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Samenvatting

Archol BV heeft op verschillende momenten in 2014, 2015 en 2016 in opdracht van 

de gemeente Vaals archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het Koningin 

Julianaplein in Vaals. Dit onderzoek is uitgevoerd in verband met de sloop van de 

bestaande bebouwing, de nieuwbouw en de herinrichting van de openbare ruimte 

binnen het plangebied ‘Koningin Julianaplein te Vaals’. Het doel van het uitgevoerde 

onderzoek was het bepalen van de archeologische kenmerken van het terrein, 

waaronder het lokaliseren van eventuele vindplaatsen, het toetsen van de in het PvE 

gespecificeerde verwachting en het bepalen van de archeologische waarde van het 

terrein.

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door middel van proefsleuven. Daarnaast 

zijn er enkele werkputten onder archeologische begeleiding uitgegraven. 

Het onderzoeksgebied was gelegen ter plaatse van een voormalige beek (de Gau) 

die in noordelijke richting door het gebied stroomde. Langs deze beek zijn de 

oudste bewoningssporen aangetroffen in de vorm van paalsporen en kuilen. Een 

van de paalsporen is door middel van 14C gedateerd tussen 1026 en 1155 (volle 

middeleeuwen). Er konden geen structuren uit herleid worden. Aan de rand was een 

beschoeiing aangebracht met houten palen. Waarschijnlijk kwamen de percelen met 

de bebouwing langs de weg aan de achterzijde uit op de beek. Verspreid over het 

terrein werden paalsporen gevonden Hier werd het (bedrijfs)afval in kuilen gedumpt. 

Daarnaast werden resten gevonden van een vijver, of waterreservoir. 

Tijdens het onderzoek zijn enkele fragmenten aardewerk gevonden die erop 

duiden dat er al in de vroege middeleeuwen sprake is van bewoning in Vaals. Deze 

vondsten zijn echter afkomstig uit een verspoelde context. Het merendeel van het 

aardewerk dateert in de volle en late middeleeuwen. Opvallend waren de vondsten 

van verschillende stukken ijzerslak in meerdere kuilen. Deze wijzen op lokale 

metaalproductie. Een bijzondere vondst betreft de muntschat die in een kuil was 

begraven en afgedekt met takken en stro. In totaal gaat het om 16 zilveren munten en 

1 gouden munt. Deze muntschat is begraven in het eind van de 16e of het begin van de 

17e eeuw.  

De jongste archeologische resten kunnen gerelateerd worden aan de komst van 

Johann Arnold von Clermont, een lakenhandelaar uit Aken. Hij bouwde het Von 

Clermonthuis, het huidige gemeentehuis, en richtte het in als lakenfabriek. De bouw 

van het huis startte in 1761. Het achterliggende terrein werd in gebruik genomen als 

droogveld voor de nieuw geproduceerde lakens. Waarschijnlijk werd de oude perceel 

indeling heringedeeld en verdween de beek in deze periode onder de grond om dienst 

te doen als afvoerkanaal. Het terrein werd afgeschermd met een bakstenen muur. 

Deze muur werd tijdens het onderzoek aangetroffen. Onder deze muur was een stenen 

goot gelegen, waarmee het afvalwater van de ververij in een natuurstenen riool werd 

geloosd. Achter het Von Clermonthuis werd eveneens muurwerk aangetroffen. Dit zijn 

de restanten van een vierde vleugel van de lakenfabriek die gebruikt werd als ververij. 

Deze vleugel is in de jaren 20 van de vorige eeuw afgebroken. 
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Over de inrichting en het gebruik van het terrein in de (volle) middeleeuwen en nieuwe 

tijd, tot de bouw van het Von Clermonthuis is nog weinig duidelijk. Bij vervolgonder-

zoek zou er extra aandacht uit moeten gaan naar eventuele bewoningssporen uit de 

middeleeuwen en nieuwe tijd. Gedacht kan worden aan perceelsindeling, de inrichting 

en gebruik van de individuele percelen en de samenhang van deze percelen met de 

bewoning aan de straat aan de voorkant of met de beek aan de achterkant. Daarnaast 

is de context van de muntschat onduidelijk. Voor de betekenis van de muntschat is het 

van belang te achterhalen wat de gebruiksgeschiedenis was van het perceel waarop de 

muntschat was begraven en aan wie dat perceel gerelateerd kan worden.

Met betrekking tot het Von Clermonthuis wordt aanbevolen het aanwezige muurwerk 

op het terrein in een groter vlak bloot te leggen en in onderlinge samenhang te 

onderzoeken. Bij het onderzoek zijn er nog veel vragen opengebleven over de 

verbanden van de verschillende muren en de fasering van het complex. Daarnaast 

is het de vraag in hoeverre het ontwerp de plattegrond van het Von Clermonthuis in 

realiteit is uitgevoerd of dat er wijzigingen zijn aangebracht.  



Koningin Julianaplein    7

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archol BV heeft op verschillende momenten in 2014, 2015 en 2016, in opdracht van 

de gemeente Vaals, archeologisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het Koningin 

Julianaplein in Vaals. Dit onderzoek is uitgevoerd in verband met de sloop van de 

bestaande bebouwing, de nieuwbouw en de herinrichting van de openbare ruimte 

binnen het plangebied ‘Koningin Julianaplein te Vaals’. De bodemverstoringen die met 

de planontwikkeling gepaard gaan, reikten maximaal tot een diepte van ca. 3,1 meter 

–mv, waarbij eventueel aanwezige archeologische resten verloren zouden gaan. Het 

doel van het uitgevoerde onderzoek was tweeledig: (1) het lokaliseren, waarderen van 

eventuele vindplaatsen, en (2) het opgraven van als behoudenswaardig geselecteerde 

vindplaatsen.

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Vaals (gemeente Vaals, provincie 

Limburg). Het plangebied wordt gevormd door het Koningin Julianaplein en wordt 

begrensd door de Bosstraat in het westen, het Von Clermontplein in het zuiden, de 

Koperstraat in het oosten en de Maastrichterlaan in het noorden. De oppervlakte 

bedraagt circa 1,5 hectare. Het plangebied bevindt zich achter het gemeentehuis in 

het historische centrum van Vaals, waar al eeuwen menselijke bewoning aanwezig is 

geweest. Het huidige gemeentehuis is in de 18e eeuw gebouwd als woning van een 

lakenfabrikant, die een deel van het gebouw inrichtte als lakenfabriek. Het plangebied 

bestrijkt een groot deel van het achter-terrein van deze fabriek wat in gebruik was voor 

de lakenindustrie. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en 

een inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd door BAAC in 2012 en had als doel het vaststellen 

of, en zo ja, welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied werden 

verwacht (“gespecificeerde archeologische verwachting”). Bij het vooronderzoek 

is gebruik gemaakt van het booronderzoek ter plaatse van het Verveshuis, in de 

nabijheid van het plangebied, uitgevoerd door ArcheoPro in 2009.1 Het IVO is middels 

1  R. Paulussen en J. Orbons, 2009, Verveshuis, Vaals Gemeente Vaals Inventariserend Veldon-
derzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek (ArcheoPro Archeologisch 
rapport nr. 996).



8 Koningin Julianaplein

proefsleuven uitgevoerd door Archol in 2014 en diende ertoe deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een 

besluit (het “selectiebesluit”) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te 

worden omgegaan. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

In onderhavig plangebied zijn tijdens het vooronderzoek drie vindplaatsen 

aangetroffen. Omdat inpassing van de vindplaatsen niet mogelijk was, heeft de 

betrokken overheid, de gemeente Vaals, in juni 2014 besloten de verschillende 

bouwputten aan te leggen onder archeologische begeleiding conform protocol 

Opgraven.

Soort onderzoek: Inventariserend veldonderzoek (IVO-p) en 
Archeologische Begeleiding (AB)

Projectnaam: Vaals Koningin Julianaplein

Archolprojectcode: VKJ1485

Archis-zaaknummer: 61254

Opdrachtgever: Gemeente Vaals

Contactpersoon: Dhr. E. Ummels

Bevoegd gezag: Gemeente Vaals

Adviseur bevoegd gezag: Drs. A.M.I. van Waveren

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 30 april-8 mei 2014/ 14-17 juli 2014/ 10-12 maart 2015/ 
18 januari, 25-26 januari, 15 februari, 15-16 maart, en  
2-3 mei 2016

Rapport gereed: 2 augustus 2019

Versie 1.0 (concept) 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja / Nee

Provincie: Limburg

Gemeente: Vaals

Plaats: Vaals

Toponiem: Koningin Julianaplein

Coördinaten gebied: 199.491 / 309.213
199.617 / 309.332
199.650 / 309.152
199.569 / 309.111

Oppervlakte plangebied: 1,5 ha. 

Huidig grondgebruik: Bebouwd/ open ruimte

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Limburg

Naam Functie Bedrijf

Drs. A. Tol projectleider Archol

M.A. Goddijn MA Veldwerkleider Archol

A. Porreij-Lyklema MA Veldarcheoloog/ Veldwerkleider Archol

Drs. I. van Wijk Senior archeoloog Archol

F. van der Spelt MA Veldarcheoloog Archol

R. Paulussen fysisch geograaf Archeopro

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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2 Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

In het Programma van Eisen is het doel van het onderzoek als volgt geformuleerd:

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de archeologische kenmerken van het 

terrein, waaronder het lokaliseren van eventuele vindplaatsen, het toetsen van de 

gespecificeerde verwachting en het bepalen van de archeologische waarde en het geven 

van aanbevelingen over de noodzaak van eventueel vervolgonderzoek (incl. toe te passen 

strategieën, methoden en technieken, onderzoeksprioriteiten en onderzoeksvragen) en 

eventueel te nemen behoudsmaatregelen. 

2.2 Vraagstellingen

2.2.1 Bodemopbouw en landschap 

1.  Wat zijn de landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied (reliëf, 

hellingsgraad, afstand tot water, e.d.)? 

2.  Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Is er sprake van processen 

van erosie, laterale verplaatsing, afdekking? Zijn er fases te onderscheiden in 

het colluvium? Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan en wat is de 

waarschijnlijke datering? Heeft tussen de onderscheiden fases bodemvorming plaats 

gevonden? Op welke diepte begint de ontkalkte löss? 

3.  Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken, 

ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische 

eenheden en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld 

in de onderscheiden archeologische perioden?  

4.  Is er sprake van (sub)recente (na 1900) verstoring en postdepositionele processen?  

2.2.2 Sporen en structuren 

5.  Welke sporen zijn (per vlak apart benoemen) in de vlakken en profielen te 

onderscheiden en wat is de aard, omvang, diepte, functie en ouderdom daarvan? 

6.  Welke structuren zijn te onderscheiden? Wat is het complextype, de constructie-

wijze en/of de plattegrond en/of het type van de structuren? Wat is de relatieve en/

of absolute datering van de structuren? Waarop is de datering gebaseerd? Wat is de 

‘levensduur’ van de structuren? Zijn er bouw-, herstel- of destructiefases (sloop, brand, 

e.d.) te onderscheiden? Zijn er aanwijzingen voor een primaire en secundaire functie 

(bijvoorbeeld eerst hutkom, later afvalkuil)? Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt 

bouwmateriaal? 

7.  Hoe is de relatie van de sporen/structuren met de vondsten in stratigrafische, 

chronologische en functionele zin? 

8.  Wat is de inrichting en interne structuur van de vindplaats? Zijn er sites te 

onderscheiden? Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen, structuren 

en sites en wat is hun samenhang? Zijn begrenzingen vast te stellen? Is er sprake 

van perifere en centrale zones? Is er sprake van ‘lege’ zones, afscheidingen of 

verbindingen? Is er sprake van een erfindeling en zo ja, wat is de geleding, grootte en 

indeling daarvan en waaruit bestaan de op het erf aanwezige elementen? 

9.  Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen? 
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10.  Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van 

bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten (bijv. stiepen)? Is dat af 

te leiden uit vondsten (natuursteen, aardewerk, dakbedekkingsmateriaal) of andere 

kuilen of waterputten, uit een erfinrichting, bevindingen van fosfaatkartering?  

2.2.3 Vondsten 

11.  Hoe is de samenstelling van het vondstcomplex (materiaalcategorieën, aantallen)? 

12.  In welke mate geven de vondsten een indicatie van de aard, functie en gebruiksduur 

van de vindplaats en de delen daarbinnen? Welke mogelijkheden bieden vondsten 

voor absolute dateringen van de sporen? 

13.  Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is 

de samenstelling ervan? 

14.  In welke mate is er sprake van vondsten uit antropogeen of door natuurlijke processen 

verplaatst materiaal (colluvia)?  

15.  Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?  

16.  Welke informatie geven de mobiele vondsten over de materiële cultuur, de economie 

en functie van de vindplaats, status, welvaart, werkzaamheden en culturele 

betrekkingen van de bewoners? 

2.2.4 Paleo-ecologische resten 

17.  Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten en in welke mate en in 

welke context zijn ze aangetroffen?  

18.  Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, voedseleconomie, verwerving 

en toepassing van organisch materiaal? 

19.  Wat is de datering van de paleo-ecologische resten en waarop is de datering 

gebaseerd? Welke bijdrage leveren paleo-ecologische resten aan de interpretatie en 

datering van lagen, sporen en structuren?  

2.2.5 Synthese 

20.  Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of bijvoorbeeld alleen 

losse vondsten, welke verklaring is hiervoor te geven?  Is er sprake van; a. verstoring 

van antropogene of natuurlijke aard,  b. beperking van de archeologische waarne-

mingsmogelijkheden door bodemprocessen, methodische, technische, logistieke of 

personele beperkingen, weersomstandigheden, terreinomstandigheden (zoals huidig 

gebruik)?  c. aantoonbare afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik? d. een 

combinatie van bovenstaande factoren? 

21.  Hoe kan na dit onderzoek de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het onder-

zoeksgebied beschreven worden? In welke mate is er sprake van discontinuïteit of 

continuïteit? 

2.2.6 Waardebepaling 

22.  In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde? 

23.  Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen? Welke verschillen zijn er 

t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?  

24.  Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen en welke verschillen 

zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?  
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25.  Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurweten-

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk? 

26. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde. 

2.2.7 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen 

27.  Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied (zowel in horizontale als in 

verticale zin) nog resten van archeologische vindplaats(en) aanwezig zijn en wat is de 

verwachting over de fysieke en inhoudelijke kwaliteit daarvan?  

28.  Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting? 

29.  In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief geweest? Indien 

het onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden en op welke 

wijze is van het PvE afgeweken? 

30.  Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst? 

31.  Welke strategische en/of methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor 

vervolgonderzoek? 
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3 Methodiek veldwerk

3.1 Strategie veldwerk

Proefsleuven onderzoek
Het proefsleuvenonderzoek is in twee fases uitgevoerd: 30 april - 2 mei 2014 en 7-8 

mei 2014. In de tussenliggende periode was het plangebied niet beschikbaar vanwege 

Bevrijdingsdag, parkeerproblemen en de markt.  

 

In totaal zijn 7 proefsleuven aangelegd (figuur 3.1). Put 1 is vanwege de vele leidingen 

komen te vervallen. Tijdens de toolboxmeeting is verder besloten putten 3, 7, 8 en 9 

te verleggen vanwege kabels, leidingen en toegankelijkheid van het terrein, en put 2 

te verlengen. Ter hoogte van put 4 waren ook leidingen aanwezig maar het was van 

tevoren niet duidelijk of deze nog actief waren. Na overleg met de civieltechnisch 

aannemer is besloten om ook deze put niet aan te leggen. De leidingen waren 

losgekoppeld maar de precieze locatie was niet duidelijk. Hierdoor bestond het risico 

dat een deel van het leidingennet van Vaals kapotgetrokken kon worden. In plaats 

hiervan is een boring gezet. De proefsleuven 5 en 6 en 7 zijn conform het programma 

van eisen aangelegd.

Selectiebesluit juni 2014
Bij het archeologisch proefsleuvenonderzoek zijn in 3 werkputten sporen en structuren 

gevonden die meer kunnen vertellen over de geschiedenis van Vaals. Het gaat om drie 

vindplaatsen (vindplaats 1: bewoningssporen uit de volle middeleeuwen; vindplaats 2: 

verspoeld materiaal uit de middeleeuwen; vindplaats 3: historische bebouwing vanaf 

de 15e eeuw).  Rekening houdend met de effecten van de bouwplannen heeft de 

gemeente besloten om het uitgraven van de bouwputten voor de gebouwen C en D1 

onder archeologische begeleiding conform protocol Opgraven te laten plaatsvinden.

Archeologische begeleiding juli 2014
De begeleiding is uitgevoerd door een team van 3 archeologen van 14-17 juli 2014. 

Daarbij werden twee grote werkputten (put 10 en 11) tot op het archeologische niveau 

ontgraven. Deze putten liggen tussen put 7 en 8 van het proefsleuvenonderzoek. De 

begeleiding is uitgevoerd in overleg met de civieltechnische aannemer. 

Selectiebesluit maart 2015
Tijdens overleg tussen de civieltechnische aannemer en de gemeente Vaals bleek dat 

de bouwput van gebouw D2 dieper zou worden uitgegraven dan tijdens selectiebesluit 

van juni 2014 bekend was. Hierdoor was er een kans dat archeologische resten van 

vindplaats 1 ongezien verstoord zouden raken. Om die reden heeft de gemeente 

Vaals besloten om de aanleg van de bouwput van gebouw D2 onder archeologische 

begeleiding aan te leggen. 

Archeologische begeleiding maart 2015
Tussen 10 en 12 maart 2015 heeft Archol BV een tweede begeleiding uitgevoerd met 

een team van 2 archeologen. Daarbij is werkput 12 aangelegd ter hoogte van het nieuw 

te bouwen gebouw D2. 
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Archeologische begeleiding januari – mei 2016
Op 18 januari, 25 en 26 januari, 15 februari, 15 en 16 maart, en 2 en 3 mei 2016 zijn 

archeologische begeleidingen uitgevoerd van de aanleg van rioleringen en een 

pompstation (werkputten 13-18). Archol BV heeft de begeleidingen vanaf 25 januari 

uitgevoerd. De begeleiding van 18 januari is door BAAC uitgevoerd omdat Archol op 

die dag geen werknemers beschikbaar had.

Put Vlak Oppervlak (m2)

2 1 95

3 1 32

5 1 58

6 1 37

7 1 194

7 2 71

7 3 20

8 1 77

8 2 45

8 3 14

9 1 58

10 1 223

11 1 237

12 1 522

13 1 49

14 1 32

15 1 229

16 1 32

17 1 20

18 1 15

Totaal 2060

3.2 Werkwijze

Aanleg proefsleuven
Archol heeft eerst de werkputten op het Koningin Julianaplein en de parkeerplaats 

gemarkeerd waarna grondwerkers van de gemeente het asfalt ingezaagd hebben. 

De graafmachine heeft dit asfalt verwijderd, dit is uiteindelijk door de gemeente 

afgevoerd. Bij het verdiepen van de werkputten zijn de verschillende lagen van elkaar 

gescheiden (puin, löss en zand) en, na het onderzoek, bij het dichten in dezelfde 

volgorde weer in de put teruggegooid. Put 7 is door de gemeente aangetrild vanwege 

mogelijke verzakkingen. 

  

In put 9 werd asbest gevonden. De gemeente is hiervan op de hoogte gesteld. Het 

asbest is in overleg met de gemeente afgedekt met plastic en grond waarna de locatie 

is gemarkeerd op de muur ten noorden van de put. De gemeente zal het asbest 

verwijderen. De graafmachine heeft ook werkzaamheden voor de gemeente verricht 

voor de afvoer van asfalt en het aanbrengen van stol.

 

De diepte van de proefsleuven hing af van de diepte van de geplande bodemingrepen 

(zie tabel 3.2). Waar dit noodzakelijk werd geacht zijn vanwege de stratigrafie 

meerdere vlakken aangelegd. Vanwege de veiligheid zijn de diepe putten getrapt 

aangelegd om instortingsgevaar te voorkomen. De putten en grondsporen zijn met 

een GPS digitaal ingemeten en getekend. Vondsten zijn per laag en spoor verzameld 

en in het veld ingevoerd in een veldlaptop. Vlakvondsten zijn in vakken van 4x5 meter 

verzameld. Bij de vlakaanleg is een metaaldetector gebruikt om vondsten op te sporen.

Tabel 3.1 
Aantal m2 per put en vlak.
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Werkput Diepte (m -mv) Breedte (m) Opmerking

1 - - Vervallen vanwege leidingen

2 1,50 4 Werkput langer vanwege vervallen put 1

3 1 4 Smaller dan vooraf bedacht vanwege beperkte werkruimte

4 - - Vervallen vanwege leidingen; vervangen door grondboringen.

