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Inleiding

1.1 Inleiding

In opdracht van de provincie Limburg heeft Archol een proefsleuvenonderzoek en 

archeologische begeleiding uitgevoerd in werkvak 14B van de Buitenring Parkstad 

Limburg (in het vervolg BPL). Deze ringweg wordt aangelegd op initiatief van de 

provincie om de bereikbaarheid van de regio Parkstad Limburg en de verschillende 

gemeentes in de regio te verbeteren. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg 

van nieuwe wegdelen en de verbetering van bestaande provinciale wegen. Aan het 

onderzoek ligt een Programma van Eisen ten grondslag.1

In verschillende delen van het tracé van de BPL bevinden zich archeologische 

vindplaatsen of zijn deze te verwachten. Zo ook in werkvak 14B.2 De werkzaamheden 

in dit werkvak zijn van dien aard dat eventueel aanwezige archeologische waarden 

verstoord kunnen raken. De werkzaamheden variëren van verwijdering van de 

bouwvoor voorafgaand aan de verhoogde aanleg van wegdelen tot ontgraving tot 

op een diepte van maximaal 6 meter ten behoeve van de aanleg van een verdiept 

weggedeelte. Om eventueel archeologische resten op te kunnen sporen en 

documenteren heeft de provincie Limburg als bevoegd gezag meerdere locaties binnen 

werkvak 14B geselecteerd voor een vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat 

enerzijds uit een proefsleuvenonderzoek (IVO-p) en anderzijds uit een archeologische 

begeleiding (AB). In dit rapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek 

in werkvak 14B gepresenteerd.   

1  Bente 2014
2  Akkerman et al. 2006; Verhoeven 2007; Spanjer & Vanderhoeven 2012

Figuur 1.1 
Locatie plangebied.

1
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1.2 Onderzoeksgebied

Werkvak 14B van de BPL ligt in de gemeente Kerkrade tussen de rotonde Avantis 

en de Hamstraat. Het gebied is nu deels in gebruik als weiland/grasland en deels 

bebouwd. Het archeologisch onderzoek in dit werkvak beperkt zich tot het gebied aan 

weerszijden van De Locht (figuur 1.1). Het proefsleuvenonderzoek vond plaats in twee 

zones, respectievelijk ten oosten en westen van De Locht (figuur 1.2: in roze). Er waren 

meerdere locaties waar de werkzaamheden archeologisch begeleid dienden te worden 

(3 t/m 6d). 

Figuur 1.2 
Onderzoeksgebied met verschillende te onder-
zoeken locaties.
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3 Aanleg wegcunet nieuwe 
Crombacherstraat

Begeleiding, indien in nabijgelegen proefsleuven archeologische waarden 
zijn aangetroffen.
Niet uitgevoerd.

4 Aanleg nieuwe oprit 
Hamstraat

Begeleiding
Uitgevoerd: 15 september

5 Aanleg cunet voor fietspad 
Gulperweg, deel grenzend 
aan proefsleuvenzone

Begeleiding
Uitgevoerd: 18 september

6a Sloop panden 
Crombacherstraat 3,5,7

Passieve begeleiding (op afroep CT-uitvoerder)
Uitgevoerd: 25 september

6b Sloop panden west van De 
Locht

Begeleiding
Niet uitgevoerd.

6c Ontgraven bouwkuip 
kw240

Begeleiding
Uitgevoerd: 16 december 2014 en 9 februari 2015

6d Kabels en leidingen Indien in nabijgelegen proefsleuven archeologische waarden zijn aange-
troffen.
Niet uitgevoerd.

1.3 Vooronderzoek en archeologische verwachting

Voorafgaand aan het onderzoek waren er geen specifieke archeologische vindplaatsen 

bekend binnen het onderzoeksgebied. Op basis van de archeologische verwachtings-

kaart van de gemeenten binnen de regio Parkstad Limburg3 en het archeologisch 

bureauonderzoek dat voorafgaand aan de aanleg van de BPL is uitgevoerd4 konden 

deze wel verwacht worden in het onderzoeksgebied. In het algemeen konden resten 

vanaf de (late) prehistorie tot in de volle middeleeuwen verwacht worden. 

Een hoge verwachting gold voor resten uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. De 

verwachting van Romeinse vondsten was voornamelijk gebaseerd op de aanwezigheid 

van verschillende Romeinse vindplaatsen in de directe omgeving van het plangebied. 

Zo bevindt zich ongeveer 800 meter ten noordwesten van het onderzoeksgebied een 

Romeins villa-terrein (figuur 1.3, nummer 2).5 Ten zuidwesten van het onderzoeksge-

bied is bij aanleg van het bedrijventerrein Trilandis ook een eenvoudigere Romeinse 

nederzetting onderzocht (figuur 1.3, nummer 1), zonder de duidelijke kenmerken 

van een villa (ontbreken van een groter (hoofd)gebouw met meerdere ruimten en 

funderingen van steen of grind; afwezigheid van een symmetrische of axiale indeling 

van de nederzetting en een redelijk ‘arme’ materiële cultuur).6 

Naast deze nederzettingen bestond ook het vermoeden dat De Locht het tracé van 

een Romeinse weg volgt.7 Het gaat bij deze weg om een noord-zuid verbinding die 

Aken via Heerlen verbond met Xanten. In Heerlen kruiste deze weg met de oost-west 

verbinding tussen Boulogne-sur-Mer en Keulen, de ‘Via Belgica’.8

De verwachting van middeleeuwse bewoning had voornamelijk betrekking op het 

historische gehucht De Locht dat op de rand van het onderzoeksgebied ligt. Op 

historische kaarten zoals de vroeg-19de eeuwse tranchotkaart is te zien dat het terrein 

direct ten westen van De Locht en ten noorden van de Crombacherstraat destijds al 

bebouwd was.9 

3  Verhoeven 2007
4  Akkerman et al. 2006
5  Tichelman & De Boer 2004
6  Tichelman 2014; Tichelman 2015
7  Rensink & Vleugels-Hübner 1998
8  Via Belgica is een moderne benaming. 
9  Bente 2014, 9

Tabel 1.1 
Te begeleiden locaties.
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1.4 Doel- en vraagstelling

Conform het Programma van Eisen was het doel van het onderzoek tweeledig. 

