak 
aan de noordzijde van de rotonde. Deze aanleg zou naar verwachting pas 
in het voorjaar of de zomer van 2008 plaatsvinden. De gemeente zou 
Archol tijdig op de hoogte brengen van de exacte startdatum, maar dit is 
uiteindelijk niet geslaagd door miscommunicatie. De kans dat bij de aanleg 
van de tunnelbak archeologische sporen verloren zijn gegaan, is overigens 
minimaal. De tunnelbak valt namelijk grotendeels samen met het reeds in 
kaart gebrachte opgravingsgebied van deelgebied 5 uit 2006 (figuur 3). 

4.3 Vraagstellingen
Doel van de begeleiding was het vaststellen van de aan- of afwezigheid van 
archeologische sporen en structuren. Gezien de landschappelijke ligging en 
de nabijheid van de voornoemde Romeinse vindplaats moest de aandacht 
vooral gevestigd zijn op de aard, opbouw en constructie van een Romeinse 
weg en eventuele begeleidende structuren zoals graven of misschien zelfs 
gebouwen. In het PvE staan de volgende vragen (per thema) centraal bij het 
onderzoek:13

13  Van Hoof 2007.
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Inhoud

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

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

2. Wat is de begrenzing van de nederzetting binnen de werkruimte van 
de rotonde en de fietstunnel? Hierbij speelt de tijdens de opgraving 
op deelgebied 5 aangetroffen noordelijke greppel een belangrijke rol. 
Is (het oostelijke traject van) deze greppel ook te volgen op de locatie 
van rotonde en fietstunnel. Onduidelijk is nu wat de functie is van de 
greppel? Heeft de greppel de nederzetting, een erf daarbinnen of een 
ruimte daarbuiten begrensd? Is de greppel watervoerend geweest? 

3. Tijdens de opgraving in deelgebied 5 van de Binnenring zijn wel 
sporen van huizen en een (nederzettings)greppel gevonden, maar geen 
waterput. Zijn er binnen het aangrenzende plangebied van rotonde en 
fietstunnel sporen van een waterput of een andere vorm van watervoor-
ziening aanwezig?

4. Het plangebied van rotonde en de fietstunnel kan mogelijk het vervolg 
van de kern van het villa-terrein bevatten. Het gebied kan echter ook 
de overgangszone vormen tussen de nederzetting en het omliggend 
buitengebied (off site). De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 
(NOaA) die zich onder andere richt op de positie van nederzettingen (in 
het bijzonder villa-terreinen) constateert dat structurerende elementen 
in het landschap nauwelijks aandacht krijgen tijdens onderzoek. 
Het plangebied kan hier aanvullend inzicht geven. Een belangrijke, 
relevante vraag uit de NOaA is welke sporen en structuren zich buiten 
de directe nederzettings- en grafveldarealen (off-site) bevinden? Zijn er 
sporen te vinden van greppelsystemen, wegen, spiekerclusters, grond-
stoffenwinning etc.?

5. Aan de rand van nederzettingen zijn vaak de akker- en weidegebieden 
van nederzettingen te vinden. Zijn er binnen het plangebied 
aanwijzingen te vinden voor de indeling van akkers en weiden in de 
vorm van bijvoorbeeld greppels? Bevat deze locatie verder nog sporen 
of vondsten die een aanvulling kunnen vormen op het beeld van de 
voedseleconomie uit de opgraving van deelgebied 5?

6. Aan de rand van nederzettingen (en langs Romeinse wegen) kunnen 
zich ook grafvelden bevinden. Zijn er (andere) aanwijzingen voor 
sporen en structuren van een grafritueel te vinden binnen het 
plangebied? 

