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Samenvatting

In opdracht van Belvedère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV heeft Strukton 

en Archol een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven 

(IVO-P) en Archeologische Begeleiding (AB) uitgevoerd in het plangebied Caberg-

Brusselseweg in het kader van het project Noorderbrug Maastricht. Het betreft het 

gebied vanaf de Viaductweg (A2) op de oostelijke Maasoever, naar de Brusselseweg 

richting het Belgische achterland (Lanaken) en tot aan de Via Regia in het Westen. 

Het adviesgebied Caberg - Brusselseweg betreft een wegtracé waar een nieuwe 

wegaansluiting gerealiseerd gaat worden tussen de Bosscherlaan en de Brusselseweg 

in Maastricht-Noord. Het adviesgebied beslaat een totale oppervlakte van 1,85 ha. 

Het proefsleuvenonderzoek dient ter kartering en waardering van archeologische 

waarden binnen het adviesgebied. Het plangebied is gelegen aan weerszijden van de 

Posthornstraat. 

Het veldwerk is uitgevoerd onder bijzondere omstandigheden. Het graafwerk is 

begeleid door een OCE-deskundige en de algehele werkzaamheden zijn onder toezicht 

van een DLP-er uitgevoerd.

Conform het PvE dienden er 6 proefsleuven aangelegd te worden binnen het 

adviesgebied. Het eerste stadium van het onderzoek wordt gevormd door een 

inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven onderzoek (IVO-P). 

Indien er behoudenswaardige archeologische resten aanwezig waren in het 

plangebied, diende een aanvullende opgraving uitgevoerd te worden. Op basis van 

de resultaten van het proefsleuvenonderzoek dat is uitgevoerd in februari-maart 

2016 is afgezien van een doorstart naar een opgraving. Er heeft echter nog wel een 

archeologische begeleiding plaatsgevonden tijdens de uitvoering van de infrastructu-

rele werkzaamheden in maart 2017.

In totaal zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek in afwijking op het PvE 4 proefsleuven 

en 1 kijkgat gegraven. In totaal is 456 m2 proefsleuf aangelegd. Het archeologisch 

niveau, de B(t)-horizont, werd in alle gegraven sleuven aangetroffen, behalve in 

kijkgat 1. Tijdens de begeleiding werd nogmaals een proefsleuf aangelegd met een 

oppervlakte van 32 m2.

Het plangebied is gelegen op het middenterras (Terras van Caberg 3) waarop de 

vindplaatsen zijn gelegen. Het met löss bedekte middenterras bestaat uit de Caberg en 

Silleberg die door een dal zijn gescheiden.

De opgravingen op de Caberg bij Maastricht zijn de eerste in de Nederlandse opgra-

vingsgeschiedenis waarbij resten uit de periode van de Bandkeramiek als zodanig zijn 

herkend. Bij het uitgraven van de löss aan de noordkant van Maastricht ten behoeve 

van de baksteenindustrie kwamen prehistorische en met name Romeinse resten aan 

het licht. Tijdens de daaropvolgende opgravingen werden tientallen ‘hutkommen’ 

aangetroffen die dateerden uit de Bandkeramiek en de ijzertijd. De meeste aandacht 

ging uit naar een grachtenstelsel die vermoedelijk in het Neolithicum dateert. Tijdens 

het onderzoek naar het grachtenstelsel werd een landweg aangetroffen waarvan 

werd vermoed dat deze in de Romeinse tijd dateerde aangezien deze zich kenmerkte 

door een grindlaag. De weg lijkt de Postbaan te volgen. De huidige Posthoornstraat 

ligt pal naast de Postbaan. Het proefsleuvenonderzoek was met name gericht op het 

aantreffen van het grachtenstelsel en de veronderstelde Romeinse weg.

Uit de profielopnamen komt in eerste instantie een dubbel beeld naar voren. Op het 

eerste gezicht lijkt er veel verstoring van het bodemprofiel te hebben plaatsgevonden 

als gevolg van recente ophogingen en erosieve processen waardoor colluvium is 

afgezet. Het colluvium varieert in dikte tussen de 20 en 80 cm hetgeen een aanwijzing 
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is dat er redelijk veel materiaal is verplaatst en erosie heeft plaatsgevonden. Anderzijds 

is in alle sleuven, zelfs in sleuf 1, een Bt-horizont aangetroffen. Dit vormt de sterkste 

indicatie dat, het archeologisch relevante niveau grotendeels intact is gebleven. 

Interessant is dat een grindlichaam in het colluvium is aangetroffen. Het grindpakket, 

dat in het midden een dikte heeft van ruim 40 cm , neemt naar de zijkant in dikte af. 

De breedte van het pakket bedraagt 9,2 m. Het grindpakket bevindt zich min of meer 

onder het huidige wegdek van de Postbaan maar is beduidend breder. Het pakket 

bestaat uit slecht gesorteerd  grof grind afkomstig uit Maasterras afzettingen. Op 

dezelfde hoogte als de onderkant van het grindlichaam werd ten oosten een diffuse 

laag aangetroffen waar ijzerinspoeling heeft plaatsgevonden. Deze laag strekt zich in 

oostelijke richting uit en kon over een lengte van 4 m worden vervolgd. Hoewel een 

middeleeuwse datering niet is uit te sluiten lijkt het meest voor de hand liggend om de 

het grindpakket op basis van de lensvormige dwarsdoorsnede, ligging in het colluvium, 

dikte van het pakket en overeenkomst met andere verschijningsvormen van Romeinse 

weg in de regio als Romeinse weg te classificeren. In dit geval zou het dus om een weg 

verhard met grind gaan (viae glarea stratae). 

Er zijn geen sporen aangetroffen die in verband staan met het grachtenstelsel. Deze is 

dus niet binnen het plangebied gelegen.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Belvedère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV heeft Strukton en Archol 

tussen 29 februari en 2 maart 2016 een inventariserend veldonderzoek door middel 

van proefsleuven (IVO-P) en een archeologische begeleiding (AB) uitgevoerd in het 

plangebied Caberg-Brusselseweg in het kader van het project Noorderbrug Maastricht 

(Figuur 1.1). In opdracht van Belvedère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV werkt 

Strukton Civiel aan het ontwerpen en realiseren van een nieuwe verkeersstructuur in 

Maastricht-Noord. Het betreft het gebied vanaf de Viaductweg (A2) op de oostelijke 

Maasoever, naar de Brusselseweg richting het Belgische achterland (Lanaken) en tot 

aan de Via Regia in het Westen. Dit bevordert de bereikbaarheid en de leefbaarheid van 

de stad. Hiervoor wordt het tracé van de Noorderbrug verbeterd (grotere capaciteit) en 

deels verlegd. Ook komt er een nieuwe verbinding (Bosscherlaan) op het bedrijventer-

rein Bosscherveld met het Belgische achterland (Lanaken). 

De uitvoering van het archeologisch onderzoek is een samenwerkingsverband tussen 

Strukton en ARCADIS. Het onderzoek valt onder de opgravingsvergunning van 

ARCADIS. Om de risico’s ten aanzien van de aanwezigheid van archeologie in beeld 

te brengen heeft Strukton Civiel ervoor gekozen het archeologisch onderzoek binnen 

dit deelgebied in de planning naar voren te halen. Het nieuw te realiseren gebied is 

opgesplitst in vier gebieden waarvoor een advieskaart is opgesteld.1 Deze advieskaart 

geeft aan waar archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd moet worden. Het 

onderhavige onderzoek betreft zone 1, adviesgebied Caberg - Brusselseweg.2 Hier 

is conform het Programma van Eisen Brusselseweg NBT002023 een Inventariserend 

1  Isarin 2015.
2  Grontmij 2015.
3  Isarin 2015.
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Figuur 1.1 
Locatie plangebied Caberg - Brusselseweg.

1



8 Caberg-brusselseweg

Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P) en archeologische begeleiding 

(AB) uitgevoerd. 

Doel van het onderzoek is het karteren, waarderen en behouden van mogelijk 

aanwezige archeologische waarden. Uit het gravend onderzoek moest blijken of, 

waar en welke archeologische sporen en vondsten in het te verstoren deel van het 

plangebied daadwerkelijk aanwezig zijn. De archeologische begeleiding is uitgevoerd 

om de contouren van de mogelijk Romeinse weg beter te duiden.

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen4, waarin de 

randvoorwaarden gedetailleerd zijn uitgewerkt.

1.2 Plangebied

Het adviesgebied Caberg - Brusselseweg betreft een wegtracé waar een nieuwe 

wegaansluiting gerealiseerd gaat worden tussen de Bosscherlaan en de Brusselseweg 

in Maastricht-Noord. Het adviesgebied beslaat een totale oppervlakte van 1,85 ha. 

Het proefsleuvenonderzoek dient ter kartering en waardering van archeologische 

waarden binnen het adviesgebied. Het plangebied is gelegen aan weerszijden van de 

Posthornstraat (Figuur 1.2). Het plangebied wordt aan de westelijke zijde grofweg 

begrensd door de Brusselseweg en aan de oostzijde door de voormalige groeve 

Belvédère. Langs de Posthoornstraat is een aantal bedrijven gevestigd. Het plangebied 

doorsnijdt het noordelijke deel van dit bedrijventerrein. Als gevolg daarvan is een 

enkel bedrijfspand gesloopt. Het oostelijke deel van het plangebied is hoger gelegen 

dan het westelijke deel. Hier heeft ophoging plaatsgevonden bij de realisatie van het 

kleinschalige industrieterrein. Het westelijke deel van het plangebied was in gebruik als 

akker (uienteelt).

Het onderzoeksterrein kan in twee delen worden opgedeeld: het terrein ten oosten 

van de Posthoornstraat dat hoger is gelegen en het terrein ten westen van deze straat 

dat lager is gelegen. Parallel aan de Posthornstraat is de Postbaan gelegen. Deze 

4  Isarin 2015.
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van oudsher bekende weg heeft geen functie meer maar is nog wel zichtbaar in het 

landschap. Verwacht werd dat het terrein ten westen deels geërodeerd was onder 

invloed van hellingprocessen en ploegactiviteiten. Dit zou het hoogteverschil tussen 

beide terreinen verklaren. Verder werd verwacht dat het archeologisch niveau zich 

onder de bouwvoor zou bevinden op ca 1 m –Mv.5 

De omvang en diepte van de geplande bodemingrepen variëren waarbij het oostelijke 

deel dieper wordt ontgraven dan het oostelijke deel. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op die delen die voor gravend onderzoek 

toegankelijk waren. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Als 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 hier gerapporteerde onderzoek beslaat de resultaten van het proefsleuvenonder-

zoek (IVO-p). De opdrachtgever is Belvedère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV en het 

bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door de gemeente Maastricht. Het veldwerk 

is uitgevoerd door een team van Strukton en Archol.

Het veldwerk is uitgevoerd onder bijzondere omstandigheden. Het graafwerk van 

het proefsleuvenonderzoek is begeleid door een OCE-deskundige en de algehele 

werkzaamheden zijn onder toezicht van een DLP-er uitgevoerd (Tabel 1.1). De 

werkzaamheden van de archeologische begeleiding zijn uitgevoerd door de seniorar-

cheoloog van Archol en begeleid door een OCE-deskundige.