Het proefsleuvenonderzoek diende ter opsporing en waardering van mogelijke 

vindplaatsen. Indien behoudenswaardig moest deze vindplaatsen veilig gesteld worden 

door middel van een opgraving. Uiteindelijk heeft er geen opgraving plaatsgevonden in 

de zones waar proefsleuven gegraven zijn, omdat nauwelijks archeologische resten zijn 

aangetroffen.  
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Figuur 1.3 
Archis waarnemingen uitgesplitst naar 
periode in de directe omgeving van het 
plangebied. De in de tekst genoemde 
vindplaatsen zijn genummerd.
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Doel van de archeologische begeleidingen was het toetsen van de archeologisch en 

landschappelijke verwachting uit de eerdere vooronderzoeken en het documenteren 

van mogelijke archeologische waarden, voordat deze door de wegwerkzaamheden 

verloren gaan.

De belangrijkste vraagstelling van het onderzoek was of er daadwerkelijk 

archeologische sporen in de bodem aanwezig zjin en zo ja, wat daarvan de aard, 

ouderdom, omvang, gaafheid en conservering is. In het Programma van Eisen is een 

groot aantal vraagstellingen geformuleerd rond een aantal onderzoeksthema’s. De 

vraagstellingen zelf staan weergegeven in bijlage 1. De vragen zijn geformuleerd rond 

de volgende thema’s: 

· Bodemopbouw en landschap

· Sporen en structuren, vondsten en paleo-ecologische resten

· Waardering

· Synthese

· Conclusie en evaluatie

Gezien de resultaten van zowel het proefsleuvenonderzoek als de begeleiding kan 

maar een beperkt deel van de vraagstellingen beantwoord worden. Afgezien van het 

profiel met daarin de resten van de Romeinse weg zijn geen archeologisch relevante 

sporen, vondsten en paleo-ecologische resten aangetroffen. De vraagstellingen die 

beantwoord kunnen worden hebben betrekking op bodemopbouw en landschap, 

sporen en structuren, synthese, conclusie en evaluatie. 

1.5 Organisatie en onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd door een veldteam van Archol. De heer D.A. Bente, 

adviseur archeologie van de BPL trad op als directievoerder.  Zowel het proefsleuven-

onderzoek (IVO-p) als de archeologische begeleiding (KNA protocol proefsleuven) zijn 

uitgevoerd met de mogelijkheid van een doorstart naar een archeologische opgraving.
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Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p) en 
Archeologische begeleiding (protocol proefsleuven)

Projectnaam: Buitenring Parkstad Limburg, werkvak 14B

Archolprojectcode: BPL1510

Uitvoering veldwerk: drs. L. Meurkens (veldwerkleiding)
drs. W. Laan
drs. J. van der Leije
drs. Y. Raczysnki-Henk
drs. A. Tol
drs. I.M. van Wijk
drs. M. van Zon

Periode van uitvoering veldwerk: September 2014 – februari 2015

Periode van uitvoering uitwerking: Oktober 2015

Provincie: Limburg

Gemeente: Kerkrade

Plaats: Kerkrade

Toponiem: Crombacherstraat / De Locht

Coördinaten gebied: Zuidwest: 199.393 / 317.493
Noordoost: 199.690 / 317.723

Opdrachtgever: Provincie Limburg, Dhr. M.M.J.C. Lücker 

Adviseur opdrachtgever
Bevoegd gezag:

drs. D.A. Bente (Adviseur archeologie BPL)
Provincie Limburg, dhr. ing. B.J. Moonen

ARCHIS-
onderzoeksmeldingsnummer

63235

Beheer en plaats van documentatie 
en vondsten:

Provinciaal depot van bodemvondsten, Maastricht

Geomorfologie: Terras met dalvormige laagte

Bodem: radebrikgronden

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Methodiek veldwerk

2.1 Strategie en werkwijze proefsleuven

Voor het proefsleuvenonderzoek is in het Programma van Eisen een puttenplan 

opgenomen. In overleg met de directievoerder zijn in het veld enkele kleine wijzigingen 

in dit puttenplan aangebracht, maar verder zijn de werkputten aangelegd conform 

dit puttenplan. In totaal zijn bij het proefsleuvenonderzoek 14 werkputten aangelegd, 

waarvan 8 werkputten ten westen van De Locht (werkputten 3 t/m 10) en 6 werkputten 

ten oosten van De Locht (werkputten 11 - 16) (zie figuur 2.1). De proefsleuven hadden 

conform PvE een lengte van 10 meter en een breedte van 4 meter.

Ten westen van De Locht is de meest zuidoostelijke sleuf uit het puttenplan in PvE 

in overleg met de directievoerder komen te vervallen. Ter plaatse lag namelijk een 

bouwweg. Ook lag deze sleuf in de directe nabijheid van het al archeologisch begeleide 

wegcunet van het fietspad (werkput 2), waarin geen archeologische resten aanwezig 

waren. De meest zuidwestelijke sleuf (werkput 8) is iets verschoven en ingekort door 

de ligging van dezelfde bouwweg. Werkputten 4, 7 en 9 zijn niet tot over de volle 

breedte uitgegraven. Put 9 bleek namelijk tot over nagenoeg de volle lengte verstoord. 

Bij werkputten 4 en 7 moest eerst respectievelijk een pakket puin / opgebrachte grond 

en een pakket colluvium worden weggegraven, waardoor de werkputten extreem diep 

zouden worden (ca. 2 m –MV).

In het deel ten oosten van De Locht is de meest westelijke proefsleuf uit het puttenplan 

in het PvE komen te vervallen. Deze bevond zich in het gebied waar sloopwerkzaam-

heden werden uitgevoerd. De overige 6 proefsleuven (werkputten 11 t/m 16) zijn 

aangelegd conform PvE. 