7. In het verleden zijn al verschillende keren grafvelden opgegraven. 
De NOaA constateert helaas dat veel opgravingen incompleet zijn in 
omvang en uitwerking. Er zijn daarom nog veel lacunes op het gebied 
van grafveldonderzoek. Uit de NOaA komen dan ook verschillende 
vragen naar voren. Indien zich sporen van graven bevinden binnen 
het plangebied, wat is dan de positie van de graven of het grafveld 
binnen het cultuurlandschap? Valt de procesgang van het grafritueel 
te herleiden (uit onder anderen de voorwerpen uit de kuilvullingen? 
Zijn er resten van dierlijk bot te vinden tussen de crematies; tot welke 
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dier(elementen) behoren ze en hoe passen ze in het grafritueel? Hoe 
lokaal is het grafritueel ten opzichte van vindplaatsen in de omgeving? 
Zeldzame fenomenen binnen grafvelden, zoals brandplaatsen, 
inhumaties (waaronder baby- en kindergraven), resten van grafheuvels, 
monumentale randstructuren (en andere Gründergräber-achtige 
fenomenen) en niet-grafkuilen (offers, dumps brandstapelmateriaal, 
rituele maaltijden) verdien de nodige aandacht.

8. Aan de rand van nederzettingen kunnen zich ook sporen van (brand-
gevaarlijke) ambachtelijke activiteiten bevinden zoals structuren van 
pottenbakkersovens, ijzerwinning en -productie, houtskoolbereiding 
en grondstoffenwinning. Mogelijk behoort een nabij gelegen kuil met 
brandresten uit het proefsleuvenonderzoek tot deze categorie sporen. 
Randzones buiten de bewoonde kern van vindplaatsen hebben tot nog 
toe onvoldoende aandacht gekregen volgens de NOaA. Zijn sporen van 
dergelijk structuren aanwezig binnen het plangebied? 

9. Aan de rand van nederzettingen/het territorium (en langs Romeinse 
wegen) kunnen zich ook rituele cultusplaatsen bevinden. Zijn hiervan 
sporen terug te vinden binnen het plangebied en wat is de vorm en 
het karakter daarvan? De aandacht dient hierbij volgens de NOaA 
vooral gericht te zijn op omgreppelingen, bijzondere palenrijen 
en –configuraties, concentraties van munten (en andere metalen 
voorwerpen). Ook dierbegravingen kunnen wijzen op rituele deposities.

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

11. Welke typen structuren zijn te onderscheiden binnen de nederzetting 
(zoals woongebouwen, bedrijfsgebouwen, schuren, waterputten, kuilen, 
nederzettingsgreppels en erfgreppels)? Wat is hun onderlinge relatie?

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

13. Welke typen bouw- en constructiemethoden zijn te onderscheiden 
binnen de (gebouwen) van de nederzetting? Passen deze in een 
inheemse of in een (meer) geromaniseerde context? De opgraving van 
deelgebied 5 toont aan dat twee gebouwen binnen de nederzetting 
een belangrijke herbouwfase doormaakten, waarin een fundering op 
poeren werd gerealiseerd. Is deze verandering te koppelen aan een 
toegenomen Romeinse invloed? Zijn binnen het plangebied sporen 
of vondsten (zoals importmateriaal) aanwezig die eveneens kunnen 
wijzen op veranderingen binnen de nederzetting zoals een toenemende 
romanisering?

14. Tot wat voor type nederzetting behoort de vindplaats? Behoren 
de sporen en structuren tot een rurale nederzetting of tot een 
villa-complex? Zijn de sporen en structuren te relateren aan de Via 

Belgica?
15. Zijn er aanwijzingen voor een relatie met de villae in de regio?
16. Wat is de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksge-

bied?
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17. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid 
en wat is de conserveringstoestand van de diverse vondstcategorieën? 
Zijn op grond van de aard en de ligging van de vondsten functionele 
verschillen en ruimtelijke relaties te bepalen tussen de sporen en 
structuren? Getuigen de vondsten van een inheemse traditie of van een 
meer geromaniseerde leefwijze met Romeinse gebruiken en importma-
terialen?