Medewerker Functie 

Drs. D. Bedeaux Cultureel Erfgoed Manager (Arcadis/Strukton)

Drs. I.M.  van Wijk senior KNA-archeoloog (Archol)

A. Porreij-Lyklema MA KNA archeoloog (Archol)

I. de Jongh MA Junior KNA archeoloog (Arcadis/Strukton)

Dhr. R. Mourmans DLP (Geonius)

Dhr. E. van Adrichem Machinaal grondverzet (Bloem)

Dhr. Guy van Landeghem OCE deskundige (BeoBOM/BOM-be)

5  Isarin 2015, 16.

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Soort onderzoek: IVO-p & AB

Projectnaam: Project Noorderbrugtracé Maastricht

Archolprojectcode: MBN1587

Uitvoerder: Strukton Civiel Projecten/Arcadis

Periode van uitvoering veldwerk: 29 februari – 2 maart 2016, 22 maart 2017

Periode van uitvoering uitwerking: Februari 2017

Provincie: Limburg

Gemeente: Maastricht

Plaats: Maastricht

Toponiem: Caberg-Brusselseweg

Coördinaten gebied: 175.115/320.035
175.099/320.010
175.157/319.973
175.176/319.999

Opdrachtgever: Belvedère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV, dhr. R. 
Bongaerts 

Bevoegd gezag: Gemeente Maastricht, drs. G. Soeters

ARCHIS-zaaknummer 3987934100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Gemeentelijk Depot voor bodemvondsten, Maastricht

Geomorfologie: Terras

Bodem: Radebrikgronden in siltige leem (BLd6)
     

 

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstellingen

Doel van het onderzoek is het karteren, waarderen en behouden van mogelijk 

aanwezige archeologische waarden. Uit het gravend onderzoek moest blijken of, 

waar en welke archeologische sporen en vondsten in het te verstoren deel van het 

plangebied daadwerkelijk aanwezig waren. In eerste instantie werd uitgegaan van 

met name sporen en vondsten uit het vroeg tot late neolithicum gezien de nabijheid 

van een Erdwerk uit die (veronderstelde) periode en gezien de resultaten van 

archeologische onderzoeken op het Lanakerveld en de Caberg. 

Doel van de archeologische begeleiding was het nader onderzoeken van de mogelijke 

Romeinse weg.

Op basis van de archeologische verwachting alsmede kennislacunes en onderzoeks-

thema’s (zie hoofdstuk 4) , is een aantal doelstellingen geformuleerd:

·	 Kartering, waardering en (met name) datering vermoed neolithisch grachtenstelsel 

(Erdwerk) waarbij getracht moet worden een nadere datering dan neolithicum 

te geven. Indien mogelijk moet de opbouw van de gracht in ruimtelijke en 

stratigrafische zin worden achterhaald;

·	 Kartering en waardering vermoedde Romeinse weg met eventueel gerelateerd 

sporen en/of vondsten;

·	 Kartering en waardering overige archeologische resten;

·	 Het verkrijgen van inzicht in de landschappelijke, bodemkundige opbouw van het 

plangebied

·	 Het plaatsen van de onderzoeksresultaten in een ruimer chronologisch en regionaal 

kader en het benoemen van kenniswinst in termen van bewoningsgeschiedenis en 

degradatie van het bodemarchief (op landschaps-, vindplaats- en materiaalniveau).

2.2 Vraagstellingen

De vragen dienen beantwoord te worden voor zover het uitgevoerde onderzoek 

dat mogelijk maakt. De vragen worden in de lopende tekst van de betreffende 

hoofdstukken van het rapport beantwoord (bodemopbouw, sporen en structuren, 

vondsten en organisch materiaal per materiaalcategorie, synthese, conclusie (kwaliteit, 

evaluatie, aanbevelingen).

2.2.1 Bodemopbouw

1. Wat is de regionale (gebied van ca. 5 x 5 km), landschappelijke context van het onder-

zoeksgebied?

2. Door welke sedimentatie- en erosieprocessen is het landschap ontstaan, en wat is de 

ouderdom van de verschillende stadia? Welke landschappelijke veranderingen zijn in 

het onderzoeksgebied opgetreden vanaf het Laat Paleolithicum?

3. Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw van 

de ondergrond en het reliëf in het onderzoeksgebied? Zijn er aanwijzingen dat 

brikgronden ontstaan zijn door degradatie van zgn. “schwarzerden”.

4. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaatsen en wat is de relatie 

tussen afzettingen, bodemtypen, reliëf en de aanwezigheid van vindplaatsen? Wat 

zegt dit over de locatiekeuze en het vroegere landgebruik?

B-horizont

2
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5. Is er in de directe omgeving een locatie aan te wijzen waar water aanwezig is 

geweest? Op welke afstanden bevinden de vindplaatsen zich hiervan?

6. Wat is de cultuurlandschappelijke ontwikkeling van het onderzoeksgebied en wat is de 

cultuurlandschappelijke ligging van de vindplaatsen?

7. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik in de diverse periodes in de zin van wegen, 

percelering, akkers, grondstofwinning, etc.?

2.2.2 Gaafheid en conservering

8. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de specifieke sites en/of off-site 

verschijnselen?

9. Wat is de aard en kwaliteit van de bodem qua conservering van archeologische resten 

en in welke lagen of gebieden zijn deze resten of aanwijzingen voor landgebruik te 

verwachten?

10. Bestaan er verschillen in de conservering van archeologische resten binnen het onder-

zoeksgebied als gevolg van erosie, afdekking en bodemvorming?

11. Zijn er in de directe omgeving van de vindplaats betere conserveringsomstandigheden 

te verwachten?

12. Wat zijn de relaties tussen de verschillende vindplaatsen? Betreft het grote, 

aaneengesloten sites of kleinere, discrete clusters archeologische resten met 

daartussen een diffuse verspreiding van archeologica? Beschrijf de verschillen.

13. In hoeverre zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? Bestaat hierin verschil 

tussen sporen uit verschillende perioden, zo ja welke? Op welk niveau zijn eventuele 

grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen zich de grondsporen af?

14. Is er een relatie tussen het (micro)reliëf en de conservering van de archeologische 

resten?

2.2.3 Perioden en sites

15. Wat is per archeologische locatie in het onderzoeksgebied: de ligging (inclusief 

diepteligging), omvang (inclusief verticale dimensies), aantal sites en/of perioden, 

type en functie van de sites of off-site-patronen, samenstelling van de archeologische 

resten (grondsporen, materiële en organische vondsten), vondstdichtheid, stratigrafie, 

ouderdom, periode, type-chronologische classificatie?

16. Wat is in het onderzoeksgebied de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als in 

verticale zin, van vindplaatsen, sites en off-site-patronen?

17. In hoeverre is er sprake van verschuivingen in de nederzettingspatronen en 

landgebruik in de loop van de tijd?

18. Bestaat er tussen de verschillende neolithische nederzettingsterreinen, inclusief de 

reeds bekende vindplaatsen op de locaties Lanakerveld/Cannerberg, chronologische 

en/of functionele verschillen dan wel overeenkomsten en waarin komen die tot uiting? 

19. Zijn OSL-dateringen van sedimenten toepasbaar en betrouwbaar genoeg voor het 

beantwoorden van landschapsarcheologische vragen?

2.2.4 Bandkeramiek

20. Zijn mogelijk bandkeramische nederzettingsresten gelijktijdig met andere 

nederzettingen op de Caberg en het Lanakerveld? 

21. Is de nederzetting continu dan wel met onderbrekingen bewoond? 

22. Welke vuursteensoorten werden gebruikt (en welke niet) en waar werden ze vandaan 

gehaald? Zijn er aanwijzingen te vinden voor locale specialisatie? 
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23. Werd natuursteen uitsluitend in het Maasdal verzameld of zijn ook andere bronnen 

aan te wijzen? 

24. Wat zijn de gebruikstoepassingen van het lithisch materiaal?

25. Is op basis van het vondstmateriaal uit de LBK-vindplaats(en) vast te stellen tot 

welk cluster de vindplaatsen gerekend mogen worden? Zijn er aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van andere vroegneolithische groepen zoals Limburg, La Hoguette en 

Bliquy? Zo ja, is er inzicht in de relatie tussen deze groepen, met name chronologisch?

2.2.5 Romeinse tijd

26. Is er sprake van een Romeinse Weg? Op welke wijze manifesteert deze zich? Zijn er 

randverschijnselen zoals graven of andere structuren aanwezig?

27. Wat is de constructie en datering van de Romeinse wegen in het gebied?

28. Wat is het karakter van de vindplaats? Hoe zien de randen van de bebouwde kern er 

uit en wat is de globale lay out? Zijn er off site-structuren aanwezig (diverticulum/

graven)?

29. Is er een bewoningscontinuïteit vanuit de late ijzertijd of tot in de vroege 

Middeleeuwen?

30. Welke keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de voedselvoorziening en wijken deze 

af van de voorgaande agrarische samenlevingen?

2.2.6 Nieuwe Tijd

31. Zijn er nog sporen van militaire linies in het plangebied?

32. Wat is de voorgeschiedenis van de bestaande wegen en bewoning er langs?

33. Wat zijn de aanwijzingen voor industriële activiteiten in het plangebied?

2.2.7 Grachtenstelsel (Erdwerk)

34. Wat is de horizontale en verticale opbouw van de verwachte grachtensystemen?

35. Wat is de (bij voorkeur absolute) datering van de grachten? Kan een nadere datering 

gegeven worden dan zijnde neolithisch?

36. Op welke wijze zijn de grachten of gracht in onbruik geraakt, m.a.w. beschrijf de post-

depositionele processen.

37. Zijn mogelijk jongere grachten aanwezig die mogelijk verband houden met de 

belegering van Maastricht?

2.2.8 Graven (fysische antropologie)

38. Wat zijn de diameters en gerelateerde hoogtes van de eventueel aangetroffen 

grafmonumenten? 

39. Welke personen (geslacht en leeftijd) zijn in de ontdekte grafmonumenten begraven? 

(Alle (crematie)resten dienen te worden geanalyseerd door een ter zake kundig fysisch 

antropoloog. Deze specialist kan de meer specifieke vragen over de overledenen 

beantwoorden). Wat voor personen zijn erin begraven (geslacht en leeftijd)? Op welke 

wijze zijn de lichamen behandeld en ter aarde gesteld? Zijn dierlijke en/of andere 

bijgiften in het graf meegegeven?
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2.2.9 Synthese

40. Hoe kan samenvattend na dit onderzoek de bewoningsgeschiedenis van het onder-

zoeksgebied beschreven worden? 

41. Wat zijn de landschappelijke kenmerken van de locatie en zijn directe omgeving voor, 

tijdens en na de onderzochte perioden en welke conclusies kunnen getrokken worden 

over de invloed van de mens op de vorming van het landschap?

42. Waarom zou men deze locatie uitgekozen hebben voor de ter plekke aangetroffen 

functie(s)?

43. Welke verbanden zijn er te leggen met historische, historisch-landschappelijke, 

bouwhistorische en overige cultuurhistorische aspecten van het onderzoeksgebied en 

zijn omgeving?

44. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte locatie met andere locaties in de archeoregio met 

dit complextype en deze datering en hoe passen de bevindingen van het onderzoek in 

de archeo-regionale context? Denk hierbij aan de kwaliteitsaspecten representativiteit 

en ensemblewaarde.

2.2.10 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen

45. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan? 

46. 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 (indien van toepassing) of van de gespecificeerde 

verwachting (indien van toepassing)?

47. In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan de bovengenoemde onder-

zoeksthema’s uit NOaA en andere onderzoeksagenda’s? Hoe is het kennisrendement 

te omschrijven?

48. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek?

