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Inleiding

1.1 Aanleiding

In het kader van de herontwikkeling Limmel-Nazareth worden verscheidene 

werken gerealiseerd. Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd vanwege 

werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde op het kruispunt Meerssenerweg-

Kasteel Verduynenstraat en de aanleg van een ondergrondse doorgang onder het 

spoor. Bij de werkzaamheden wordt de Kasteel Verduynenstraat naar het noorden 

deels verlegd en verdiept. Aan de andere zijde van het spoor wordt de Balijeweg 

over enkele honderden meters verdiept en worden kabels in het gehele plangebied 

verplaatst en aangelegd.

1.2 Onderzoeksgebied

De onderzoekslocatie is aan de westzijde van de spoorwegovergang gelegen 

langs de Balijeweg. Aan de oostzijde van het spoor ligt de locatie langs de Kasteel 

Verduynenstraat (figuur 1). Door de ondertunneling van het spoor zal de ondergrond 

tot vrij grote diepte  verstoord worden. De onderzoekslocatie ligt op een hoogte van 

ongeveer 46 tot 47 meter +NAP. 

In de nabijheid van het plangebied is een archiefmelding bekend (ter hoogte van 

de spoorwegovergang) van complete kommen en kruiken.1 Dergelijke vondsten 

kunnen duiden op een Romeins graf of grafveld in de omgeving. Grafvelden uit 

de Romeinse tijd liggen over het algemeen aan wegen buiten nederzettingen of 

steden. De Romeinse weg van Maastricht naar Keulen is bij eerdere archeologische 

werkzaamheden in de omgeving aangetroffen.2 Ook Archol heeft verder naar het 

noorden in het verleden dergelijke restanten gevonden.3 De aanwezigheid van de 

1  Brakman en van der Gaauw 2011.
2  Geraeds en Schutte 2010. Ook in 2011 werd deze weg gevonden door het ADC bij de opgrav-

ing ten behoeve van een park en ride ten noorden van de Balijeweg (nog niet gepubliceerd, 
voor mededeling zie Brakman en van der Gaauw 2011).

3  Meurkens, Heunks en van Wijk 2009.
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Figuur 1 
Ligging onderzoeksgebied.
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Romeinse weg en een eventueel bijbehorend grafveld ter hoogte van de onderzoekslo-

catie kan dan ook verwacht worden. De precieze locatie van de Romeinse weg is echter 

niet bekend. De mogelijke aanwezigheid van de Romeinse weg heeft het bevoegd 

gezag doen besluiten voor enkele delen van het plangebied Limmel-Nazareth een 

Definitief Archeologisch Onderzoek uit te laten voeren. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Het onderzoek is conform het Programma van Eisen4 uitgevoerd. Op locatie bleek 

het te onderzoeken areaal kleiner dan voorgesteld in het PvE door de aanwezigheid 

van kabels in de ondergrond en vervuilde bovengrond. Het onderzoek is gestart op 

maandag 17 oktober en werd afgerond op woensdag 19 oktober. Het onderzoek heeft 

op drie locaties plaatsgevonden: de locatie aan de Balijeweg aan de noordkant van 

de spoorwegovergang (put 1); locatie aan de Kasteel Verduynenstraat (put 2); en een 

locatie nabij de in aanleg zijnde rotonde op de kruising van de Meerssenerweg en de 

Kasteel Verduynenstraat (put 3).

Het veldteam bestond uit 2 medewerkers van Archol en 1 extern ingehuurde 

veldtechnicus, iemand met veel archeologische ervaring in de regio Maastricht. Mevr. 

A. Brakman trad voor de gemeente Maastricht op als bevoegd gezag. Contactpersoon 

voor de opdrachtgever (gemeente Maastricht) was dhr. H. Thewissen.

Soort onderzoek:

Projectnaam: Herstructurering Limmel-Nazareth

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 17-19 oktober 2011

Periode van uitvoering uitwerking: 20 oktober 2011-12 januari 2012

Provincie: Limburg

Gemeente: Maastricht

Plaats: Maastricht

Toponiem: Limmel-Nazareth

Coördinaten gebied: 177.800/319.400

Opdrachtgever: Dhr. H. Thewissen (gemeente Maastricht 

en Prorail)

Bevoegd gezag: Drs. A. Brakman (gemeente Maastricht)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 48820

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): niet van toepassing

ARCHIS-waarnemingsnummer(s): niet van toepassing

Beheer en plaats van documentatie en 

vondsten:

Depot gemeente Maastricht

Geomorfologie:   matig diep dal

Bodem:    

 

rivier kleigrond

4  Brakman & van der Gaauw 2011.

Tabel 1 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Doel van het onderzoek is het documenteren en veiligstellen van archeologische 

sporen en vondsten die bij de werkzaamheden verloren gaan. Daarnaast is het 

de bedoeling de landschappelijke eenheden en hun ontstaanswijze in kaart te 

brengen en daarmee de archeologische potentie. Hierbij geldt het Wetenschappelijk 

Onderzoekskader (WOK) als uitgangspunt.5

2.2 Vraagstellingen

De vragen zijn voornamelijk gericht op de aanwezigheid van de Romeinse weg en de 

opbouw hiervan. Omdat naast de Romeinse weg een grafveld verwacht kan worden 

zijn tevens vragen toegevoegd die betrekking hebben op het grafritueel. Op basis van 

vondstmeldingen wordt prehistorische- en middeleeuwse bewoning niet of nauwelijks 

verwacht. Daarom wordt minder aandacht besteed aan deze periodes. Voor de gehele 

vraagstelling en de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar paragraaf 8.3.