In totaal is 533 m2 onderzocht door middel van proefsleuven. Hoewel daarmee de 

dekkinsgraad van 7,5 % niet gehaald is moet worden bedacht dat in het deel ten 

westen van de Locht aanvullende waarnemingen gedaan zijn in het wegcunet van het 

fietspad (werkput 2) en dat in het deel ten oosten van De Locht een aanzienlijk deel 

van het te verkennen gebied niet toegankelijk was in verband met de sloop van de 

panden aan de Crombacherstraat. De dekkingsgraad en spreiding van de proefsleuven 

was echter voldoende om archeologische resten te kunnen opsporen. 

2.2 Aanleg en documentatie proefsleuven

De proefsleuven zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak onder 

begeleiding van een archeoloog. Na verwijdering van de bouwvoor is het vlak 

laagsgewijs verdiept. Daarbij is waar mogelijk een tussenvlak aangelegd direct onder 

de bouwvoor in de top van het colluvium dat geïnspecteerd is op sporen. Omdat deze 

nergens zijn aangetroffen is dit tussenvlak niet gedocumenteerd. Vervolgens is een 

vlak aangelegd in de top van de onverstoorde löss. Tijdens het verdiepen is de grond 

visueel geïnspecteerd op vondstmateriaal en is gezocht met een metaaldetector. 

Na aanleg van de sleuven zijn eventuele sporen aangekrast en genummerd en is 

het vlak gefotografeerd. De werkput is vervolgens ingemeten en digitaal getekend 

met een GPS. Greppels zijn voor zover mogelijk in het profiel gecoupeerd om de 

stratigrafische positie te kunnen bepalen. Van de overige aangetroffen grondsporen is 

2
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een selectie gecoupeerd om de precieze interpretatie te kunnen bepalen en eventueel 

vondstmateriaal te verzamelen. 

In iedere proefsleuf zijn 1 meter brede profielkolommen gedocumenteerd teneinde 

inzicht te krijgen in de bodemopbouw van het gebied en de mate van intactheid 

van de bodem. Tevens is op deze manier informatie verkregen over de geologische 

achtergrond van het gebied. In de meeste putten is aan het begin en aan het einde 

van werkput een profielkolom gedocumenteerd. De profielkolommen zijn ingemeten, 

gefotografeerd, getekend en beschreven. 

2.3 Werkwijze archeologische begeleiding

De archeologische begeleidingen zijn in nauwe samenwerking met de aannemer 

uitgevoerd. 

Op een deel van deze locaties was begeleiding afhankelijk van de resultaten uit 

het proefsleuvenonderzoek. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden op vier locaties 

archeologisch begeleid (tabel 1.3 en figuur 1.2). Daarnaast is in aanvulling op het PvE 

nog een archeologische begeleiding uitgevoerd ter hoogte van De Locht zelf, omdat 

deze weg mogelijk het tracé van de Romeinse weg van Heerlen naar Aken volgde. Doel 

Figuur 2.2 
Overzicht van gegraven proefsleuven met 
locaties van profielkolommen. 
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van deze begeleiding was te kijken of er in het profiel van het verdiepte weggedeelte 

nog eventuele resten van deze Romeinse weg aanwezig waren.

Locatie 4
De locatie bevindt zich in een afgegraven deel van het terrein. De werkzaamheden 

bestonden uit de aanleg van een nieuwe toerit tot de Hamstraat. De begeleiding is 

gedocumenteerd als werkput 1.

Locatie 5
Het wegcunet ten behoeve van het nieuwe fietspad is geïnspecteerd op archeologische 

resten en ingemeten als werkput 2. 

Locatie 6A
Twee uitgegraven kelders van de gesloopte panden aan de Crombacherstraat zijn 

geïnspecteerd op archeologische resten. 

Locatie 6B/6C
Het ontgraven van de bouwkuip ter hoogte van de panden aan De Locht is begeleid. 

Mogelijk bevonden hier zich nog resten van historische bebouwing van het gehucht 

De Locht. Bij start van de werkzaamheden bleek dat de eerdere sloop van de panden 

aan De Locht de nodige verstoring had veroorzaakt. Een groot aantal kelders en 

funderingen waren ontgraven. 

Locatie De Locht
Na ontgraving van de bouwkuip t.b.v. het verdiepte gedeelte van de weg is het 

zuidelijke profiel ter hoogte van De Locht geïnspecteerd op de aanwezigheid van een 

eventuele Romeinse weg. Dit profiel is gedocumenteerd als profiel 100.

2.4 Monstername 

Ter hoogte van de vermoedelijke Romeinse weg in profiel 100 is een bak geslagen 

(afmetingen 50 x 10 x 10 cm) voor het nemen van OSL-monsters. In overleg met 

medewerkers van het NCL (Netherlands Centre for Luminescence Dating) in 

Wageningen is echter besloten om geen OSL-monsters uit deze bak te laten dateren, 

omdat de kans op een succesvolle datering klein werd ingeschat.
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Landschap en bodemopbouw 

Rob Paulussen

3.1 Landschappelijke situering

Het proefsleuvenonderzoek binnen werkvak 14B vond plaats op twee locaties 

respectievelijk ten westen (proefsleuven 2 t/m 10) en oosten (proefsleuven 11 t/m 16) 

van De Locht. Beide locaties liggen op de noordelijke flank van een glaciaal droogdal 

(figuur 3.1). Dit droogdal dat in oostelijke richting afwatert, vormt het boveneinde 

van het stroomdal van de Anstellerbeek. Droogdalen binnen het Zuid-Limburgse 

lösslandschap zijn in principe periglaciale erosieverschijnselen waarvan het ontstaan 

teruggaat tot de ijstijden (glacialen) van het Midden- en Laat-Pleistoceen. Als gevolg 

van de toenmalige permafrost kon regen- en sneeuwsmeltwater niet of nauwelijks 

in de bodem dringen  waardoor het oppervlakkig ging afstromen met erosie van 

met name de zeer erosiegevoelige löss. Aan het begin van het Holoceen zal door de 

vegetatie de ontwikkeling van de droogdalen tot stilstand zijn gekomen. Pas met de 

komst van de landbouw tijdens het neolithicum is de bodemerosie door ontbossing  

weer toegenomen en zullen ook droogdalsystemen door erosie en bijbehorende 

sedimentatie van het zogenaamde colluvium  zich weer verder hebben kunnen 

ontwikkelen.