2.3 Potentie beantwoording onderzoeksvragen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is één archeologische vindplaats aangetroffen, 

te weten een weglichaam die in de Romeinse tijd of middeleeuwen dateert. Overige 

resten, op enkele losse vondsten na, zijn niet aangetroffen. Op basis van deze onder-

zoeksresultaten is de potentie voor het beantwoorden van de vragen geëvalueerd. De 

uitkomst van deze evaluatie is dat een groot aantal vragen niet van toepassing meer 

zijn voor dit onderzoek. Het betreft specifiek de volgende vragen: 3, 5, 12, 17-19, 20-25, 

29, 30, 33, 34-37 en 38-39. De antwoorden op de overige vragen worden in de lopende 

tekst gegeven.
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Methodiek veldwerk

3.1 Inleiding

De strategie, methoden en technieken, zoals verwoord in het PvE 

 zijn gevolgd. In afwijking op het PvE is in het PvA een aantal zaken benoemd. 

Hieronder volgt enige toelichting en uitleg met betrekking tot de belangrijkste 

onderdelen.

De omvang van het verstoringsoppervlakte is kleiner dan op voorhand werd voorzien. 

Conform het PvE dienden er 7 proefsleuven aangelegd te worden binnen het 

adviesgebied (Figuur 3.1). In tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen gaat niet 

het gehele gebied afgegraven worden. De ontgravingen vinden met name plaats op 

de oostelijke zijweg van de rotonde waar proefsleuf WP1 t/m WP4 beoogd zijn. Op 

de Brusselseweg bij de te realiseren rotonde vinden beperkte vergravingen plaats. 

Het Bevoegd Gezag heeft geadviseerd het onderzoek met name te richten op het 

neolithische erdwerk en de verwachte Romeinse weg. Op basis hiervan is beslist in 

deze fase af te zien van de vier proefsleuven die langs de te realiseren rotonde op de 

Brusselseweg beoogd zijn. Wel worden er twee proefsleuven (WP5 en WP6) aangelegd 

worden ter hoogte van de verwachte voormalige Romeinse weg. Totaal dienden er 

binnen de te ontgraven zone 6 proefsleuven te worden aangelegd (Figuur 3.2). Figuur 

3.2 geeft de locatie van de geplande proefsleuven weer. In de zone waar ontgrondingen 

gaan plaatsvinden worden vijf proefsleuven aangelegd. Vier van 4x30 m en één 

proefsleuf van 2x15 m die als een verbindingssleuf tussen proefsleuf 2 en 3 wordt 

aangelegd. Deze proefsleuven worden deels aangelegd over het beoogde waterbekken 

en deels over het beoogde wegcunet. WP1 en WP4 zijn Noord-Zuid georiënteerd, 

haaks op de verwachte greppel van het Erdwerk. WP5 is Oost-West georiënteerd en 

3

Figuur 3.1 
Sleuvenplan conform PvE.
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ligt haaks op de verwachte Romeinse weg en de mogelijk nog aanwezige greppels 

langs deze weg. Deze ligging en oriëntatie van de proefsleuven verhoogt de kans op 

het aantreffen van resten van het Erdwerk en de Romeinse weg. De sleuven zijn zoveel 

als mogelijk gelegd over de te verstoren delen van het deelgebied.

Het eerste stadium van het onderzoek wordt gevormd door een inventariserend 

veldonderzoek in de vorm van proefsleuven onderzoek (IVO-P). Indien bleek dat er 

behoudenswaardige archeologische resten aanwezig waren in het plangebied, diende 

een aanvullende opgraving uitgevoerd te worden binnen twee weken na de afronding 

van het proefsleuvenonderzoek. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenon-

derzoek is afgezien van een doorstart naar een opgraving. Er heeft echter nog wel een 

archeologische begeleiding plaatsgevonden tijdens de uitvoering van de infrastructu-

rele werkzaamheden in maart 2017.

3.1.1 NGE onderzoek

Voor het project Noorderbrug is  een NGE onderzoek uitgevoerd. Op basis van de 

resultaten van dit onderzoek is het uitgraven van de proefsleuven door een NGE 

specialist begeleid. 

3.1.2 Vervuilde grond

Voor de sleuven 3, 4, 5 en 6 gold dat er een sterk verontreinigde grind klasse 1 

T aanwezig was. Voor de uitvoering is een veiligheidsplan BRL7000 opgesteld en 

meegenomen in het opgestelde V&G plan (Deelplan “VGM Uitvoeringsfase” NBT-P002-

PLN-00029). Het veldteam diende gekeurd te zijn voor het werken in vervuilde grond.

Figuur 3.2 
Sleuvenplan conform PvA.
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3.2 Methodiek verkennend en waarderend proefsleuvenonder-
zoek

In totaal zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek in afwijking op het plan van aanpak 4 

proefsleuven en 1 kijkgat gegraven (Figuur 3.3). Deze afwijking is deels het gevolg van 

de aanwezigheid van een dik ophogingspakket ter hoogte van sleuf 1 en 2 waardoor 

de breedte van de sleuven aangepast dienden te worden. Ook ter hoogte van sleuf 

5 is i.v.m. het dieper ontgraven de breedte van de sleuf vergroot. De sleuven 3 en 

4 zijn conform het PvA aangelegd. Sleuf 5 is daarnaast iets zuidelijker aangelegd. 

Hier bevond zich een OCE verdachte locatie die door de sleuf iets te verleggen gelijk 

onderzocht kon worden door de OCE deskundige. Ter hoogte van proefsleuf 1 is enkel 

een kijkgat gegraven van 31 m2. Deze was tot op grote diepte verstoord (ca. 4 m). In 

overleg is besloten om deze sleuf niet verder uit te graven maar op het eind van de 

geplande sleuf nog een kijkgat te graven om te zien of de verstoring tot deze hoogte 

doorzette. Op deze locatie werd wederom een kijkgat gegraven. Hier bleek echter 

wel een archeologisch niveau (Bt horizont) aanwezig te zijn. Besloten werd om deze 
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sleuf in noordelijke richting te vervolgen en aansluiting te zoeken op het eerste kijkgat. 

Uiteindelijk werd dezelfde verstoring als bij het eerste kijkgat aangetroffen waarna 

besloten is om het verder uitgraven van de sleuf te staken. Sleuf 2 is niet aangelegd 

aangezien ter hoogte van de geplande proefsleuf 2 is net aan de zijkant van de sleuf 

een riool gelegen. Aangezien een bredere en dieptere put aangelegd dient te worden 

vanwege de ophogingslaag zou dit riool binnen de (bredere) putgrenzen in de weg 

liggen. Daarnaast was nog een gasleiding op wat grotere afstand aanwezig die het 

aanleggen van een bredere put in de weg zou liggen gezien de instabiliteit van het 

profiel. Door het graven van de sleuven is echter toch een voldoende dekkingsgraad 

behaald om een advies te geven over het vervolgtraject.

In totaal is 456 m2 proefsleuf aangelegd (Figuur 3.3). Het archeologisch niveau, de 

B(t)-horizont, werd in alle gegraven sleuven aangetroffen, behalve in kijkgat 1. De 

aanleg van de sleuven 3 en 4 ging volgens verwachting. Hier bevond het archeologisch 

niveau zich op ca. 1-1,2 m –Mv. De aanleg van proefsleuf 5 nam meer tijd in beslag 

gezien de dikte van de ophogingslaag en doordat een deel van de sleuf onder OCE 

begeleiding diende te worden ontgraven. Het archeologisch niveau bevond zich in deze 

sleuf in het westen op deels op 1-1,2 m –Mv en in het oosten op 3 m –Mv. Dit verschil is 

te verklaren aangezien het terrein in oostelijk richting is opgehoogd. Het archeologisch 

vlak in sleuf 1 bevond zich op ca 3,5 m –Mv. In kijkgat 1 is het archeologisch relevante 

niveau niet meer aanwezig. Het archeologisch niveau laat trouwens een opvallend 

weinig verloop zien. Deze bevindt zich door het gehele plangebied tussen de 59,9 m 

+NAP in het westen en 60,2 m + NAP in het oosten (Figuur 3.4).

Binnen het oostelijke deel van het plangebied was de grond tot ca. 1 m –Mv 

verontreinigd. De uitgegraven grond is daarom gescheiden in depot gezet en achteraf 

onder begeleiding van de DLP-er weer in de juiste volgorde teruggestort.
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3.3 Methodiek archeologische begeleiding

Tijdens de archeologische begeleiding is één proefsleuf gegraven ter hoogte van het 

tracé van de veronderstelde Romeinse weg (Figuur 3.3). De sleuf is aangelegd direct 

aansluitend aan, ten zuiden van, sleuf 5. De sleuf is in zuidoostelijke richting verlengd 

waar dit eerst nog onmogelijk was door de aanwezigheid van kabels en leidingen. De 

sleuf is trapsgewijs verdiept aangelegd om instorting te voorkomen. De sleuf (sleuf 6) 

is uiteindelijk tot op de Bt-horizont aangelegd. 
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

4.1 Landschap

Het huidige lösslandschap van Zuid-Limburg is merendeels door de Maas gevormd 

ten tijde van de ijstijden. Dit gebeurde in een aantal fasen. Tijdens het Kwartair 

(vroeg-Pleistoceen) werden dikke pakketten Maasafzettingen tot een aantal terrassen 

gevormd waarbij het hoogterras het oudste niveau is. Vervolgens zakte de erosiebasis 

van de Maas door tektonische opheffing van het gebied en sneed de rivier in haar 

eigen hoogterrassensediment. Op een dieper niveau werd wederom erosief materiaal 

door de Maas afgezet dat op haar beurt de middenterrassen vormde. Gedurende de 

periode waarin de middenterrassen gevormd werden zorgde verdere opheffing van het 

gebied voor een sterke erosie van het hoogterrassensediment waardoor het huidige 

versneden landschap ontstond. 
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Archeologische en geologische tijdschaal.
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In het Pleistoceen werden deze terrassen bedekt met löss. Deze löss is waarschijnlijk 

afkomstig van glaciale- en fluvioglaciale afzettingen uit het Noordzeebekken wat 

een verklaring biedt voor het gegeven dat de löss naar het noordwesten toe steeds 

zandiger wordt. 

 Het afzetten van de löss gebeurde in drie cycli: een eerste cyclus gedurende het 

Saalien (Saale II) waarin zich gedurende een warme periode (Eemien) een roodbruine 

bodem heeft gevormd. Tijdens het Weichselien (Würm II/IV) vonden de laatste twee 

cycli plaats. 

 De löss werd afhankelijk van de plaatselijke reliëfverhoudingen, in dunne of dikke 

pakketten afgezet. De lössafzettingen vormden als het ware een deken over het 

landschap met kleine hoogteverschillen. 

De met löss bedekte terrassen werden aan het einde van het Pleistoceen (Dryas en 

Alleröd) en in het Holoceen verder gevormd door erosie. Bij solifluctie 
 
wordt aan de top van de helling materiaal geërodeerd waarna het materiaal op een 

lager gedeelte weer wordt afgezet (het colluvium). Dit proces treedt op wanneer een 

gebied ontbost is. Wanneer de begroeiing van het gebied verdwijnt, wordt de löss niet 

meer door wortels vastgehouden en krijgt de regen een directe impact op de bodem. 

Bij een hellingsgraad van minimaal 2% vloeit de A- en E-horizont af. Afvloeiing van de 

B-horizont treedt op bij een percentage vanaf 5%. 