5  Hessing et al. 2007.

2 
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Methodiek veldwerk

3.1 Methodiek fysische geografie

In put 1 zijn drie profielen gezet om inzicht te krijgen in de geologische opbouw van 

het terrein. De profielen zijn gegraven tot op het grondwaterniveau. In geen van 

de profielen is daarbij het grindterras aangetroffen. In profiel 1 is vermoedelijk een 

geultje aangesneden. Op deze locatie is het profiel uitgebreid om een breder inzicht 

in de bodemopbouw te krijgen. Ter hoogte van put 2 was de bovengrond van de 

aangrenzende delen niet gesaneerd. Daarom was het verboden deze grond te roeren 

en kon het profiel niet volledig in kaart worden gebracht. Daarom zijn profielen gezet 

in de put zelf, op deze locaties was bovengrond al verwijderd. Ook in put 3 bevond 

zich nog vervuiling in de bovengrond. Vanwege civiele werkzaamheden kon slechts 

één profiel in deze put gezet worden. Bij het zetten van het profiel werd de huidige 

bouwvoor niet afgestoken i.v.m. de vervuiling. Aan de verschillende stratigrafische 

eenheden in de profielen zijn laagnummers toegekend welke hieronder beschreven zijn 

(tabel 2).

Laagnummer Verklaring

S5000 Recente bouwvoor, onderste niveau is een puinlaag

S5010 Oude rivierklei, bruin Ks3/4, fluviatiele afzetting, gerijpt

S5020 Oude rivierklei, lichter bruin Ks3/4, fluviatiele afzetting

S5025 Grindsnoeren/concentraties binnen het fluviatiele pakket

S5030 Gelaagd fluviatiel pakket van zand en kleilagen

S5040 Grof grind, terrasafzetting

3.2 Methodiek opgraving

Het archeologisch onderzoek zou oorspronkelijk 2000 m2 omvatten. Op locatie 

bleek het te onderzoeken areaal echter beperkter van omvang vanwege de ligging 

van kabels en leidingen, delen vervuilde bovengrond en aanwezige infrastructuur 

(speelveld) en bomen. Uiteindelijk kon 1070 m2 archeologisch worden onderzocht 

(zie figuur 2). Per put zijn in de volgende paragraaf de resultaten en opgetreden 

beperkingen beschreven. 

Op alle drie de locaties is één sporenvlak aangelegd. Op de locatie van put 2 en 3 was 

het terrein grotendeels gesaneerd. Als gevolg van de sanering was hier de bovengrond 

grotendeels verwijderd. De vlakaanleg heeft zich bij put 2 en 3 gericht op het leesbaar 

maken van het vlak. Vanwege weersomstandigheden en omringende en al uitgevoerde 

werkzaamheden was vooral in put 2 het vlak verstoord (als gevolg van aan- en 

afrijden van grote machines). De archeologische werkzaamheden zijn in goed overleg 

met de civiele aannemer uitgevoerd. Hierdoor zaten de archeologische en civiele 

werkzaamheden elkaar op geen enkel punt in de weg.

Tabel 2 
Verklaring gebruikte laagnummers 

3  
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Landschappelijk kader

E. Heunks

Het plangebied ligt in de overstromingsvlakte van de Maas. In het begin van 

het Holoceen bestond het gebied uit een vlechtende riviervlakte met grindrijke 

afzettingen. Deze afzettingen worden tot het terras van Geistingen gerekend; het 

jongste en laagst gelegen laat-pleistocene terrasniveau. Het terras kent thans een 

relatief grote verbreiding en reikt vanaf de Maas in het westen tot aan het hoger 

gelegen Terras van Mechelen aan de Maas in het oosten. Buiten geulinsnijdingen, 

grindeilanden en terrasrugrestanten ligt de top van het grindrijke terras in deze vlakte 

op een gemiddelde hoogte van ongeveer 43,0 m +NAP.6 Ruggen en geulen hebben in 

deze vlakte globaal een zuid-noord oriëntatie en zijn kenmerkend voor het vlechtende 

karakter van de Maas in deze periode. 

Al in het vroeg Holoceen concentreert de Maas zich in één insnijdende hoofdgeul (de 

huidige Maas) waarbij de riviervlakte werd verlaten en een bodem werd gevormd. 

In de lagere delen van de overstromingsvlakte; de geulen, vormde zich een venige 

bodem. Iets noordelijk van het plangebied nabij Rothem is deze laag op basis van 

pollen gedateerd in het preboreaal (figuur 3).7 Ook zuidelijker in de bebouwde kom 

van Maastricht is tijdens proefboringen in het tracé van de N2 een vergelijkbare laag 

vastgesteld die gedateerd is in het preboreaal-boreaal.8 Op de hogere delen heeft de 

bodemvorming zich beperkt tot de vorming van een zwakke laklaag.9 Hoewel de over-

stromingsfrequentie aan het begin van het Holoceen snel afnam bleven de vlechtende 

geulen in de vlakte deel uitmaken van de waterafvoer bij hoge waterstanden van de 

Maas. Vanuit deze geulen en de Maas slibde de vlakte geleidelijk op. Ter hoogte van 

Itteren is vastgesteld dat in deze periode een aanzienlijk deel van het holocene dek is 

gevormd.10 

Verdere insnijding van de Maas en verbossing van het landschap leidden tot een 

afname van de sedimentatie en de vorming van een tweede humeuze bodem. Bij 

verschillende archeologische onderzoeken in de dalvlakte is deze bodem aangetroffen. 

Deze is op verschillende locaties gedateerd op (vroeg) Atlanticum, samenvallend 

met een klimaatoptimum. De lagere delen van het landschap; de geulen van het 

oorspronkelijk vlechtende systeem lijken in deze periode volledig dicht te groeien met 

de vorming van een venige laag. Geleidelijke ontbossing van het achterland vormt 

vermoedelijk de sturende factor in een geleidelijke toename van de sedimentatie vanaf 

de tweede helft van het neolithicum (begin Subboreaal). Met name in lagere delen 

van de dalvlakte treedt in deze periode sedimentatie op waardoor de oorspronkelijke 

reliëfverschillen verder worden genivelleerd.11 Op de hogere delen is de sedimentatie 

beperkt als gevolg waarvan op veel plaatsen in de dalvlakte neolithische /prehistorische 

vondsten vrijwel dagzomen. Vanaf de late middeleeuwen treedt er als gevolg van 

grootschalige ontbossing versnelde sedimentatie op vanuit het achterland waarbij de 

lagere delen van de dalvlakte verder opgevuld raken met siltrijke sedimenten. 