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

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

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

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

5. Zijn er vondsten aanwezig in of naast weglichaam? Welke materiaalca-
tegorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid, conserveringstoe-
stand en datering van de diverse vondstcategorieën?

Onderzoeksmethode
1. In hoeverre is de in het PvE voorgestelde onderzoeksmethode efficiënt 

en doelgericht gebleken voor het onderzoeken van de onderhavige 
vindplaats?

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

locaties?

Aanbevelingen
Naast de begeleiding van de werkzaamheden ter plaatse van de rotonde en 
fietstunnel, dient de uitvoerder van het onderzoek tevens aanbevelingen 
te doen in het kader van een eventueel flankerend (Rijks-, -provinciaal- of 
gemeentelijk-) beleid voor bescherming van archeologische waarden in de 
directe omgeving van het plangebied. 
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5 Resultaten

De AB bleek zich in de praktijk te moeten beperken tot de aanleg van de 
rioolsleuf en een kijkgat in een leidingensleuf ten noordwesten hiervan. In 
totaal zijn zeven profielkolommen gedocumenteerd: zes in de rioolsleuf en 
één in een onverstoord stukje bodem ten noorden hiervan langs het fietspad 
(figuur 7). De profielen zijn van het zuidoosten naar het noordwesten 
onderzocht: landschappelijk gezien van hoog naar laag, vanuit het dal naar 
het lössplateau. Profiel 6 en profiel 7 liggen vlakbij het opgravingsgebied uit 
2006, dat zich op de rand van een dal bevindt. Daar zijn Romeinse neder-
zettingssporen aangetroffen op 40-50 cm onder maaiveld, ca 10 cm diep in 
de Bt-horizont. Het sporenniveau varieerde toen aan de zuidzijde - de zone 
van de opgraving die het dichtst bij de rotonde ligt - van 116,0 m + NAP in 
het westen tot 115,5 m + NAP in oosten. 

In profielen 2 en 3 bleek de gehele bodemopbouw van de sleuf verstoord 
(figuur 8, profiel 2). Vermoedelijk is deze verstoring veroorzaakt bij de 
aanleg van de Heerlenseweg. 
In profiel 4 bleek de bodemopbouw te bestaan uit colluvium (met 
puinbrokjes en steenkool) met daarop een recent ophogingspakket/
bouwvoor. Ter plekke van profiel 4 is in de bodem van de sleuf ook geboord 
tot 50 cm diepte. Ook dit traject bleek uit colluvium te bestaan (figuur 8, 
profiel 4). 

In profielen 1, 6 en 7 was onder de bouwvoor en/of het onderliggende 
pakket colluvium nog een (restant van de) B-horizont waar te nemen (figuur 
8). In profiel 1 lag de overgang van het colluvium naar de B-horizont op 
113,98 m + NAP. Alleen in profiel 7 en (vermoedelijk) profiel 6 bleek de 
bovenkant van de B-horizont (115,54 m + NAP) ook samen te vallen met het 
sporenniveau uit het aangrenzende opgravingsgebied (115,5 m + NAP). De 
profielen bleken echter geen archeologische sporen te bevatten.

Uit de zeven profielen van de sleuven kan men concluderen dat het cunet 
van de rotonde deels is verstoord. Dit geldt vooral voor de centrale zone van 
de rioolsleuf (figuur 7). Aan de zuid- en noordzijde is de oorspronkelijk 
bodemopbouw beter bewaard: hier is de B-horizont nog deels intact. 
Uitgaande van de NAP-waarden zouden alleen aan de noordzijde sporen 
(nog) aanwezig kunnen zijn. Deze ontbreken echter.  
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Figuur 8 
Profielen 1, 2, 4, 6 en 7 van de rioolsleuf (voor ligging, zie figuur 7)

profiel 1 profiel 2

profiel 4 profiel 6

profiel 7
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6 Conclusie en aanbeveling