 

Vondstmateriaal afkomstig uit het colluvium wijst uit dat het erosieproces in hoge 

mate is gerelateerd aan ontginningsfasen van de zeer vruchtbare lössplateaus door de 

mens. Deze ontginningen dateren uit het neolithicum, de late ijzertijd en de Romeinse 

tijd, en uit de volle middeleeuwen en latere perioden. 

 De erosie zorgde voor een afzwakking van het reliëf, omdat de dalen enigszins 

opgevuld werden. De huidige hellinggraad is dus minder dan oorspronkelijk het geval 

was. Het huidige lösslandschap kan dan ook gekarakteriseerd worden als een door de 

Maas gevormd terrassenlandschap, waarop door de wind een dik lösspakket is afgezet 

dat het oudere reliëf deels afgedekt heeft. 

Figuur 4.2 
Dwarsdoorsnede van een “typisch” droogdal 
(Stiboka 1990).
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Een ander fenomeen dat naast de vorming van colluvium kenmerkend is voor het 

Limburgse lössgebied zijn droogdalen. Droogdalen zijn gedurende de laatste ijstijd 

ontstaan toen de bodem nog bevroren was. In een fase van opwarming ontdooide de 

bovenste laag van het oppervlak, waarna deze afvloeide over de bevroren ondergrond. 

Door de cycli van opwarming en bevriezing en het watertransport dat over het 

bevroren oppervlak plaats vond, sleten de dalen zich op een kenmerkende manier 

uit (zie figuur 4.2). Door verschillen in opwarming van beide zijden van het dal en de 

daaruit voortvloeiende (ongelijke) erosie (gelifluctie), kregen dergelijk dalen namelijk 

een asymmetrische vorm. 

 De bodems van deze dalen zijn naderhand geleidelijk opgevuld met colluvium. De 

droogdalen zijn vandaag de dag nog steeds voor een groot deel verantwoordelijk voor 

de afwatering van de plateaus.

De lössgronden zijn bodems, die tijdens het laat-Glaciaal en vroeg-Holoceen ontstaan 

zijn onder een gematigd vochtig klimaat en onder een natuurlijk bosbestand: de 

zogenoemde Schwarzerden. Een van de eerste fasen in het proces van bodemvorming 

is de ontkalking van het oorspronkelijk kalkrijke materiaal. Deze ontkalking is tot 3 à 

4 meter doorgegaan. De lössgrond vormt vanouds een goede akkerbouwgrond; het 

bodemmateriaal is redelijk goed doorlatend, neemt regenwater gemakkelijk op en 

houdt dat lang vast. Uitspoeling en interne verwering verminderen uiteindelijk het 

absorptieniveau van de löss, waardoor uitspoeling van kleideeltjes (lutum) optreedt 

die in een dieper gelegen horizont weer accumuleren en zo de Bt-horizont (briklaag) 

vormen. De spreekwoordelijke vruchtbaarheid en het bewerken/beakkeren van de löss 

wordt echter ter discussie gesteld. 

 Men vermoedt dat het bewerken van de löss vooral beperkt werd tot die gebieden 

waar een gunstiger bodem tot ontwikkeling was gekomen; de zogenaamde 

gedegenereerde Schwarzerde, para-Braunerde of het Löss-Braunerde-type. 
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Geomorfologische kaart Caberg.
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4.1.1 Geologisch landschap Caberg

Het plangebied is gelegen op het middenterras (Terras van Caberg 3) waarop de 

vindplaatsen zijn gelegen. Het met löss bedekte middenterras bestaat uit de Caberg 

en Silleberg die door een dal zijn gescheiden. De Silleberg ligt in het noorden tegen de 

Belgische grens aan, de Caberg meer naar het zuidoosten. Het terrein van de Caberg 

daalt sterk naar het westen richting de Brusselseweg naar het dal van het Heeswater. 

In het oosten bevond zich oorspronkelijk een steilrand die de overgang markeerde van 

het middenterras naar het laagterras waar de huidige Maas in is gelegen.

Sinds de laatste eeuw is het plangebied grotendeels in gebruik als industrieterrein en 

deels als akkergronden. Eind 19e en begin 20e eeuw bevonden zich meerdere (stoom)

steenfabrieken met bijhorende leemgroeves langs de Maas in Maastricht, ook op de 

Caberg . Vanaf de 19e eeuw werd op de Caberg grind en leem gewonnen, de rest was 

in agrarisch gebruik. De groeve Belvédère  bevindt zich direct aansluitend ten oosten 

van het plangebied. Deze groeve omvatte een aanzienlijk areaal. Na het sluiten van 

de groeve Belvédère is deze als gemeentelijk vuilstort in gebruik geweest; deze is 

inmiddels weer gesloten en afgedekt om er een natuurgebied van te maken.

4.2 Archeologische en historische context

De opgravingen op de Caberg bij Maastricht zijn de eerste in de Nederlandse opgra-

vingsgeschiedenis waarbij resten uit de periode van de Bandkeramiek als zodanig zijn 

herkend. Bij het uitgraven van de löss aan de noordkant van Maastricht ten behoeve 

van de baksteenindustrie kwamen prehistorische en met name Romeinse resten aan 

het licht die de aandacht trokken van pastoor Kengen van de Caberg-parochie en 

rijksarchivaris Goossens van het Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

(thans Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap LGOG) uit Maastricht. 

 Het aantreffen van neolithische fonds de cabane of hutkommen wekte de interesse 

van dr J.H. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). Hij had 

immers al eerder voorspeld dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat 

bandkeramische resten ook in Nederland zouden worden gevonden. 

 In 1925 kwam uiteindelijk de eerste melding, aanleiding voor een met onderbrekingen 

tot 1934 durende opgravingscampagne onder leiding van Holwerda en Goossens.

4.2.1 De eerste vondsten op de Caberg

De melding van de eerste bandkeramische vondsten op de Caberg is het startpunt 

geweest van het bandkeramisch onderzoek in Nederland. 

 De opgravingen op de Caberg hebben op drie verschillende locaties plaatsgevonden. 

Van noord naar zuid zijn dit groeve De Zwaluw, groeve Belvédère en groeve De Waal. 

Landschappelijk zijn ze alle gelegen langs de steilrand die het middenterras (Terras van 

Caberg 2 en 3) van het Maasdal (Terras van Geistingen) scheidt. Tussen de groeve De 

Zwaluw en de twee andere groeven ligt een droogdal. 

Het onderzoek op de Caberg heeft geduurd van 1925 tot 1934 waarbij de grootste 

campagnes in de jaren 1925-1929 hebben plaatsgevonden. De opgravingen werden 

uitgevoerd door het Rijksmuseum van Oudheden, daarbij geholpen door pastoor 

Kengen (van de parochie Oud Caberg. Tijdens de opgravingen werden tientallen 

hutkommen aangetroffen die dateerden uit de Bandkeramiek en de ijzertijd; overigens 

zijn bij de groeve Belvédère slechts enkele bandkeramische hutkommen gevonden. 
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De meeste aandacht van de opgravers ging uit naar een grachtenstelsel bestaande 

uit een dubbele gracht aan de noordkant en een enkele in het zuidelijk deel, maar 

waarschijnlijk waren er nog meer grachten aanwezig. Het blijkt niet goed mogelijk de 

verschillende grachten te dateren. Hoewel de toenmalige onderzoekers een relatie van 

de grachten met de hutkommen veronderstelden, is daar geen bewijs voor gevonden. 

Duidelijk is wel dat de meeste van de gerapporteerde hutkommen juist buiten het door 

de grachten omgeven areaal liggen, hetgeen mogelijk te verklaren is doordat binnen 

het grachtenstelsel nauwelijks opgravingsputten hebben gelegen.

De meeste opgravingsputten zijn bij de groeve De Waal gelegen, deze groeve bevindt 

zich ten zuiden van het plangebied. In totaal kunnen 10 sporen op basis van het 

vondstmateriaal aan de Bandkeramiek worden toegeschreven. Sporen of configuraties 
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Overzicht opgravingsputten en sporen van 
onderzoek op de Caberg.
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die tegenwoordig als huizen zouden kunnen worden geïnterpreteerd zijn niet 

gedocumenteerd.

De collectie van het RMO is ten behoeve van het Odyssee-onderzoek 

 op bandkeramische vondsten bekeken. Duidelijk blijkt uit de verschillende analyses 

dat er selectief is verzameld tijdens de opgravingen. Dit heeft er toe geleid dat de 

analyses beperkt zijn tot het beschrijven van de vondsten; een onderlinge vergelijking 

werd niet zinvol geacht. Op basis van het aardewerk kan gesteld worden dat de 

bandkeramische bewoning vooral dateert uit de jonge fase van de Bandkeramiek 

(aardewerkfasen 13-16, LBK-2b/c) hoewel sporadisch een oudere datering ook mogelijk 

lijkt te zijn (fase 4, LBK-1c).

In het westelijk gelegen Lanakerveld bevinden zich meerdere bandkeramische 

nederzettingen alsmede een grafveld. Deze zijn tijdens een proefsleuvenonderzoek 

verkend. 

Ook ten noorden van de Caberg, op de Silleberg, is een deel van een bandkeramische 

nederzetting op gegraven op het terrein van de groeve Klinkers. 

De dichtstbijzijnde Belgische LBK vindplaatsen waar enig onderzoek plaatsgevonden 

heeft zijn Lanaken-Briegdendok juist over de grens en de op enkele kilometers naar 

het zuiden en westen gelegen vindplaatsen Rosmeer-Staberg, Vlijtingen-Kayberg en 

Eben-Emael - Int’ les Deux Voyes (Figuur 4.5). 

4.2.2 Romeinse vondsten op de Caberg

De Romeinse tijd in de regio is met name bekend door onderzoek in de stedelijke 

centra van Maastricht en Tongeren. De nederzetting Maastricht is in de 1ste eeuw 

na Christus gesticht ter hoogte van een belangrijke overgang over de Maas. De 

aanwezigheid van een (houten) brug is voor deze periode aangetoond. In de 4de eeuw 

wordt er rond de brug een stenen versterking aangelegd, omdat deze gedurende de 

politieke crises van de 3de eeuw toenam in strategisch belang. 
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De landelijke bewoning rond Maastricht is minder goed bekend. Het is duidelijk dat 

rond Maastricht een flink aantal Romeinse villa’s gelegen hebben, maar daarvan is er 

geen één nauwkeurig onderzocht. Meestal gaat het om meldingen van dakpannen en 

ander Romeins vondstmateriaal aan het oppervlak, op basis waarvan de aanwezigheid 

van een Romeinse villa verondersteld wordt. Duidelijke villaterreinen rond Maastricht 

zijn aangetoond te Maastricht-Louwberg en in Borgharen en Meerssen. 

 Een voorbeeld van een mogelijke villa in de directe omgeving van het plangebied is 

Oud-Caberg, waar Habets aan het eind van de 19de eeuw bouwresten waarnam. Het is 

mogelijk dat deze villa aan een Romeinse weg naar Nijmegen gelegen heeft, die min 

of meer het tracé van de voormalige Postbaan (Brusselseweg) volgt. Een Romeinse 

ouderdom voor deze weg is echter nooit aangetoond. 

De weg zou aansluiten op de Romeinse weg ten westen van de Maas (Via Mosae) die 

naar Maaseik loopt. 

De mogelijke Romeinse weg is aangetroffen bij de groeve Belvédère. Met name 

pastoor Kengen hield de afgravingen van de groeve nauwlettend in de gaten. 