6  Zuidhoff in: Hazen & Vanneste, in prep.
7  Meurkens et al. 2009.
8  Haaster 2005.
9  Meurkens & Tol 2011.
10  Meurkens & Tol 2011.
11  Meurkens & Tol 2011.

4 
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Tijdens een archeologisch onderzoek langs de spoorlijn circa 1000 meter ten 

noordoosten van het plangebied (onderzoekslocatie: P+R Limmel)  is bovenstaande 

geologische reconstructie voor dit deel van de Maasvlakte nader genuanceerd.12 

Opvallend is de vaststelling van een geulinsnijding die doet vermoeden dat delen van 

de dalvlakte na de vroeg-boreale stilstandsfase tijdelijk weer actief deel uitmaakte 

van de Maasafvoer. De actieve fase van deze geul, wordt onder ander op basis van 

archeologische vondsten en doorsnijding van de de vroeg-boreale bodem gesteld 

op boreaal. De geul had een accumulatief karakter waarbij beddingafzettingen en 

omliggende oeverafzettingen werden gevormd. Na de actieve fase (begin Atlanticum) 

nam de sedimentatiesnelheid geleidelijk af. Buiten de geul is een ca. 1 m dik pakket 

siltige/zandige klei afgezet met één of twee  bodemhorizonten. In deze periode, het 

midden- tot laat-mesolithicum, konden mensen zich vestigen in het gebied. Vanaf 

het einde van het mesolithicum lijken er weinig overstromingen meer geweest in het 

gebied. Aan het einde van de middeleeuwen heeft een oude Maasarm (de Heugemse 

geul) gediend als wateroverlaat. Bij hoge waterstanden overstroomde de maas op 

natuurlijke wijze waarbij jonge klei werd afgezet. Deze zogenaamde Heugemse 

overlaat heeft aan de westzijde van het plangebied gelegen (zie bijlage 3.10 uit het 

WOK). Er zijn echter geen eenduidige overlaatafzettingen aangetroffen. 

De oriëntatie van de vastgestelde geul (onderzoekslocatie: P+R Limmel) lijkt op basis 

van de proefsleuven en het oppervlaktereliëf (AHN) zuid-noord.13 Het ruimere verloop 

van de geul is niet duidelijk. Opvallend in dit verband is dat tijdens het archeologisch 

proefsleuvenonderzoek nabij Rothem nog circa 750 meter noordoostelijker een geul 

12  Hazen & Vanneste, in prep.
13  Hazen & Vanneste, in prep.

Figuur 3 
Overzicht van in de tekst genoemde projecten 
nabij het plangebied op het actuele reliëf 
(bron: www.ahn.nl)
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met een vergelijkbare datering is aangetroffen.14 Deze geul lijkt echter geen deel uit 

te hebben gemaakt van de Maasafvoer maar onderdeel te hebben uitgemaakt van 

de Geul-delta juist in de monding van het Geuldal in de Maasvlakte. Mogelijk betreft 

het (toevalligerwijs!) een en dezelfde geul maar waarschijnlijker is dat er veel meer 

holocene geulsystemen in de dalvlakte zijn te onderscheiden.

14  Meurkens et al. 2009.
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Archeologie en historische kader

L. Meurkens

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de vindplaats in een archeologisch kader geplaatst. Daarbij 

wordt in eerste instantie de regionale archeologische context geschetst. Vervolgens 

wordt ingezoomd op de locale context waarbij de uit het gebied bekende vindplaatsen 

worden behandeld. Bij de samenvatting van de archeologische kennis van het 

zuidelijke Maasdal ligt de nadruk op die archeologische perioden waaruit het 

leeuwendeel van de aangetroffen resten afkomstig is. Dit zijn de late bronstijd, ijzertijd 

en Romeinse tijd. Het neolithicum, de middeleeuwen en nieuwe tijd, waarin sprake 

was van veel minder intensieve activiteiten in het onderzoeksgebied, komen in dit 

hoofdstuk slechts kort aan bod. 

5.2 De regionale archeologische context: Maastricht en het zuide-
lijke Maasdal

5.2.1 Prehistorische bewoning 

Het begin van het neolithicum in zuid-Limburg en in Nederland in het algemeen wordt 

gemarkeerd door de vestiging van landbouwers in dit gebied rond 5300 v.Chr. Hun 

cultuur, de lineaire bandkeramiek (LBK) is vernoemd naar het met karakteristieke 

motieven versierde aardewerk. Ze vestigden zich aanvankelijk op de vruchtbare 

lössgronden. Een grote concentratie nederzettingen bevindt zich bij Stein, Elsloo 

en Sittard.15 Binnen de gemeente Maastricht zijn op de lössgronden verschillende 

nederzettingsterreinen uit de periode bekend, waaronder enkele recent onderzochte 

vindplaatsen op het Lanakerveld.16 Lange tijd werd gedacht dat de kleigronden op 

het laagterras van de Maas gedurende het vroege neolithicum  niet bewoond werden. 

Recent zijn echter zowel bij Itteren als bij het noordelijker gelegen Nattenhoven sporen 

van nederzettingsterreinen uit de LBK op het laagterras gevonden.17 Vindplaatsen uit 

het late neolithicum zijn nauwelijks aangetroffen in de regio.18 Het is echter mogelijk 

dat een deel van het niet duidelijk dateerbare vuursteen dat op veel plekken op 

het laagterras gevonden wordt uit deze periode afkomstig is. Gidsartefacten, zoals 

bijvoorbeeld laatneolithisch bekeraardewerk, ontbreken echter in het geheel.