5 1 4 Korter vanwege leidingen

6 2,25 4 Korter vanwege riolering en in 2 delen aangelegd

7 2,50-3,30 4-8 Niet overal even diep en breed vanwege maximale verstoringsdiepte

8 2,50 6 Verlegd vanwege bebouwing

9 1 4 Verlegd vanwege bebouwing

Archeologische begeleiding
Tijdens de archeologische begeleiding is door de civieltechnische aannemer een 

graafmachine met gladde bak ter beschikking gesteld. Hiermee zijn ter plaatse van 

de te begeleiden bouwputten werkputten 10 en 11 aangelegd op eenzelfde wijze als 

de proefsleuven zijn aangelegd. De archeologische begeleiding van de aanleg van de 

rioolsleuven en het pompstation was volgend op de civieltechnische graafwerkzaam-

heden (werkputten 12-18).  

Sporen en structuren, vondsten
Tijdens het proefsleuvenonderzoek en het onderzoek van werkputten 10 en 11 zijn 

alle grondsporen gecoupeerd en afgewerkt. Alleen ter hoogte van put 8 is een selectie 

van grondsporen gecoupeerd om vondstmateriaal te verzamelen en de kwaliteit van 

de archeologische resten vast te stellen. De diepte van de overige sporen is met een 

gutsboor bepaald. Er is voor deze werkwijze gekozen omdat deze grondsporen niet 

door de geplande bodemingrepen verstoord gaan worden.  

Tijdens de archeologische begeleiding (werkputten 13-18) was er geen aanleiding om 

sporen te couperen. Hierbij zijn slechts vlakken en profielen gedocumenteerd.

 

In de putten 6, 7 en 12 zijn resten van historische steenbouw aangetroffen. Het gaat 

hierbij om resten van muren en fundamenten maar ook een riool of afwatering. Deze 

historische resten zijn beschreven volgens de richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. Bij 

de documentatie van de muurresten en funderingen is gelet op bouwnaden, baksteen-

formaten, baksteen- en mortelkleur, metselverbanden en zijn waar mogelijk 5-lagen 

maten genomen. Van de muurresten zijn schematische schetsen (op schaal) gemaakt 

om alle informatie weer te geven en de opbouw van de muren te verduidelijken. 

Conform het programma van eisen zijn hoogtematen genomen van de boven- en 

onderkant van de muren. Alle vondsten zijn verzameld. Bijzondere vondsten zijn 

ingemeten als puntvondsten. 

Fysische geografie
Bij de aanleg van de putten is om de 10 meter een profielkolom gezet. Waar mogelijk 

is een diep profiel gegraven om een beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Dit 

bleek voldoende om de stratigrafie en bodemopbouw vast te stellen. In putten 8 en 

12 is vanwege het reliëf het gehele profiel afgestoken en gefotografeerd. Uiteindelijk 

zijn deze profielen wel middels kolommen gedocumenteerd omdat de bodemopbouw 

uniform bleek.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de profielen van de te slopen bouwblokken 

te bekijken. Deze waren ten tijde van het veldwerk echter niet toegankelijk omdat de 

kelders nog overeind stonden. 

Tabel 3.2 
De proefsleuven en hun maximale diepte. 
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Figuur 3.1 
Puttenkaart met de locaties van de proef-
sleuven en archeologische begeleidingen.

Figuur 3.2 
De aanleg van put 7 naast het Von 
Clermonthuis. 
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Bemonstering 
Kansrijke sporen met resten van houtskool zijn bemonsterd (put 8, 10 en 12). 

Aangetroffen resten van hout zijn meegenomen of bemonsterd voor houtanalyse en 

dendrochronologisch onderzoek.

vondstnr put vlak spoor categorie omschrijving opmerking

1 8 2 3 ME Monster ecologisch

2 8 2 4 ME Monster ecologisch

19 7 2 22 MHT Monster hout monster plank riool

23 10 92 103 MHT Monster hout beschoeiing vijver

27 10 92 102 MP Monster pollen pollenbak

33 10 1 111 ME Monster ecologisch

46 10 1 120 ME Monster ecologisch

56 12 1 146 MHT Monster hout

58 12 1 1 MHT Monster hout

75 11 1 158 MHT Monster hout paal uit vijver

77 12 1 8006 ME Monster ecologisch

78 12 1 154 ME Monster ecologisch

79 12 1 8006 MHT Monster hout bovenop de kuil met munten

3.3 Uitwerking

Sporen en structuren
Alle sporen en structuren zijn geanalyseerd en beschreven. Er is daarbij gekeken 

naar de relatie en fasering van de sporen binnen de vindplaats en er is een koppeling 

gemaakt met historisch onderzoek.

Vondstmateriaal
In totaal zijn 181 stuks aardewerk en steen gevonden, en 48 stuks metaal, waaronder 

een muntschat, en 10 stuks bot. De anorganische vondsten (aardewerk, steen, metaal) 

zijn geanalyseerd met als doel het krijgen van inzicht in de datering/fasering van het 

gebruik van het plangebied en de aard van de aangetroffen grondsporen. Analyse 

van het botmateriaal had als doel het achterhalen van eetgewoontes, aanwezigheid 

van bepaalde diersoorten, slachtgewoontes, etc. Van enkele metaalvondsten was 

duidelijk zichtbaar wat het betrof (spijkers, muntjes, een enkele knoop), maar van het 

merendeel moest het type eerst met röntgen worden vastgesteld. 

Botanisch onderzoek en hout
Een van de ecologische monsters (ME33) en een van de houtmonsters (Vnr23) zijn 

door middel van 14C-onderzoek gedateerd. De overige monsters zullen worden 

gedeselecteerd. 

Tabel 3.3 
Overzicht verzamelde monsters.
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4 Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschap

Volgens de geologische kaart komen in het plangebied mariene afzettingen (glauco-

niethoudend fijn zand) van de Formatie van Vaals voor, die zijn afgedekt met hellingaf-

zettingen van eluviale afzettingen. Het plangebied valt buiten het sedimentatiegebied 

van de Maas. Op de geomorfologische kaart is het plangebied, ondanks de ligging in de 

bebouwde kom, gekarteerd. Het plangebied blijkt te liggen op een afbraakwand, al dan 

niet bedekt met löss, waarin geen Maasterrassen zijn te herkennen. De afbraakwand 

wordt doorsneden door een netwerk van min of meer zuidwest-noordoost 

georiënteerde droge dalen, die op circa 480 m ten noordoosten van het plangebied 

aansluiten op de relatief laaggelegen beekdalbodem van de Selzerbeek. Plaatselijk 

komen op de afbraakwand kleine zones voor, die zijn gekarteerd als een lithologisch 

bepaalde terrasvorm al dan niet bedekt met löss. Het plangebied ligt tussen een 

dergelijk terrasvorm in het westen en een droog dal in het oosten. Op de kaart van 

het Actueel Hoogtebestand Nederland is te zien dat Vaals ligt op de noordelijke flank 

van de Vaalserberg. Het plangebied helt daardoor in noordelijke richting af van circa 

208 naar 204 m +NAP. Ten westen van het plangebied bevindt zich een dalvormige 

laagte.  Het plangebied is op de bodemkaart vanwege de ligging in de bebouwde kom 

niet gekarteerd. Vermoedelijk komen binnen het plangebied ooivaaggronden voor. 

Oivaaggronden zijn ontstaan in siltige leem, dat colluviaal in helling voet of uitspoe-

lingswaaiers is afgezet en waarin roest dieper dan 80 cm voorkomt. Ooivaaggronden 

worden gekenmerkt door een weinig donkere (vage) humushoudende bovengrond met 

meestal direct daaronder de C-horizont.2  

 

Uit het veldonderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van een circa 1 m dik 

opgebracht pakket met ophoogzand en veel puin. Deze laag rust op een gemiddeld 

1 m dikke laag met lemig, sterk gebioturbeerde colluvium (A/C-horizont) met 

antropogene materialen, dat vermoedelijk gedurende de (volle)middeleeuwen is 

afgezet. Op circa 2 m diepte bevindt zich een tweede lemig pakket colluvium, dat 

vermoedelijk is ontstaan als gevolg van de grootschalige ontbossingen in de Romeinse 

tijd.

4.2 Archeologie 

Het plangebied maakt deel van de oude dorpskern van Vaals, dat is aangewezen 

als terrein van hoge archeologische waarde (zie figuur 4.1).3 Binnen het monument 

kunnen archeologische waarden uit de periode vanaf circa 1300 n.C. worden verwacht. 

Deze verwachting is echter gebaseerd op historische bronnen en de contouren van de 

historische dorpskern, waardoor het niet is uit te sluiten dat er oudere sporen aanwezig 

zijn die niet met de historische dorpskern samenhangen. 4  

 

De archeologische verwachting binnen het monument is bevestigd door twee 

archeologische vondsten. Zo zijn vrijwel direct ten zuiden van het plangebied bij niet-

2  De Boer E.A.M. & F.R.P.M. Miedema, 2012, Vaals - Plangebied Koningin Julianaplein. Bureauonder-
zoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). (BAACrapport V-12.0254).  Zie ook: 
Putten, M.J. van, M.A. Tolboom, H.M.M. Geerts, 2010, Gemeente Vaals, een archeologische inven-
tarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart (BAAC rapport V-09.0023), bijlage 3.

3  Van Putten, 2010, bijlage 4a.
4  De Boer en Miedema, 2012, 19-21.
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archeologische graafwerkzaamheden aardewerk- en glasfragmenten uit de nieuwe 

tijd gevonden (ARCHIS-waarnemingsnr. 16297). Ook op circa 300 m ten zuiden van het 

plangebied zijn uit deze periode munten, aardewerk- en glasfragmenten aangetroffen 

(ARCHIS-waarnemingsnr. 16296). Ook buiten de dorpskern zijn vondsten gedaan die 

wijzen op laat-middeleeuwse bewoning. (ARCHISwaarnemingsnr. 19276 en 6534). 

Op het terrein zijn tevens vuursteenafslagen uit het neolithicum gevonden (ARCHIS-

waarnemingsnr. 19727). 

 

Direct aan de overzijde van het Von Clermontplein is in 2009 door Archeopro een 

archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnr. 37375). 

Uit dit onderzoek blijkt dat die gebied is opgehoogd met een 40 tot 150 cm dik pakket 

puinhoudende grond met daaronder natuurlijke glauconiethellingronden, dat bestaat 

uit een mengsel van klei, löss, vuursteen en brokken kalksteen. De natuurlijke bodem 

is, gezien het voorkomen van oude A-horizonten nog relatief intact. De glauco-

niethellinggronden zijn echter vrij jong, gezien er baksteengruis en de kolensliblaag-

jes in werden aangetroffen. Daarbuiten werden er geen relevante archeologische 

indicatoren aangetroffen. Desondanks is aan het gebied een hoge verwachting voor 

archeologische waarden uit de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd 

toegekend.

                                                      

Het plangebied maakt deel uit van het Zuid-Limburgse lössgebied, waar het gebied 

op glauconiethellinggronden ligt. Dergelijke gebieden hebben door ontbossing 

eeuwenlang bloot gestaan aan erosie. Bovendien waren deze gronden meestal minder 

geschikt voor landbouw. Desondanks zijn er aanwijzingen dat het gebied in de vroege 

middeleeuwen en mogelijk in de Romeinse tijd al bewoond is geweest. Dit geldt 

zeker voor het zuidelijke deel van het plangebied, dat behoort tot de oude dorpskern 

van Vaals. Als gevolg van de erosie en de ligging in de dorpskern zal de natuurlijke 

bodem verstoord zijn geraakt. Uit omringende onderzoeken is bekend dat het gebied 

deels is opgehoogd en/of geëgaliseerd. Het gevolg hiervan is dat de bodem in het 

plangebied vermoedelijk een complex geheel van geërodeerde primaire afzettingen, 

secundaire hellingafzettingen, (sub)recente ophooglagen en recente verstoringen is. 

De archeologische verwachting zal derhalve, afhankelijk van de bodemgesteldheid, 

per locatie sterk verschillen. Desondanks is de verwachting dat oudere archeologische 

resten, d.w.z. van voor de Romeinse tijd, door erosie in de Romeinse tijd en latere 

perioden, niet meer (onverstoord) aanwezig zijn. Voor archeologische resten uit de 

Romeinse tijd en Middeleeuwen geldt voor het gehele plangebied een middelhoge 

verwachting (nederzettingsresten en grafvelden). Voor het zuidelijke deel van 

het plangebied, dat deel uitmaakt van de dorpskern van Vaals, geldt voor de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd een hoge verwachting (nederzettingsresten). 

4.3 Historie

4.3.1 Historisch overzicht Vaals

Het dorp Vaals wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1041, waarin keizer 

Hendrik III een aantal landgoederen schenkt aan het stift Sint Adelbert te Aken. 

In de oorkonde worden verschillende landerijen genoemd die in een dal (Vallis) 

gelegen waren.5  Deze landgoederen zullen zijn ontstaan in de Frankische tijd, toen 

het gebied (opnieuw) grootschalig werd ontgonnen. Vaals maakte onderdeel uit 

5  M.J. van Putten (et al), 74-84.

Figuur 4.1 
Gemeentelijke cultuurhistorische waarden-
kaart van het historische centrum van Vaals.
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van de heerlijkheid van Herzogenrath, wat behoorde tot de hertogdommen van 

Limburg en Brabant. In de 14e eeuw kwam Limburg in handen van de Bourgondische 

hertogen, waarmee Vaals in principe losgemaakt werd van het Duitse Rijk en tot “De 

Nederlanden” ging behoren. Via de Habsburgers kwam Vaals onder het bestuur van de 

Spaanse koning te vallen. Toen in de 16e eeuw de Nederlandse Opstand uitbrak werd 

Limburg betwist gebied en werd het verschillende malen betrokken in de oorlogshan-

delingen. In 1568 trok Willem van Oranje plunderend door Vaals. In 1572 en in 1574 

trokken opnieuw legers door het gebied in een poging de Spanjaarden te verdrijven. 

Toen in 1576 het Spaanse garnizoen in Maastricht aan het muiten sloeg, sloot ook 

Limburg zich bij de opstand aan. Tot aan het einde van de 16e eeuw werd de regio van 

Vaals geteisterd door verschillende troepen soldaten. Vaals bleef echter in Spaanse 

handen. Pas in 1632 kwam het gebied onder het gezag van de Republiek der Verenigde 

Nederlanden, nadat prins Frederik Hendrik de vestingstad Maastricht wist in te nemen. 

Het gebied werd toen (officieel) protestants, ook onder invloed van de nabijgelegen 

stad Aken, die eveneens in protestantse handen was gekomen. In deze stad vestigden 

veel gevluchte protestantse ambachtslieden en handelaren uit Vlaanderen en Wallonië, 

waardoor Aken een belangrijk centrum van lakennijverheid werd. Het protestantse 

bestuur van Aken eindigde in 1614, waarna veel protestantse families uitweken naar 

Vaals.6

Vaals bleef lange tijd een klein dorp. De bewoning concentreerde zich langs de 

hoofdweg tussen Aken en Maastricht, die waarschijnlijk al in de Romeinse tijd bestond. 

Deze route is nog terug te vinden in de huidige Bloemendalstraat, Von Clermontplein, 

Bergstraat en Akenerstraat. In de loop van de tijd is de bebouwing aaneengegroeid 

tot een lintdorp met een kerk. Uit een tekening uit 1663 van de Akenerstraat blijkt dat 

de bebouwing van Vaals lange tijd gekenmerkt werd door een vrij losse structuur (zie 

6  J.TH .H. De Win, Inventaris van de archieven der gemeente Vaals, Maastricht 1940, 22-27.

Figuur 4.2 
Tekening van Vaals uit 1663 met daarop de 
parochiekerk aan de Akenerstraat (ten zui-
doosten van het plangebied) (Bron: van Agt, 
1983).
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figuur 4.2). Naast de kerk zijn vrijstaande huizen te zien die verspreid langs de weg zijn 

gelegen. Pas in de 18e eeuw nam de bebouwing toe onder invloed van de industrialisa-

tie.7 

Aken had als belangrijke nijverheidsstad grote invloed op de economische ontwikkeling 

van Vaals. De aanwezigheid van waterkracht maakte Vaals een aantrekkelijke plaats 

voor de vestiging van watermolens. Aanvankelijk was met name de koperproductie 

van belang, maar toen Akense producenten zich meer op Stolberg gingen richtten, 

kwam de koperindustrie in Vaals tot stilstand.  Nadat in Aken beperkende overheids-

maatregelen werden ingevoerd voor de productie van laken, trokken veel protestantse 

fabrikanten weg naar omringende regio’s. Een van deze fabrikanten was de Lutherse 

Johann Arnold von Clermont, die zich in 1761 in Vaals vestigde. Hij liet een huis bouwen 

dat nu bekend staat als het Von Clermonthuis en tegenwoordig in gebruik is als 

gemeentehuis. In 1765 vestigde hij op die locatie ook een lakenfabriek. De komst van 

Von Clermont gaf een grote impuls aan de ontwikkeling van Vaals. Zijn textielfabriek 

was een groot succes en leverde onder meer stoffen aan de Pruisische, Oostenrijkse 

en Russische hoven. Vaals werd verfraaid met tuinen, vijvers en fonteinen en Von 

Clermont liet er een landhuis bouwen; het kasteel Bloemendal. Door de toegenomen 

welvaart was het aantal inwoners van Vaals volgens een telling uit 1807 toegenomen 

tot 1154 en het aantal huizen tot 127. Het stratenpatroon uit die jaren is nog steeds 

herkenbaar, maar de tuinen zijn (behalve bij Bloemendal) allemaal verdwenen. Wel 

bestaan er nog vijvers ten noorden van de Maastrichterlaan en in een van die vijvers 

staat nog steeds een obelisk die Clermont in 1790 liet oprichten.

In de loop van de 19de eeuw groeide de bebouwing steeds meer aaneen zodat de 

bebouwing in Vaals een gesloten karakter kreeg en een stedelijk aanzien. De tweede 

helft van de 19e eeuw werd echter gekenmerkt door een periode van neergang van 

de verschillende industrieën in Vaals. De Dictionnaire géographique du Limbourg van 

Ph. van der Maelen vermeld in 1835 nog zeven lakenfabrieken met daarnaast nog een 

dekenfabriek, een machinale wolspinnerij, twee molens voor het slijpen en polijsten 

van naalden, een kaarsenfabriek en ook nog mout-, gort- en graanmolens. Daarna nam 

het aantal fabrieken steeds meer af, zodat er tegen het eind van de 19e eeuw nog maar 

één lakenfabriek was overgebleven, met daarnaast een kunstwolfabriek, een spinnerij 

en een wolcarboniseerinrichting.8 Tegenwoordig staat Vaals met name bekend als 

voorstad van Aken en om het bekende drielandenpunt als toeristische trekpleister.  

4.3.2 Het Von Clermonthuis9

Johann Arnold von Clermont vestigde zich in Vaals om daar zijn lakenindustrie uit Aken 

voort te zetten. In 1761 liet hij een huis bouwen, dat eveneens dienst zou doen als 

kantoor en fabriekshal voor zijn lakenbedrijf. Dit is het zogenaamde “Stammhaus”, wat 

nu als het Von Clermonthuis in gebruik is als gemeentehuis van Vaals. Het bevindt zich 

naast de Lutherse kerk, waar de familie Von Clermont al nauwe banden mee had.

Het huis is ontworpen door architect Joseph Moretti als een gesloten complex met een 

rechthoekige binnenplaats. De ontwerptekeningen zijn bewaard gebleven, waaronder 

een algemene overzichtstekening (Plan General). Op het ‘Plan Général’ is duidelijk te 

zien hoe het complex oorspronkelijk was opgezet. De zuid- en westvleugel van het 

gebouw werden ingericht als woon en kantoorgedeelte. De westvleugel bevond zich 

langs de hoofdweg, nu het Von Clermontplein, waar een poort toegang gaf naar de 

7  J.F. van Agt, 1983, Zuid-Limburg. Vaals, Wittem en Slenaken, Den Haag, 59-62.
8  Van Agt, 6-7, 61.
9  Idem, 83-95.
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binnenplaats. De lakenfabriek bevond zich in de noordvleugel en de ververij werd aan 

de achterzijde in de oostvleugel gesitueerd. Deze laatste vleugel was lager dan de 

overige delen van het complex en is in een latere fase afgebroken. 

Het gebouwencomplex werd omringt door tuinen en werkplaatsen voor de 

lakenproductie. Aan de noord en oostzijde lag een ommuurt terrein met stallen en 

koetshuis en een apart gebouw dat bij de ververij hoorde (nu Julianaplein 2). Aan de 

noordzijde van de muur was een groot terrein ingericht als grasland met droogramen, 

waarop de lakens te drogen werden gelegd. De achterplaats werd aan de zuidoostkant 

begrensd door een langgerekte tuin die grensde aan de Lutherse kerk (l’Eglise 

Lutherienne) en de bijbehorende predikantswoning (Cour et maison du Ministre). Voor 

de woonvleugel aan de zuidkant lag over bijna de volle breedte een tuin met een vijver 

en verschillende fonteinen, die van de straat was gescheiden door een muur. Tussen 

beide tuinen lag een grote vijver in de vorm van een trapezium, die fungeerde als 

vergaarbekken bij de ververij (G: Reservoir pour la Tenturerie). Het terrein werd formeel 

gescheiden van de Lutherse kerk met een heg. 