Figuur 4.6 
‘Romeinse weg’ zoals aangegeven op de 
veldtekening van het RMO.
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Naast prehistorische vondsten werden ook een groot aantal Romeinse vondsten 

aangetroffen. Het betrof met name Romeinse dakpannen, fibulae en hippocausttegels. 

 Het aardewerk wordt door Holwerda gedateerd in de 2de eeuw na Christus. De 

vondstlocaties zijn mager omschreven en de meeste vondsten betreffen losse 

vondsten aangezien ze meestal zijn aangetroffen tijdens het afgraven van de leem. 

Het is vooralsnog moeilijk om de vondsten nader te duiden. De dakpan- en hippocaust-

tegels fragmenten lijken echter wel te duiden op een Romeins gebouw (of meerdere 

gebouwen, die zich op de Caberg hebben bevonden.

Tijdens het onderzoek naar het grachtenstelsel door het RMO werd een landweg 

aangetroffen. 

Bursch vermoedde dat deze in de Romeinse tijd dateerde aangezien deze zich 

kenmerkte door een grintlaag. Van belang is dat hij aangeeft dat het er op leek dat de 

weg door een opening in het grachtenstelsel is aangelegd (Figuur 4.6); alsof tijdens de 

aanleg de grachten nog zichtbaar waren in het landschap.  De weg lijkt de Postbaan te 

volgen. De huidige Posthoornstraat ligt pal naast de Postbaan.

Villaterreinen zijn eveneens aangetroffen in het naastgelegen Lanakerveld. Duidelijk is 

echter al dat deze deels op Belgisch grondgebied ligt. Andere Belgische vindplaatsen 

in de directe omgeving van het plangebied bestaan uit een Romeins villa-terrein te 

Smeermaas. Deze villa bestond vermoedelijk grotendeels uit houten gebouwen. Bij 

de opgraving werden wel een stenen kelder en een stenen vloerverwarmingssysteem 

aangetroffen, maar deze konden niet aan de aangetroffen gebouwen gekoppeld 

worden. Direct ten noorden van de Belgische grens bevond zich ter hoogte van de 

Brusselseweg, die dus mogelijk een Romeinse ouderdom heeft een vermoedelijk 

grafveld. 

Bij Neerharen-Rekem een vroeg-Romeinse nederzetting opgegraven die zich in de loop 

van de 1ste eeuw ontwikkeld tot een villa. 
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

5.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

Het plangebied ligt op het middenterras (Terras van Caberg 3) en is afgedekt met een 

lössdek. Het oorspronkelijke landschap is grotendeels verstoord als gevolg van de 

afgravingen en latere ophogingen. Binnen het plangebied is een groot hoogteverschil 

waarneembaar tussen het gedeelte ten oosten van de Posthoornweg (laag gelegen) en 

het deel ten westen daarvan. Zoals uiteindelijk bleek heeft dit met name te maken met 

een recente ophoging (zie onder). Onderstaand worden de profielen per deel van het 

plangebied beschreven.

5.2 Oostelijk deel (sleuf 1 en kijkgat 1)

In kijkgat 1 en sleuf 1 bestonden de bovenste lagen (tot ca.  3 m -Mv) uit 

opgebrachte grond en puin (Figuur 5.1). In kijkgat 1 heeft daarnaast nog verstoring 

van het oorspronkelijke bodemprofiel plaatsgevonden. Er is dan ook geen intact 

bodemhorizont aangetroffen. In sleuf 1 werd echter wel onder de puinlagen een 

duidelijke Bt-horizont waargenomen. Deze Bt-horizont kenmerkte zich als een 

Figuur 5.1 
Geheel verstoord diep profiel kijkgat 1.

5
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compacte donkerbruine laag waar duidelijk krimpscheuren in zijn te herkennen. Dit 

geeft aan dat het bodemprofiel gedeeltelijk is verstoord ( een Ap- en E-horizont 

ontbreken) maar dat de kans dat archeologische resten nog aanwezig zijn, hoog is. Het 

profiel is, vanwege het instortingsgevaar, niet verder verdiept. Onduidelijk is dus hoe 

dik de Bt-horizont is. Naar het noorden toe werd de Bt-horizont geleidelijk slechter 

zichtbaar als gevolg van verstorende processen. Uiteindelijk was het noordelijke deel 

van het  profiel geheel verstoord zoals in kijkgat 1 is aangetoond.

5.3 Westelijk deel (sleuf 3-6)

In de sleuven 3, 4 en 5 zijn meerdere profielen gedocumenteerd. De bodemopbouw in 

de sleuven 3 en 4 is nagenoeg gelijk. In sleuf 5 is sprake van een recente ophoginging-

slaag waaronder het originele bodemprofiel grotendeels intact in is aangetroffen. De 

waarneming werd bemoeilijkt doordat op het perceel een lading uien heeft gelegen. 

Hierdoor is de onderliggende grond verstikt en heeft verkleuring in de bovenste delen 

van het bodemprofiel plaats gevonden. De grond was namelijk groen verkleurd. 

Door de groenkleuring werden eventuele sporen aan het oog onttrokken. Indien 

sporen aanwezig waren dan zouden deze alleen door insluitsels (houtskool, mangaan, 

vondsten) herkend kunnen worden; deze zijn echter niet aangetroffen.

Figuur 5.2 
Bt-horizont in sleuf 1.
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Het bodemprofiel in sleuf 3 en 4 kenmerkt zich door een ca. 50-100 cm dikke bouwvoor 

waarin ook opgebrachte grond in is verwerkt. Daaronder werd een geelbruine 

homogene laag aangetroffen met een losse structuur. Deze laag wordt doorgaans 

als zijnde colluvium (verspoeld materiaal) bestempeld. In  het colluvium zijn diverse 

insluitsels zoals steenkool aangetroffen wat aangeeft dat het hier jong colluvium 

betreft. Het colluvium dekt het originele bodemprofiel af. Onder het colluvium bevond 

zich namelijk een dunne bruine laag. Vermoedelijk betreft het hier een overgangslaag 

van het colluvium naar de Bt-horizont maar mogelijk kan het hier ook nog een 

E-horizont betreffen. Deze laag is echter alleen in sleuf 4 aangetroffen. Indien het 

een E-horizont zou betreffen dan zou het betekenen dat er nauwelijks erosie heeft 

plaatsgevonden. Ook zou de onderliggende Bt-horizont duidelijk maar ook dikker 

moeten zijn. Dit bleek echter niet het geval te zijn. De Bt-horizont is aangetroffen in 

de sleuven 3-5 en is ca. 10 cm dik. In sommige gevallen zijn  krimpscheuren in deze 

laag waargenomen. Naar beneden toe wordt de laag lichter van kleur en gaat de 

Bt-horizont over in een B-horizont. In sleuf 6 is tijdens de archeologische begeleiding 

eenzelfde bodemopbouw gedocumenteerd als in sleuf 5.

Duidelijk is dat in sleuf 3-5 sprake is van bouwvoor, waaronder zich een relatief dik 

pakket colluvium bevindt. Daaronder bevindt zich een B(t) horizont die deels onthoofd 

is (Figuur 5.3). Opmerkelijk was dat deels in sleuf 3 en sleuf 5 het colluvium groen van 

kleur was. Dit is het gevolg van verstikking van de grond door afdekking van natte 

grond, in dit geval doordat hier een lading rotte uien heeft gelegen. 

 

colluvium

 

Bouwvoor/opgebrachte grond  

Bt horizont 

E horizont of overgang colluvium Bt  

B horizont 

Figuur 5.3 
Profielopbouw sleuf 4.
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S5000 Bouwvoor Recente ophoging

S5010 Puinlaag Opgebrachte grond

S5020 Colluvium Verspoeld sediment

S5020 Bt-Horizont Inspoelingslaag, aangereikt met fijne klei

S5040 C-Horizont moedermateriaal

5.4 Relatie landschap en archeologie 

Uit de profielopnamen komt in eerste instantie een dubbel beeld naar voren. Op het 

eerste gezicht lijkt er veel verstoring van het bodemprofiel te hebben plaatsgevonden 

als gevolg van recente ophogingen en erosieve processen waardoor colluvium is 

afgezet. Het colluvium varieert in dikte tussen de 20 en 80 cm hetgeen een aanwijzing 

is dat er redelijk veel materiaal is verplaatst en erosie heeft plaatsgevonden. Anderzijds 

is in alle sleuven, zelfs in sleuf 1, een Bt-horizont aangetroffen. Dit vormt de sterkste 

indicatie dat, het archeologisch relevante niveau grotendeels intact is gebleven. 

Interessant is dat een grindlichaam in sleuf 5 en 6 in het colluvium is aangetroffen (zie 

volgend hoofdstuk).

Tabel 5.1 
Toelichting codering stratigrafie.
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Resultaten proefsleuvenonderzoek

6.1 Inleiding

In totaal zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 4 sporen gedocumenteerd (Tabel 6.1). 

De sporen zijn aangetroffen in de sleuven 3, 4 en 5. Het betreft een weglichaam in sleuf 

5, een greppel in sleuf 3 en twee natuurlijke sporen in sleuven 3 en 4. In sleuf 6 werd 

wederom een weglichaam aangetroffen alsmede enkele karrensporen.

Sporen antropogeen # Sporen natuurlijk #

Greppel 1 NV 2

Weglichaam 1

Karrensporen 2

Er zijn dus twee antropogene sporen aangetroffen tijdens het onderzoek. De greppel 

(spoor 3) heeft een breedte van ca. 90 cm en kon alleen in het zuidelijk deel van sleuf 

3 worden vervolgd. Het is echter niet uitgesloten dat de greppel in noordelijke richting 

heeft doorgelopen. Dat kon echter niet meer worden waargenomen. Uit de greppel 

zijn vier fragmenten nieuwetijds aardewerk, twee baksteenfragmenten en een kies 

geborgen. Op basis van het aardewerk wordt de greppel in de 17e eeuw of jonger 

gedateerd. In sleuf 5 zijn diverse ophogingpakketten (spoor 4) met in eerste instantie 

grind en naar boven toe met baksteen en puin aangetroffen. Het ophogingpakket 
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Tabel 6.1 
Sporen, ingedeeld naar type.

Figuur 6.1 
Allesporenkaart.
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wordt beschouwd als een weglichaam. Tijdens het onderzoek is dus 1 vindplaats 

aangetroffen. Het betreft hier een weglichaam waarvan de oudste fase uit grind is 

opgebouwd. Er zijn geen sporen of vondsten aangetroffen die hier aan gerelateerd 

zijn. Onduidelijk is wat de ouderdom van het weglichaam is. Deze zou mogelijk uit de 

Romeinse tijd kunnen dateren maar een jongere datering is eveneens aannemelijk. Het 

weglichaam zal hieronder afzonderlijk worden besproken.

6.2 Het weglichaam (spoor 4)

Tijdens het onderzoek is een sleuf (sleuf 5) dwars op het tracé van de Postbaan 

aangelegd. Al sinds jaar en dag wordt verondersteld dat de Postbaan van oorsprong 

een Romeinse weg is geweest. De weg loopt langs de westelijke helling van de Caberg 

en Silleberg richting Smeermaas. Ter hoogte van Smeermaas gaat de weg over in een 

straatje dat nog steeds Romeinse heirbaan is geheten. 

6.2.1 Romeinse wegen rondom Maastricht

Verondersteld wordt dat de Postbaan een van oorsprong Romeinse weg betreft die 

aansluit op de Romeinse weg (Via Mosae) die ten westen van de Maas was gelegen. 