Ondanks vele vondstmeldingen is de kennis over de brons- en ijzertijd in het zuidelijke 

Maasdal en in zuid-Limburg in het algemeen feitelijk nog vrij beperkt.19 

Bewoningssporen en graven uit de vroege en midden-bronstijd zijn zeldzaam. De 

belangrijkste sporen uit de vroege bronstijd zijn gevonden te Neerharen-Rekem 

(België) aan de overzijde van de Maas bij Itteren. In de late bronstijd komt er 

verandering in het beeld van een vrij onzichtbare bewoning in zuid-Limburg. Er zijn 

verschillende nederzettingsterreinen bekend uit deze periode, waarbij het vaak echter 

alleen om verspreide sporen met vondstmateriaal gaat. Eenduidige huisplattegronden 

15  Modderman 1985.
16  Meurkens & Van Wijk 2008.
17  Brounen & Rensink 2006; Amkreutz 2004.
18  De Boe et al. 1992, 481.
19  Zie Van Hoof 2008 voor de stand van zaken met betrekking tot kennis over de late prehistorie 

in Limburg.

5 
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of erven zijn nog niet aangetroffen. In zuid-Limburg zijn verschillende nederzettings-

terreinen uit de vroege en midden-ijzertijd bekend. Daaronder bevinden zich echter 

slechts zeer weinig vindplaatsen waarop daadwerkelijke huisplattegronden gevonden 

zijn.20 De meeste voorbeelden van bewoningsresten zijn bekend uit noord-Limburg. 

Over de overgang van ijzertijd naar de Romeinse tijd is eveneens maar weinig bekend. 

Grafvelden uit de midden- en late ijzertijd zijn iets beter bekend dan nederzettingen uit 

die periodes. Toch is het aantal grafvelden beduidend lager dan grafvelden uit de late 

bronstijd en vroege ijzertijd. 

5.2.2 De Romeinse tijd 

Bewoning
Tegenover de wat magere sporen van bewoning in de late ijzertijd staat een intensieve 

bewoning van het gebied in de Romeinse tijd. De kennis over de Romeinse tijd in 

het zuidelijke Maasdal was lange tijd grotendeels gebaseerd op onderzoek in de 

binnenstad van Maastricht dat in deze periode als regionaal centrum aangeduid kan 

worden. In de 1e eeuw n.Chr. werd hier ter hoogte van een belangrijke overgang over 

de Maas een nederzetting gesticht. De aanwezigheid van een (houten) brug is voor 

deze periode aangetoond. In de laat-Romeinse tijd neemt het strategisch belang van 

deze brug toe door de politieke crises waaronder het Romeinse rijk in die tijd gebukt 

ging. Dit culmineert in de 4e eeuw in de aanleg van een stenen castellum rond de brug, 

waarvan verschillende delen onderzocht zijn.21

Over de bewoning in het achterland van Maastricht is veel minder bekend. Uit 

vondstmeldingen is echter duidelijk dat er rond Maastricht een groot aantal Romeinse 

villa’s gelegen heeft. Hiervan is er echter geen één door middel van een opgraving 

onderzocht. Meestal gaat het om meldingen van dakpannen en ander Romeins 

vondstmateriaal aan het oppervlak, op basis waarvan de aanwezigheid van een 

Romeinse villa verondersteld wordt.22 Er zijn echter ook verschillende plaatsen waar 

met zekerheid is vastgesteld dat er zich een villaterrein bevond.  Op het villaterrein 

Borgharen-Pasestraat zijn verschillende vertrekken en muurresten van een stenen 

gebouw blootgelegd.23 Twee van de vertrekken waren voorzien van een zogenaamd 

hypocaustum: een vloerverwarmingssysteem. Net over de grens in België, in 

Neerharen-Rekem, ontwikkelde een vroeg-Romeinse inheemse nederzetting zich aan 

het eind van de 1e eeuw tot een villaterrein met stenen hoofdgebouw.24 

 Buiten de villa’s met in steen uitgevoerde gebouwen zijn ook verschillende Romeinse 

nederzettingen zonder steenbouw bekend zoals in Smeermaas en Veldwezelt (beide 

net over de grens in België). De laatste vindplaats bestond uit een omgreppelde 

nederzetting bestaande uit twee clusters huisplattegronden van het Alphen-Ekeren 

type en enkele, vermoedelijke drenkpoelen.25 Het al genoemde onderzoek op het 

Lanakerveld bij Maastricht heeft de aanwezigheid van een vergelijkbaar nederzettings-

terrein aangetoond (vindplaats 18).26

20  Van Hoof noemt 8 tot 12 huisplattegronden voor de vroege ijzertijd en 3-8 plattegronden 
voor de midden-ijzertijd (Van Hoof 2008). 

21  Panhuysen 1996, 58.
22  Panhuysen 1996.
23  Hulst & Dijkman 2000.
24  De Boe et al. 1992.
25  Pauwels 2007.
26  Meurkens & Van Wijk 2008.
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Het wegennet 
Het Romeinse wegenstelsel rond Maastricht is in grote lijnen bekend. De belangrijkste 

verbinding was de Via Belgica,27 die Boulougne-sur-Mer via Tongeren, Maastricht en 

Heerlen met Keulen verbond. Deze weg doorkruiste het centrum van Maastricht en 

vervolgde in oostelijke richting vermoedelijk grotendeels het tracé van de huidige 

Meerssenerweg. Direct archeologisch bewijs voor de aanwezigheid van de weg is 

tot nu toe echter vrij mager. Recent onderzoek in het tracé van de toekomstige A2 

Passage langs de Meerssenerweg heeft geen resten van de Via Belgica opgeleverd. Wel 

is de aanwezigheid van twee secundaire wegen, zogenaamde diverticula aangetoond 

die waarschijnlijk op de hoofdweg aansloten.28 Iets ten noorden van deze locatie 

is bij de archeologische begeleiding van werkzaamheden aan een waterleiding wel 

hout gevonden dat met deze weg geassocieerd is. Het zou hier gaan om de houten 

fundering van de weg, die op deze locatie een drassige zone moest overbruggen.29 Ten 

noorden van de villa Meerssen-Onderste Herkenberg is door Habets in de 19e eeuw een 

Romeinse weg gevonden, waarbij het vermoeden bestond dat het om de Via Belgica 

ging.30 Ten zuidwesten van Meerssen, bij Houthem is de weg ook waargenomen.31  

27  Via Belgica is een moderne benaming.
28  Meurkens et al. 2009.
29  Ter hoogte van kasteel Poelsoord. Mondelinge mededeling G. Soeters, Maastricht.
30  De Groot 2005.
31  De Groot 2005.