Op de kaart staan eveneens kanalen aangegeven waarmee het water van de bron naar 

de werkplaatsen geleid kon worden. Van de hoofdbron (N op het ‘Plan Général’) liep 

water noordwaarts via een langgerekt bassin naar vijf spoelbakken langs de openbare 

weg voor de ingang van het complex (nu Von Clermontplein). In deze spoelbakken 

werd de ruwe wol na aanlevering gewassen. De spoelbakken waren doelbewust in 

het openbaar geplaatst om te voorkomen dat het personeel materiaal zou stelen. 

Het water liep vervolgens in een riool die het om de noordkant van het complex heen 

Figuur 4.3 
Ontwerptekening (Plan General) van het Von 
Clermonthuis (noorden is links). 
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afvoerde naar een hoofdriool dat het water naar het noorden onder de droogramen 

afvoerde. Vanaf de hoofdbron liepen daarnaast waterleidingen naar de woning, de 

stallen en de ververij.

Een kleinere bron (Q op het ‘Plan Général’) voedde via een buis het trapeziumvormige 

bassin van de ververij, dat eveneens regenwater ontving van de Lutherse kerk. Vanuit 

dit bassin werden spoelbakken op het achterterrein gevuld. Het afvalwater werd 

vervolgens doormiddel van kanalen onder de binnenplaats door afgevoerd op het 

hoofdriool (R op het ‘Plan Général’). Tenslotte waren er nog twee kleine bronnen in de 

tuin en een afvoer van de privaten (T op het ‘Plan Général’).

De oudste zoon van Johann Arnold von Clermont, Carl Theodor Arnold, die in 1793 de 

leiding overnam, wist het familiebedrijf niet door de economische moeilijkheden van 

de Franse tijd te loodsen. In 1829 werden de goederen uit het faillissement van Carl 

Theodor von Clermont openbaar verkocht. Het Von Clermonthuis werd gekocht door 

de lakenfabrikant Franz Ignaz Tyrell uit Aken, die zijn bedrijf naar Vaals overbracht. 

Het complex bleef bijna een eeuw lang in handen van de familie Tyrell. In 1924 

werd het complex in drie gedeelten verkocht. Vermoedelijk werd kort daarna de 

achtervleugel afgebroken. Het losse gebouw Julianaplein nr. 2 is toen van het complex 

gescheiden. Het Von Clementhuis is vervolgens als woonkazerne in gebruik genomen 

en verwaarloosd.  In 1975 tot 1981 werd het pand gerestaureerd waarna het in gebruik 

genomen kon worden als gemeentehuis.   
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5 Onderzoeksresultaten: landschap 

Uit de bestudering van de profielen blijkt dat de bodemopbouw in grote lijnen 

overeenkomt met hetgeen tijdens het booronderzoek van ArcheoPro is vastgesteld10. 

De top van de bodem bestaat uit een opgebracht pakket met een variërende dikte 

(0,5 m – ruim 2 m) dat vermoedelijk samenhangt met de inrichting van het gebied in 

grofweg de 20ste eeuw. Daaronder bevindt zich een pakket colluvium bestaande uit 

siltige klei met daarin verspoeld grind, aardewerk, baksteen, houtskool ed. Het pakket 

bestaat grofweg uit twee delen, alhoewel dit beeld niet in alle profielen even duidelijk 

naar voren kwam. 

Het bovenste deel met colluvium bestond in de top uit een oude bouwvoor, hetgeen 

aangeeft dat het waarschijnlijk tot in de 19e eeuw het maaiveld heeft gevormd. Ter 

plaatse van put 6 kan de hoogte ervan op ruim 198 m +NAP worden gereconstrueerd, 

om in noordelijke richting naar circa 197,5 m +NAP (put 8) en 196,6 m +NAP (put 2) te 

dalen. De dikte van het bovenste colluviumdeel varieert van 0,5 tot 1 m.

De oudste colluviumafzettingen zijn in de top gerijpt en aangerijpt met humus, 

hetgeen erop wijst dat dit deel enige tijd het maaiveld heeft gevormd waardoor 

zich een bodem kon vormen. De exacte dikte van deze afzettingen is nergens goed 

vastgesteld. Wel bleek in het uiterste noorden (put 2), waar het colluvium relatief dun 

was (circa 0,75 m) en zonder duidelijke fasering, dat eronder vanaf circa 196,0 m +NAP 

lemige lössafzettingen voorkomen.

Opvallend is de vaststelling dat ter plaatse van putten 7, 10 en 12, gelijktijdig met 

de vorming van het jongste colluvium, een beekje heeft gestroomd dat kleiige 

geulafzettingen heeft gesedimenteerd. Vermoedelijk gaat het om de Gau. De geul lijkt 

door de oudere colluviumafzettingen heen te snijden.

Het pakket colluvium en de geulafzettingen zijn geleidelijk gevormd. Vanaf wanneer 

deze vorming plaatsvond is moeilijk exact te bepalen omdat in de afzettingen veel 

jonger en ouder verspoeld materiaal voorkomt. Op grond van de 14C-datering van 

een paalspoor moet de vorming van het colluvium voor de 11e eeuw hebben gelegen, 

waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen of de Romeinse tijd.

10  Paulussen en Orbons 2009.
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6 Onderzoeksresultaten: sporen en structuren 

6.1 Inleiding

De oudste sporen die tijdens het archeologisch onderzoek zijn aangetroffen, zijn 

verschillende kuilen en palen die toebehoren aan de middeleeuwse bewoningsfase 

van Vaals. De sporen bevonden zich in het onderste pakket van het colluvium (5050), 

onder een laag colluvium waarin bodemvorming heeft plaatsgevonden. Deze laag 

was gelegen onder afdekkende colluviumlagen (5020/5030) en ophoogpaketten met 

puin en recente ophooglagen. Naast deze grondsporen werden tijdens het onderzoek 

restanten van muurwerk en waterafvoersystemen blootgelegd die gedateerd kunnen 

worden in de nieuwe tijd en zeer specifiek gerelateerd kunnen worden aan het 

naastgelegen Von Clermonthuis, het huidige gemeentehuis van Vaals. Het muurwerk 

bevond zich direct onder de oude bouwvoor.   

6.2 Middeleeuwen

6.2.1 Structuren

In put 8 zijn drie min of meer parallel aan elkaar lopende greppels opgegraven. Het 

betroffen vrij ondiepe greppels, variërend tussen 17 en 30 cm diep en 60 cm breed met 

een ZZW/NNO-oriëntatie. De greppels waren ongeveer 4 meter uit elkaar gelegen. Uit 

een van de greppels kwamen twee scherven laatmiddeleeuws aardewerk. Gezien de 

oriëntatie van de greppels ten opzichte van de perceelsgrenzen op de kadastrale kaart 

van 1811 gaat het om perceleringsgreppels van de woonhuizen die aan de huidige 

Bloemendalstraat of bosstraat gelegen waren (zie figuur 6.8).

In put 12 is een rij van houten aangepunte palen aangetroffen (S145 t/m S153). De 

palen hebben een doorsnede van ca. 15 cm en zijn aangelegd in de  randzone van de 

geul. De palenrij is ZZW - NNO georiënteerd, min of meer parallel aan de oriëntatie 

van de beek de GauToen de beek nog actief was hebben de paaltjes wellicht als 

beschoeiing gediend. Aangezien de beek verdween in de 18e eeuw, kan de beschoeiing 

in de late middeleeuwen tot 17e eeuw geplaats worden.

Naast deze palenrij is in put 10 een andere structuur blootgelegd die eveneens bestond 

uit houten aangepunte palen (S103), met eenzelfde oriëntatie (ZZW-NNO). Deze 

structuur lijkt echter niet aan de hier boven beschreven palenrij gerelateerd te zijn. 

De houten palen lijken ter versteviging van een plaggenwand gediend te hebben, 

waarmee een grote vierkante ‘bak’ was gevormd van ca. 6 meter breed (zie figuur 6.3). 

Gezien de gelaagde humeuze opvulling is de bak gebruikt om water vast te houden. Er 

kan gedacht worden aan een waterreservoir of een vijver, waarmee water uit de geul 

werd opgevangen. Hoe groot de vijver is geweest kon niet worden vastgesteld. Een 

van de palen is door middel van de 14C-methode gedateerd, waaruit geen eenduidige 

periode naar voren kwam (1636 – 1684, 1735 – 1806 en 1931 – 1954).11 Het gebruik 

van deze structuur blijft nog onduidelijk, maar de datering lijkt wel in de Nieuwe tijd 

te liggen. In put 7 zijn eveneens sporen gevonden van een vijver, evenwel zonder 

randstructuren. 

11  GrM 16335: 187 ± 19
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Het is mogelijk dat beide vijvers gediend hebben voor een van de lokale nijverheden, 

maar het is niet duidelijk waarvoor en in welke periode de vijvers gefunctioneerd 

hebben. Gedacht kan worden aan de lakennijverheid, waarbij een grote hoeveelheid 

water nodig was om wollen stoffen te wassen, spoelen en verven.  Hoewel het voor 

de hand ligt, is het niet mogelijk de vijvers toe te schrijven aan de lakenproductie van 

het naastgelegen Von Clermonthuis vanaf 1761, aangezien op deze locatie destijds de 

lakens te drogen werden gelegd. De vijvers moeten daarom van voor die tijd dateren. 

De vijver is mogelijk opgevuld met puin toen het terrein door Von Clermont in gebruik 

werd genomen voor de droogramen. 
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Figuur 6.1 
Overzicht van alle aangetroffen sporen in put-
ten 7, 8, 10-12.
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Tenslotte zijn er verspreid over de verschillende putten 24 paalsporen gevonden 

waaruit geen structuren konden worden gereconstrueerd. Het betreffen paalkuilen die 

in de geulafzettingen zijn gegraven en met een donkere opvulling. Het merendeel van 

de sporen hadden een diepte van ca. 10 tot 20 cm onder het vlak. Enkele paalsporen 

waren aanzienlijk dieper, tot ca. 60 cm onder het vlak. Wat de onderlinge relatie en 

functie van de verschillende paalsporen was kon niet nader bepaald worden. Een 

analyse van het vondstmateriaal leverde op dit punt ook geen informatie op. In 

slechts twee sporen werd vondstmateriaal gevonden. Uit spoor 15 (put 8) werd een 

fragment aardewerk uit de vroege middeleeuwen verzameld en in spoor 138 (put 

11) werd een fragment aardewerk gevonden uit de late middeleeuwen. Een van de 

paalsporen (spoor 111) is door middel van de  14C-methode tussen 1026 en 1155 (volle 

middeleeuwen) gedateerd (zie figuur 6.4).12 

12  GrM 16336: 948 ± 19

Figuur 6.2 
Foto van de palenrij in put 12. In het midden 
van de foto loopt een rij palen, aangegeven 
met witte kaartjes. Aan het uiteinde zijn drie 
palen gecoupeerd. Rechts van de palenrij 
loopt, bijna parallel, een natuurstenen riool 
(foto richting het noorden).

Figuur 6.3 
Doorsnede van de vijver, opgebouwd uit 
plaggen (donkere vulling) en verstevigd met 
palen. De vijver is opgevuld met puin.
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6.2.2 Kuilen

In put 8, 10, 11 en 12 zijn verschillende kuilen gevonden, variërend in diepte van 20 

cm tot ca 60 cm onder het vlak. De diepste kuilen zijn echter 90 en 96 cm diep.  De 

sporen concentreren zich met name in put 10 en 11. De kuilen waren opgevuld met 

scherfmateriaal uit verschillende periodes. Naast scherven uit de late middeleeuwen 

werden er scherven uit de vroege middeleeuwen verzameld (zie ook hoofdstuk 7). 

De herkomst van dit materiaal en het gebruik van deze kuilen is daarom moeilijk vast 

te stellen. Het bovenliggende colluvium en de geulafzettingen bevatte materiaal 

uit verschillende periodes, waaronder ook de Romeinse tijd. Het is waarschijnlijk 

dat de kuilen uit de late middeleeuwen dateren en dat de kuilen zijn opgevuld met 

contemporain afval en omliggend (ouder) materiaal dat met het colluvium van de 

helling is afgegleden.  

Opmerkelijk is de aanwezigheid van ijzerslak, wat wijst op de aanwezigheid van 

metaalproductie. De kuilen met slak (S120, 139 en 142) bevinden zich op korte afstand 

naast elkaar in het noorden van put 10/11.  Met name in S120 is een grote concentratie 

metaalslak gevonden. Het is bekend dat de metaalindustrie in Vaals tot in de 

vroegmoderne tijd een van de belangrijkste bedrijfstakken is geweest. 

In put 12 werd in een kuil een muntschat aangetroffen uit het eind van de 16e eeuw, 

meer daarover in hoofdstuk 7. 

Figuur 6.4 
Foto van een gecoupeerd paalspoor (S111). Dit 
paalspoor is bemonsterd en gedateerd tussen 
1026 – 1155.
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6.2.3 Conclusie

Bij het archeologisch onderzoek zijn verschillende sporen uit de volle en late 

middeleeuwen aangetroffen. Het betroffen greppels, palenrijen en (paal)kuilen. De 

oudste bewoningssporen dateren uit de 11e eeuw, maar het meerendeel van het 

vondstmateriaal dateert uit de late middeleeuwen. Helaas kon door de beperkte 

omvang van het onderzoek geen licht geworpen worden op het karakter en de 

onderlinge samenhang van de sporen. Waarschijnlijk werd de bewoning in de loop 

van de middeleeuwen geconcentreerd langs de huidige Bloemendalstraat, Von 

Clermontplein en de Bosstraat en vormden de aangetroffen sporen de oostelijke 

begrenzing van percelen die aan de achterzijde georiënteerd waren op de geul.  

6.3 Nieuwe tijd

6.3.1 Het Von Clermonthuis

Tijdens het onderzoek werden verschillende sporen uit de nieuwe tijd aangetroffen 

in put 5, 6, 7, 14 en 15 (zie figuur 6.5). Het merendeel van deze sporen kon in verband 

worden gebracht met het Von Clermonthuis. De sporen worden hier per put behandeld. 

In put 5 werd een uitbraaksleuf aangetroffen (S26), waarin slechts baksteenpuin 

was achter gebleven. Deze restanten kunnen niet in verband worden gebracht met 

het Von Clermonthuis. De locatie en oriëntatie komen namelijk niet overeen met de 

ontwerptekening van het Von Clermonthuis of de latere kadasterkaart. Het is niet 

duidelijk wat voor bouwwerk het geweest kan zijn en wat de datering is. Mogelijk is het 

een restant van muurwerk dat op het terrein stond vóór Von Clermont zijn lakenfabriek 

liet oprichten (1761) en dat gesloopt werd om plaats te maken voor de droogramen. 

In put 6 is een deel van een muur blootgelegd (S2), die gezien de opbouw meerder 

bouwfasen heeft gekend. De onderkant van de muur bestond uit een vlijlaag van 

mortel, baksteenpuin en mergel. Hierop was een bakstenen muur gemetseld met 

gele zachte mortel, in kruisverband. Hierop lag een natuurstenen muur met harde 

witgrijze mortel. Deze muur is daarom als een latere bouwfase te beschouwen. Op de 

natuurstenen lagen weer bakstenen in hetzelfde verband als het onderste muurdeel 

gemetseld. De bakstenen waren 23x11x5,5 cm groot en dateren mogelijk uit de 17e 

eeuw of zelfs eerder. Naast het bouwwerk werd een straatniveau waargenomen van 

vuurstenen keien, aan de bovenzijde van de eerste bakstenen fase. De constructie en 

het bouwmateriaal lijken te wijzen op de datering vóór 1700. In dat geval betreft het 

een restant van een verder onbekende structuur dat vóór en (mogelijk tijdens) de bouw 

van het Von Clermonthuis is gesloopt.  Echter, het is mogelijk dat er voor de bouw 

van de muur ouder materiaal is hergebruikt. Aangezien de muur haaks op het Von 

Clermonthuis is georiënteerd, kan de muur evengoed in verband worden gebracht met 

de tuinmuur van het Von Clermonthuis, zij het dat de locatie niet exact overeenkomt 

met de kadastrale kaart (zie figuur 6.8). 

In put 7 werd een bakstenen muur aangetroffen (S19) (zie figuur 6.9). De muur was 

opgebouwd uit grote bakstenen (ca. 27x13x6), gemetseld met zachte gele mortel in 

een onregelmatig verband. De muur was gebouwd op een vlijlaag van puin. De indruk 

bestond dat er voor de bouw van de muur gebruik was gemaakt van hergebruikte 

bakstenen. Het is waarschijnlijk dat het hier gaat om de muur die de fabriek van Von 

Clermont aan de noordzijde omheinde en waarvan de locatie exact overeenkomt 
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met de kadasterkaart van 1811-1832 (zie figuur 6.8). Bij het ontwerp van het Von 

Clermonthuis was de muur echter op een andere locatie getekend en zou de muur 

eigenlijk vanaf de stallen in zuidoostelijke richting gelopen hebben (zie figuur 4.3). 

Mogelijk is er afgeweken van de ontwerptekening, of is de muur op een later tijdstip 

herbouwd. Aangezien er op de geplande locatie volgens de ontwerptekening geen 

onderzoek is gedaan, kan daar verder geen uitspraak over worden gedaan. 

In put 14 werd muurwerk aangetroffen dat direct gerelateerd kon worden aan het 

nog bestaande Von Clermonthuis (S160). Het betrof de hoek van een bouwwerk dat 

haaks stond op het Von Clermonthuis (figuur 6.6). Het muurwerk was in kruisverband 

gemetseld met bakstenen van maximaal 26x12x7 cm, met gebruik van zachte gele 
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Figuur 6.5 
Overzicht van alle aangetroffen sporen in 
putten 5, 6, 7, 14 en 15
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Figuur 6.6 
Foto van een restant muurwerk van 
de verdwenen vleugel van het Von 
Clermonthuis met daarin een uitsparing. 

Figuur 6.7 
Ontwerptekening van het souterrain van het 
Von Clermonthuis. De aangetroffen muur in 
put 14 betreft de middelste muur van de oost-
vleugel waarin uitsparingen zijn te zien. De 
ronde cirkels symboliseren de kuipen waarin 
de lakens geverfd werden. 
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Figuur 6.8 
Alle sporen geprojecteerd op de kadaster-
kaart (1811).
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mortel. Het muurwerk liep door tot een diepte van 2 meter onder maaiveld. Het was 

niet mogelijk na te gaan in hoeverre het muurwerk in verbinding stond met het Von 

Clermonthuis. Hoogstwaarschijnlijk betreft het de fundamenten van de afgebroken 

oostvleugel waarin de ververij was gesitueerd. Het is goed mogelijk dat deze vleugel 

los van het overige complex was gebouwd.  Opvallend aan de aangetroffen fundering 

was een inham, die als een uitsparing in de muur was vrijgehouden, met daarboven 

een boogconstructie van verticaal geplaatste bakstenen. De functie van deze inham is 

niet geheel duidelijk. 

Op een van de ontwerptekeningen van het Von Clermonthuis is het souterrain 

afgebeeld met daarop ook de ververij (figuur 6.7). Volgens deze bron was de 

oostvleugel anders van opzet. De ververij had geen verdieping, maar wel een lage 

uitbouw over de gehele lengte van de gevel. De ververij was daarom lager en breder 

dan de rest van het complex. Onder de ververij was een kelder met tongewelf 

aangebracht aan de binnenzijde (westkant) van de vleugel. Bij de opgraving is 

waarschijnlijk de binnenzijde van de oostelijke keldermuur blootgelegd.  Op de 

tekening vallen de grote openingen in de muur op, gesitueerd bij vijf grote cirkels, die 

symbool staan voor grote kuipen waarin de lakens werden geverfd. Mogelijk kan de 

inham daarmee in verband worden gebracht.  

Aan de oostzijde van de muur werd gesloopt muurwerk aangetroffen die ogenschijnlijk 

met vergelijkbare bakstenen en in hetzelfde verband gemetseld was (S161). Het is niet 

duidelijk hoe deze resten in verband staan met het Von Clermonthuis. De ververij kon 

door de beperkingen van het onderzoek niet beter in beeld worden gebracht. Er zijn 

geen vloer of straatniveaus waargenomen. De oostvleugel is vrij grondig afgebroken 

tot op de funderingen waarna de resten zijn afgedekt met zand. 