Binnen droogdalsystemen kan een onderscheid worden gemaakt tussen de 

lineaire erosiedalen met meer of minder steile dalwanden aan weerszijde van de 

zogenaamde thalweg (de lijn die de laagste punten in het dal met elkaar verbindt 

Figuur 3.1 
Detailuitsnede van AHN-hoogtebeeld ter 
hoogte van werkvak 14B. De beide locaties 
met proefsleuven liggen binnen de zwarte 
rechthoeken. De blauwe lijn markeert de thal-
weg van het droogdalsysteem. De paarse lijn 
de historische verbindingsweg tussen Heerlen 
en Aachen (De Locht). De grijze streep-punt 
lijn markeert de Richterichbreuk.

3
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en zo het natuurlijke verloop en lengteprofiel weergeeft van een waterloop) en de 

meer komvormige dalboveneinden oftewel dellen waar vooral sprake is geweest van 

een meer fijnmazige, oppervlakkige bodemerosie en geen duidelijke min of meer 

permanente stroomgeulen kunnen worden onderscheiden.

De westelijke locatie ligt nog juist binnen het komvormige dalboveneinde (de delle) 

op de overgang naar het eigenlijke lineaire droogdal. De actuele thalweg van het dal 

doorsnijdt hier het zuidelijke deel van dit cluster (zie figuur 3.1). De huidige weg Locht 

(de voormalige verbindingsweg tussen Heerlen en Aachen die teruggaat tot in de 

Romeinse tijd) doorsnijdt hier het droogdal juist op de plek waar de delle overgaat in 

het lineaire droogdal. Iets ten oosten van de weg Locht loopt de Richterichbreuk. Deze 

breuk die een onderdeel is van het macrotektonische structuur van het Zuid-Limburg 

opheffingsblok , doorsnijdt de oostelijke locatie met proefsleuven. De breuk kent 

een verzet van ca. 75 cm. De breukwerking lijkt ook van invloed te zijn geweest op de 

bodemopbouw op maaiveldniveau, met name met betrekking tot de erosie van de 

Holocene bodem langs de breuklijn.

De oostelijke proefsleuven liggen op een hoogte van circa 168,5 m +NAP. De westelijke 

sleuven globaal tussen de 171 en 172 m +NAP. Het hoogteverschil tussen het oostelijke 

cluster en de lager gelegen thalweg van het droogdal ter hoogte van dit cluster 

bedraagt circa 3,5 meter. Als gevolg van afgravingen ten behoeve van de aanleg van 

de Hamweg lijkt het maaiveldniveau ter plaatse van de oostelijke proefsleuven op 

het hoogste deel van de dalwand te liggen. In het verleden zal het oorspronkelijke 

maaiveld ten noorden van dit cluster hoger zijn geweest.

Colluvium
Secundaire colluviale lössleem uit het Laat-Holoceen onderscheidt zicht van 
primaire eolische lössleem uit het Weichselien door de aanwezigheid van 
donkere humuslaagjes (fibers), al dan niet antropogene insluitsels zoals grind, 
kalkbrokjes, steenkool, baksteen en aardewerk, een (in vergelijking met eolische 
leemafzettingen) slappe structuur (als gevolg van een relatief grote poriënfractie) 
en een fijne tot uiterst fijne sedimentaire gelaagdheid (laminea < 2 mm). Deze 
zeer fijne gelaagdheid kan zich visueel ook manifesteren door roestvorming 
in de zandlaagjes en zogenaamde sedimentaire humusfibers. De afzonderlijke 
sedimentlaagjes kunnen parallel geordend zijn maar hebben meestal als gevolg 
van een scheve, onregelmatige gelaagdheid een geringe horizontale strekking. 
Dat geldt vooral voor de humusfibers die vaak zwak trogvormig zijn als gevolg van 
afzetting door een zeer ondiepe hellingafstromende watermassa. De individuele 
laagjes zijn vaak nog maar juist met het blote oog waarneembaar. Dit geldt 
vooral voor relatief homogeen moedermateriaal met een geringe variatie aan 
korrelgroottes. Om deze gelaagdheid in het veld met het blote oog te kunnen 
waarnemen, moeten grondmonsters niet worden gesneden maar worden 
gebroken. Daar waar dat macroscopisch niet mogelijk is, kan door middel van 
micromorfologisch onderzoek worden bepaald of er al dan niet sprake is van 
colluvium (Mucher 1986). Lössleemcolluvium is altijd kalkloos tenzij er ook 
erosieproducten afkomstig van andere kalkhoudende formaties in zitten.
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De ondiepe ondergrond op beide locaties bestaat uit primaire en secundaire löss(leem). 

De primaire löss is een eolische afzetting gevormd tijdens de latere glacialen van het 

Pleistoceen. Het grootste deel van de eolische lössafzettingen dateert uit de laatste 

ijstijd, het Weichselien. De dikte van het eolische lösspakket kan zeer sterk variëren tot 

meer dan tien meter op de centrale plateaus. 

De löss is van oorsprong kalkrijk afgezet. Onder invloed van bodemvorming is de löss 

tot op een diepte van zo’n 2 tot 3 meter ontkalkt. Het proces van bodemvorming gaat 

vervolgens verder met de interne verwering waardoor de grond verbruint. Uiteindelijk 

kunnen de kleideeltjes door percolerend regenwater uitspoelen. Dit proces heet 

lessivage. In een dieper gelegen niveau accumuleren vervolgens de kleideeltjes, 

waardoor een zogenaamde Bt-horizont oftewel textuur B wordt gevormd. Textuur-B 

gronden (FAO classificatie: luvisols) worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een 

relatief kleirijke Bt- horizont die , die op minder dan 40 cm –mv begint. 

Een briklaag is een veelal roodbruine laag waarin door de inspoeling van lutum een 

textuur-B oftewel Bt-horizont is ontstaan. Deze laag is vrij stug ten opzichte van de 

bovenliggende A- en E-horizonten. Om als briklaag te kwalificeren dient de lutum-

inspoelingshorizont tenminste 15 cm dik te zijn en minimaal 8% lutum te bevatten. 