Figuur 4 
Romeins Maastricht en omgeving (naar 
Panhuysen 1996, fig. 2): 
1 = weg (aangetoond); 
2 = weg (verondersteld); 
3 = bewoningskern in het centrum van 
Maastricht; 
4 = bouwresten; 
5 = villa; 
6 = afzonderlijke graven; 
7 = grafveld; 
8 = tumulus; 
9 = steengroeve; 
10 = ommuring van 1229.
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 De aanwezigheid van een tweede belangrijke weg die Maastricht met Nijmegen 

verbond, wordt al lang verondersteld, maar is nog nooit onomstotelijk vastgesteld. De 

weg zou vanuit Maastricht in noordelijke richting lopen en daar grotendeels het tracé 

van de huidige Brusselseweg volgen. In noordelijke richting liep de weg verder door het 

Maasdal langs Borgharen en Itteren (maar op de westelijke Maasoever). 

Grafvelden rond Maastricht
Over de Romeinse grafvelden van Maastricht is erg weinig bekend. We beschikken 

voornamelijk over 19e-eeuwse meldingen van graven en toevalsvondsten. 

Uit de oude meldingen kan worden opgemaakt dat zich langs de weg van Maastricht 

naar Keulen twee langgerekte zones met begravingen hebben bevonden. Eén van de 

grafvelden bevond zich ten westen van de stad tussen het Vrijthof en de oostelijke 

helft van de Brusselsestraat. Het tweede grafveld lag ten noordoosten van Maastricht 

tussen de Sint-Martinuskerk in Wyck en de oude dorpskern van Limmel.32

Buiten deze twee grafvelden, waar de inwoners van het Romeinse Maastricht werden 

begraven, zijn er verder van Maastricht af ook een flink aantal (meldingen van) graven 

bekend. Deze graven horen gezien de afstand tot Maastricht vermoedelijk tot nog 

onbekende landelijke nederzettingen of villaterreinen. Bij recent onderzoek in het tracé 

van de A2 Passage bij Maastricht zijn bijvoorbeeld vier graven uit de 1e en 2e eeuw 

n.Chr. gevonden. De graven bevinden zich aan weerszijden van de Meerssenerweg, 

dus vermoedelijk langs de Romeinse weg. Het proefsleuvenonderzoek bij Borgharen 

in het kader van de Maaswerken leverde ook enkele vermoedelijke crematiegraven 

uit het midden van de 1e eeuw n.Chr. op, hoewel daadwerkelijke crematieresten niet 

gevonden werden. Het gaat om minimaal twee slecht geconserveerde  graven, die  

verschillende gefragmenteerde stukken vaatwerk bevatten.33

5.2.3 De middeleeuwen en nieuwe tijd 

De vroege middeleeuwen
Het onderzoek naar de vroege middeleeuwen in de regio, heeft zich net als voor de 

Romeinse tijd het geval was, voornamelijk geconcentreerd op de stad Maastricht. 

Het is aannemelijk dat de 4e-eeuwse versterking rond de brug over de Maas in de 

aanloop naar de middeleeuwen continu bewoond bleef. Vanaf de 6e eeuw is het in 

ieder geval duidelijk dat Maastricht een belangrijk economisch centrum in de regio 

was.34 De meeste vindplaatsen uit deze periode, waaronder bewoningsresten, sporen 

van ambachtelijke activiteiten en grafvelden bevinden zich dan ook in het centrum van 

Maastricht en dan met name binnen en rondom de begrenzing van de Romeinse stad.  

Er is maar beperkt inzicht in de landelijke bewoning gedurende de vroege 

middeleeuwen. Onze kennis is voornamelijk afkomstig uit grafvelden. 

Vroegmiddeleeuwse nederzettingsterreinen zijn nauwelijks bekend. 

De middeleeuwen en nieuwe tijd
Ook voor de jongste perioden geldt dat veel onderzoek is gedaan in de stadskern van 

Maastricht. Daarbuiten is veel minder bekend. Het betreft dan grotendeels meldingen 

van losse vondsten en een enkele middeleeuwse huisplaats of kasteelterrein. 

32  Panhuysen 1996.
33  Van de Graaf & De Kramer 2005.
34  Dijkman 1999.
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5.3 De lokale context: onderzoeksgebied Balijeweg en Kasteel 
Verduynstraat

In de direct omgeving zijn slechts enkele waarnemingsmeldingen bekend. Naar het 

zuiden zijn meerdere waarnemingen bekend, waaronder twee meldingen met graven 

en crematies.35 In dezelfde omgeving is tevens een neolithische bijl gevonden.36 Naar 

het oosten is een Romeinse hypocaustumtegel gevonden. Alle vondsten zijn in de 19e 

of het begin van de 20e eeuw gedaan waardoor de precieze locatie in twijfel getroffen 

moet worden. Andere vondsten zijn niet bekend. Op basis van de crematiegraven en 

het feit dat op andere locaties de Romeinse weg is aangetroffen wordt verondersteld 

dat de Meerssenerweg het oude tracé vormt van de Romeinse weg richting Keulen. 