In put 15 werden restanten van muurwerk aangetroffen (S162) die gerelateerd kunnen 

worden aan de uitbouw, die blijkens de kadasterkaart van 1811-1832 achter de ververij 

was aangebouwd (zie figuur 6.7 en 6.8). Deze aanbouw is niet afgebeeld op het 

ontwerp van het Clermonthuis en moet dus dateren tussen 1765 en 1832. De bakstenen 

doen een oudere datering vermoeden, maar mogelijk zijn er voor de fundering oudere 

bakstenen hergebruikt. 

Opvallend genoeg zijn er geen sporen gevonden van het bouwwerk dat in een latere 

fase ten noorden van het Von Clermonthuis was bij gebouwd. Op deze locatie zijn put 

16 en put 17 aangelegd, maar er zijn geen funderingsresten aangetroffen.    

6.3.2 Waterafvoersystemen

Bij de bouw van het Von Clermonthuis liet de fabrikant een stelsel aanleggen van aan- 

en afvoerkanalen ten behoeve van de lakenproductie. Vanaf de natuurlijke bron van de 

Gau ten zuiden van de fabriek liepen er leidingen naar het huis, terwijl het afvalwater 

naar het noorden werd afgevoerd in ondergrondse kanalen. Bij het onderzoek werden 

enkele van deze afvoerkanalen aangetroffen. 

In put 7 werd op een dieper niveau onder de bovengenoemde muur van het 

fabrieksterrein een stenen afvoergoot aangetroffen, met een zuid-noord oriëntatie 

(S20) (figuur 6.9). De aangetroffen afvoergoot lijkt net als de muur niet overeen te 

komen met de ontwerptekeningen van het Von Clermonthuis (zie figuur 4.3). De goot 

is echter onmiskenbaar gerelateerd aan de lakenproductie van het Von Clermonthuis. 
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Het is uit bronnen bekend dat het afvalwater in noordelijke richting werd afgevoerd 

naar een hoofdriool. De goot is ca. 35 cm breed en 20 cm diep, opgebouwd met 

kleine bakstenen (ca. 20x11x5 cm) en afgewerkt met mortel. De goot was gedeeltelijk 

afgedekt met houten planken en natuurstenen platen. 

De goot lijkt uit te komen op een groter afvoerkanaal dat in put 12 is aangetroffen 

(S156/ S157). De bodem bestond uit vierkante vloertegels, waarlangs drie lagen 

natuurstenen waren gestapeld (figuur 6.10). De bovenzijde was afgedekt met 

brede stukken natuursteen. De blokken natuursteen waren aan de buitenkant zeer 

onregelmatig gekapt, maar hadden aan de binnenzijde een goed sluitende pasvorm. 

Onregelmatigheden waren opgevuld met mortel. De binnenzijde had daardoor uit een 

vrijwel perfect vierkante doorsnede van ca. 60 x 60 cm. Het is goed mogelijk dat deze 

goot niet zozeer een afwateringsysteem is geweest, maar eerder een kanalisering 

Figuur 6.9 
Foto van de (tuin)muur en de afwaterings-
goot die onder de muur door naar het hoof-
driool liep. De goot is deels afgedekt met 
natuurstenen platen en houten planken. 

Figuur 6.10 
Binnenaanzicht van het hoofdriool. 
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van de natuurlijke beek die daar in voorgaande eeuwen de beding volgde. Al het 

afvalwater van de fabriek kon op deze manier in de beek geloosd worden. Hoelang 

deze afvoerkanalen in gebruik zijn geweest is niet te achterhalen. Tegenwoordig loopt 

de beek in een nieuw aangelegd kanaal onder het gemeentehuis.

6.3.3 Recente structuren

In put 15 werd een vierkante structuur van baksteen aangetroffen (S163), die een 

PVC-buis bevatte. Dit moet een recente rioolput geweest zijn. S164 betrof een 

betonnen muur, die eveneens in put 6 werd aangetroffen (S1). In put 9 werden de 

fundamenten van een kelder met een tegelvloer blootgelegd (S18), die waarschijnlijk 

uit de jaren ’50 van de vorige eeuw dateren. 

6.4 Conclusie

Uit de aangetroffen sporen kan opgemaakt worden dat op de onderzoekslocatie sinds 

de volle middeleeuwen activiteiten hebben plaatsgevonden. Een van aangetroffen 

paalsporen kon gedateerd worden in 11e tot 12e eeuw. Duidelijke structuren zijn 

evenwel niet aangetroffen. Waarschijnlijk heeft de vroegste bewoning zich destijds 

geconcentreerd langs de doorgaande weg van Aken naar Maastricht, die al in de 

Romeinse tijd moet hebben bestaan. Wel wijzen verschillende paalsporen, een palenrij 

en kuilen op een zekere oriëntatie op de beek die van zuidwest naar noordoost 

stroomde. Deze beek kan een deel van de eerste bewoning weggespoeld hebben. 

In de loop van de middeleeuwen en de nieuwe tijd zal het terrein langs de beek 

zijn opgedeeld in verschillende percelen die op de weg en mogelijk ook op de beek 

georiënteerd zijn geweest (in de richting wnw-ozo), in het verlengde van de percelen 

zoals die op de kadasterkaart van 1811-1832 staan aangegeven. Het opgegraven 

deel betreft dan de achterzijde van deze percelen. De vondst van metaalslak en de 

constructie van een waterreservoir wijzen op ambachtelijke activiteiten die nabij de 

onderzoekslocatie plaatsgevonden moeten hebben. 

De oude perceel indeling werd gewijzigd na de komst van Johann Arnold von Clermont, 

de lakenfabrikant uit Aken. De onderzoekslocatie is voor een groot deel in gebruik 

geweest als lakenfabriek, waarvan tegenwoordig nog het Von Clermonthuis resteert als 

gemeentehuis. Het lijkt waarschijnlijk dat een groot deel van het terrein is vrijgemaakt 

van muurwerk en andere structuren om ruimte te creëren voor het fabrieksterrein en 

het raamveld waarop de lakens te drogen werden gelegd. Mogelijk werden in deze 

fase de aanwezige vijvers gedempt en werd de natuurlijke beek gekanaliseerd om 

in gebruik genomen te worden als riool. Onder of langs de droogramen werd een 

afvoergoot aangelegd waarmee het afvalwater van de ververij in noordelijke richting 

geloosd kon worden in het riool. Rond de fabriek werd een tuinmuur gebouwd die is 

ingetekend op een kadasterkaart uit 1811-1832, maar die mogelijk al uit de 18e eeuw 

stamt. Waarschijnlijk zijn hiervoor oude bakstenen gebruikt. Daarnaast zijn er resten 

van de ververij zelf aangetroffen, die in 1761 werd gebouwd, en muurwerk van een 

uitbreiding uit een latere fase. De aangetroffen restanten komen niet geheel overeen 

met de bekende ontwerptekeningen van de lakenfabriek. Het is niet uitgesloten 

dat er enkele aanpassingen zijn gedaan na 1829, toen de familie Tyrell de fabriek 

overnam. Hoe de fabriek daadwerkelijk was ingericht en welke wijzigingen er later zijn 

aangebracht blijft vooralsnog onduidelijk door de beperkte omvang van dit onderzoek. 
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7 Specialistisch onderzoek

7.1 Aardewerk 

S. Baas13

7.1.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek in Vaals zijn in totaal 141 scherven aardewerk aangetroffen 

die gedateerd kunnen worden vanaf de Romeinse tijd. Daarnaast zijn er 8 Romeinse 

dakpannen en 7 fragmenten baksteen verzameld. Het aardewerk wordt eerst per 

baksel beschreven waarna een aantal contexten besproken zullen worden.

7.1.2 Methode

Voor de determinatie zijn de gevonden gebruiksvoorwerpen gedetermineerd naar 

bakselsoort, functiegroep, vormtype, datering en herkomst. De determinatie vond 

plaats volgens de standaard van het zogeheten ‘Deventersysteem’. 

Het Deventersysteem is opgezet om een standaard voor de determinatie van laat- en 

postmiddeleeuwse keramiek en glas te creëren. Hiervoor zijn drie hoofdredenen: ten 

eerste verschaft het een eenvoudige en eenduidige methode voor de analyse, ten 

tweede biedt het de mogelijkheid vergelijkbare complexen van verschillende onder-

zoekslocaties en onderzoekers met elkaar te vergelijken en ten derde ontstaat op deze 

manier een groeiende database14 waarin alle gevonden typen worden gecatalogiseerd.

De classificatie via het Deventer systeem werkt via een code, die bestaat uit drie 

elementen. Het eerste element is de baksel- of materiaalsoort, het tweede element 

geeft het gebruik van het voorwerp weer en het derde is het typenummer. Een pispot 

van roodbakkend aardewerk kan dan de volgende code krijgen: r-pis-5, waarbij ‘r’ voor 

roodbakkend staat, ‘pis’ voor een pispot en ‘5’ het typenummer weergeeft, waardoor 

een unieke code ontstaat. 

7.1.3 Resultaten

Circa 55% van de scherven is afkomstig uit antropogene sporen. De overige vondsten 

zijn afkomstig uit natuurlijke lagen. Hieronder volgt een overzicht van de aangetroffen 

baksels.

Romeins aardewerk
Tijdens het onderzoek zijn er 9 stuks Romeins aardewerk aangetroffen, waaronder 

8 fragmenten van dakpannen (tegula). Het aardewerk betreft een randfragment van 

een dolium. Het meerendeel van de dakpannen is afkomstig uit het colluvium. Twee 

dakpannen en het randfragment zijn afkomstig uit sporen, maar betreffen opspit.   

13  Determinaties door M.A. Goddijn.
14  De centrale database achter het Deventersysteem wordt beheerd door de Stichting Promotie 

Archeologie (SPA) in Zwolle.
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Mayen
Mayen aardewerk is vernoemd naar het gelijknamige Duitse plaatsje. Sinds de 

Romeinse tijd is hier een productiecentrum gevestigd. Vanaf de Karolingische periode 

wordt aardewerk uit dit productiecentrum naar Nederland geïmporteerd. Het baksel 

is gladwandig met een grove magering van vulkanisch gesteente uit Mayen. Het 

aardewerk varieert in kleur van grijs tot (rood)bruin. Het breukvlak van de scherven 

is meestal roodbruin van kleur. De binnenzijde van de scherf heeft vaak blaasjes. Veel 

voorkomende vormen zijn bolle potten en (in mindere mate) kleine potjes en kannen. 

Binnen het onderzoek zijn 5 scherven aangetroffen. Alle scherven zijn afkomstig uit 

een kuil (S120). Hiervan zijn 2 rand- en 2 wandscherven afkomstig van 1 exemplaar. De 

scherven kunnen gedateerd worden tussen 700 en 900.

Pingsdorf
Pingsdorf aardewerk is vernoemd naar de gelijknamige plaats in Duitsland. Hier 

werden de eerste afvalhopen en ovens ontdekt van dit type aardewerk. Het baksel 

kenmerkt zich als geelwit tot donkerpaars en is matig hard tot hard gebakken. 

Ook grijze baksels komen sporadisch voor. De versiering van Pingsdorf aardewerk 

kan bestaan uit de voor Badorf kenmerkende radstempels en de voor Pingsdorf 

karakterestieke verfstrepen. Kenmerkende vormen zijn tuitpotten, kogelpotten, 

drinkbekertjes of drinkkannen, schepbekers en schalen.

Tijdens het onderzoek zijn 35 wand-, 2 rand- en 2 bodemscherven gevonden. 1 

randscherf kan gedetermineerd worden tot een pot van het type 3B. De scherven 

dateren tussen 900 en 1200.  

Andenne
De naam Andenne is afgeleid van de voornaamste productieplaats. Tegenwoordig 

wordt er ook vaak van Maaslands wit gesproken. Het aardewerk is vrijwel altijd wit 

van kleur met soms een roze zweem (met name op de breuk). Vanaf ca. 1175 komt 

ook een oranjekleurig baksel voor. Het baksel is fijngemagerd en zacht tot middelhard 

gebakken. Versiering komen voor in de vorm van radstempelindrukken, reliëfbanden 

en gele (soms groene) vlekken glazuur. Andenne produceert vrijwel alle beschikbare 

vormen. In Nederland worden met name kannen en tuitpotten aangetroffen en in 

mindere mate bekers of kommen. Tijdens het onderzoek zijn 1 rand- en 1 wandscherf 

gevonden. De randscherf kan gedateerd worden in 1175-1300. 

Elmpt
Elmpt aardewerk is afkomstig uit een productieregio die ligt rond de West-Duitse 

plaatsen Elmpt en Brüggen. Het aardewerk is overwegend handgevormd en varieert in 

hardheid van zacht tot klinkend hard. Opvallend is de grove magering. Het aardewerk 

is reducerend gebakken en licht tot donkergrijs van kleur. Soms heeft het oppervlak 

van de potten een metaalachtige glans. Het vormenspectrum bestaat uit kogelpotten, 

voorraadvaten, kannen, schalen en éénorige grapen. Tijdens het onderzoek zijn 3, niet 

nader te determineren, wandscherven aangetroffen.

Ruwwandig
Ruwwandig aardewerk werd in de vroege middeleeuwen vervaardigd langs de Maas 

en Rijn, maar voornamelijk in het Duitse Eifelgebied (omgeving van Mayen). Het 

aardewerk is over het algemeen middelhard tot hard gebakken, vaak oxiderend,  en 

bevat een grove zandmagering, waardoor het gekenmerkt wordt door een grove 

(ruwe) structuur.  De meest voorkomende vormen zijn grote bolle potten, maar ook 

kleine potjes en kannen komen voor. Tijdens het onderzoek is 1 wandscherf ruwwandig 

aardewerk aangetroffen. Het fragment is niet nader te determineren. 
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Proto-steengoed
Proto-steengoed is de voorloper van het Bijna-steengoed. Vanaf de 7e eeuw werd er 

geëxperimenteerd met het verkrijgen van volledig gesinterde baksels. Dit houdt in dat 

het aardewerk op een dusdanig hoge temperatuur gebakken wordt dat de magering en 

de klei volledig versmelten. Als gevolg hiervan wordt het aardewerk waterdicht. In de 

13e eeuw slagen pottenbakkers erin om de baktemperatuur hoog genoeg op te voeren 

om sintering mogelijk te maken. De grootste productie vond plaats in het Rijnland en 

langs de Maas, maar met name in Siegburg. Het Proto-steengoed kenmerkt zich door 

grof gemagerd dik wandig hardgebakken aardewerk. Het aardewerk is vaak donker 

van kleur: donkergrijs, donkerbruin, paars of soms olijfgroen. Versiering kan bestaan 

uit radstempels en engobes (kleipapjes). Het vormenspectrum bestaat voornamelijk uit 

kannen en bekers, maar ook potten en veldflessen komen voor. Vooralsnog zijn er vijf 

belangrijke productieplaatsen bekend, echter is het vaak lastig vast te stellen uit welke 

productieplaats het materiaal afkomstig is. Tijdens het onderzoek zijn 4 wand- en 1 

randfragment gevonden. De scherven kunnen in de 13e eeuw gedateerd worden met 

een uitloop naar het eerste kwart van de 14 eeuw.

Bijna-steengoed
De overgang van het proto-steengoed naar het Bijna-steengoed en vervolgens het 

steengoed vindt geleidelijk plaats. Hierdoor ontstaat een overlap van de dateringen. 

Na ongeveer 1260 domineert in de meeste complexen het Bijna-steengoed. Dit duurt 

tot ca. 1300 waarna het echte steengoed dominant wordt. Het Bijna-steengoed komt 

echter tot ca. 1325 voor. Ten opzichte van het Proto-steengoed is het Bijna-steengoed 

minder gemagerd, beter versinterd en harder gebakken. De kleur van het aardewerk 

wordt over het algemeen steeds lichter tot aan grijs, wit, witgeel en geel. De vormen 

die voorkomen blijven hetzelfde alleen worden veel strakker. De draairillen worden 

dunner evenals het voorkomen van dunnere lintoren en gegolfde standringen. Tijdens 

het onderzoek zijn 3 wandscherven gevonden die gedateerd kunnen worden tussen 

1275 en 1325.

Steengoed
Steengoed is het eindstadium van de ontwikkeling van gesinterd waterdicht 

aardewerk. Het aardewerk kenmerkt zich door een geheel versinterde gladde scherf 

waarin geen korrels meer zichtbaar zijn. De kleur van het aardewerk is licht en 

komt voor in het: (licht)grijs, bruin, beige, wit of witgeel. Binnen het steengoed kan 

onderscheid gemaakt worden tussen onbehandeld (s1) en behandeld (s2) steengoed. 

Het oppervlak van het behandelde steengoed is voorzien van een engobe en/of 

zoutglazuur. Het vormenspectrum beslaat kannen, potten, flessen en bekers. Er 

kunnen meerdere productiecentra worden herkend. De oudste betreffen Siegburg en 

Langerwehe, die hun hoogtepunt hebben tussen 1300 en 1450. Siegburg aardewerk 

wordt gekenmerkt door een licht baksel en uitwendig aangebracht zoutglazuur. 

Langerwehe heeft een wat donkerdere breuk en wordt vaak versierd met ijzer-engobe, 

hieroverheen kan zoutglazuur worden aangebracht. Steengoed uit Raeren, Aken en 

Frechen betreft de tweede generatie steengoed (ca. 1450 – 1700). Akens steengoed 

kenmerkt zich door een nog lichter baksel dan het Siegburger waar en aangebracht 

zoutglazuur. Het steengoed uit Frechen is karakteristiek vanwege het zogenaamde 

pantermotief. Het steengoed heeft een grijze scherf en een dik onderglazuur van 

ijzer-engobe. Hieroverheen is een dikke laag zoutglazuur aangebracht. Raerens 

steengoed is de opvolger van het Langerwehe steengoed. Het baksel is min of meer 

gelijk, maar de potten worden voorzien van appliques en versieringen. Aan het eind 

van de 17e eeuw en in de 18e eeuw wordt het Westerwald steengoed dominant. Het 
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betreft aardewerk met een lichte grijze scherf met een helder blauwgrijs zoutglazuur 

die dun is aangebracht. De pot heeft verder een onderglazuur van kobaltverf, waardoor 

een karakteristieke versiering ontstaat. Opgemerkt dient te worden dat er geen één op 

één relatie bestaat tussen productiecentrum en type steengoed. Ook in Raeren werden 

vormen gemaakt met een pantermotief en in Siegburg werd af en toe ijzer-engobe als 

decoratietechniek gemaakt. De hierboven genoemde beschrijving heeft betrekking op 

het gros van de vormen uit een productiecentrum. Een laatste categorie die genoemd 

dient te worden, betreft steengoed flessen, die vanaf het midden van de 17e eeuw 

worden gemaakt. 

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 79 scherven steengoed gevonden. Het gaat om 

59 wand-, 11 bodem-, 6 rand- en 3 oorscherven. Hieronder vallen zowel behandelde 

als onbehandelde scherven. Van de onbehandelde scherven zijn 4 wandscherven en 

1 bodemscherf gevonden. 3 scherven kunnen gekoppeld worden aan het productie-

centrum Siegburg. Deze scherven kunnen gedateerd worden tussen 1350 en 1600. De 

overige 73 scherven zijn behandeld. Hiervan zijn 5 scherven te koppelen aan het pro-

ductiecentrum Brühl, 25 aan het productiecentrum Langerwehe en 1 scherf mogelijk 

aan het productiecentrum Frechen. De datering van het aardewerk ligt tussen 1300 en 

1600.

Roodbakkend
Er zijn twee fragmenten roodbakkend aardewerk gevonden die aan elkaar passen. 

Het betreffen fragmenten van een kleine kom, gekenmerkt door een licht roze baksel 

met een afdekkende witte sliblaag, versierd met een ijzeroxide en loodglazuur. Dit 

aardewerk kan gedateerd worden in de 19e eeuw. De herkomst van het aardewerk is 

waarschijnlijk Duitsland.  

Porselein
Bij porselein wordt de ruwe keramische vorm met de hand gemaakt en vervolgens 

in een mal geduwd. Al het voorwerp leerhard is wordt het op maat gefreesd en 

vervolgens beschilderd met kobaltverf. Daarna wordt de vorm in een glazuur gedoopt. 

Bij sommige vormen vindt ook bovenglazuur beschildering plaats. In de oven wordt 

het aardewerk reducerend gebakken waardoor de klei wit en de beschilderring 

kobaltblauw wordt. Het vroegste porselein is afkomstig uit Azië en dan met name 

China (vanaf 1550), maar vanaf 1775 wordt het ook in Europa geproduceerd. Binnen het 

onderzoek is 1 wandscherf porselein aangetroffen dat niet nader te determineren is.