Deze weg, zoals aangetoond is op de Peutingerkaart, verbond Tongeren met Nijmegen 

via Maaseik. De weg is echter nooit ten zuiden van Smeermaas aangetoond waardoor 

het gedeelte tussen Tongeren en Maastricht vooralsnog lijkt samen te vallen met de 

Via Belgica, de weg tussen Boulogne sur Mer en Keulen aan de Rijn. 

De veronderstelde Romeinse weg op de Caberg is later in gebruik genomen als 

postweg naar Maaseik. De weg, Postbaan, heeft hier haar naam aan te danken. Door 

de aanleg van de Brusselseweg heeft de Postbaan haar functie verloren. Uiteindelijk 

zijn nog maar een paar delen van de weg nog in gebruik. Het tracé van de weg is 

tegenwoordig echter nog steeds goed zichtbaar in het landschap.

De Romeinse wegen waren de eerste verharde langeafstandswegen en diende 

met name om legereenheden snel te verplaatsen en troepen te bevoorraden. 

Een belangrijk deel van het wegennet en de bijhorende bruggen werd dan ook 

gebouwd en onderhouden door soldaten.6 Later kregen ze een meer economische 

en administratieve functie. Ze werden meestal op systematische wijze aangelegd 

door de Romeinse soldaten.  De wegen waren in het algemeen vrij breed met een 

gemiddelde breedte van ongeveer 4 m (14 voet) maar er werd blijkbaar geen vaste 

breedte aangehouden. Veel wegen in Noord-Gallië zijn gemiddelde 5,8 m breed.7 

Zowel hoofd- als secundaire wegen volgden dit model. Hierdoor was karrenverkeer 

in twee richtingen mogelijk. Op stroken van intens verkeer kon de breedte vijf of zes 

meter bedragen en er zijn zelfs secties bekend die tot veertien meter breed waren. Er 

zijn echter vele regionale verschillen en vooral in de provincies lopen de maten van 

het baanvak wel eens uiteen. Naast de eigenlijke bestrating voor de karren was het 

gebruikelijk dat aan weerszijden circa drie meter brede stroken voor het voetgangers-

verkeer, ruiters en vee waren aangelegd (crepidines), maar ook hier is zowel de breedte 

als het uitzicht ervan erg regionaal gebonden.8 Volgens de Romeinse voorschriften 

diende een weg (agger en crepidine) minstens 40 voet te bedragen (11,84 m). Sommige 

wegen zijn echter wel tweemaal zo breed.

6  Dhaeze 2004.
7  Rogge 2004, 177.
8  Vermeulen 2004, 134.



Caberg-brusselseweg   35

Bij bouw van een weg ging met ongeveer als volgt te werk: als eerste werd aan 

weerszijde van het beoogde tracé een greppel (talud) gegraven en met de vrijgekomen 

aarde werd het wegoppervlak (agger) opgehoogd.  De agger had een gebogen vorm 

voor de snelle afvoer van  neerslagwater naar de greppels naast de weg. Op de 

agger werd een fundering van grote stenen en enkele lagen van grind en/of zand 

aangebracht. Het wegdek zelf bestond uit platte kasseien. In principe werden alleen 

in en rond de steden en voor bepaalde belangrijke stroken van de voornaamste 

hoofdwegen mooi geplaveide wegen aangelegd. In principe werd voor de bestrating 

meestal gebruik gemaakt van wat lokaal of regionaal voorhanden was en in vele 

gevallen vormde de agger het eigenlijke weglichaam.9 Na de val van het Romeinse rijk 

raken de Romeinse wegen in verval en door het gebrek aan onderhoud blijven ze veelal 

als modderwegen bestaan.

9  Vermeulen 2004.

Figuur 6.2 
Romeinse wegennet rondom Maastricht.



36 Caberg-brusselseweg

 In Limburg zijn op diverse plaatsen hoofdwegen (Via Belgica) of secundaire wegen 

(diverticulae) buiten de bekende Romeinse nederzettingen aangetroffen. De aanleg 

en het onderhoud van de hoofdwegen gebeurde in belangrijke mate door en voor 

het leger. Het vertakte net van secundaire wegen waren hoofdzakelijk particuliere 

initiatieven. Zo werd bijvoorbeeld ten noorden van Maastricht zowel een hoofdweg 

alsmede twee diverticulae aangetroffen langs de huidige Meerssenerweg.10 Van 

de hoofdweg zijn alleen de bermgreppels bewaard gebleven Van het diverticulum 

tekenden de beide bermgreppels zich duidelijk af. Deze zijn ongeveer 30 cm dieper 

dan het grindniveau. Tussen de beide bermgreppels had de weg een breedte van 

ongeveer 4,5 meter. Het grindpakket was maximaal nog 10 cm dik en rustte op een 

20 tot 30 cm dik pakket grijze klei vermengd met grind en dakpanfragmenten. Het 

tweede diverticulum heeft een breedte van 3,5-5,8 m. Het weglichaam bestaat uit een 

laag grijze klei met daarop een dun grindpakket. De weg heeft geen bermgreppels. 

Ten oosten van de A2 werd eveneens een diverticulum opgegraven. Tussen de 

bermgreppels werden ook zones aangetroffen waar nog karrensporen zichtbaar waren. 

Er is geen grindpakket aangetroffen om het wegdek te verstevigen. Vermoedelijk is dat 

niet nodig geweest. De afstand tussen beide bermgreppels bedraagt 6,6-8,5 m.

6.2.2 Middeleeuwse wegen

In de middeleeuwen wordt vooral gebruik gemaakt van het Romeinse wegennet. Het  

vormt daarmee de basis voor het middeleeuwse wegenstelsel. De wegen, met name 

in het buitengebied, worden nauwelijks onderhouden  en waren vaak van slechte 

kwaliteit. Meestal waren het landwegen, zandpaden, ‘sporen’ genaamd, en op zijn 

best een bekiezelde baan. Met name in de vroege middeleeuwen waren de wegen 

grotendeels onbruikbaar voor paard en wagen op enkele locale initiatieven van grote 

heren of machtige abdijen na die de wegen onderhielden. Pas na de 13e eeuw zorgde 

de toename van de handel en daardoor een stijgend aantal wegvoertuigen dat de oude 

wegen en paden niet meer voldeden. Het onderhoud van de wegen werd geregeld 

middels Herendiensten, een verplichte arbeid aan de wegen waarbij o.a. kiezel uit 

hellingen werd gegraven als verharding.

Archeologisch gezien is er maar weinig bekend over de middeleeuwse wegen. Het 

onderzoek richt zich met name op het historisch-carografische vlak. Voorbeelden 

van  onderzoek naar middeleeuwse wegen buiten de stad is nagenoeg afwezig.11 Het 

zijn dan ook lastige onderzoeksobjecten aangezien wegen en paden, op herkenbare 

en typische wegen als Romeinse wegen en achttiende-eeuwse steenwegen na, erg 

moeilijk te dateren zijn. Meestal worden ze herkend als zijnde bijvangst bij onderzoek 

naar Romeinse wegen zoals werd aangetoond bij het onderzoek van de Romeinse 

weg te Kerkrade-De Locht.12 Hier werd boven de Romeinse weg een heterogeen lemig 

donkergrijs pakket aangetroffen dat vermoedelijk de middeleeuwse en jongere fasen 

van de weg herbergt. De jongste karrensporen bevinden zich aan de basis van dit 

pakket en zijn ingesneden in onderliggende lagen. Bij onderzoek van een vroegmid-

deleeuwse holle weg in Merelbeke bestond de oudste fase uit een ca. vijf meter brede 

strook van parallelle karrensporen met aan elke zijde een greppel. De vroegmiddel-

eeuwse weg was verhard door middel van brokken kalksteen, tegula-fragmenten en 

dierenbot. Deze verharding werd in de loop van de Vroege Middeleeuwen herhaaldelijk 

aangevuld en hersteld, wat wijst op enige aandacht voor wegbeheer en -onderhoud.13

10  Panhuysen 1996; Hazen, Drenth & Blom 2015.  
11  D. Tys, 2004. Middeleeuwse wegen en transport, een beknopt overzicht van de problematiek, 

en een overzicht van de ontwikkeling van het wegennetwerk na de Romeinse periode.
12  Meurkens in druk.
13  Tys 2004, 187.
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6.2.3 Het weglichaam onder de Postbaan

Bij het aanleggen van sleuf 5 werd het oude weglichaam van de Postbaan in het vlak 

zichtbaar. Deze kenmerkte zich voornamelijk door een dikke laag puinverharding. 

De put is tot onder deze verharding, tot op het archeologische niveau  (Bt-horizont) 

verdiept. Op deze wijze werd een dwarsdoorsnede van het weglichaam verkregen. 

Tijdens de archeologische begeleiding is een deel van sleuf 5 opnieuw opengelegd 

en het profiel in zuidoostelijke richting verlengd. De geologische opbouw en het 

weglichaam is in figuur 6.3 weergegeven.

Het onderste niveau van het (dwars)profiel wordt gevormd door een pakket colluvium 

dat een Bt-horizont afsnijdt. In dit ca. 1 m dikke colluviumpakket is een grindlaag 

aangetroffen dat als weglichaam is geïnterpreteerd. Het grindpakket, dat in het 

midden een dikte heeft van ruim 40 cm , neemt naar de zijkant in dikte af. De breedte 

van het pakket bedraagt 9,2 m. Het grindpakket bevindt zich min of meer onder het 

huidige wegdek van de Postbaan maar is beduidend breder. Het pakket bestaat uit 

slecht gesorteerd  grof grind afkomstig uit Maasterrasafzettingen. Deze grindlaag 

is hier duidelijk niet op natuurlijke wijze terecht gekomen. Het grindpakket bevatte 

geen andere insluitsels of vondsten. Op dezelfde hoogte als de onderkant van het 

grindlichaam werd ten oosten een diffuse laag aangetroffen waar ijzerinspoeling 

heeft plaatsgevonden. Deze laag strekt zich in oostelijke richting uit en kon over een 

lengte van 2,6 m worden vervolgd tot het einde van de sleuf. De laag is tijdens de 

archeologische begeleiding verder vervolgd en heeft een totale lengte van 3,7 m en 

een dikte van ca. 15 cm. In het daarbij gestoken profiel kon de laag duidelijk worden 

gedocumenteerd. Niet alleen was de laag dikker maar was ook duidelijk te zien dat 

ook kiezels in het laagpakket aanwezig waren. Naar het westen toe is het dwarsprofiel 

verstoord tot op grotere diepte als gevolg van rottend groenteafval dat ter plekke 

heeft gelegen. Als een gevolg hiervan was de bodem groen verkleurd. 

Zoals vermeld wordt het grindlichaam alsmede de laag met ijzerinspoeling afgedekt 

met een laag colluvium met een minimale dikte van 20 cm boven het dikste deel van 

het grindlichaam. Boven het colluvium bevindt zich de overgang naar de bouwvoor 

en de bouwvoor zelf. Echter boven het oostelijke deel van het grindlichaam werd een 

puinlaag aangetroffen bestaande uit stenen, kiezels en zand. Vanonder deze laag zijn 

meerdere diep uitgesneden karrensporen zichtbaar die bijna tot in het grindlichaam 

reiken. Mogelijk zijn ook enkele karrensporen meer oostelijk aangetroffen op de 

overgang van het colluvium naar de bouwvoor. De puinlaag met een dikte van ca. 10 

cm wordt afgedekt door een laag kleiner puin en daarboven een laag met voornamelijk 

industrieel gebakken bakstenen die niet in verband liggen. Boven deze laag met 

bakstenen zijn uiteindelijk nog vijf lagen puinverharding aangetroffen. Geheel bovenin 

zijn nog klinkers gelegen van de oude bestrating van de postbaan. Gezamenlijk vormen 

de verschillende puinlagen die boven het grindpakket zijn gelegen, verschillende ver-

hardingsfasen van de Postbaan. Onderin heeft het pakket een breedte van ca. 4 m en 

bovenin loopt deze breder uit tot een maximale breedte van 5,4 m. De gezamenlijke 

dikte bedraagt ca. 80 cm.