Deze weg kan in het onderzoeksgebied dan ook verwacht worden.37

35  Waarnemingsnummers: 37529 en 37530. Nummer 37582 is een losse Romeinse vondst. 
36  Waarnemingsnummer: 32088.
37  Brakman en van der Gaauw 2011.
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

E. Heunks

Met uitzondering van een vermoedelijke geulinsnijding (profiel 1 oostzijde) vertonen 

de drie profielen een redelijk vergelijkbare sedimentaire opbouw. Onder de bouwvoor 

en het plaatselijk voorkomende puinniveau (de 5000-laag) bevindt zich een fluviatiel 

pakket bestaande uit gerijpte, roodbruin verkleurde (verbruinde) homogene sterk 

tot uiterst siltige klei (Ks3/4, laag 5010 – oude rivierklei). De afzettingen daaronder, 

de 5020-laag, bestaat eveneens uit  sterk tot uiterst siltige klei, maar vertoont gley-

verschijnselen (vlekkerigheid, ijzer- en mangaanconcreties) en is minder gerijpt. 

Opvallend is het voorkomen van grindbanden in de fijnkorrelige 5010- en 5020-laag. Op 

grotere diepte (circa 100 cm –Mv) wordt het profiel zandiger met een fijne laminatie 

van relatief siltrijke en zandrijke afzettingen. Deze 5030-laag vormt de basis van het 

holocene dek en ligt direct op de grindrijke afzettingen van het Geistingenterras. De 

top van dit grind vertoont lokale variatie met in put 2 plaatselijk een relatief hoog 

voorkomen (<1,0 m –Mv). In dit hogere deel ontbreekt de gelaagde zandrijke basisaf-

zettingen (laag 5030) en liggen de siltrijke kleiige afzettingen direct op het terrasgrind. 

Wel wordt de basis van het kleipakket gekenmerkt door (verspoelde) kiezels, grind en 

rolstenen. 

In profiel 1 is vermoedelijk een geulinsnijding aangesneden. Op deze locatie is het 

profiel uitgebreid om een breder inzicht in de bodemopbouw te krijgen (figuur 6). Het 

profiel vertoont een onregelmatige scheve west-oost gelaagdheid van meer en minder 

grindrijke afzettingen en een  grindrijke basis. Meest westelijk komt deze basis vrij steil 

omhoog richting bouwvoor. De grindrijke basis ligt hier zeer abrupt op de reguliere 

gelaagde basisafzettingen (de 5030-laag). Meest oostelijk duiken de grindhoudende 

lagen steeds steiler weg en gaan tenslotte abrupt over in een horizontaal gelaagd 

siltrijk pakket zonder grind. Op basis van het verloop van de lagen en de grindrijke 

Figuur  5 
Onthoofd profiel put 2. De bovenste helft van 
het holocene kleidek is roodbruin verkleurd als 
gevolg van bodemvorming. Op circa 100 cm 
beneden maaiveld gaat het kleidek vrij abrupt 
over in de grindrijke terrasafzettingen.

6 
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basis lijkt het hier te gaan om een in korte tijd en met veel energie gevormde insnijding 

met een snelle oostwaartse verplaatsing die vervolgens als restgeul veel geleidelijker 

opgevuld is geraakt met siltrijke afzettingen. De oriëntatie van de geul lijkt globaal 

zuid-noord. 

Er zijn geen directe veldwaarnemingen gedaan die een indicatie kunnen geven aan 

de datering van de geul. Archeologisch vondstmateriaal in de geulvulling ontbreekt 

en ook ontbreken dateerbare sporen. Wel lijkt de opbouw van de geul duidelijke 

parallellen te vertonen met noordelijker aangetroffen geulen en is op grond daarvan 

een vroeg- tot midden holocene datering waarschijnlijk.38 

De beschreven profielopbouw past redelijk in het beeld van dit deel van het Maasdal. 

Duidelijke aanwijzingen voor jonge overlaat-afzettingen (jonge rivierklei) ontbreken, 

maar daarbij moet de gemeld worden dat de waarnemingsomstandigheden ten 

aanzien van het bovenste deel van het natuurlijke pakket niet optimaal waren als 

gevolg van de vele verstoringen.  

38  Hazen & Vanneste, in prep.; Meurkens et al. 2009.

Figuur 6 
Put 1, noordprofiel oostzijde (profiel 1.91.1). 
Geulvulling van een vermoedelijk vroeg- of 
midden-holocene geulinsnijding.
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Archeologische resultaten

Het sporenvlak in put 1 is aangelegd onder de aanwezige bouwvoor en puinlaag in de 

top van het fluviatiele kleipakket (S5010). In de put is een aantal sporen aangemerkt. 

Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal, bestaand uit puin en plastic, is 

geconcludeerd dat het recente zijn. 

Put 2 was als gevolg van de sanering grotendeels verstoord. De bovengrond 

was verwijderd en in de put waren bandensporen zichtbaar van machines. Het 

archeologisch onderzoek heeft ook hier weinig opgeleverd. In de profielen was 

zichtbaar dat S5010/S5020 hier overgaat in een laag grof grind (S5040) van de 

terrasafzetting. De aangetroffen verkleuringen in deze put bevatten wederom recent 

afval en moeten als archeologisch oninteressant beschouwd worden.

Voor put 3 geldt hetzelfde als put 1 en 2: geen archeologische resten en enkele recente 

sporen met plastic en puin.

Conclusie
Het archeologisch onderzoek heeft niet de verwachtte resultaten opgeleverd. Vooraf 

werden Romeinse graven of een grafveld verwacht en mogelijk aanwijzingen voor een 

Romeinse weg. Het onderzoek heeft echter geen vondsten en evenmin archeologisch 

relevante sporen opgeleverd. De enige sporen die zijn aangetroffen kunnen direct 

gekoppeld worden aan het aanwezige puinniveau in de recente bouwvoor. De laag 

bestaat uit een mix van afval (waaronder cement, glas en plastic) en grof grind. 