Kleipijp
Tenslotte is een enkel fragment van een kleipijp verzameld. Kleipijpen zijn in vrij grote 

aantallen gemaakt vanaf het eind van de 16e eeuw tot het einde van de 19e eeuw, 

voornamelijk in Hollandse steden. Ze werden gemaakt van witbakkende klei en in een 

mal gevormd. De vorm en grootte van de kleipijp ontwikkeld sterk in de loop van de 

eeuwen. Het verzamelde fragment betreft een (onversierde) ketel met een eivormig 

model. Er zijn geen merken op de pijp aanwezig. Deze pijp kan gedateerd worden in de 

19e eeuw. 

Baksteen
Tijdens de opgraving zijn verschillende bakstenen verzameld. Dit baksteen is afkomstig 

uit sporen of verzameld bij de aanleg van het vlak. Het aangetroffen muurwerk is niet 

bemonsterd maar alleen in het veld opgemeten en beschreven. 
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Het baksel en de afmetingen van de verzamelde bakstenen komen grotendeels met 

elkaar overeen. Het merendeel heeft een vrij grof, paarskleurig baksel en is vrij fors. 

Baksteenformaten kunnen een indicatie geven van de datering van de baksteen. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor bakstenen uit het noordwesten van Nederland waar 

grote formaten op een oude datering wijzen, en in de loop van de tijd in omvang 

afnemen. In Zuid Limburg werd baksteen tijdens de middeleeuwen over het algemeen 

weinig toegepast, terwijl in de nieuwe tijd grote formaten gangbaar blijven. Het 

verzamelde baksteen is goed vergelijkbaar met de bakstenen uit het muurwerk van 

het Von Clermont huis dat zich ook kenmerkt door een fors formaat (26x12x7), wat 

een algemene datering van het baksteen in de nieuwe tijd lijkt te rechtvaardigen. 

De baksteen(fragmenten) zijn mogelijk bij de (gedeeltelijke) ontmanteling van 

de lakenfabriek over het terrein verspreid geraakt. Naast het baksteen is er een 

dakpanfragment verzameld.       

Vondstnummer Put Spoor Afmeting (lxbxh) Baksel

45 10 120 2 Fragmenten Hard rood tot grijs

55 11 140 22,5x10,5x6 Hard paars/grijs

69 12 157 24x11x6 Hard Paars/bruin

74 12 146 ?x12x5,5
?x12x6
?x11x5,5

Hard paars/bruin baksel

7.1.4 Contexten

Kuilencluster
In werkput 10 en 11 is een kuilencluster aangetroffen. Uit de kuilen komen in totaal 32 

scherven. De kuilen dateren op basis van het aardewerk uit de periode 900-1550 Met 

name kuil 120 springt in het oog door de aanwezigheid van 15 scherven. De scherven 

dateren van 700 tot 1600. Dit is een opvallend lange periode. Er zijn geen verschillende 

vullingen aangemerkt in de kuil, dus het is niet duidelijk of het oudere materiaal ook 

onderin de kuil aangetroffen is. 

Geul
Evenals het kuilencluster heeft het materiaal uit de geul (S24) een brede datering. Er is 

zowel Pingsdorff als Steengoed aangetroffen, hetgeen dit materiaal een datering geeft 

van 900 tot 1600.

7.2 Natuursteen

Sebastiaan Knippenberg

In totaal zijn 21 natuurstenen en één fragment mortel verzameld. Het merendeel van 

de vondsten, 16 in aantal, komt uit grondsporen. De zes overige stenen komen uit 

lagen. Binnen het kleine complex hebben onbewerkte vuurstenen knollen de overhand. 

Het gaat veelal om onregelmatig gevormde knollen, sommige enigszins plat, van een 

licht gekleurde niet gelijkmatig verkiezelde vuursteen, die grof aanvoelt. Het is dan ook 

geen materiaal dat voor bewerking in aanmerking komt. Naast complete knollen zitten 

er ook enkele knolfragmenten tussen, waarvan één sporen van verhitting vertoont. 

Met name kuil S101 en S120 hebben dit materiaal opgeleverd, met respectievelijke 

aantallen van vijf en vier vuurstenen. Buiten dit komen er ook nog twee kleinere vuur-

steenfragmenten, van vergelijkbare soort uit laag S5040 in put 8. 

Wat precies de functie van dit materiaal is geweest, blijft onduidelijk. Het is best 

goed mogelijk dat het geen specifieke functie heeft gehad, maar dat het materiaal 
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bij werkzaamheden waarbij de grond geroerd werd, naar boven is gekomen en in de 

kuilen S101 en S120 is afgedankt. Buiten dit vuursteen hebben beide sporen geen 

ander steen opgeleverd.

Na het vuursteen vormt bouwmateriaal de voornaamste groep binnen het steen. Drie 

rechthoekige bouwblokken en een sterk verweerd stuk zijn aan het licht gekomen. 

Kuil S114 heeft twee aanzienlijke rechthoekige platte bouwstenen opgeleverd met 

vergelijkbare dikte van 5 cm. In beide gevallen gaat het om zandstenen blokken. Bij de 

grootste, 29,5 bij 12,5 cm,  is de zandsteen licht metamorf van karakter en bevinden 

zich leiachtige laagjes in de steen. De andere zandstenen bouwblok, 25,5 bij 11,4 

cm, vertoont dit niet. Beide betreffen artificiële regelmatig afgewerkte blokken die 

onderdeel van een muurwerk hebben uitgemaakt. 

Een ander rechthoekig bouwblok met een aanzienlijk gewicht van 8 kg en omvang 

van 17,0 bij 25,0 bij 8,7 cm  is afkomstig uit paalkuil S111, waar het op de bodem van 

het spoor is aangetroffen. Mogelijk heeft het als een soort ondersteuning dienst 

gedaan voor een houten paal die in de kuil heeft gestaan. Dit moet dan gezien worden 

als secundair gebruik, want oorspronkelijk maakte deze steen net als de hierboven 

besproken blokken deel uit van een stenen muurwerk. In vergelijking met de twee 

laatstgenoemden vertoont het blok uit S111 minder egaal afgewerkte vlakken. Het is 

vervaardigd van een rode zandsteen, vaak ook wel ondergebracht bij een gevarieerde 

groep aan zandstenen onder de naam bontzandsteen. Deze rode bontzandstenen 

komen over uitgestrekte delen van Duitsland en oost-Frankrijk voor en is veelvuldig 

gebruikt als bouwmateriaal.15 

Tenslotte heeft ook paalspoor S143 een plat fragment van een grof gesorteerde 

eveneens rode zandsteen opgeleverd. In tegenstelling tot de hierboven genoemde 

zandsteen bezit deze variëteit fijn opvullingsmateriaal tussen de korrels. Het stuk is 

aan de buitenkant verweerd en verliest makkelijk zandkorrels. Op een van de platte 

zijdes bevinden zich nog de resten van mortel, hetgeen suggereert dat ook deze steen 

onderdeel van een muurwerk heeft gevormd.

In hoeverre een onbepaald fragment van een homogenen fijnkorrelige kalk, een 

mergel, ook als bouwsteen heeft gediend kan op basis van de vorm van de steen zelf 

niet worden bepaald. Het is een niet ander te duiden brok. Mergel is veel gebruikt als 

bouwmateriaal, maar het kan ook gaan om stuk dat van nature in de omgeving lag. 

Van een bakstenen muur (S2) is een klein fragment kalkhoudende mortel of pleister 

met zandmagering verzameld, dat waarschijnlijk tot de muur heeft behoord. Verder 

valt niet veel over dit fragment te zeggen.

Daarnaast is in een vulling van geul S155 een langwerpig stuk gips aangetroffen met 

een variërende ovale doorsnede. Het fragment is iets onregelmatig van vorm en bezit 

vertakkingen. Het is niet duidelijk of dit bewust zo is vormgegeven of dat het hier gaat 

om een gietprop van een in gips gegoten groter niet nader te bepalen object.

Naast het bouw- en ander materiaal bevinden zich ook nog twee werktuigen onder 

het verzamelde steen. Uit laag S5040 in put 8 is een staafvormige wetsteen afkomstig, 

vervaardigd van een donker gekleurde schist, waarschijnlijk een hornblende-schist. De 

wetsteen heeft een rechthoekige doorsnede met afmetingen van 4,1 bij 3,0 cm. De 

15  Weertz & Weerzt 2010.



Koningin Julianaplein    49

lengte van het werktuig bedraagt 15,0 cm. In tegenstelling tot de meeste wetstenen 

met rechthoekige doorsnede bezit dit exemplaar slechts op twee vlakken, de smallere 

tegenoverliggende zijdes, duidelijke afslijting als gevolg van gebruik als wetvlak. De 

twee bredere vlakken zijn niet benut. 

Staafvormige wetstenen vormen vanaf de Romeinse tijd een structureel onderdeel 

van het gereedschap voor het slijpen van metalen werktuigen. Met name vanaf de 

middeleeuwen ontstaan centra in de buurt van steenbronnen met geschikt materiaal, 

waar dergelijke werktuigen werden vervaardigd en verhandeld naar omliggende 

regio’s.16 Waarschijnlijk betreft dit ook een via ruilhandel verkregen exemplaar.

Het andere werktuig betreft een fragment van een maalsteenschijf vervaardigd van 

tefriet. Dit vulkanische uitvloeiingsgesteente is afkomst uit de regio rond Mayen in 

de Duitse Eifel. Daar is het al sinds het neolithicum gewonnen als grondstof voor 

maalstenen.17 Pas vanaf de late bronstijd verschijnt het voor het eerst in ons land.18 

Gedurende de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen is het een veel gebruikte 

grondstof voor maalstenen in rurale nederzettingscontext, maar later ook in meer 

urbane contexten.19 Het aangetroffen fragment betreft een fragment van een 

maalsteenschijf, die onderdeel vormde van een handmolen. Hierbij werden door 

twee schijven tegen elkaar te roteren het graan vermalen. Dit soort handmolens 

doen hun intrede pas gedurende de Romeinse tijd en worden ook nog veel gebruikt 

in de middeleeuwen en nieuwe tijd.20 Het fragment staat een verdere duiding van de 

omvang en precieze datering niet toe. 

Tenslotte zijn er nog twee steenfragmenten aangetroffen, één van kwartsitische 

zandsteen en de ander van een fijne zandsteen. Bij het eerste stuk gaat het om 

een rolsteenfragment, aangetroffen in associatie met een betonnen muurrest (S1). 

Buiten dit valt er niet veel over te zeggen. Dit soort rolsteenmateriaal kan lokaal 

uit Maas terrasafzettingen verkregen worden. Het andere stuk is afkomstig uit een 

colluviumlaag (S6030) in put 10. Het is een wat hoekiger minder mechanisch verweerd 

stuk zandsteen, vermoedelijk ook van lokale herkomst, met een iets meer afgerond 

uiteinde. Het is niet goed te bepalen of deze laatste afronding het gevolg is van gebruik 

als klop- of klop/wrijfsteen, of dat het om post-depositionele verwering gaat.   

7.3 Bot

Tijmen Moesker

7.3.1 Inleiding en onderzoeksmethodiek

Het onderzoek in Vaals Koningin Julianaplein heeft tien fragmenten dierlijk 

botmateriaal opgeleverd, resulterend in vijf elementen (zie tabel 7.1). De vondsten 

zijn voornamelijk afkomstig uit enkele kuilen in put 10 en 11 (vnrs. 28, 35 en 52).  Een 

enkel fragment (vnr. 61) was aangetroffen bij het vrijleggen van  een muur en betreft 

waarschijnlijk opspit. Het laatste fragment betreft een sterk gesleten stuk uit de 

geulvulling (vnr. 31). De skeletelementen zijn middels een quick-scan onderzocht. 

Daarbij is een soortbepaling gedaan en zijn hak en snij/sporen indien aanwezig 

genoteerd. 

16  Kars 1983a, Resi 1990, 2008.
17  Kars 1983b.
18  Van Heeringen 1985.
19  Zie bv. H. Kars 1980; E. Kars 2000; Hiddink & Boreel 2005. 
20  Harsema 1979.
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7.3.2 Resultaten

Over het algemeen is het dierlijk botmateriaal redelijk geconserveerd, door toedoen 

van de diepteligging van de aangetroffen lagen en de lemige opvulling van de sporen. 

Enkele fragmenten konden tot een soort worden toegeschreven. De soortenlijst 

bestaat zodoende voornamelijk uit resten van rund (Bos taurus) en groot zoogdier. 

Meer specifiek voor het rund; een linker sprongbeen (astragalus) en een complete 

kies uit de onderkaak (molaar 1 of 2) welke gesleten is. Daarnaast zijn er enkele kleine 

fragmenten toe te schrijven aan groot zoogdier o.a. fragmenten van een pijpbeen met 

meerdere haksporen op de diafyse en een mogelijk fragment van een schouderblad 

(scapula). Vermoedelijk behoren ook deze resten eveneens tot rund en zijn ze na het 

consumeren van het vlees als afval in sommige sporen terecht gekomen.

Vondstnr Spoornr Soort Element N MNE Opmerking

28 101 Groot zoogdier Pijpbeen 1 1

31 119 Rund Molaar 1 1 Gesleten 

35 113 Groot zoogdier Pijpbeen 5 1 2 haksporen

52 139 Rund Astragalus 2 1

61 156 Groot zoogdier Scapula? 1 1

Totaal 10 5

7.4 Muntschat uit de 16e eeuw

Bouke Jan van der Veen

7.4.1 Inleiding

De bijzondere vondst van 17 munten,21 aangetroffen in een kuil en deels aan elkaar 

gecorrodeerd gevonden, voldoet zodoende ruimschoots aan de numismatische 

definitie van een muntschat (twee of meerdere munten bij elkaar gevonden waarvan 

kan worden aangenomen dat zij tezamen verborgen dan wel onopzettelijk verloren 

zijn), ondanks dat er van een verpakking - bijvoorbeeld een pot, leren of linnen 

beurs etc. – geen sprake lijkt. Er zijn geen restanten van een mogelijke verpakking 

aangetroffen. Toch lijken deze munten met enige zorgvuldigheid begraven te zijn, 

hetgeen een per ongeluk verloren partijtje geld met zekerheid kan uitsluiten. De 

munten waren ingegraven in een kuil en zorgvuldig afgedekt met takken en stro. 

Wanneer precies en waarom dit gebeurd is zal afgeleid moeten worden uit een 

bredere, archeologische en historische context van het terrein behorende bij het Von 

Clermonthuis of Vaals in het algemeen. Vooralsnog blijft het gissen naar de toedracht 

van de begraven schat. 

Eerst zal de aard van de muntschat als geheel besproken worden en de datum van 

verberging – de terminus post quem, de vroegst mogelijke datum van verbergen naar 

aanleiding van de jongste munt in de schatvondst. Volgens zullen de munten op 

individueel niveau besproken worden. 

7.4.2 Aard en inhoud van de muntschat

De munten uit de muntschat van Vaals behoren niet tot de meest reguliere munten die 

in Nederland gevonden worden. De twee daalders zijn zelfs nog nooit eerder in een 

21  Bij de restauratie van de munten werd een extra munt aangetroffen, die aan een andere munt 
was gecorrodeerd.

Tabel 7.1 
Schematische beschrijving van het botmate-
riaal
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Nederlandse vondst, noch in een schatvondst noch als losse vondst aangetroffen.22 Het 

is echter wel één van deze twee daalders die de sluitdatum - terminus post quem of wel 

de jongste datum die het eerst mogelijke tijdstip van verberging of verlies oplevert. 

Dat is de Noord-Nederlandse of Oost-Friese Karolusdaalder, die hoewel ongedateerd, 

geslagen is in de periode 1555-1598 (nr.7). De jongste munt met een exacte datering 

is een acht heller van Aken met het jaartal 1588 (nr.14). De oudste munt is de gouden 

leeuw van Vlaanderen die geproduceerd is tussen 1454 en 1470, dus meer dan een volle 

eeuw ouder dan de sluitmunt (nr.1). Daar het een goed goudstuk betreft van hogere 

waarde en vrijwel ongesleten uit de grond is gekomen zal het stuk niet lang of veel, 

vrij in de circulatie hebben gefunctioneerd maar het zal als waardevaste munt steeds 

zijn achtergehouden als handels- of reservekapitaal. Oudere gouden munten zijn zeker 

niet ongewoon in schatvondsten tezamen met zilveren munten die één tot zelfs twee 

eeuwen jonger zijn. De alom beroemde schatvondst van Serooskerke uit 1965-1966 

bestaat uit munten met productiedata die liggen tussen de jaren 1422-1622 dus zelfs 

twee eeuwen tussen oudste en jongste munt.23

De muntvondst bestaat in het kort uit drie Bourgondische munten die in de 15e en 16e 

eeuw de muntcirculatie in de Nederlanden grotendeels beheerste. Daarnaast bestaat 

de schat voornamelijk uit klein zilvergeld. De twee zilveren schillingen van Keulen en 

de tien zilveren hellers van Aken beheerste in die tijd en tot wel diep in de 17e eeuw 

voor een aanzienlijk deel de kleingeldcirculatie in het zuid-oostelijke grensgebied 

en zelfs noordelijker daarvan.24 Tenslotte zijn er twee daalders uit Oostfriesland 

aanwezig. Hoe deze twee in het noorden van Duitsland geslagen daalders bij deze 

partij geld zijn gekomen is gissen. Beide munten behoren zeker niet in het gebruikelijke 

muntspectrum van de Nederlanden, maar dat geldt in feite voor de vondst in haar 

geheel ook. 

7.4.3 Beschrijving van de individuele munten

In bijlage III staat de korte, systematische vondstlijst in tabelvorm met de basisde-

terminaties en datering van de munten. Hieronder allereerst de afbeeldingen en 

beschrijvingen van de individuele munten in chronologische volgorde, die uitgebreider 

is en meer bijzonderheden geeft dan de vondstlijst. De nummering van de munten 

hieronder is gelijk aan het volgnummer van de tabel in de bijlage. De beschrijving 

van een munt bestaat standaard uit de politieke eenheid, staat waar de munt is 

uitgegeven, de vorst in wiens naam de munt is geslagen, de muntnaam en jaartal 

of periode van emissie van de munt en de plaats van vervaarding in een munthuis. 

Daarnaast de technische gegevens van de munt (metaal, massa en formaat - alle 

afbeeldingen zijn 2:1 weergegeven) en de standaardcatalogus of literatuurverwijzing 

waarin de munt is opgenomen of beschreven.

22  Gegevens gebaseerd op de gepubliceerde schatvondsten in het Jaarboek voor Munt- en Pen-
ningkunde (1890-2018) en NUMIS, database Numismatisch Informatie Systeem, waarin alle 
Nederlandse schatvondsten en losse vondsten worden geregistreerd. De database wordt 
beheerd door Nationale Numismatisch Collectie (NNC) aan De Nederlandsche Bank (DNB), 
Amsterdam.

23  Zie: De Geuzenpenning Munt- en penningkundig nieuws (1966) nr. 2, 17-19 & H. Enno van 
Gelder, Muntvondst Serooskerke, in: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 52/53 (1966-1967), 
127-205.

24  Veel nieuwe observaties van geldcirculatie in de 17e eeuw in het grensgebied zijn o.a. gepub-
liceerd in de opgravingsrapporten van de dijkteruglegging in Lent, door RAAP, Zutphen.
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1. Vlaanderen, Philips de Goede (1419-
1467), gouden leeuw (lion d’or), z.j. (1454-
1460), geslagen te Brugge. Van Gelder/Hoc 
3.2 ; goud, 29 mm. – 4,00 gr.
vz. zittende leeuw n. l. onder een gotisch bal-
dakijn tussen vonkende vuurijzers, omschrift: 
PHS : DEI : GRA : DVX : BVRG’ : COM’ : 
FLAND’ (interp. : 2 kruisjes)
kz. Bourgondisch wapenschild op gebloemd 
kruis, omschrift: + : SIT : NOMEH : DOMIHI : 
BENEDICTVM : AMEN (interp. : 2 kruisjes).

2. Vlaanderen, Karel de Stoute (1467-1477), 
groot, z.j. (1468-1471), Brugge
Van Gelder/Hoc 25.3 ; zilver, 20 mm. – 0,38 gr. 
uitgebroken.
vz. Bourgondisch wapenschild in het veld, 
omschrift: + KAROLVS : DEI : GRA : DVX :BG : 
CO : FL (slechts gedeeltelijk leesbaar)
kz. Lang gevoet kruis met centraal een lelie in 
ruitvormig hart,  in kwadranten afwisselend 
een leeuw en lelie, omschrift: +MONE – TA : 
NOVA - : COMIT – FLAD’.