Duidelijk is dat het grindpakket een afzonderlijke pakket vormt dat uiteindelijk met 

colluvium is afgedekt. Opmerkelijk ook is het verschil in breedte van beide pakketten 

alsmede de positie ten opzichte van elkaar. Het bovenste pakket is niet centraal boven 

het grindpakket gelegen maar ligt ca. 40 cm boven op het oostelijke deel van het 

grindpakket.

Er zijn in het dwarsprofiel geen greppels aangetroffen die met de verschillende 

weglichamen in verband kunnen worden gebracht. Ook in sleuf 6 werd geen greppel 

ten oosten van het grindpakket aangetroffen. Wel is in sleuf 4 een recente greppel 
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Figuur 6.3 
Dwarsdoorsnede Postbaan.

Figuur 6.4 
Samengestelde foto 
dwarsdoorsnede
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Figuur 6.5 
Detailopname verhardingspakketten Postbaan 
en onderliggend grindlichaam
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Dwarsdoorsnede Romeinse weg Kerkrade-De Locht (Meurkens 2016).
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(spoor 3) aangetroffen die parallel lijkt te lopen. Mogelijk betreft het hier een 

bermgreppel van een van de verschillende, jongere, verhardingsfasen. Een directe 

relatie is echter niet aangetoond. Daarnaast heeft de verkleuring van de grond er toe 

gezorgd dat het onmogelijk was om vast te stellen of ten westen van het grindpakket 

een bermgreppel aanwezig was. In sleuf 6 werd in het colluvium maar boven het 

grindpakket, een aantal karrensporen in het vlak waargenomen. Deze bevinden zich op 

hetzelfde niveau als de greppel in sleuf 4.

6.2.4 Interpretatie weglichaam

Het lijkt er evident op dat in sleuf 5 en 6 meerdere fasen van een weg zijn 

aangesneden. Een probleem bij de interpretatie van het profiel is het ontbreken van 

vondstmateriaal. Op basis van vondsten zijn de lagen dus niet te dateren. Andere 

mogelijkheden voor datering (bijv. OSL) lijken ook niet bruikbaar te zijn. De bakstenen 

die in één van de onderste lagen van het bovenste pakket zijn aangetroffen geven 

aan dat dit pakket minstens dateert uit de volle middeleeuwen (1200 na Chr.) toen 

bakstenen voor het eerst na de Romeinen weer werden gebakken. Aangezien het 

hier om industrieel vervaardigde bakstenen gaat ligt een datering in de 18de of 19de 

eeuw dichter in de buurt. Op de kadastrale kaart van ca. 1850 is de Postbaan reeds 

zichtbaar op dezelfde locatie als het bovenste weglichaam is aangetroffen. De breedte 

zoals in het profiel gemeten is ook overeenkomstig met de breedte zoals deze staat 

aangegeven op de kaart. Het vermoeden rijst dat het pakket dat over het grindpakket 

is gelegen en waaronder ook karrensporen zijn te zien in de nieuwe tijd lijkt te 

dateren. Dit pakket is conform het als middeleeuws geïnterpreteerde weglichaam bij 

Kerkrade-De Locht.

De karrensporen die onder het pakket met bakstenen zijn gedocumenteerd tonen 

dus een eerder gebruik van de weg aan. Belegeringskaarten die dateren in de 17e en 

18e eeuw tonen aan dat er verschillende wegen langs de westelijke maasoever lagen. 

Helaas is het niet mogelijk om de precieze locatie van deze wegen aan te duiden op 

de huidige topografische kaarten. Het geeft in ieder geval wel aan dat er zeker nog 

oudere voorlopers van de weg zijn te verwachten. Dit geeft gelijk het dilemma aan van 

de datering van het grindpakket. Duidelijk is, gezien de aanwezigheid van colluvium 

boven het grindpakket, dat er een behoorlijke tijd tussen het aanleggen van het 

grindpakket is geweest en de aanleg van de bovenste puinverharding en karrensporen.  

Hoeveel tijd dit is geweest is niet nader te duiden. In het colluvium zijn geen vondsten 

aangetroffen en het pakket lijkt te verrommeld te zijn om met andere dateringstech-

nieken zoals OSL te dateren. Hetzelfde geldt voor het onderliggende colluvium. De 

onzekerheid zou te groot blijven.

Een aanknopingspunt voor een datering vormt mogelijk de breedte van het 

grindlichaam (9,2 m) en de ijzerinspoelingslaag (3,7 m) ten oosten van het grind. 

Het ontbreken van bermgreppels vormt in principe geen bezwaar tegen een 

mogelijk Romeinse datering. Een kenmerk van Romeinse wegen in deze regio is 

weliswaar de aanwezigheid van bermgreppels. Maar ook bij de Romeinse weg in 

Kerkrade-De Locht14 en de Bekkerweg in Heerlen15 zijn ze niet aangetroffen langs de 

grindpakketten. Het is onduidelijk waarom deze greppels in de profielen ontbreken. 

Een van de mogelijkheden is dat het grindpakket maar een deel van de Romeinse 

weg vertegenwoordigt. Op verschillende locaties in het Duitse Rijnland zijn profielen 

14  Meurkens in druk.
15  Keijers & Tichelman 2014
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gedocumenteerd over de belangrijke oost-west verbinding tussen Boulogne-sur-

Mer en Keulen (in Limburg ook wel bekend onder de recente benaming Via Belgica), 

waarbij is gebleken dat de weg in totaal ongeveer 25 meter breed was en bestond uit 

een centraal gelegen grindbaan van 6 á 7 meter breed en aan weerszijden daarvan 

onverharde zandbanen van circa 7 á 8 meter. Het geheel wordt begrensd door twee 

bermgreppels.16  In Nederland zijn tot op heden geen duidelijke voorbeelden van een 

dergelijke wegopbouw gevonden, hoewel recent onderzoek van de Via Belgica bij 

Maastricht mogelijk een dergelijke opbouw heeft aangetoond.17 Ook bij de Postbaan 

lijkt het dat er een onverharde leembaan (crepidine) naast de grindbaan (agger) heeft 

gelegen. Dit zou verklaren waarom op dit niveau ijzerinspoeling heeft plaatsgevonden 

hetgeen in geen enkel ander profiel is vastgesteld. De weg zou dan een totale breedte 

hebben gehad van 12,9 m (43 voet). Dit zou mooi in lijn liggen met de ‘voorschriften’ 

van de totale breedte van een Romeinse weg van minstens 40 voet.18 De breedte van 

het verharde weglichaam is relatief gezien breed (doorgaans ca. 6-8 m in het Rijnland19 

en Zuid Limburg20). De totale breedte (verhard en aan een zijde onverhard) bedraagt 

doorgaans ca 11 m of nog breder indien aan weerszijden onverharde paden aanwezig 

waren. 

Uitgangspunt is dat we tijdens het onderzoek een Romeinse weg hebben 

aangesneden. Het lijkt echter niet om een secundaire weg te gaan (zgn. diverticulum, 

deze zijn ca. 4 m breed) maar om een hoofdweg. Dit zou ook conform de verwachting 

zijn. Zoals ook aangegeven in Jeneson 2013 worden doorgaans weinig vondsten 

aangetroffen in of nabij het weglichaam.21 Dit geldt ook voor het hier aangetroffen 

weglichaam. Met name buiten de stedelijke of rurale nederzettingen worden 

nauwelijks vondsten in het grindlichaam aangetroffen.22 In sommige gevallen wordt 

zelfs geen grind aangetroffen. De lensvormige dwarsdoorsnede (agger) van grind 

met onverhard pad er naast vertoont echter wel veel gelijkenissen met Romeinse 

wegen die in de omgeving zijn aangetroffen. Daarbij is er geen deklaag van kiezel 

over de funderingslaag (agger) opgebracht maar bestaan beide uit grind waardoor een 

onderscheid tussen beide  lagen moeilijk is te maken. Middeleeuwse wegen, met name 

in de vroege middeleeuwen, kunnen beter als karrenpaden worden beschreven dan 

een dergelijk zorgvuldig opgeworpen grindlichaam.

Hoewel een middeleeuwse datering niet is uit te sluiten lijkt het meest voor de hand 

liggend om de het grindpakket op basis van de lensvormige dwarsdoorsnede, ligging 

in het colluvium, dikte van het pakket, aanwezigheid van onverhard naastgelegen pad 

en overeenkomst met andere verschijningsvormen van Romeinse weg in de regio als 

Romeinse weg te classificeren. In dit geval zou het dus om een weg verhard met grind 

gaan (viae glarea stratae) met naastgelegen onverhard pad in tegen stelling tot een 

weg die verhard is met stenen (viae silice stratae). 

6.3 Vondsten

Het proefsleuvenonderzoek heeft een kleine hoeveelheid vondsten opgeleverd. In 

totaal gaat het om 4 scherven uit de Nieuwe tijd, 1 perhistorische scherf die uit het 

colluvium is verzameld, 2 baksteenfragmenten, 1 kies en 1 fragment vuursteen uit 

16  Gaitzsch 2008. De zandbanen zijn gedurende de Midden Romeinse tijd of later soms ge-
deeltelijk ook met grind verbeterd.

17  Hazen 2011; Hazen, Drenth & Blom 2015
18  Rogge 2004.
19  Rogge 2004.
20  Jeneson 2012, 63.
21  Jeneson 2012, 64.
22  Janssens 2011.
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het colluvium. Daarnaast is in sleuf 1 uit de opgebrachte grond een kanonskogel 

aangetroffen. Tijdens de archeologische begeleiding zijn geen vondsten verzameld. 

Wel zijn enkele bakstenen uit het bovenste weglichaam bestudeerd.

Alle scherven zijn bekeken en geïnspecteerd op daterende kenmerken. Alleen 

het aardewerk uit de Nieuwe tijd is nader te dateren als zijnde 17e-18e eeuws. De  

prehistorische scherf is weinig diagnostisch.  De bakstenen zijn industrieel vervaardigd.

6.3.1 Kanonskogel

Tijdens het uitgraven van de opgebrachte grond ter hoogte van sleuf 1 werd door de 

OCE-deskundige een kanonskogel gedetecteerd. De kanonskogel heeft een diameter 

van ca 15 cm en een gewicht van 12,2 kg. Het betreft hier een massief ijzeren bal van 

Figuur 6.8 
De aangetroffen massief ijzeren kanonskogel.

Figuur 6.9 
Een halve kartouw.
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24 pond Amsterdams gewicht. Deze werden afgeschoten door een halve kartouw 

oftewel de 24 ponder. De 24-ponder was een belegeringsstuk en maakte als zodanig 

geen deel uit van de veldartillerie. De halve kartouw woog, inclusief de affuit en 

voorwagen, bijna 3.900 kilogram en vereiste 17 of 19 trekpaarden. Het kanon was dus 

redelijk immobiel om tijdens een veldslag te gebruiken maar maakte dus wel deel uit 

bij een belegering. De (halve) kartouw, een kanon van gietijzer of soms van gegoten 
brons, werd met name in de 16e- en 17e eeuw gebruikt bij belegeringen.