De maximaal waargenomen dikte bedraagt 60 tot 80 cm. Door de uitspoeling van 

lutum en ijzeroxiden is de E-horizont veelal lichter van kleur en ook minder stug. Onder 

invloed van periodiek meer grondwater kunnen in de Bt-horizont duidelijke gleyver-

schijnselen voorkomen (roest- en reductievlekken).

Figuur 3.2 
Profiel van de Richterichbreuk ter hoogte van 
de oostelijke proefsleuven. Het profiel is bloot-
gelegd in het kader van het BPL-onderzoek 
naar afgedekte vindplaatsen uit het midden-
paleolithicum.
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De secundaire löss is in oorsprong eolische löss die door erosie als gevolg van 

oppervlakkig afstromend water elders weer is herafgezet. Dit type lössafzettingen 

dat vooral aan de voet van dalhellingen, in dalbodems en in zogenaamde daluitspoe-

lingswaaiers voorkomt, wordt aangeduid als colluvium.  Hoewel colluviumvorming 

ook al tijdens het Pleistoceen heeft plaatsgevonden, is deze zeer sterk gerelateerd 

aan de agrarische ontginning van het gebied. In Zuid-Limburg zijn op basis van eerder 

onderzoek in ieder geval twee grote fasen van colluviumvorming bekend. De eerste 

grote fase van colluviumvorming hangt samen met de ontginning van het gebied 

tijdens de IJzertijd en aansluitend de Romeinse Tijd en de tweede grote colluvium 

fase hangt samen met de grootschalige ontbossingen tijdens de Volle Middeleeuwen. 

Waarschijnlijk heeft er ook in vroegere perioden (pre-IJzertijd/Romeins) colluviumvor-

ming plaatsgevonden, maar dan op veel kleinere schaal, omdat de ontginningen ook 

veel kleinschaliger waren. Ook in recentere tijden heeft er door schaalvergroting in de 

landbouw nog veel erosie plaatsgevonden op de hellingen en zacht glooiende plateaus. 

De intensieve erosie heeft vermoedelijk altijd tot veel overlast geleid. De verspoelde 

löss die veelal via de droge dalen werd afgevoerd, zorgde voor veel modderoverlast in 

de in beekdalen gelegen nederzettingen. 

Terwijl in de primaire eolische löss vrijwel altijd textuur B gronden voorkomen, worden 

de bodems in de secundaire colluviale lössafzettingen gekenmerkt door het ontbreken 

van een duidelijk profiel (AC-profiel). Deze bodems worden binnen het Nederlandse 

classificatiesysteem afhankelijk van hun hydrologische kenmerken aangeduid als pol-

dervaaggronden of ooivaaggronden.

Binnen het onderzoeksgebied kunnen vanwege de specifieke geomorfologische 

situatie zowel primaire (niveo-)eolische lössafzettingen uit het Pleistoceen als 

secundaire colluviale lössafzettingen uit het Midden- en Laat-Holoceen aanwezig zijn. 

Colluviale afzettingen werden vooral verwacht op de westelijke proefsleuvenlocatie, 

aangezien dit cluster relatief laag in het droogdal ligt. Door temporele variaties in 

de erosie- en sedimentatie-intensiteit kan het colluvium meerfasig zijn afgezet met 

tussenliggende bodems of vegetatiehorizonten. Op de oostelijke locatie werden 

vanwege de relatief hoge ligging op een dalwand brikgronden in primaire eolische 

löss verwacht die in meer of minder mate geërodeerd kunnen zijn. Ten oosten van de 

Richterichbreuk kan ook zeer lokaal Pleistoceen en/of Holoceen colluvium voorkomen. 

3.2 Beschrijving profielen

Binnen het westelijke cluster zijn binnen de negen proefsleuven vijftien profielen 

aangelegd en geregistreerd. Binnen het oostelijke cluster zijn in zes  proefsleuven 

zeven profielen aangelegd en geregistreerd (zie figuur 2.2). De profielen zijn in het veld 

beschreven op basis van de ASB 5.2.10

Oostelijke locatie (proefsleuven 11 t/m 16)
Ter plaatse van de sleuven 11, 12 en 13 zijn incomplete, matig geërodeerde 

bergbrikgronden in primaire löss aangetroffen onder een relatief dunne laag jong 

colluvium. De bodems worden gekenmerkt door een Ap-1C-Bt-BC-2C profiel opbouw 

waarbij de aanwezigheid van een E-horizont ontbreekt. De restdikte van 40 cm van 

de Bt-horizont duidt op matige erosie uitgaande van een reguliere dikte onder de 

bouwvoor van 60 tot 80 cm. De Bt-horizont wordt gekenmerkt door een stugge 

structuur als gevolg van kleiaanrijking en een roodbruine kleur als gevolg van een 

relatief hoog percentage ijzeroxide.

10  Bosch, 2005
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In de naastgelegen sleuf 14 is een matig  geërodeerde bergbrikgrond aangetroffen 

(Ap-Bt-BC-C profiel) waarvan de Bt-horizont onder de bouwvoor nog 40 cm dik (figuur 

3.3). Hier ontbreekt echter een bovenliggende colluviale afzetting. Opvallend is de 

afwijkende dikte van de BC-horizont die hier ruim 30 cm bedraagt. Deze vertoont 

tevens een lamellenpatroon dat geen sedimentair maar een bodemkundig fenomeen is 

samenhangend met de in en uitspoeling van lutumdeeltjes.  

In de meest oostelijke sleuven 15 en 16 is een met het profiel van sleuf 14 vergelijkbare 

bodemopbouw vastgesteld. Deze bestaat hier uit eveneens uit een Ap-Bt-BC-C profiel. 

In sleuf 16 is de Bt-horizont nog slechts 15 cm dik; in sleuf 15 is deze nog 30 cm dik 

onder de huidige bouwvoor (Ap-horizont). Dit betekent dat ook hier de bodemerosie 

matig tot sterk is geweest.