3. Brabant, Philips de Schone (1482-1506), 
vuurijzer, gedateerd 1492, geslagen te 
Antwerpen. 
Vuurijzer, geslagen te Antwerpen in 1492 
ten tijde van de minderjarigheid van Philips 
de Schone onder het regentschap Keizer 
Maximiliaan I van Oostenrijk (1482-1494).
Vanhoudt H 119 ; zilver, 28 mm. – 1,13 gr. licht 
uitgebroken, gesleten.
vz. omziende, staande leeuw met 
Bourgondisch wapenschild, binnencirkel, 
omschrift: + Ph’S + ARCHIDVX +AVSTRIE + 
BVRGVDIE +BRA’
kz. versierd, samengesteld kruis, binnencirkel, 
omschrift: + BENEDIC + hEREDITATI x TVE x 
[ANNO + DNE + I4] 9Z (= 92).

4. Aartsbisdom Keulen, Philips II von Daun 
(1508-1515), shillling (1/2 albus) 15 …?, 
geslagen te Zons
A. Noss, Die Münzen der Erzbischöfe von Cöln 
1306-1547 (1913) Nr. 563 vgl. ; zilver, 19 mm. – 
0,34 gr. uitgebroken, gesleten.
vz. stiftswapen belegd met het wapenschild 
van Daun, daarboven een ster. Aan de hoeken 
de wapens van Mainz (links), Trier (rechts) en 
Bayern (voor Paltz, onder), omschrift: MO . 
PHS’ [ – ARCH - EPS CO]
kz. halfbeeld van de H. Petrus met nimbus, 
herkruist kruis in de linkerhand en in de 
rechter een sleutel, voor hem het stiftswapen, 
omschrift: [S * PETR – VS * A].
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5. Aartsbisdom Keulen, Philips II von Daun 
(1508-1515), shillling (1/2 albus) 1514, 
geslagen te Zons
A. Noss, Die Münzen der Erzbischöfe von Cöln 
1306-1547 (1913) Nr. 563 vgl. (daar ontbreekt 
1514), zie: Münzkabinett Staatliche Museen zu 
Berlin. – zilver 19 mm – 0,47 gr. gebroken/geli-
jmd, licht uitgebroken.
vz. stiftswapen belegd met het wapenschild 
van Daun, daarboven een ster. Aan de hoeken 
de wapens van Mainz (links), Trier (rechts) en 
Bayern (voor Paltz, onder), omschrift: MO . 
PHS’ – ARCH - EPS CO
kz. halfbeeld van de H. Petrus met nimbus, 
herkruist kruis in de linkerhand en in de 
rechter een sleutel, voor hem het stiftswapen, 
omschrift: S * PETR – VS * A [I5I]4

6. Jever, Maria von Jever (1536-1575), 
daalder z.j. (1555-1598)
Ook “Jodocustaler” genoemd. Davenport 9333 
; Lehmann 1 F/a ; Merzdorf 20 ; zilver, 40 mm – 
24,79 gr. licht gesleten.
vz. gaande gekroonde leeuw in het veld, 
binnencirkel, omschrift: MA : GEBO : DOC 
: V : FR : THO : IEVR : O : V : WAN. Maria 
Geborne Dochter Und Fräulein tho Iever und 
Wangerland.
kz. staande ridder n.r., in harnas met vaan en 
zwaard, binnencirkel, omschrift: SANCTVS : 
IODO – CV –S : MARTIR
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7. Noord-Nederland of Oost-Friesland, 
daalder, “Karolusdaalder” (z.j. 1555-1598)
In het verleden beschouwd als munt van “welli-
cht” Culemborg, Floris van Pallandt 1539-1598, 
als graaf van Culemborg. Het D.I.P. in het keer-
zijde omschrift werd dan verklaart als Dominus 
In Pallant.) maar tegenwoordig gekoppeld aan 
Noord-Nederland of Oost-Friesland en dan nog 
wel aan een “Falschmünzerwerkstatt”. Delmonte 
787; RBN 1877 p. 213 ; Davenport 8889. 20 ; zil-
ver, 39 mm – 19,7  gr. gesleten.
vz. gekroond borstbeeld van Karel de 
Grote met regalia, binnencirkel, omschrift: 
CAROLVS : MAGNVS : SANCTVS 
kz. gaande leeuw in het veld, binnencirkel, 
omschrift: MONETA . NOVA . ARGENT . D . 
I . P

8. Rijksstad Aken, acht heller 1585 geslagen 
te Aken.
Op naam van Rooms keizer Rudolf II (1576-
1612). Krumbach 120.85.3 ; zilver, 19 mm. – 0,36 
gr.
vz. wapenschild van Aken met afgekort jaartal 
in binnencirkel, omschrift (deels onl.): + MO . 
RESE . LIB . IM . VR . AQ
kz. dubbelkoppige adelaar, met gespreide 
vleugels, op de borst de rijksappel, omschrift: 
(kroon) RVDOL II . RO . IM . SE . AV.
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9. Rijksstad Aken, acht heller 1586, gesla-
gen te Aken.
Op naam van Rooms keizer Rudolf II (1576-
1612). Krumbach 120.86.4 ; zilver, 18 mm. – 0,30 
gr.
vz. wapenschild van Aken met afgekort jaartal  
8 – 6 in binnencirkel, omschrift: 
+ MO . RESE . LIB . IM . VR . AQV
kz. dubbelkoppige adelaar, met gespreide 
vleugels, op de borst de rijksappel, omschrift: 
(kroon) RVDOL II . RO . IM . SE . AV.

10. Rijksstad Aken, acht heller 1587, gesla-
gen te Aken.
Op naam van Rooms keizer Rudolf II (1576-
1612). Krumbach 120.87.1 ; zilver, 18 mm. – 0,13 
gr. gebroken, fragmenten.
vz. wapenschild van Aken met afgekort jaartal 
in binnencirkel, omschrift (deels onl.):
+ MO . RESE . LIB . IM . VR . AQ
kz. dubbelkoppige adelaar, met gespreide 
vleugels, op de borst de rijksappel, omschrift: 
(kroon) RVDOL II . RO . IM . SE . AV.

11. Rijksstad Aken, acht heller 1587 gesla-
gen te Aken.
Op naam van Rooms keizer Rudolf II (1576-
1612). Krumbach 120.87.1 ; zilver, 18 mm. – 0,29 
gr. gebroken, gelijmd.
vz. wapenschild van Aken met afgekort jaartal 
in binnencirkel, omschrift (deels onl.):
+ MO . RESE . LIB . IM . VR . AQ
kz. dubbelkoppige adelaar, met gespreide 
vleugels, op de borst de rijksappel, omschrift: 
(kroon) RVDOL II . RO . IM . SE . AV.

12. Rijksstad Aken, acht heller 1587 gesla-
gen te Aken.
Op naam van Rooms keizer Rudolf II (1576-
1612). Krumbach 120.87.1 ; zilver, 17 mm. – 0,35 
gr. sterk uitgebroken.
vz. wapenschild van Aken met afgekort jaartal 
in binnencirkel, omschrift (deels onl.):
+ MO . RESE . L[IB . IM . ]VR . AQ
kz. dubbelkoppige adelaar, met gespreide 
vleugels, op de borst de rijksappel, omschrift: 
(kroon) RVD[OL II . RO . IM] . SE . AV .

13. Rijksstad Aken, acht heller 1587 gesla-
gen te Aken.
Op naam van Rooms keizer Rudolf II (1576-
1612). Krumbach 120.87.1 ; zilver, 17 mm. – 
0,35 gr. sterk uitgebroken.
vz. wapenschild van Aken met afgekort jaartal 
in binnencirkel, omschrift (deels onl.):
+ MO . RESE . LI [B . IM .]VR . AQ.
kz. dubbelkoppige adelaar, met gespreide 
vleugels, op de borst de rijksappel, omschrift: 
(kroon) [R]VD[OL II .] RO . IM . SE . AV.
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14. Rijksstad Aken, acht heller 1588 gesla-
gen te Aken.
Op naam van Rooms keizer Rudolf II (1576-
1612). Krumbach 120.88.2 [met AQ i.p.v. AQV]; 
zilver, 18 mm. – 0,26 gr. uitgebroken, gelijmd.
vz. wapenschild van Aken met afgekort jaartal 
in binnencirkel, omschrift: 
+ MO . RESE . LIB . IM . VR . AQ
kz. dubbelkoppige adelaar, met gespreide 
vleugels, op de borst de rijksappel, omschrift: 
(kroon) RVDOL II . RO . IM . SE . AV.

15. Rijksstad Aken, acht heller 158[…], 
geslagen te Aken.
Op naam van Rooms keizer Rudolf II (1576-
1612). Krumbach 120 ; zilver, 18 mm. – 0,44 gr. 
uitgebroken, gevouwen.
vz. wapenschild van Aken met afgekort jaartal  
8 – […] in binnencirkel, omschrift: 
+ MO . [RESE . LIB . I]M . VR . AQ
kz. dubbelkoppige adelaar, met gespreide 
vleugels, op de borst de rijksappel, omschrift: 
(kroon) [RV]DOL II . RO . IM . SE [. AV .].

16. Rijksstad Aken, acht heller 158[…], 
geslagen te Aken.
Op naam van Rooms keizer Rudolf II (1576-
1612). Krumbach 120 ; zilver, 16 mm. – 0,08 gr. 
gelijmde fragmenten.
vz. wapenschild van Aken met afgekort jaartal 
in binnencirkel, omschrift: (grotendeels onl.)
kz. dubbelkoppige adelaar, met gespreide 
vleugels, op de borst de rijksappel, omschrift: 
(grotendeels onl.)

17. Rijksstad Aken, acht heller 15 …? gesla-
gen te Aken.
Op naam van Rooms keizer Rudolf II (1576-
1612). Krumbach 120 ; zilver, 12 mm. – 0,11 gr. 
fragment.
vz. wapenschild van Aken met afgekort jaartal 
in binnencirkel, omschrift (deels onl.):
[+ MO . RESE . LIB . IM . VR . AQ]
kz. dubbelkoppige adelaar, met gespreide 
vleugels, op de borst de rijksappel, omschrift: 
(kroon) [RVDOL II . RO . IM . SE . AV .] 
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7.5 Hout en 14C-datering

Yvonne van Amerongen

7.5.1 Inleiding

In totaal zijn er zes bulkmonsters en zes houtmonsters verzameld en één pollenbak. 

Alle monsters zijn gewaardeerd op de geschiktheid van het materiaal voor 14C-datering 

en op de geschiktheid voor dendrochronologische datering (zie tabel 7.2en 7.4). Het 

betreft monsters uit onder andere een riool, een vijver en een kuil. De pollenbak is 

buiten beschouwing gelaten omdat het pollenmonster genomen is uit een spoor 

waarvan de aard en datering niet goed vastgesteld konden worden.

Bij de waardering voor 14C-datering is in het bijzonder gelet op de aanwezigheid van 

zaden en vruchten van eenjarige landplanten en op houtskool van twijgjes/takjes of van 

buitenste jaarringen. Deze soorten materiaal zijn het meest geschikt voor 14C-analyse 

omdat ze een relatief korte groeiperiode representeren die zo dicht mogelijk aan de 

menselijke bewoning kan worden gekoppeld.

Bij de inventarisatie voor dendrochronologische datering is gelet op de houtsoort (o.a. 

eik (Quercus), iep (Ulmus), beuk (Fagus), es (Fraxinus) en den (Pinus) zijn geschikt voor 

datering), maar ook het aantal jaarringen (tenminste 70-80). Een andere factor die 

meespeelt is welk deel van het hout aanwezig is. Hoe dichter bij de buitenkant van de 

stam, hoe nauwkeuriger de datering. Bij voorkeur wordt hout gedateerd dat zich vlak 

onder de bast of schors bevindt. 

Vnr. Spoor Context Conservering Concentratie Diversiteit 14C-analyse

1 3 paalkuil redelijk-goed matig zeer laag J

2 4 paalkuil - - - J*

33 111 paalgat met paalkuil redelijk redelijk zeer laag J

46 120 kuil - - - J*

77 8006 boven kuil met munten matig zeer laag zeer laag N**

78 154 kuil met munten onder riool goed laag zeer laag N**

* het te dateren houtskool is afkomstig van hout zonder buitenkant van de stam, waardoor een 

datering minder nauwkeurig zal uitvallen dan bijvoorbeeld bij aanwezigheid van de buitenkant of 

bij korter levende boomsoorten.

** er is mogelijk sprake van contaminatie (zie resultaten)

Vnr. Spoor Context Houtsoort Aantal 
jaarringen

Buitenkant? Dendro 
datering?

14C-analyse

19 22 plank riool eik < 10 N N N

23 103 beschoeiing vijver eik < 10 J N J

56 146 houten paal eik 20-25 N N N

58 1 muur eik ca. 20 N N N

75 158 paal uit vijver??/recent riool naaldhout < 10 N N N

79 8006 boven kuil met munten wilg < 5 J N J

Vnr. Spoor Context Te dateren materiaal

1 3 paalkuil 1x Bromus secalinus (verkoold); 4x Poaceae (verkoold)

2 4 paalkuil 5x fragment houtskool verspreidporig loofhout (cf. Alnus)

23 103 vijver 1x houtfragment eik met buitenkant

33 111 paalgat met 
paalkuil

4x fragment Cerealia (verkoold); 6x rachisinternodium Hordeum (verkoold)

46 120 kuil 1x fragment houtskool Quercus (zie * bij Fout! Verwijzingsbron niet gevon-
den. voor toelichting)

79 8006 boven kuil 
met munten

1x twijg Salix spec.

Tabel 7.2 
Monsterlijst 14C-waardering met resul-
taten en aanbeveling ter analyse. J=ja; 
N=nee; - = geen macroresten zoals zaden 
en vruchten aanwezig.

Tabel 7.3 
Monsterlijst dendrowaardering met resultaten 
en aanbeveling ter analyse. J=ja; N=nee.

Tabel 7.4 
Monsterlijst waardering met te dateren 
materiaal. 
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7.5.2 Selectie van hout en 14C monsters

In vier van de onderzochte monsters is geschikt materiaal gevonden voor 14C-datering 

(tabel 7.2 en 7.4), waarbij het gaat om verkoolde resten bestaande uit houtskool, 

verkoolde zaden of verkoolde kafresten (tabel 7.4). In vnrs. 2 en 46 gaat het om 

houtskool van respectievelijk waarschijnlijk els en en eik, waarvan geen buitenkant is 

aangetroffen. Dit houdt in dat een datering mogelijk minder nauwkeurig uitvalt dan 

wanneer dit wel het geval zou zijn geweest. Een globale periode is echter wel mogelijk. 

Dit betekent dat zowel de paalkuil als de kuil waaruit deze monsters afkomstig zijn 

(globaal) kunnen worden gedateerd.

In vnrs. 77 en 78 zijn uitsluitend onverkoolde resten aangetroffen, in combinatie met 

veel wortels en zelfs resten haar. Deze laatsten maken het aannemelijk dat er sprake 

is van bioturbatie en dat de aangetroffen resten in deze monsters contaminatie zijn 

van hoger gelegen lagen. Daarnaast hebben de soorten die aanwezig zijn (o.a. vlier en 

braam) allen zaden met een zaadhuid die zeer goed bestand is tegen afbraak en zijn 

overige zaden niet aangetroffen, wat ook doet vermoeden dat dit contaminatie is. 

Gezien de ligging van de contexten van deze twee monster onder en naast een recent 

riool is contaminatie door bijvoorbeeld de aanleg van het riool zelfs een waarschijnlijk-

heid. 

Geen van de onderzochte stukken hout had voldoende jaarringen om een dendrochro-

nologisch datering mogelijk te maken. Wel zijn twee stukken hout, namelijk uit vnr 23 

en vnr. 79 geschikt gebleken voor 14C-datering. Het gaat hierbij om respectievelijk een 

aangepunte paal van eikenhout uit de vijver waaraan de buitenkant nog aanwezig was 

en een twijg van wilgenhout van een laag boven de kuil met munten. Voor deze twijg, 

die samen met andere grotere stukken hout is verzameld, is het minder aannemelijk 

dat deze contaminatie door bioturbatie vormt, al blijft contaminatie tijdens de aanleg 

van het riool natuurlijk een mogelijkheid. Om die laatset reden is er voor gekozen de 

twijg te laten dateren. 

Om meer duidelijkheid te krijgen over de ouderdom van het waterreservoir en de 

aangetroffen paalsporen is er voor gekozen een stuk hout uit het waterreservoir te 

selecteren (vnr. 23) en een monster uit een van de paalsporen (vnr.33). 

7.5.3 Resultaten

De houten paal uit de vijverbeschoeiing (nr. 23) is volgens de 14C datering 187 jaar oud 

(+/- 19), maar is gekalibreerd op drie verschillende perioden, namelijk 1636 – 1684, 1735 

– 1806 en 1931 – 1954. Er is een waarschijnlijkheid van 53,7% dat het hout uit de 18e 

eeuw dateert (voor de 17e en 20e eeuw is de waarschijnlijkheid respectievelijk 19,1% en 

22,6%). 

Het monster uit het paalspoor (vnr. 33) bleek beter dateerbaar. De 14C datering wees 

op een ouderdom van 948 jaar (+/- 19) en is na kalibratie gedateerd tussen 1026 – 1155 

(met een waarschijnlijkheid van 95,4%). 

7.6 Metaal en slak

Tijdens het onderzoek zijn 32 stukken metaal gevonden (de muntschat niet 

meegerekend) en 40 stukken metaalslak. Het merendeel van de metaalvondsten 

betreffen spijkers of ondetermineerbare stukken metaal, voornamelijk afkomstig uit 

het colluvium en de beekafzettingen. Slechts twee voorwerpen waren afkomstig uit 

een spoorcontext (zie tabel 7.5). 
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Metalen voorwerpen (hoofdzakelijk ijzer) die sterk gecorrodeerd waren, maar 

waar mogelijk wel een voorwerp in herkend kon worden, zijn onderzocht met een 

röntgenapparaat (vnrs 3, 12, 31, 60 en 70). Vnr. 3 betrof een plaatfragment, zonder 

duidelijk vorm. Het is niet duidelijk of dit beslag betreft of een ander voorwerp. Het 

voorwerp is gevonden in een kuil (S5) waaruit geen ander vondstmateriaal werd 

aangetroffen. Vnr 12 betreft een fragment staal met een vierkante doorsnede. De 

functie van het fragment is niet duidelijk. Het voorwerp werd gevonden in een greppel 

dat aan de hand van het aardewerk uit de late middeleeuwen dateert.  

Uit de beekafzettingen werden het blad van een mes (vnr 31), een voet van een 

grape of lavabo (vnr 60) verzameld.  Deze voorwerpen betreffen herkenbare 

voorwerpen die uit de middeleeuwen of nieuwe tijd kunnen dateren (zie figuur 7.1). 

Een ander fragment ijzer uit de beekafzetting (vnr 70) leverde onder de röntgenscan 

geen duidelijk herkenbaar voorwerp op, het betreft een staafje met een groef. De 

beekafzettingen bevatte echter materiaal uit verschillende perioden, waaronder ook 

recente voorwerpen zoals een munt uit 1932.  

Resumerend heeft de opgraving weinig metalen voorwerpen opgeleverd die meer 

inzicht geven in de materiele cultuur van de vindplaats. Herkenbare voorwerpen 

betreffen de onderdelen van een grape/lavabo en een mes; algemene gebruiksvoor-

werpen in de middeleeuwen en nieuwe tijd en gevonden in een verspoelde context met 

gemixte vondsten.

Vnr Put Spoor Spoortype Categorie Aantal Gewicht 
(gr)

opmerking

3 8 5 kuil MFE 1 49,1 plaatfragment

4 8 5030 colluvium MFE 10 107,9

8 8 5040 colluvium MFE 9 249,1

9 8 5030 colluvium MFE 1 127

10 8 5040 colluvium MFE 4 332,3

12 8 11 greppel MFE 1 72,4 fragment staal met vierkante doorsnede

31 10 119 beek MFE 1 38,1 mes

60 12 155 beek MBR 1 170 bronzen voet lavabo

63 12 155 beek MCU 1 4,3 5 cent 1932

64 12 155 beek MFE 1 2,1 knoop

70 12 155 beek MFE 2 22,6 fragment met groef

   

Tabel 7.5 
Overzicht van het aangetroffen metaal. 

Figuur 7.1 
Röntgenfoto’s van brokken metaal met daarin 
de voet van een grape of lavabo en het blad 
van een mes. 
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Naast metalen voorwerpen is metaalslak aangetroffen. Slak is een afvalproduct dat 

overblijft na het proces van het winnen van metaal uit erts. In dit geval betreft het de 

winning van ijzer. Het slakmateriaal is terechtgekomen in enkele kuilen die nabij de 

geul gelegen waren en deels ook in de geul zelf. Waarschijnlijk betreft het een dumping 

van bedrijfsafval, maar het is niet duidelijk waar de ijzerwinning en/of bewerking 

plaatsvond. Gezien de samenstelling van het aardewerk in de afvalkuilen kan de slak in 

de middeleeuwen gedateerd worden. 
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8 Synthese

8.1 Biografie van de vindplaats

Vaals wordt voor het eerst genoemd in historische bronnen in het jaar 1041. Tijdens het 

onderzoek zijn enkele vondsten gedaan die erop duiden dat er al voor deze tijd sprake 

is van menselijke activiteit in Vaals. Uit een kuil en uit de beekafzettingen werden 

namelijk fragmenten van vroegmiddeleeuws aardewerk gevonden (Mayen 700-900). 