Ondanks de geringe omvang van het onderzoek is het wel mogelijk gebleken de 

bodemopbouw in kaart te brengen. In de ondergrond bevindt zich een terrasafzetting 

bestaande uit grof grind. De diepte waarop deze afzetting voor komt, varieert binnen 

het onderzoeksgebied. In put 2 zit het grind beduidend hoger dan put 1 en 3. Deze ter-

rasafzettingen zijn op het hoge deel (put 2) afgedekt door kleiige afzettingen (Ks3/4), 

terwijl deze in de lagere delen (put 1 en 3) gescheiden zijn door een gelaagd pakket 

(bestaand uit klei en zand).  
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Figuur 7 
Sporenkaart met in het rood alle recente 
verstoringen
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Synthese

8.1 Biografie van de vindplaats

Deze vindplaats heeft geen archeologische restanten opgeleverd. De Romeinse weg 

die verwacht werd is niet aangetroffen. Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat 

de Meerssenerweg het oude tracé van de Romeinse weg volgt en op basis van een 

waarneming van een Romeins grafveld in de buurt. Deze waarneming is al gedaan in 

de 19e eeuw op de kruising van de spoorbaan en de kasteel Verduynenstraat/Balijeweg. 

Het onderzoek vond plaats aan de westzijde van de Meerssenerweg, de Romeinse 

weg kan heel goed iets meer naar het oosten liggen. Bovendien is de trefkans in een 

dergelijke klein onderzoeksgebied vrij klein. 

Opvallend genoeg is bij de vlakaanleg geen enkele vondst gedaan. Ook de geul is 

volledig schoon opgevuld. Door het ontbreken van vondstmateriaal is het lastig de 

geul te dateren, op basis van het uiterlijk lijkt deze in het vroeg- of midden van het 

holoceen te plaatsen. Het volledig ontbreken van vondstmateriaal op deze locatie 

geeft aan dat in het verleden hier geen bewoning is geweest. Ook aanwijzingen voor 

off-site archeologie zijn niet aangetroffen. De verstoringsgraad van de bovengrond 

kan hier mee te maken hebben, maar diepe kuilen zijn eveneens niet aangetroffen. 

Waarschijnlijk is er altijd weinig antropogene activiteit geweest. Een reden hiervoor 

is moeilijk te geven. Mogelijk kan dit in verband gebracht worden met de aanwezige 

(rest)geul in het gebied en is het altijd drassig geweest. Uit de omgeving is bekend dat 

de Romeinse weg op palen gefundeerd was i.v.m. de drassige omstandigheden.39 Dit 

geeft echter geen uitsluitsel, verder naar het noorden werd voor de Romeinse weg 

alleen een grindlichaam gebruikt.40 Een duidelijk antwoord voor het ontbreken van 

archeologische resten is daarom niet te geven.

8.2 Beantwoording onderzoeksvragen

- Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische lagen, vondsten, sporen en 

structuren, zowel horizontaal als verticaal/stratigrafisch en wat is de onderlinge 

samenhang.

Archeologische sporen en vondsten zijn niet aangetroffen. 

- Zijn er en zo ja welke, structuren op de vindplaats aanwezig (huizen, bijgebouwen, 

waterputten, wegen)?

Tijdens het onderzoek zijn geen structuren gevonden.

- Welke materiaalcategorieën  zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid per site?

Tijdens het onderzoek zijn geen vondsten gedaan.

- Welke is de relatie tussen de aangetroffen archeologie en de directe landschappelijke 

omgeving?

Het ontbreken van archeologische resten kan te maken hebben met de drassigheid 

van het gebied. Aanwijzingen hiervoor zijn er nauwelijks, de vraag is daarom lastig te 

beantwoorden.

39  Geraeds en Schutte 2010, (nog niet gepubliceerd, voor mededeling zie Brakman en van der 
Gaauw 2011).

40  Brakman en van der Gaauw 2011.

8
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- Op welke diepte worden archeologische resten of lagen aangetroffen en hoe kunnen 

deze in de tijd geplaatst worden?

Het archeologisch vlak bevond zich ongeveer 50-60 cm onder het maaiveld.

- Wat is de conserveringstoestand van de aangetroffen archeologie?

Deze vraag kan niet beantwoord worden omdat geen archeologische resten gevonden 

zijn.

- Zijn er in het terrein organische afzettingen aanwezig die mogelijk monsters voor 14C 

en paleoecologische onderzoek opleveren en zo ja, wat is op grond van hetgeen thans 

bekend is van de landschapsgenese de verwachte ouderdom?

Er zijn geen organische afzettingen gevonden.

- Om welke complextype gaat het hier? Wat voor een type sites en off-site patronen 

kunnen worden onderscheiden en hoe laten deze zich ruimtelijk begrenzen?

Er is geen site aangetroffen, de vraag kan niet beantwoord worden.

- Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site patronen) in de zin van wegen, 

percelering, akkers, houtwallen, grondstofwinning, vennen, etc.?

Er zijn geen off-site patronen gevonden.

- Kunnen eventuele vuursteenconcentraties aan sporen gekoppeld worden?

Er zijn geen vuursteenconcentraties gevonden.

- Wat is de herkomst van de aangetroffen vuursteen?

Er is geen vuursteen aangetroffen.

- Indien verbrand vuursteen aangetroffen wordt, welke uitspraken met betrekking to 

(tijdelijke) nederzetting kunnen hieruit afgeleid worden?

Er is geen vuursteen aangetroffen.

- Zijn er landschappelijke aanwijzingen voor de locatiekeuze van nederzettingen uit de 

late bronstijd/ijzertijd?

Er is geen nederzetting gevonden.

- Is er sprake van (dis)continuïteit in de ontwikkeling van nederzettingen van de ijzertijd 

naar de Romeinse tijd? Waaruit blijkt dit?