Westelijke locatie (proefsleuven 2 t/m 10)
Binnen het westelijke cluster zijn in de profielen colluviale dalafzettingen op een 

geërodeerde brikgrond vastgesteld.  Op het colluvium ligt veelal nog een (sub-)

recent opgebracht grondpakket  met puinbestanddelen. Dit opgebrachte pakket 

Figuur 3.3 
Bergbrikgrond in primaire eolische löss ter 
plaatse van sleuf 14.
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kan een dikte bereiken van circa  60 cm. In verschillende profielen is sprake van een 

tweefasig colluvium (figuur 3.4). Het bovenste colluviumpakket is jong colluvium 

dat naar verwachting uit de tweede helft van de Nieuwe tijd dateert (18e-19e eeuw). 

Het colluvium heeft een zeer lage consistentie en bevat relatief veel deeltjes puin en 

steenkool. In het onderste pakket colluvium zijn ook fijne deeltjes puin en steenkool 

waargenomen maar ligt de concentratie beduidend lager dan in het bovenste pakket. 

In het onderste colluviumpakket komen daarentegen relatief veel houtskoolspikkels 

voor alsmede fijne fragmenten natuursteen (zandsteen). Aannemelijk is dat dit pakket 

uit het begin van de nieuwe tijd (16e-17e eeuw dateert). Indien deze datering klopt 

dan impliceert dit dat het droogdal en de omliggende dalwanden stroomopwaarts 

van de historische bebouwing van de Locht relatief laat is ontgonnen.  Het hogere 

humusgehalte van deze laag wijst op een beduidend langzamere afzettingssnel-

heid. Tussen het bovenste en onderste colluviumpakket is nergens een bodem of 

vegetatiehorizont waargenomen. Dit kan het gevolg zijn van erosie dan wel van 

een doorlopende afzettingen van colluviale leem waarbij er op enig moment een 

versnelling heeft plaatsgevonden. Macroscopisch kon er op de overgang geen 

Figuur 3.4 
Tweefasig colluvium op een geërodeerde 
brikgrond in primaire eolische löss ter plaatse 
van sleuf 7 (profiel 1).
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erosiehiaat worden geconstateerd. Op de overgang van de Bt-horizont en het 

colluvium is plaatselijk wel een dunne, zwak humushoudende A-horizont aangetroffen. 

Dit kan het restant zijn van een oorspronkelijk dikkere akkerlaag of cultuurlaag dan wel 

een dunne vegetatiehorizont die de basis vormt van het eerste colluviumpakket. Enkel 

micromorfologisch onderzoek kan hierover uitsluitsel geven. In enkele profielen is geen 

sprake van tweefasig colluvium en ligt de top van de Bt-horizont relatief ondiep ten 

opzichte van maaiveld. Dit is onder andere het geval in sleuf 8 terwijl deze sleuf binnen 

het op dit moment laagste deel van het droogdal is aangelegd.

In de top van de Bt-horizont onder het colluviumpakket zijn hoge concentraties aan 

gleyverschijnselen (roestvlekken en ijzer- en mangaanconcreties) geconstateerd. 

Het betreft hier zogenaamde pseudogley als gevolg van stagnerend hangwater. 

De restdikte van de Bt-horizont kon nergens worden vastgesteld. Krimpscheuren 

in de top van de Bt-horizont wijzen op periodieke uitdroging dan wel zeer strenge 

grondvorst op een moment dat de grond volledig of grotendeels braak moet hebben 

gelegen. Opvallend was dat ook in de top van de Bt-horizont naast meer en minder 

fijne houtskoolsdeeltjes ook steenkooldeeltjes en brokjes zandsteen voorkomen. De 

aanwezigheid hiervan kan het gevolg zijn van verticaal transport vanuit het colluvium 

door bioturbatie. 
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Resultaten archeologisch onderzoek

4.1 Inleiding

Het archeologisch onderzoek in werkvak 14 B heeft maar weinig archeologische resten 

opgeleverd. De belangrijkste vondst is zonder twijfel het restant van de Romeinse 

weg die in het profiel over De Locht kon worden gedocumenteerd. Deze vondst zal 

in dit hoofdstuk dan ook de meeste aandacht krijgen. Daarnaast worden kort de 

resultaten van het proefsleuvenonderzoek besproken en de verschillende locaties die 

archeologisch begeleid zijn.

4.2 Sporen en vondstmateriaal

4.2.1 proefsleuven

Het proefsleuvenonderzoek heeft geen aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen 

opgeleverd.

In de proefsleuven ten westen van De Locht is één spoor gevonden (S7.1) (zie figuur 2.1 

voor de locatie van dit spoor). Het spoor ligt in werkpunt 7 op het diepste punt van het 

droogdal en is geïnterpreteerd als een natuurlijke verstoring. Het gaat  waarschijnlijk 

om een restant van colluvium, dat zich op dit diepste punt in het landschap verzameld 

heeft. 

In  de proefsleuven ten oosten van de Locht zijn in totaal 3 sporen aangetroffen. Het 

gaat om twee (sub-)recente sporen in respectievelijk werkput 12 en werkput 15 en een 

natuurlijke vlek in werkput 12.

Vondstmateriaal is nauwelijks aangetroffen bij aanleg van de proefsleuven. Alleen in 

S7.1 zijn een fragment baksteen en een fragment (onbewerkt) vuursteen aangetroffen. 
Figuur 4.1 
Aanleg van de proefsleuven aan de oostzi-
jde van De Locht. De onverstoorde löss 
(Bt-horizont) ligt hier relatief ondiep onder de 
bouwvoor.

4
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Figuur 4.2 
Overzicht werkput 2 (cunet fietspad).

Figuur 4.3 
Een van de uitgegraven kelders aan de 
Crombacherstraat

Figuur 4.4 
Een impressie van de begeleiding van het 
ontgraven van de bouwkuip. Ter hoogte van 
de chalonstok is een klein vlak aangelegd op 
onverstoorde grond. Daaromheen zijn kelders 
en funderingen reeds ontgraven.
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4.2.2 begeleiding

De resultaten van de begeleiding op de verschillende locaties zijn als volgt:

Locatie 4
Bij aanvang van de werkzaamheden bleek dat de locatie zich in een reeds eerder 

afgegraven deel van het terrein bevond. De werkzaamheden zijn archeologisch 

begeleid, maar beperkten zich tot documentatie van een klein vlak en een profielkolom  

(werkput 1). Er zijn geen archeologische resten aangetroffen. 