Tijdens de AB van de rotonde bleken de waarnemingsmogelijkheden 
zich te beperken tot een rioolsleuf die het cunet van de rotonde diagonaal 
doorkruist. De bodemopbouw in de sleuf is deels verstoord door de aanleg 
van de Heerlenseweg en bijbehorende kabels en leidingen in het verleden. 
Daar waar tussen de verstoringen nog een originele bodemopbouw was 
waar te nemen, bleek deze grotendeels uit colluvium te bestaan. Alleen 
in het noorden van de sleuf, ter hoogte van profielen 6 en 7, is ook de 
bovenkant van een B-horizont op ca 115,5 + NAP gevonden: de diepte 
waarop in het aangrenzende opgravingsgebied Romeinse bewoningssporen 
zijn gevonden. In deze (deels) intacte profielen van de rioolsleuf zijn echter 
geen archeologische sporen of vondsten van een Romeinse nederzetting 
of villa aangetroffen. Ook aanwijzingen voor een Romeinse weg, zoals een 
grindlaag of (berm)greppeltjes, ontbraken. 

De afwezigheid van sporen of vondsten in de smalle noordelijke zone van 
de rotonde zijn geen betrouwbare basis om een (vervolg van de) Romeinse 
vindplaats in het tracé van de Heerlenseweg en de directe omgeving uit te 
sluiten. Lokale verstoringen enerzijds en waarnemingsbeperkingen van de 
AB anderzijds verhinderden een zorgvuldige, vlakdekkende en (letterlijk) 
diepgaande inspectie van het gehele plangebied van de rotonde. Antwoorden 
op de vragen uit het PvE, over bijvoorbeeld de aanwezigheid van een 
Romeinse nederzetting/villa, Romeinse weg of andere sporen en structuren 
langs een dergelijk weg, zijn dan ook niet te geven.

Uit de AB zijn twee lessen te trekken voor de toekomst:
• De gemeente dient bij toekomstige, soortgelijke ingrepen streng erop 

toe te zien dat de civiel-technische aannemer zich aan de richtlijnen uit 
het PvE en aan de vooraf gemaakte afspraken houdt.

• Bij de planning van toekomstige ingrepen ter hoogte van Leenderhof 
dient de gemeente rekening te houden met aanvullend archeologisch 
onderzoek. Dit geldt vooral voor het verwachtingsgebied van het 
villa-terrein en de Romeinse weg in het tracé van de Schaesbergerweg 
en de Heerlenseweg (figuur 4). Het onderhavige onderzoek was 
namelijk te beperkt van omvang om de verwachting van deze 
archeologische waarden adequaat te toetsen. 
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Figuren

Figuur 1 Ligging plangebied
Figuur 2 Locatie van de deelgebieden van de Binnenring.
Deelgebieden 5 t/m 8 zijn door Archol onderzocht tijdens een IVO-
proefsleuven in 2006. Naar aanleiding hiervan vond in 2006 een opgraving 
plaats in deelgebied 5 (uit: Kortlang 2006a)
Figuur 3 Opgraving deelgebied 5 (Leenderhof) met sporenoverzicht en 
projectie van de geplande rotonde en fietstunnel van de Binnenring aan 
de Heerlenseweg te Landgraaf (roze= tracé; gearceerd= fietstunnelbak en 
rioolsleuf)
Figuur 4 De verwachte omvang van het villa-terrein in deelgebied 5 
(Leenderhof) met daarbinnen de geplande rotonde. Ten zuiden hiervan zijn 
de mogelijke tracés van de Romeinse weg aangegeven (uit: Van Hoof en 
Van Wijk 2007)
Figuur 5 Rioolsleuf met kabels en leidingen
Figuur 6 Het afsteken van een profielwand door C. van der Linde (Archol 
BV)
Figuur 7 Ligging van de rioolsleuf met profielkolommen binnen het cunet 
van de rotonde
Figuur 8 Profielen 1, 2, 4, 6 en 7 van de rioolsleuf (voor ligging, zie figuur 
7)
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