Tijdens het beleg van Maastricht in 1579 door Parma zijn (halve) kartouwen ingezet 

om de stad te veroveren en een bres in de verdedigingslinies te slaan. Ook bij het 

beleg van Maastricht in 1632 zette Frederik Hendrik kartouwen in om de stad op de 

Spanjaarden te heroveren. Ook in veldslagen zal de kartouw nog ingezet worden 

tot de 18e eeuw toen de voorkeur gegeven werd aan lichtere kanonnen. De kogel 

stamt zeer waarschijnlijk uit een van de veldslagen die voor de poorten van de stad 

zijn uitgevochten in de 16e en 17 eeuw. Het is niet waarschijnlijk dat de vondstlocatie 

correspondeert aan de locatie waar de kogel naar toe is geschoten. De kogel bevond 

zich in opgebrachte grond waar de herkomst van onduidelijk is. Of de kogel dus door 

de verdediger of aanvallers is afgeschoten zullen we dus nooit weten.
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Waardering

Tijdens het onderzoek is in principe één archeologische vindplaats gekarteerd, te 

weten een vermoedelijk Romeinse weg met latere opvolgers. De indicatieve omvang 

van de vindplaats is aangegeven in Figuur 7.1. 

In deze paragraaf wordt de vermoedelijke Romeinse weg gewaardeerd conform 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), bijlage 4 (waarderen van 

vindplaatsen). De waardering van de archeologische waarden binnen het plangebied 

vindt plaats op basis van in de KNA onderscheiden criteria van beleving, fysieke 

kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en representativiteit. De waardering geschiedt per 

vindplaats en wordt samengevat in een tabel, waarin de verschillende criteria een hoge 

(3), gemiddelde (2) of lage score (1) krijgen. 

De belevingswaarde geldt in principe alleen voor nog zichtbare monumenten en kan 

vanwege hun ondergrondse karakter dus niet toegekend worden aan de verschillende 

vindplaatsen binnen het plangebied. 

Fysieke kwaliteit heeft betrekking op de mate waarin archeologische resten op 

een vindplaats aanwezig zijn (gaafheid) en de conservering van vondstmateriaal 

(conservering). 

Bij inhoudelijke kwaliteit gelden de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde en 

ensemblewaarde. Het criterium zeldzaamheid spreekt voor zich. Hoe zeldzaam is 

een bepaald type vindplaats voor een bepaalde periode of in een bepaald gebied? 

Informatiewaarde heeft betrekking op de mate waarin de vindplaats nieuwe inzichten 

in het verleden kan verschaffen. Bij de ensemblewaarde is de archeologische en land-

schappelijke context van een vindplaats van belang. Hierbij krijgt een vindplaats een 

hogere score al naar gelang er meer (vergelijkbare) vindplaatsen binnen de microregio 

bekend zijn en er mogelijkheden zijn tot onderzoek van vroegere landschappen en 

Legenda
aangetoond tracé

vermoedelijk tracé

Figuur 7.1 
Vermoedelijke en aangetoonde loop van 
de weg.

7
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landgebruik. Representativiteit dient alleen bepaald te worden als de totaalscore van 

de inhoudelijke kwaliteit minder dan 7 punten bedraagt.

7.1 Vermoedelijk Romeinse weg (vindplaats 1)

In het westelijke deel van het plangebied zijn onder de voorheen gebruikte Postbaan 

meerdere weglichamen aangetroffen. Het vermoeden is dat de oudste fase, gevormd 

door een grindlichaam met waarschijnlijk een naastgelegen platgetreden deel, in de 

Romeinse tijd dateert. Daarboven is een pakket aangetroffen waarin karrensporen 

zichtbaar zijn. De jongste fasen worden vertegenwoordigd door een verschillende 

puinverhardingslagen. De oudste fase daarvan bestaat uit 18e of 19eeeuwse bakstenen.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
5

Conservering -

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1-2

               5-6Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 2

Representativiteit 2

Beleving – Er is binnen het plangebied geen sprake van een zichtbaar monument, zodat 

de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinneringswaarde. Het 

oude tracé van de Postbaan, waarvan de Romeinse weg vermoedelijk als voorloper 

fungeert is echter nog over een grote afstand in het huidige landschap zichtbaar.

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op de criteria gaafheid. Het 

bodemprofiel is redelijk goed bewaard gebleven. De top van het bodemprofiel wordt 

gevormd door de Bt-horizont, waaruit kan worden opgemaakt dat er slechts beperkte 

erosie heeft plaatsgevonden. De Bt-horizont wordt door een bouwvoor en colluvium 

afgesneden. Er heeft dus onthoofding van het profiel plaats gevonden door colluviatie. 

Aangezien geen vondsten zijn gedaan kon niet worden gescoord op de parameter 

conservering. 

Inhoudelijke kwaliteit – De vermoedelijk Romeinse vindplaats scoort laag tot gemiddeld 

op inhoudelijke kwaliteit. Dit met name omdat niet met zekerheid vastgesteld kan 

worden dat het hier daadwerkelijk een Romeinse weg betreft. Ook in de middeleeuwen 

werden grindbanen als wegen gebruikt. In de regio zijn meerdere Romeinse wegen 

bekend. De diversiteit van de opbouw laat gelijk de problematiek zien bij het eenduidig 

kunnen toewijzen van het weglichaam als zijnde Romeins. 

De informatiewaarde van de vindplaats is gemiddeld. Juist de diversiteit aan Romeinse 

wegen in de regio alsmede dat er meerdere fasen in de opbouw zijn herkend, heeft een 

goed overzicht gegeven van de opbouw van de weg. 

De ensemblewaarde krijgt zowel in archeologisch als in landschappelijk opzicht 

op basis van bovenstaande afwegingen een gemiddelde score. Zoals gezegd,  zijn 

meerdere wegen in de regio bekend maar kenmerken deze zich met name door een 

diversiteit in de opbouw. 

Representativiteit- Indien minder dan 7 is gescoord voor de inhoudelijke kwaliteit dient 

gescoord te worden voor representativiteit. Ook hier is gekozen voor een gemiddelde 

score. Dit is met name gebaseerd op de onduidelijkheid van de datering.

Conclusie – De mogelijk Romeinse vindplaats is in principe niet behoudenswaardig. 

Dit heeft echter met name te maken met de kennis- en onderzoekslacune die op dit 

moment heerst. Indien mogelijk wordt echter wel geadviseerd de toekomstige infra-

structurele werkzaamheden archeologisch te begeleiden. Op deze wijze kan getracht 

Tabel 7.1 
Scoretabel waardestelling. 
1 = laag, 
2 = gemiddeld, 
3 = hoog.
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worden om vondstmateriaal te verzamelen die mogelijk een nadere datering kan 

bewerkstelligen. 
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Selectieadvies, aanbeveling en verwachtings-     
warden

Tijdens het onderzoek zijn in principe geen behoudenswaardige sporen aangetroffen. 

Er is één vindplaats aangetroffen: een Romeins of middeleeuws weglichaam. 

8.1 Aanbeveling vindplaats 1

Op basis van het proefsleuvenonderzoek is voorgesteld om binnen de grenzen van 

het plangebied een archeologische begeleiding uit te voeren om zodoende meer 

informatie te verkrijgen van het bodemprofiel ten oosten van het weglichaam. Deze 

archeologische begeleiding is inmiddels uitgevoerd en de resultaten daarvan in 

onderhavig rapport meegenomen. 

Selectieadvies
Geadviseerd wordt om de vindplaats niet als behoudenswaardig te bestempelen. Dit is 

met name gebaseerd op het gegeven dat het niet mogelijk blijkt te zijn om het oudste 

weglichaam te dateren. Echter, aangezien het zeer goed mogelijk is dat hier toch een 

Romeins weglichaam betreft, wordt aanbevolen om toekomstige verstoringen binnen 

het plangebied ter hoogte van het weglichaam archeologisch te laten begeleiden (zie 

boven). Deze begeleiding heeft inmiddels plaatsgevonden. Hoewel nog een deel van 

het weglichaam binnen het plangebied aanwezig is, wordt aanbevolen om van verder 

onderzoek af te zien en het plangebied vrij te geven.
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8.2 Over de afwezigheid van verwachte waarden

De verwachting voor de aanvang van het onderzoek waren in eerste instantie 

hooggespannen. Immers, de mogelijkheid bestond dat een neolithisch erdwerk, 

grachtenstelsel, aangesneden zou worden. Het erdwerk was reeds in 1925 

aangetroffen bij archeologisch onderzoek vooruitgaande op de afgraving van de 

Caberg voor grindexploitatie. De precieze ligging van het erdwerk is vooralsnog 

onbekend. Het onderhavige onderzoek diende, bij het aantreffen van het erdwerk, 

antwoord te geven op de precieze ligging en datering van het complex. Overtuigend 

is aangetoond dat het erdwerk zich niet binnen het plangebied bevindt. De sleuven 

zijn op dergelijke wijze aangelegd dat een insnijding van een gracht herkend zou 

moeten zijn. Met name door het uitblijcen van enige spoor in de twee uiterste sleuven 

kan vastgesteld worden dat het erdwerk niet aanwezig is binnen de grenzen van 

het plangebied. De verwachting is dat het erdwerk meer noordelijk is gelegen. Dit 

kan echter alleen nog worden vastgesteld in een smal perceel dat parallel aan de 

Brusselseweg is gelegen. Hier kan middels geofysisch (magnetometer) onderzoek of 

gravend onderzoek wellicht nog een spoor van het erdwerk worden aangetroffen. 

Het belang van het opsporen van en onderzoek naar het erdwerk blijft, gezien haar 

uniciteit, ongekend hoog.

Tijdens eerdere archeologische onderzoeken op de Caberg is reeds vast komen te staan 

dat meerdere nederzettingen daterend uit het neolithicum (Linieaire Bandkeramiek, 

Michelsbergcultuur), brons- en ijzertijd, Romeinse tijd alsmede belegeringsactivi-

teiten uit de  middeleeuwen en later op de Caberg aanwezig zijn.23 Het nagenoeg 

uitblijven van vondsten en afwezigheid van sporen uit deze perioden, ondanks de 

goede conservering, geeft aan dat deze complexen binnen het huidige plangebied niet 

aanwezig zijn geweest. Deze zullen vermoedelijk meer oostelijk zijn gelegen, richting 

de steilrand langs de Maas waar de hoogst concentratie aan sporen en vondsten zijn 

gedaan. Het grootste deel daarvan is door de grindafgravingen verstoord.

23  Van Wijk et al. 2014.
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

3 1 3 greppel

3 1 4 recente verstoring

3 1 999 recente verstoring

4 1 1 boomval

4 1 2 kuil

5 1 4 weg 45 Mogelijk Romeins

6 1 1 karrespoor

6 1 2 karrespoor

Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

1SVU Steen vuursteen 1 4,8 4 1 2 5010 afslag

2ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 4 17,7 3 1 3 1

2MSL Metaalslak 1 9,7 3 1 3 1

2BKS Baksteen 2 39,5 3 1 3 1

2OXX Organisch onbepaald 1 13,1 3 1 3 1 kies

3APH Aardewerk prehistorisch 1 22 5 1 2 5010 ijz of romeins handgevormd

4MXX Metaal onbepaald 1 12200 1 1 2 5005 kanonskogel
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