Locatie 5
Op deze locatie is de aanleg van een cunet ten behoeve van het nieuwe fietspad 

archeologisch begeleid. Het cunet is ingemeten als werkput 2. Het diepste punt van 

het cunet lijkt grotendeels in het colluvium te liggen. Er zijn bij de begeleiding geen 

sporen of vondsten aangetroffen. 

Locatie 6A
De begeleiding op deze locatie bestond uit de inspectie van de profielen van twee 

uitgegraven kelders van de gesloopte panden aan de Crombacherstraat. Er werden 

geen aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen waargenomen. 

Locatie 6B/6C
De begeleiding bestond uit het ontgraven van de bouwkuip ter hoogte van de 

panden aan De Locht, waarbij vooral gekeken is naar de aanwezigheid van resten 

van historische bebouwing. Bij start van de werkzaamheden bleek dat de eerdere 

sloop van de panden aan De Locht, waarbij verschillende kelders en funderingen 

ontgraven waren al de nodige verstoring had veroorzaakt. Bij de begeleiding zijn in 

eerste instantie de verschillende uitgegraven kelders geïnspecteerd op grondsporen. 

Daarbij is één (sub-)recent spoor waargenomen (S100.1). Ook zijn de profielen van de 

kelders geïnspecteerd om te kijken op welk niveau het sporenvlak zou moeten worden 

aangelegd. In het profiel was nog een B-horizont waarneembaar, die nog redelijk 

hoog in het profiel zat. Centraal in de bouwkuip is in het onverstoorde deel een vlak 

aangelegd op deze B-horizont. Dit vlak had een oppervlak van ca. 20 m2. Daarin zijn 

geen archeologische sporen waargenomen. In overleg met de directievoerder is de 

begeleiding vervolgens gestopt gezien de hoge mate van verstoring.

Locatie De Locht
De begeleiding op de locatie De Locht bestond uit inspectie van het zuidprofiel van het 

reeds uitgegraven verdiepte deel van de randweg. Specifiek moest daarbij gekeken 

worden of zich ter hoogte van De Locht resten van de Romeinse weg bevonden die op 

deze locatie verwacht werd. 

Bij aanvang van de begeleiding bleek dat verdiepte weggedeelte al enige dagen eerder 

was uitgegraven, waardoor het profiel bevroren was. Het profiel is daarom eerst 

machinaal wat teruggezet en vervolgens met de hand opgeschoond. Vanwege de 

beperkte bewegingsruimte van de machine kon alleen het onderste deel van het profiel 

worden teruggezet en opgeschoond. Het bovenste deel van het profiel kon daardoor 

vanwege bevriezing alleen basaal gedocumenteerd worden. In totaal kon een profiel 

met een lengte van ongeveer 12 meter en een diepte van 3,20 meter onder maaiveld 

gedocumenteerd worden (profiel 100).
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Bij de eerste inspectie bleek al snel dat ongeveer 1,70 en 2,40 meter onder maaiveld 

een grindpakket aanwezig was, dat zeer waarschijnlijk als de Romeinse weg 

geïnterpreteerd moest worden. Het profiel is vervolgens getekend en ingemeten 

(figuur 4.5 en 4.6)

Beschrijving van het profiel 
De basis van het profiel bestaat uit een min of meer onverstoord löss-profiel. De top 

van dit onverstoorde löss-profiel bestaat uit een grijsbeige uitgespoelde laag met 

krimpscheuren aan de basis (laag 13). Op basis van de uitspoeling en krimpscheuren is 

deze laag geïnterpreteerd als een E-horizont. Onder deze laag bevond zich een  ca. 20 

cm dikke Bt-horizont (laag 14) op een B/C-horizont (laag 15). 

Op de onverstoorde E-horizont zijn meerdere lensvormige grindpakketten aanwezig 

(lagen 6, 9 en 12). De grindpakketten bevinden zich min of meer onder het huidige 

wegdek van De Locht en bestaan uit slecht gesorteerd  grof grind afkomstig uit 

Maasterras afzettingen. Deze grindlagen zijn hier duidelijk niet op natuurlijke wijze 

terecht gekomen en vertegenwoordigen de vermoedelijke Romeinse weg. De totale 

breedte van het grindpakket ligt rond de 5 meter, de totale dikte bedraagt ongeveer 

80 cm. Het pakket grind is het dikst in het midden en loopt aan de zijkanten af. In het 

pakket zijn meerdere fasen aanwijsbaar. Aan de oostzijde van het grindpakket zijn 

lagen van grof zand vermengd met wat grind met daarin spoellaagjes (lagen 8 en 

10). Deze lagen hebben elk een dikte van 20-30 cm. Ze worden deels afgedekt door 

de grindpakketten (lagen 6 en 9) en lijken daarmee geassocieerd te moeten worden. 

Aan de westzijde van het grindpakket was geen sprake van zandige lagen maar is een 

lichtbruine lemige laag (laag 11) gedocumenteerd die zich het best als colluvium laat 

omschrijven. Het is echter niet uit te sluiten dat ook deze laag deel uitmaakt van de 

Romeinse weg,  

Boven het Romeinse grindpakket zijn ondanks bevriezing van het profiel nog een 

aantal lagen onderscheiden. Lagen 4 en 5 bestonden uit een lichtgrijze tot lichtbruine 

Figuur 4.5 
Overzichtsfoto van het profiel over De Locht.
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iets zandige leem (Lz1). Laag 3 is een  heterogeen lemig donkergrijs pakket dat 

vermoedelijk de middeleeuwse en jongere fasen van de weg herbergt. Deze konden 

door bevriezing van het profiel niet verder gedifferentieerd worden.11 Op verschillende 

punten in het profiel zijn karrensporen waargenomen (figuur 4.7). De jongste 

karrensporen bevinden zich aan de basis van laag 3 en zijn ingesneden in lagen 4 en 5. 

Oudere karrensporen zijn ook aanwezig in de top van het zandige pakket (laag 8) en 

worden afgedekt door laag 5. De beide groepen karrensporen zijn ook duidelijk anders 

opgevuld. De oudste karrensporen hebben een lichtgrijze vulling. De jongere groep 

heeft een donkerdere grijze vulling (figuur 4.7).   