Het gaat bij deze vondsten waarschijnlijk om “verplaatst” materiaal, dat op de onder-

zoekslocatie terecht is gekomen via de beek of het colluvium. 

De oudste bewoningssporen in het onderzoeksgebied dateren in de volle en late 

middeleeuwen. Het gaat om 25 paalsporen en 26 kuilen. Een van de paalsporen kon 

door middel van 14C gedateerd worden in de 11e of 12e eeuw, terwijl het merendeel 

van het aardewerk gedateerd kon worden in de 13e en 14e eeuw. Er zijn in de verspreid 

gelegen paalsporen geen plattegronden van gebouwen te herkennen, maar dit kan 

ook komen door de beperkte omvang van het onderzoek. De bewoningssporen waren 

gelegen langs de beek de Gau, die in noordelijke richting door Vaals stroomde. Langs 

deze beek was een beschoeiing aangebracht met houten palen. Waarschijnlijk kwamen 

de percelen met de bebouwing langs de weg aan de achterzijde uit op de beek. Hier 

werd waarschijnlijk het (bedrijfs)afval in kuilen gedumpt. Daarnaast werden resten 

gevonden van twee vijvers, of waterreservoirs, die mogelijk voor de lokale nijverheid 

werden gebruikt. Deze dateren voor de bouw van het Von Clermonthuis in 1761 (late 

middeleeuwen en nieuwe tijd). Opvallend waren de vondsten van verschillende stukken 

metaalslak in meerdere kuilen. Deze wijzen op lokale metaalproductie. 

Een bijzondere vondst betreft de muntschat die in een kuil was begraven en afgedekt 

met takken en stro. In totaal gaat het om 16 zilveren munten en 1 gouden munt. De 

gouden munt is geslagen in Brugge tussen 1454 en 1460 voor Filips de Goede en is 

daarmee ook de oudste munt.  De zilveren munten zijn voornamelijk afkomstig uit 

Aken en zijn gedateerd in de jaren ’80 van de 16e eeuw. De jongste munt betreft 

een Karolusdaalder uit Noord-Nederland of Oost-Friesland, die tussen 1555 en 1598 

geslagen is. Waarom de muntschat is begraven is niet duidelijk. Het ligt voor de hand 

te wijzen naar de onrustige periode van de 80-jarige oorlog in het einde van de 16e 

eeuw, toen de regio van Vaals voor enkele decennia het toneel was van verschillende 

vijandigheden. Het is echter ook belangrijk om te kijken naar het nabijgelegen Aken, 

gezien de grote hoeveelheid munten uit deze plaats. In deze Duitse stad werd in 1614 

door Spinola een eind gemaakt aan het protestantse bestuur van de stad, waarna veel 

protestanten een veilig heenkomen gezocht hebben in andere plaatsen. Mogelijk is de 

muntschat destijds verborgen. 

De jongste archeologische resten kunnen gerelateerd worden aan de komst van 

Johann Arnold von Clermont, een lakenhandelaar uit Aken. Hij bouwde in 1761 het 

Von Clermonthuis, het huidige gemeentehuis, en richtte het in als lakenfabriek. 

Het achterliggende terrein werd in gebruik genomen als droogveld voor de nieuw 

geproduceerde lakens. Waarschijnlijk werd de oude perceelindeling heringedeeld en 

werd de beek in deze periode via een groot natuurstenen riool onder de grond geleid. 

Het terrein werd afgeschermd met een bakstenen muur. Deze muur werd tijdens het 

onderzoek aangetroffen. Onder deze muur was een stenen goot gelegen, waarmee 

het afvalwater van de ververij in het grote natuurstenen riool werd geloosd. Achter het 
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Von Clermonthuis werd eveneens muurwerk aangetroffen. Dit zijn de restanten van de 

oostelijke vleugel van de lakenfabriek die gebruikt werd als ververij. Deze vleugel is in 

de jaren ‘20 van de vorige eeuw afgebroken. 

8.2 Inbedding resultaten in regionaal onderzoek (kenniswinst)

Binnen de gemeentegrenzen van Vaals is sprake van een kennishiaat betreffende de 

vroegmiddeleeuwse bewoning. Oudste vermelding van Vaals is 1041, maar op basis 

van toponymische data wordt aangenomen dat een groot deel van de huidige dorpen 

in Zuid-Limburg hun oorsprong hebben in de Merovingische of Karolingische tijd. Deze 

hypothese kan voor de meeste oude dorpskernen niet met archeologische vondsten 

worden bevestigd omdat er tot op heden vrijwel geen archeologisch onderzoek heeft 

plaatsgevonden in de historische kernen.25 Het onderzoek ter plaatse van het Koningin 

Julianaplein bewijst met enkele archeologische vondsten dat de bewoningsgeschiede-

nis van Vaals teruggaat tot in de vroege middeleeuwen; helaas heeft het onderzoek 

geen bewoningssporen (resten van gebouwen ed.)  uit deze periode opgeleverd. 

Ook het beeld van Vaals in de middeleeuwen en de nieuwe tijd is voornamelijk 

gebaseerd op historische bronnen. Archeologische waarnemingen zijn in vrijwel 

de gehele gemeente Vaals schaars en archeologisch onderzoek is in de historische 

dorpskernen beperkt gebleven.26 De resultaten uit het archeologisch onderzoek op 

het Koningin Julianaplein bevestigen het beeld dat uit historische bronnen wordt 

verkregen, maar door de beperkte omvang van het onderzoek kan er archeologisch 

weinig aan het bestaande beeld worden bijgedragen. Dit heeft vooral te maken met de 

locatie van het onderzoeksterrein. Er is dan wel direct in het historische centrum van 

Vaals gegraven, maar de graafwerkzaamheden vonden plaats aan de achterzijde van 

de middeleeuwse percelen, ter plaatse van de oude beekbedding. Uit de verschillende 

paalsporen konden geen duidelijke structuren afgeleid worden. De vondst van 

metaalslak geeft een inkijk in de lokale metaalindustrie. De muntschat is een unieke 

vondst, die meer inzicht geeft in de lokale muntcirculatie en de onrustige periode in 

het einde van de 16e en begin van de 17e eeuw in Vaals. 

Bij het archeologisch onderzoek zijn met name de resten van de lakenfabriek van Von 

Clermont goed in beeld gekomen. Het is aannemelijk dat het terrein toen grootschalig 

opnieuw werd ingericht. De perceel indeling lijkt te zijn gewijzigd en de beek werd 

gekanaliseerd in een ondergronds stenen riool. Het onderzoek naar deze vondsten 

geeft daarom meer inzichten in de vroege industrialisatie van Vaals (en Nederland in 

het algemeen) en welke ingrijpende wijzigingen het dorp daardoor ondervond. 

8.3 Beantwoording onderzoeksvragen

8.3.1 Bodemopbouw en landschap 

1.  Wat zijn de landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied (reliëf, 

hellingsgraad, afstand tot water, e.d.)?

Het plangebied blijkt te liggen op een afbraakwand, al dan niet bedekt met löss, waarin 

geen Maasterrassen zijn te herkennen. De afbraakwand wordt doorsneden door een 

netwerk van min of meer zuidwest-noordoost georiënteerde droge dalen, die op circa 

480 m ten noordoosten van het plangebied aansluiten op de relatief laaggelegen 

25  Van Putten 2010, 74-75.
26  Van Putten 2010,82.



Koningin Julianaplein    63

beekdalbodem van de Selzerbeek. Plaatselijk komen op de afbraakwand kleine zones 

voor, die zijn gekarteerd als een lithologisch bepaalde terrasvorm al dan niet bedekt 

met löss. Het plangebied ligt tussen een dergelijk terrasvorm in het westen en een 

droog dal in het oosten. Het plangebied wordt doorsneden door de beek de Gau. 

Op de kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland is te zien dat Vaals ligt op de 

noordelijke flank van de Vaalserberg. Het plangebied helt daardoor in noordelijke 

richting af van circa 208 naar 204 m +NAP.  Ter plaatse van put 6 kan de hoogte van de 

top van het colluvium op ruim 198 m +NAP worden gereconstrueerd, om in noordelijke 

richting naar circa 197,5 m +NAP (put 8) en 196,6 m +NAP (put 2) te dalen.

2.  Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Is er sprake van processen 

van erosie, laterale verplaatsing, afdekking? Zijn er fases te onderscheiden in 

het colluvium? Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan en wat is de 

waarschijnlijke datering? Heeft tussen de onderscheiden fases bodemvorming plaats 

gevonden? Op welke diepte begint de ontkalkte löss? 

De top van de bodem bestaat uit een (recent) opgebracht pakket met een variërende 

dikte (0,5 m – ruim 2 m). Daaronder bevindt zich een pakket colluvium bestaande uit 

siltige klei met daarin verspoeld grind, aardewerk, baksteen, houtskool ed. Het pakket 

bestaat grofweg uit twee delen: (1) Het bovenste deel met colluvium bestond in de 

top uit een oude bouwvoor (maaiveld tot ca. 19e eeuw ). De dikte van het bovenste 

colluviumdeel varieert van 0,5 tot 1 m. (2) De oudste colluviumafzettingen zijn in de 

top gerijpt en aangerijpt met humus, hetgeen erop wijst dat dit deel enige tijd het 

maaiveld heeft gevormd waardoor zich een bodem kon vormen. Gelijktijdig met de 

vorming van het jongste colluvium, zijn kleiige geulafzettingen gesedimenteerd. Deze 

zijn afgezet door de Gau. De geul lijkt door de oudere colluviumafzettingen heen te 

snijden. Het pakket colluvium en de geulafzettingen zijn, op grond van de 14C-datering 

van een paalspoor, vóór de 11e eeuw gevormd, waarschijnlijk in de vroege 

middeleeuwen of de Romeinse tijd. In het noordelijk deel kon vastgesteld worden dat 

vanaf circa 196,0 m +NAP lemige lössafzettingen voorkomen. Hoe diep de ontkalkte 

löss aanwezig is kon niet worden vastgesteld.

3.  Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken, 

ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische 

eenheden en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld 

in de onderscheiden archeologische perioden?  

Het pakket colluvium en de geulafzettingen zijn, op grond van de 14C-datering van 

een paalspoor, vóór de 11e eeuw gevormd, waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen 

of de Romeinse tijd. Het bovenste deel met colluvium bestond in de top uit een oude 

bouwvoor (maaiveld tot ca. 19e eeuw).

4.  Is er sprake van (sub)recente (na 1900) verstoring en postdepositionele processen?  

De oude bouwvoor is afgedekt door een recent ophoogpakket. In verschillende putten 

zijn restanten van gebouwen uit de 20e eeuw aangetroffen. In put 12 heeft een groot 

recent riool de bodem voor een groot deel verstoord.  
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8.3.2 Sporen en structuren 

5.  Welke sporen zijn (per vlak apart benoemen) in de vlakken en profielen te 

onderscheiden en wat is de aard, omvang, diepte, functie en ouderdom daarvan? 

De oudste bewoningssporen in het onderzoeksgebied dateren in de volle en late 

middeleeuwen. Het gaat om 25 paalsporen en 26 kuilen. Een van de paalsporen kon 

door middel van 14C gedateerd worden in de 11e of 12e eeuw, terwijl het merendeel 

van het aardewerk gedateerd kon worden in de 13e en 14e eeuw. Er zijn in de verspreid 

gelegen paalsporen geen plattegronden van gebouwen te herkennen, maar dit kan 

ook komen door de beperkte omvang van het onderzoek. De bewoningssporen waren 

gelegen langs de beek de Gau, die in noordelijke richting door Vaals stroomde. Langs 

deze beek was een beschoeiing aangebracht met houten palen. Waarschijnlijk kwamen 

de percelen met de bebouwing langs de weg aan de achterzijde uit op de beek. Hier 

werd waarschijnlijk het (bedrijfs)afval in kuilen gedumpt. Daarnaast werden resten 

gevonden van twee vijvers, of waterreservoirs, die mogelijk voor de lokale nijverheid 

werden gebruikt. Deze dateren voor de bouw van het Von Clermonthuis in 1761 (late 

middeleeuwen en nieuwe tijd). Tenslotte zijn er restatenten van muurwerk gevonden 

die gerelateerd kunnen worden aan het Von Clermonthuis (18e eeuw). De sporen 

bevonden zich op een diepte van ca. 194,05 m +NAP in het colluvium, onder een oude 

bodem en afgedekt door latere colluviumvorming en recente ophoogpakketten.

6.  Welke structuren zijn te onderscheiden? Wat is het complextype, de constructie-

wijze en/of de plattegrond en/of het type van de structuren? Wat is de relatieve en/

of absolute datering van de structuren? Waarop is de datering gebaseerd? Wat is de 

‘levensduur’ van de structuren? Zijn er bouw-, herstel- of destructiefases (sloop, brand, 

e.d.) te onderscheiden? Zijn er aanwijzingen voor een primaire en secundaire functie 

(bijvoorbeeld eerst hutkom, later afvalkuil)? Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt 

bouwmateriaal? 

Er zijn in de verspreid gelegen paalsporen geen plattegronden van gebouwen te 

herkennen, maar dit kan ook komen door de beperkte omvang van het onderzoek. De 

bewoningssporen waren gelegen langs de beek de Gau, die in noordelijke richting door 

Vaals stroomde. Langs deze beek was een beschoeiing aangebracht met houten palen. 

Waarschijnlijk kwamen de percelen met de bebouwing langs de weg aan de achterzijde 

uit op de beek. Hier werd waarschijnlijk het (bedrijfs)afval in kuilen gedumpt.Op 

het terrein heeft waarschijnlijk een vijver gelegen, maar de functie en datering 

van deze constructie is niet geheel duidelijk, maar moet voor de bouw van het Von 

Clermonthuis (18e eeuw) gedateerd worden. Het terrein langs de beek is vervolgens 

ingericht met droogramen, waarbij oude structuren waarschijnlijk zijn geruimd en de 

beek is gekanaliseerd. Rondom het Von Clermonthuis zijn muurresten gevonden die 

gerelateerd kunnen worden aan het voormalige fabrieksterrein van Von Clermont. 

Het betreffen stenen kanalen voor de afvoer van vuil water, tuinmuren en resten van 

de afgebroken vleugel van het Von Clermonthuis. Deze structuren dateren uit de 18e 

eeuw. Mogelijk is er voor de bouw van de verschillende muren baksteen hergenbruikt.  

7.  Hoe is de relatie van de sporen/structuren met de vondsten in stratigrafische, 

chronologische en functionele zin? 

Het merendeel van de vondsten zijn afkomstig uit de verschillende paalsporen en 

kuilen. Het betreft met name middeleeuws aardewerk, maar ook metaalslak.  Het 

vondstmateriaal wijst op het gebruik van de verschillende kuilen als stortplaats van 

afval. Aan de hand van het vondstmateriaal kunnen de sporen in de middeleeuwen en 

de nieuwe tijd gedateerd worden. 
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8.  Wat is de inrichting en interne structuur van de vindplaats? Zijn er sites te 

onderscheiden? Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen, structuren 

en sites en wat is hun samenhang? Zijn begrenzingen vast te stellen? Is er sprake 

van perifere en centrale zones? Is er sprake van ‘lege’ zones, afscheidingen of 

verbindingen? Is er sprake van een erfindeling en zo ja, wat is de geleding, grootte en 

indeling daarvan en waaruit bestaan de op het erf aanwezige elementen? 

In noordelijke richting liep in het verleden een beek. Aan de westkant daarvan waren 

tot in de nieuwe tijd percelen gelegen die met de achterzijde uitkwamen op de 

beek. Op dit deel waren de paalsporen en afvalkuilen gelegen. De palenrij diende 

waarschijnlijk om de beek langs de percelen te beschoeien. Hoe groot de percelen zijn 

geweest kon niet aan de sporen worden afgeleid. In een latere fase is de ruimtelijke 

indeling compleet gewijzigd: de beek verdween onder de grond en op het gehele 

terrein verschenen droogramen voor de lakenfabriek. Rondom het Von Clermonthuis 

zijn restanten gevonden van muurwerk die het terrein afsloten. 

9.  Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen? 

De oudste vondsten dateren uit de vroege middeleeuwen, maar de aangetroffen 

sporen kunnen in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd gedateerd worden. Het 

muurwerk dateert uit de 18e eeuw.

10.  Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van 

bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten (bijv. stiepen)? Is dat af 

te leiden uit vondsten (natuursteen, aardewerk, dakbedekkingsmateriaal) of andere 

kuilen of waterputten, uit een erfinrichting, bevindingen van fosfaatkartering?  

Er zijn enkele paalsporen aangetroffen, waarvan een paalspoor een steen bevatte die 

mogelijk gebruikt is als extra versteviging. Dit betrof echter geen stiep. Er is op basis 

van het uitgevoerde onderzoek geen aanleiding om bouwmethoden te verwachten die 

geen sporen hebben achtergelaten. Uit de aangetroffen sporen of vondstspreiding kon 

namelijk geen specifieke erfinrichting gereconstrueerd worden.

8.3.3 Vondsten 

11.  Hoe is de samenstelling van het vondstcomplex (materiaalcategorieën, aantallen)? 

In totaal zijn er 276 vondsten verzameld: 141 stuks aardewerk (137 middeleeuws 

materiaal, 3 nieuwe tijd en 1 scherf Romeins); 7 stuks baksteen; 9 dakpannen (8 

Romeins en 1 Nieuwe tijd); 1 kleipijp; 89 stuks metaal (waarvan 1 gouden munt en 

16 zilveren munten, 40 stuks slak, 1 stuk brons en 1 stuk koper. De overige 30 stuks 

betroffen ijzer); 10 stuks dierlijk bot; 22 stuks steen.   .    

12.  In welke mate geven de vondsten een indicatie van de aard, functie en gebruiksduur 

van de vindplaats en de delen daarbinnen? Welke mogelijkheden bieden vondsten 

voor absolute dateringen van de sporen? 

Het vondstmateriaal is voornamelijk afkomstig uit afvalkuilen, waarbij veel materiaal 

uit verschillende perioden door elkaar is geraakt. Voor een absolute datering van de 

verschillende sporen is het vondstmateriaal niet geschikt. Een van de paalsporen 

(spoor 111) is door middel van de  14C-methode tussen 1026 en 1155 (volle 

middeleeuwen) gedateerd. Het meerendeel van het aardewerk dateerd echter  globaal 

uit de late middeleeuwen (1300-1500).
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13.  Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is 

de samenstelling ervan? 

De grootste vondstconcentratie was bestaat uit aardewerk en slak in de verschillende 

afvalkuilen ten westen van de beek. Daarnaast kan de muntschat genoemd worden. 

14.  In welke mate is er sprake van vondsten uit antropogeen of door natuurlijke processen 

verplaatst materiaal (colluvia)?  

Het is mogelijk dat het vroegmiddeleeuwse vondstmateriaal door middel van colluvium 

of andere processen in de bodem tussen het latere materiaal terecht is gekomen. 

15.  Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?  

De muntschat is zeer waarschijnlijk intentioneel gedeponeerd. Echter, door de 

verstoring van het recente riool was het moeilijk de context van deze begraving 

in beeld te krijgen. Het lijkt echter een geïsoleerde vondst te zijn, aangezien in de 

directe omgeving weinig tot geen sporen of vondstmateriaal uit dezelfde periode is 

aangetroffen.  

16.  Welke informatie geven de mobiele vondsten over de materiële cultuur, de economie 

en functie van de vindplaats, status, welvaart, werkzaamheden en culturele 

betrekkingen van de bewoners? 

Het vondstmateriaal is voornamelijk aangetroffen in secundaire context 

(geulafzettingen of colluvium). Het middeleeuws aardewerk betreft vermoedelijk 

afval dat als afval achterin het perceel bij de beek werd gedumpt. Het materiaal 

leent zich niet goed voor een economische analyse. De aangetroffen hoeveelheid 

metaalslak wijst daarentegen op de aanwezigheid van metaalindustrie, echter, op de 

vindplaats zijn geen aanwijzingen gevonden voor metaalbewerking. Waarschijnlijk 

betreft het een afvaldump en vonden de ambachtelijke activiteiten elders plaats. De 

muntschat kan gezien worden als een geïsoleerde vondst, maar geeft een indicatie van 

de economische betrekkingen van Vaals en de betrekkelijke rijkdom die de eigenaar 

van de schat heeft kunnen opbouwen voordat deze de muntschat begroef. In het 

vondstcomplex ontbreken vondsten die te maken hebben met de lakenproductie van 

het naastgelegen Von Clermonthuis. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de beperkte 

omvang van het onderzoek, dat voornamelijk plaatsvond op het terrein waar de lakens 

gedroogd werden. Deze activiteit heeft hier geen sporen of vondsten nagelaten.