De vraag kan niet beantwoord worden, er zijn geen archeologische resten gevonden.

- Indien de Romeinse weg aangesneden wordt, hoe is deze dan opgebouwd? Zijn er 

verschillende fasen in te onderscheiden?

De Romeinse weg is niet aangetroffen.

- Op welke wijze heeft men bij de aanleg van de weg eventuele waterstaatkundige 

problemen weten op te lossen (afwateringsgreppels, fundering)?

De Romeinse weg is niet aangetroffen.
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- In het verleden gedane vondsten van Romeinse graven ten oosten van de Romeinse 

nederzetting Maastricht bestaan uit crematiegraven; zijn er aanwijzingen voor 

inhumatiegraven binnen de planlocatie? Zijn er aanwijzingen voor ustrina 

(brandstapel)?

Er zijn geen graven gevonden.

- Welke grafvormen (askist, crematie ter plekke (bustumgraf), ed.)zijn vastgesteld? Op 

basis waarvan kon hierin onderscheid worden gemaakt? Zijn er aanwijzingen voor een 

randstructuur in de vorm van een greppel bij de graven?

Er zijn geen graven gevonden.

- Wanneer crematieresten aangetroffen worden, zal indien mogelijk leeftijd (schatting), 

geslacht, lichaamslengte pathologieën, en een minimum aantal individuen 

bepaald worden. Welke pathologieën zijn waargenomen (indien mogelijk, zowel bij 

crematieresten, als inhumatie)? Wat zeggen deze over de levensomstandigheden en 

het voorkomen van ziekten?

Er zijn geen graven gevonden.

- Welke voorwerpen zijn als urn gebruikt? Zijn de crematieresten in anatomisch verband 

in de urn geplaatst?

Er zijn geen graven gevonden.

- Welke omvang kennen de grafkuilen, inclusief crematie/inhumatie en bijgiften?

Er zijn geen graven gevonden.

- Geeft de omvang van het grafveld een aanwijzing tot welke nederzettingsvorm dit 

grafveld heeft gehoord (villaterein, inheemse nederzetting, mansio)?

Er zijn geen graven gevonden.

- Uit welke materiaalcategorieën bestaan eventuele bijgiften? Kan vastgesteld 

worden of deze, in het geval van crematie, voor of na de crematie aan het graf zijn 

toegevoegd? Waaruit blijkt dit? Wat zegt dit over het grafritueel?

Er zijn geen graven gevonden.

- Op welke afstand tot de Romeinse weg liggen deze graven? Waar liggen de graven 

ten opzichte van de weg (tussen greppel en weg, tegen de greppel aan of buiten de 

greppels)?

Er zijn geen graven gevonden.

- Indien er sprake is van bebouwing, welke vorm heeft deze dan?

Er is geen bebouwing gevonden.

- Is er sprake van (dis)continuïteit in de ontwikkeling van nederzettingen van de 

Romeinse tijd naar de middeleeuwen? Waaruit blijkt dit?

Dergelijke nederzettingen zijn niet aangetroffen, de vraag kan niet beantwoord 

worden.

- Zijn er resten aanwezig van voorlopers van de huidige balijeweg en kasteel 

verduynstraat? Welke datering kan hieraan verbonden worden?

Een voorloper is niet gevonden.
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- Zijn er aanwijzingen voor bebouwing langs deze wegen en waaruit bestaan deze?

Er is geen aanwijzing voor bebouwing aangetroffen.

- Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning 

en/of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersomstandigheden?

Het is niet geheel duidelijk waarom geen archeologische restanten zijn aangetroffen. 

Enerzijds kan dit te maken hebben met de verstoorde bovengrond. Anderzijds kan het 

gebied in het verleden drassig geweest zijn, maar hier zijn geen duidelijke aanwijzingen 

voor te vinden.

- Is er sprake van een restgeul met oeverzone? Met andere woorden, wat is de 

fluviatiele genese en welke landschapsvormen zijn aanwezig?

De lagen bestaan uit maasafzettingen. Onderin de profielen bevonden zich grindafzet-

tingen van het Geistingenterras waarop een gelamineerd zand/silt pakketwas afgezet. 

Dit pakket vormt de basis van de holocene afzettingen. Hierboven bevonden zich 

siltige klei afzettingen.

- Wat zijn de kenmerken van de restgeul (omvang, diepte, aard vulling)?

Een restgeul is niet aangetroffen, wel een geulinsnijding. De geulinsnijding was ruim 

80 cm. diep en vrij schoon opgevuld. De grote hoeveelheid grind in de geul doet 

vermoeden dat de geul kortstondig open gelegen heeft en door veel energie gevormd 

is.

- Tot welk fluviatiel systeem behoort de restgeul en wat is de vermoede dan wel vast te 

stellen ouderdom?

De geul lijkt op geulsystemen die bij eerdere onderzoeken zijn aangetroffen en in het 

vroeg- of midden holoceen dateren.
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Figuur 1 Ligging onderzoeksgebied.

Figuur 2 putten en profielen, in zwart is de spoorbaan aangegeven

Figuur 3 Overzicht van in de tekst genoemde projecten nabij het plangebied op het 

actuele reliëf (bron: www.ahn.nl)

Figuur 4 Romeins Maastricht en omgeving (naar Panhuysen 1996, fig. 2)

Figuur 5 Onthoofd profiel put 2. De bovenste helft van het holocene kleidek is 

roodbruin verkleurd als gevolg van bodemvorming. Op circa 100 cm beneden 

maaiveld gaat het kleidek vrij abrupt over in de grindrijke terrasafzettingen.

Figuur 6 Put 1, noordprofiel oostzijde (profiel 1.91.1). Geulvulling van een vermoedelijk 

vroeg- of midden-holocene geulinsnijding.

Figuur 7 Sporenkaart met in het rood alle recente verstoringen

Tabel 1 Administratieve gegevens.

Tabel 2 Verklaring gebruikte laagnummers 
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