8.3.4 Paleo-ecologische resten 

17.  Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten? In welke mate en in 

welke context zijn ze aangetroffen?  

In totaal zijn er zes monsters verzameld. Dit betroffen drie monsternames uit 

paalkuilen, twee uit kuilen en een uit een laag boven een kuil. De conservering was in 

de spoorcontext redelijk tot goed, maar de diversiteit van de aangetroffen resten was 

laag. In enkele gevallen waren er geen resten aanwezig. 

18.  Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, voedseleconomie, verwerving 

en toepassing van organisch materiaal? 

Gezien de beperkte resultaten uit de monsternames geven de aanwezige resten geen 

of zeer beperkte informatie. 
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19.  Wat is de datering van de paleo-ecologische resten en waarop is de datering 

gebaseerd? Welke bijdrage leveren paleo-ecologische resten aan de interpretatie en 

datering van lagen, sporen en structuren?  

De houten paal uit de vijverbeschoeiing (nr. 23) is volgens de 14C datering 187 jaar oud 

(+/- 19), maar is gekalibreerd op drie verschillende perioden, namelijk 1636 – 1684, 1735 

– 1806 en 1931 – 1954. Er is een waarschijnlijkheid van 53,7% dat het hout uit de 18e 

eeuw dateert (voor de 17e en 20e eeuw is de waarschijnlijkheid respectievelijk 19,1% en 

22,6%). Het monster uit het paalspoor (vnr. 33) bleek beter dateerbaar. De 14C datering 

wees op een ouderdom van 948 jaar (+/- 19) en is na kalibratie gedateerd tussen 1026 

– 1155 (met een waarschijnlijkheid van 95,4%). De datering van de paleo-ecologische 

resten is waardevol geweest omdat het vondstmateriaal uit de sporen geen eenduidige 

datering gaven.

8.3.5 Synthese 

20.  Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of bijvoorbeeld alleen 

losse vondsten, welke verklaring is hiervoor te geven?  Is er sprake van: a. verstoring 

van antropogene of natuurlijke aard; b. beperking van de archeologische waarne-

mingsmogelijkheden door bodemprocessen, methodische, technische, logistieke of 

personele beperkingen, weersomstandigheden, terreinomstandigheden (zoals huidig 

gebruik)?;  c. aantoonbare afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik?; d. een 

combinatie van bovenstaande factoren? 

Niet van toepassing

21.  Hoe kan na dit onderzoek de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van het onder-

zoeksgebied beschreven worden? In welke mate is er sprake van discontinuïteit of 

continuïteit? 

De bewoningsgeschiedenis van Vaals laat een continuiteit zien vanaf de volle 

middeleeuwen, gezien de vondst van paalsporen die in de periode 1026 – 1155 

gedateerd kunnen worden. Het gebruik van het gebied lijkt vanaf die tijd onafgebroken 

te zijn geweest. Er is echter sprake van discontinuïteit in het gebruik van het onder-

zoeksgebied. Het onderzoek heeft aangetoond dat er langs de beek de Gau sporen 

van bewoning en economische activiteit hebben plaatsgevonden die gerelateerd 

kunnen worden aan verschillende percelen, die op de beek georiënteerd waren. In 

de 18e eeuw werd het terrein grondig heringericht: de verschillende percelen werden 

samengevoegd ten behoeve van het fabrieksterrein van Von Clermont en de beek werd 

gekanaliseerd. Vaals kreeg in die periode een geheel nieuw aanzien: van dorps naar 

industrieel en stedelijk. Het onderzoeksgebied vormde daarvan in feite het begin. 

8.3.6 Waardebepaling 

22.  In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde? 

De archeologische sporen zijn niet zichtbaar of herkenbaar op locatie. Het gebied is in 

het verleden verschillende malen getransformeerd en ten tijde van dit onderzoek is het 

plein opnieuw grootschalig heringericht.  

23.  Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen? Welke verschillen zijn er 

t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?  

De sporen van het Von Clermonthuis, de muren en de afvoerkanalen zijn goed bewaard 

gebleven. Ook de verschillende grondsporen tekenden zich duidelijk af. In de palenrij 

en de vijverbeschoeiing was nog hout aanwezig. 
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24.  Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen en welke verschillen 

zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?  

De verschillende aangetroffen fenomenen gaven een onsamenhangend beeld van de 

vindplaats. Veel structuren waren gefragmenteerd overgeleverd of konden door de 

beperkte omvang van het onderzoek niet geheel onderzocht worden. Als losstaande 

fenomenen was de inhoudelijke kwaliteit beperkt. Een uitzondering vormt de 

muntschat die op zichzelf een hoge inhoudelijke kwaliteit heeft.

25.  Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurweten-

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk? 

Gezien de onduidelijke datering voor grote delen van het middeleeuwse deel van de 

vindplaats en de onduidelijke functie van de verschillende sporen en structuren lijkt 

paleo-ecologisch onderzoek of natuurwetenschappelijk onderzoek weinig nuttig. De 

meest duidelijk resten dateren uit de 18e eeuw, waarvoor dergelijk onderzoek weinig 

toevoegende waarde heeft. 

26.  Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde. 

De vroegste fase van de vindplaats, de middeleeuwse bewoningssporen langs de beek, 

zijn interessant, maar hebben door de beperkte omvang en onduidelijke structurering 

weinig informatieve waarde. De metaalslak die in de verschillende afvalkuilen zijn 

gevonden hebben daarentegen meer specifieke informatieve waarde met betrekking 

tot de metaalproductie in Vaals. Daarnaast heeft met name de muntschat een hoge 

waarde. De vondst heeft specifieke informatieve waarde over de economie van Vaals 

(muntverkeer, relatieve welvaart), maar ook een grote belevingswaarde (begraving 

muntschat in historische context). Tenslotte heeft het muurwerk behorende tot het 

complex van het Von Clermonthuis een grote waarde voor de regio. De 18e eeuwse 

lakenfabrikant is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van Vaals en de 

archeologische resten geven een beeld van de ingrijpende herinrichting van het dorp 

na de vestiging van zijn lakenfabriek.  

8.3.7 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen 

27.  Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied (zowel in horizontale als in 

verticale zin) nog resten van archeologische vindplaats(en) aanwezig zijn en wat is de 

verwachting over de fysieke en inhoudelijke kwaliteit daarvan?  

Op basis van dit onderzoek kan verwacht worden dat buiten het onderzoeksge-

bied meer bewoningssporen uit het verleden verwacht kunnen worden. Dit zijn niet 

alleen sporen uit het recente verleden, maar gezien het vondstmateriaal mogelijk 

ook sporen uit de vroege middeleeuwen. De fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de 

archeologische vindplaatsen kan in potentie van hoge waarde zijn, gezien de goede 

conditie van de verschillende sporen.   

28.  Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting? 

De resultaten van het onderzoek komen overeen met de vooraf opgestelde 

verwachting. Er zijn bewoningssporen vanaf de volle middeleeuwen gevonden. De 

middeleeuwse sporen werden echter met name in het zuiddeel van het plangebied 

verwacht, in de buurt van de oude doorgaande weg, maar deze zijn in het onderzoek 
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met name in het noodwesten van het plangebied waargenomen.  Oudere sporen, 

vanaf het paleolithicum, zijn in het geheel niet aangetroffen, maar daarvoor was geen 

hoge verwachting.

29.  In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief geweest? Indien 

het onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden en op welke 

wijze is van het PvE afgeweken? 

De gehanteerde strategieën en methoden van het PvE zijn voldoende effectief 

geweest. Alle grondsporen zijn conform het PvE gedocumenteerd. Alleen ter hoogte 

van put 8 is een selectie van grondsporen gecoupeerd om vondstmateriaal te 

verzamelen en de kwaliteit van de archeologische resten vast te stellen. De diepte 

van de overige sporen is met een gutsboor bepaald. Er is voor deze werkwijze 

gekozen omdat deze grondsporen niet door de geplande bodemingrepen verstoord 

gaan worden. Tijdens de archeologische begeleiding (werkputten 13-18) was er 

geen aanleiding om sporen te couperen. Hierbij zijn slechts vlakken en profielen 

gedocumenteerd.

Bij de aanleg van de putten is om de 10 meter een profielkolom gezet. Waar mogelijk 

is een diep profiel gegraven om een beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Dit 

bleek voldoende om de stratigrafie en bodemopbouw vast te stellen. Oorspronkelijk 

was het de bedoeling om ook de profielen van de te slopen bouwblokken te bekijken. 

Deze waren ten tijde van het veldwerk echter niet toegankelijk omdat de kelders nog 

overeind stonden.

30.  Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst? 

Behoud in situ was slechts op een enkele locatie mogelijk (put 8). De overige delen 

werden door de nieuwbouw bedreigd. Deze zijn opegraven en gedocumenteerd. De 

delen die zijn opgegraven geven echter slechts een gefragmenteerd beeld van de 

vindplaats. Voor een compleet beeld van de inrichting van het fabrieksterrein van het 

Von Clermonthuis en het gebruik van de verschillende percelen in de middeleeuwen 

en nieuwe tijd vóór de bouw van het von Clermonthuis is nader onderzoek gewenst. 

De delen die nog niet door bebouwing verstoord zijn dienen beschermd te blijven en in 

geval van toekomstige bodemverstoring nader onderzocht te worden.

31.  Welke strategische en/of methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor 

vervolgonderzoek? 

Over de inrichting en het gebruik van het terrein in de (volle) middeleeuwen en nieuwe 

tijd, tot de bouw van het Von Clermonthuis is er nog weinig duidelijk. Bij vervolgonder-

zoek zou er extra aandacht uit moeten gaan naar eventuele bewoningssporen uit de 

middeleeuwen en nieuwe tijd. Gedacht kan worden aan perceelsindeling, de inrichting 

en gebruik van de individuele percelen en de samenhang van deze percelen met de 

bewoning aan de straat aan de voorkant of met de beek aan de achterkant. Daarnaast 

is de context van de muntschat onduidelijk. Voor de betekenis van de muntschat is het 

van belang te achterhalen wat de gebruiksgeschiedenis was van het perceel waarop de 

muntschat was begraven en aan wie dat perceel gerelateerd kan worden.

Met betrekking tot het Von Clermonthuis wordt aanbevolen het aanwezige muurwerk 

op het terrein in een groter vlak bloot te leggen en in onderlinge samenhang te 

onderzoeken. Bij het onderzoek zijn er nog veel vragen opengebleven over de 

verbanden van de verschillende muren en de fasering van het complex. Daarnaast 

is het de vraag in hoeverre het ontwerp de plattegrond van het Von Clermonthuis in 

realiteit is uitgevoerd of dat er wijzigingen zijn aangebracht.  
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Bijlage I Sporenlijst

Sporen

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

5 1 24 geul/kreek/rivier

5 1 26 muuruitbraak

6 1 1 recente verstoring betonnen muur

6 1 2 muur bakstenen muur met insteek

7 1 19 muur

7 2 20 muursteen muur van goot

7 2 21 muursteen stapsteen

7 2 22 muursteen houten afdekplaat goot

7 2 23 muursteen stapsteen

7 2 24 gracht met puin volgestorte grachte of vijver

7 2 25 Vijver

7 3 24 geul/kreek/rivier

8 2 3 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 15

8 2 4 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 9

8 2 5 kuil 20

8 2 6 greppel 30 in profiel

8 2 7 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

8 2 8 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

8 2 9 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 27

8 2 10 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 20

8 2 11 greppel 17

8 2 12 greppel 22

8 2 13 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 7

8 2 14 kuil 30 boomval?

8 2 15 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 20

8 2 16 kuil 23

9 1 17 recente verstoring 20e eeuwse vloer

9 1 18 kelder 20e eeuws fundament huis

10 1 24 geul/kreek/rivier

10 1 100 kuil 20

10 1 101 kuil 20

10 1 102 Vijver

10 1 103 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

10 1 104 kuil 50

10 1 105 kuil 30

10 1 106 kuil 48

10 1 107 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 40

10 1 108 kuil 32

10 1 109 kuil 56

10 1 111 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 60

10 1 112 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 14

10 1 113 kuil 96

10 1 114 kuil 56

10 1 115 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 20

10 1 116 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

10 1 118 kuil 48

10 1 119 geul/kreek/rivier

10 1 120 kuil 45

10 1 122 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 52

10 1 131 kuil 90

10 94 121 kuil 58

11 1 24 geul/kreek/rivier

11 1 119 geul/kreek/rivier

11 1 120 kuil 45

11 1 121 gracht 60

11 1 123 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 40

11 1 124 kuil 50

11 1 125 kuil 22
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Sporen

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

11 1 126 natuurlijke verstoring

11 1 127 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

11 1 128 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

11 1 129 kuil 30

11 1 132 kuil 20

11 1 133 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 28

11 1 134 kuil 20

11 1 135 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

11 1 136 natuurlijke verstoring

11 1 137 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 20

11 1 138 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 40

11 1 139 kuil 40

11 1 140 muur

11 1 141 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

11 1 142 kuil 48

11 1 143 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10

11 1 144 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 28

12 1 145 houten paal

12 1 146 houten paal 30

12 1 147 houten paal 34

12 1 148 houten paal 31

12 1 149 houten paal

12 1 150 houten paal

12 1 151 houten paal

12 1 152 houten paal

12 1 153 houten paal

12 1 154 kuil 39 kuil met muntschat

12 1 155 geul/kreek/rivier

12 1 156 muursteen 84

12 1 157 muursteen 144

12 1 888 natuurlijke verstoring

12 1 999 recente verstoring

13 1 158 recente verstoring metalen riolering

13 1 159 muuruitbraak

14 1 160 muur

14 1 161 muur

15 1 162 muuruitbraak

15 1 163 recente verstoring recente poer

15 1 164 recente verstoring betonnen muur
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Bijlage II Vondstenlijst

Vondsten

vnr. omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

3MFE Metaal ijzer 1 49,1 8 2 5 1

4AMVD Aardewerk middeleeuwen vroeg D 2 6 8 1 1 5030

4DKP Dakpan 1 86,7 8 1 1 5030

4AML Aardewerk middeleeuwen laat 4 91 8 1 1 5030

4MFE Metaal ijzer 10 107,9 8 1 1 5030

5AML Aardewerk middeleeuwen laat 2 29,8 8 2 1 5040

6AMVD Aardewerk middeleeuwen vroeg D 2 23,5 8 2 3 1

7AML Aardewerk middeleeuwen laat 2 48,8 8 2 6 1

8MSL Metaalslak 1 185,8 8 2 1 5040

8MFE Metaal ijzer 9 249,1 8 2 1 5040

9MFE Metaal ijzer 1 127 8 2 2 5030

10AMVD Aardewerk middeleeuwen vroeg D 6 31,4 8 2 2 5040

10MFE Metaal ijzer 4 332,3 8 2 2 5040

10AML Aardewerk middeleeuwen laat 3 94 8 2 2 5040

11AML Aardewerk middeleeuwen laat 12 583,1 8 2 2 5040

11DKP Dakpan 3 372,2 8 2 2 5040

11MSL Metaalslak 6 1887,3 8 2 2 5040

11SXX Steen onbepaald 1 805,3 8 2 2 5040

12AML Aardewerk middeleeuwen laat 6 228,9 8 2 11 1

12MFE Metaal ijzer 1 72,4 8 2 11 1

13KPIJ Kermiek pijpen 1 25 8 93 1 5010

14AMVD Aardewerk middeleeuwen vroeg D 1 34,8 8 92 1 5040

15AMVD Aardewerk middeleeuwen vroeg D 3 29,6 8 2 3 5040

15SXX Steen onbepaald 5 928,3 8 2 3 5040

15DKP Dakpan 2 395,1 8 2 3 5040 Romeins

15AML Aardewerk middeleeuwen laat 13 210,7 8 2 3 5040

15MSL Metaalslak 2 2230,3 8 2 3 5040

16SXX Steen onbepaald 1 7,2 6 1 2

17AMVD Aardewerk middeleeuwen vroeg D 1 7,7 9 1 1 5040

18AML Aardewerk middeleeuwen laat 2 9 10 1 24

20SXX Steen onbepaald 1 693,1 10 100 1

21DKP Dakpan 1 194,8 10 1 24

21AML Aardewerk middeleeuwen laat 6 57,2 10 1 24

22AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 21,6 10 102

22ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 11,4 10 102

24AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 1 10 1 106

26AML Aardewerk middeleeuwen laat 2 24 10 94 24

28DKP Dakpan 1 29,7 10 1 101

28AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 2,7 10 1 101

28ODB Dierlijk bot 1 1,7 10 1 101

28MSL Metaalslak 1 9,9 10 1 101

28SXX Steen onbepaald 2 29,3 10 1 101

29SXX Steen onbepaald 1 827,8 10 94 6030

29AML Aardewerk middeleeuwen laat 13 573,3 10 94 6030

30AML Aardewerk middeleeuwen laat 3 32,8 10 1 120

30MSL Metaalslak 5 1608,5 10 1 120

31AML Aardewerk middeleeuwen laat 3 36,5 10 1 119

31ODB Dierlijk bot 1 9,6 10 1 119

31DKP Dakpan 1 192 10 1 119

31MFE Metaal ijzer 1 38,1 10 1 119

32SXX Steen onbepaald 1 9999 10 1 111 1

34AML Aardewerk middeleeuwen laat 3 35,8 10 1 131

35AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 45,5 10 1 113 1 1

35ODB Dierlijk bot 3 15,8 10 1 113 1 1

36AML Aardewerk middeleeuwen laat 2 10,9 11 1 125

37AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 12,3 11 1 2 24

38AML Aardewerk middeleeuwen laat 5 123,5 11 129

39ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 16,9 11 1 3 24
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Vondsten

vnr. omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

40AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 9 11 1 5

41AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 1,4 11 1 132

42SXX Steen onbepaald 3 13897,7 10 1 101

43SXX Steen onbepaald 2 7200 10 1 114

44MSL Metaalslak 16 2640,2 10 1 120 1 1

44SXX Steen onbepaald 3 2296,1 10 1 120 1 1

45MSL Metaalslak 2 321,7 10 1 120 1 1

45BKS Baksteen 2 118,2 10 1 120 1 1

45SXX Steen onbepaald 1 56,9 10 1 120 1 1

45AML Aardewerk middeleeuwen laat 11 252,8 10 1 120 1 1

47AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 37,2 11 1 6

48AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 31,8 11 1 7

49SXX Steen onbepaald 1 954,3 11 1 143 1 1

49AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 12,2 11 1 143 1 1

50MSL Metaalslak 2 105,1 11 1 144 1 1

51MSL Metaalslak 1 29,7 11 1 142 1 1

51AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 334 11 1 142 1 1

52AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 3,3 11 1 139 1 1

52MSL Metaalslak 1 79,6 11 1 139 1 1

52ODB Dierlijk bot 1 38,6 11 1 139 1 1

53AML Aardewerk middeleeuwen laat 2 23,9 11 1 138 1 1

54MSL Metaalslak 1 387,5 11 1 136

55BKS Baksteen 1 2749,3 11 94 140

57AML Aardewerk middeleeuwen laat 2 13,3 12 1 155 1

57SXX Steen onbepaald 1 82,1 12 1 155 1

59MAG Metaal Zilver 9 23,8 12 1 154 1 zilveren munt, gewogen met demi water

59MAU Metaal Goud 1 6 12 1 154 1 gouden munt, gewogen met demi water

60MBR Metaal brons 1 170 12 1 155 1 bronzen voet

61BOT Bot onbepaald 1 30,5 12 1 156 2

61AML Aardewerk middeleeuwen laat 2 46,7 12 1 156 2

62ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 28,2 12 1 156 1

63MCU Metaal koper 1 4,3 12 1 155 1 munt 1932

64MFE Metaal ijzer 1 2,1 12 1 155 1 knoop

65MAG Metaal Zilver 2 63,1 12 1 154 1 zilveren munten, gewogen met demi water

66MAG Metaal Zilver 1 6 12 1 154 1 zilveren munt, gewogen met water

67MAG Metaal Zilver 1 9,8 12 1 154 1 zilveren munt, gewogen met demi water

68AML Aardewerk middeleeuwen laat 9 83,6 12 1 155 2

68MSL Metaalslak 2 28,5 12 1 155 2

69BKS Baksteen 1 2998 12 1 157 1

70MFE Metaal ijzer 2 22,6 12 1 155 1

71MAG Metaal Zilver 2 8,8 12 1 154 1 zilveren munten, gewogen met demi water

72AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 10,4 12 1 155 1

73AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 9,9 12 1 1 5000 1

74BKS Baksteen 3 4066,5 12 1 146 2

76AML Aardewerk middeleeuwen laat 1 1,5 12 1 8002
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