Interpretatie
Een probleem bij de interpretatie van het profiel is het ontbreken van vondstmateriaal. 

Op basis van vondsten zijn de lagen dus niet te dateren. Desondanks kunnen de 

verschillende grindlagen onderin het profiel met redelijke zekerheid geïnterpreteerd 

worden als (onderdeel van) de Romeinse weg tussen Heerlen en Aken. Deze aanname 

is vooral gebaseerd op andere waarnemingen van deze weg, waarvan de belangrijkste 

in 2014 gedaan is door RAAP in Heerlen. Daar kon in een rioolsleuf op de kruising 

van de Bekkerweg/Ruys van Beerenbroucklaan een profiel over deze Romeinse weg 

gedocumenteerd worden. De weg bestaat daar uit verschillende opeenvolgende 

grindpakketten, waarin vermoedelijk meerdere fasen van de weg schuil gaan. 

In associatie met de grindlagen is in Heerlen wel wat Romeins vondstmateriaal 

gevonden, op basis waarvan hier wat meer zekerheid bestaan over de datering van de 

grindpakketten.12 

In het grindpakket van de Romeinse weg aan De Locht zijn drie fasen aan te wijzen, 

die samenhangen met de aanleg van en reparatiefasen aan de weg. Het oudste 

grindpakket heeft een breedte van 5,2 meter en is op het dikste punt ruim 30 cm dik. 

In de top van dit pakket lijkt wat bodemvorming te hebben plaatsgevonden. De top 

bestaat namelijk uit een ongeveer 5 cm dik bandje met veel ijzerinspoeling. Deze 

oudste fase van de weg is vermoedelijk min of meer direct op het toenmalige maaiveld 

geplaatst. Het grindpakket ligt direct op een beigegrijze laag die als E-horizont 

11  Deze begeleiding vond plaats begin februari 2015. 
12  Keijers & Tichelman 2014

Figuur 4.7 
Detail van karrensporen in de top van lagen 
5 en 8. De verschillende opvulling van de kar-
rensporen is duidelijk zichtbaar.
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geïnterpreteerd is. Een A-horizont is niet waargenomen. Mogelijk is het terrein voor 

deponering van het grindpakket nog bewerkt, waarbij de vegetatielaag verwijderd 

is. Opvallend is dat de E-horizont ter  hoogte van het grindpakket onevenredig dik is 

(40-60 cm), terwijl deze naar de zijkantentoe weer een normalere (verwachte) dikte 

van ca. 10 cm krijgt. Iets vergelijkbaars is ook waargenomen bij de Romeinse weg aan 

de Bekkerweg. De voorlopige interpretatie van de opgravers van dat profiel was dat 

het ofwel gaat om een nivelleringspakket dat ontstaan is voorafgaand aan plaatsing 

van het grind of om een natuurlijke E-horizont die door afwijkende bodemkundige 

processen (veroorzaakt door het bovenliggende grinddek) een andere verschijnings-

vorm heeft gekregen. Op basis van het profiel aan De Locht lijkt de laatste optie het 

meest aannemelijk, omdat er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor een antropogene 

herkomst van de laag.

De jongere grindpakketten hebben een breedte van respectievelijk 4,8 meter en (ca.) 

3.2 meter. Het middelste grindpakket is op het dikste punt nog ca. 40 cm dik. De dikte 

van het jongste pakket was vanwege oversnijding door recentere lagen niet precies 

te bepalen, maar heeft minimaal 20 cm bedragen. In het profiel van de Romeinse 

weg over de Bekkerweg hebben de opgravers ook meerdere fasen herkend. In een 

voorlopige interpretatie van het profiel onderscheidden zij drie fasen: de oudste fase 

is onverhard (geen grind) en bestaat uit een ca. 5 meter brede licht humeuze laag. 

In de top van deze laag zijn enkele karrensporen waargenomen. De tweede fase 

is met zekerheid als Romeinse weg geïnterpreteerd en bestaat uit een bolvormig 

grindlichaam van ca. 7 meter breed en een maximale dikte van 40 cm. De ophoging 

van deze grindlaag moet een geleidelijk proces geweest zijn omdat in deze laag 

ook meerdere sublagen te onderscheiden zijn.  In de laatste fase is wederom een 

grindpakket aangebracht, dat eveneens geleidelijk lijkt te zijn opgehoogd. De totale 

breedte van dit pakket bedraagt ca. 6,2 m, de totale dikte ligt tussen de 20 en 30 cm.

Een kenmerk van Romeinse wegen in deze regio is de aanwezigheid van bermgreppels. 

Deze zijn ondanks gericht zoeken echter nergens waargenomen in het profiel aan 

De Locht. Ook in het profiel bij de Bekkerweg 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 

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.13  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.14 Als we naar het 

profiel van De Locht kijken dan lijkt de weg in ieder geval aan de oostzijde breder te 

zijn geweest dan alleen het grindpakket. Zowel het jongste als het op  één na oudste 

grindpakket zijn aan de oostzijde geassocieerd met lagen grof zand (lagen 8 en 10). 

In deze lagen zijn her en der grindjes en spoellaagjes aanwezig. In de jongste van 

deze lagen zijn ook nog daadwerkelijke karrensporen waargenomen. Het lijkt er hier 

dus op dat ook deze zandige lagen onderdeel van het wegtracé vormden. Aan de 

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

14  Hazen 2011; Hazen et al. 2015
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westzijde van het grindpakket is in associatie met het middelste grindpakket ook nog 

een laag aangetroffen (laag 11). Deze lijkt echter niet echt op de zandige lagen aan de 

noordzijde van het grindpakket en heeft meer weg van een colluvium.

Samenvattend lijkt de Romeinse weg aan De Locht in ieder geval aan de oostzijde een 

onverhard deel gehad te hebben. Iets vergelijkbaar is mogelijk ook aanwezig in het 

profiel over de weg aan de Bekkerweg. Aan de zijkanten van en deels over het oudste 

grindpakket heen is namelijk een witgrijs leempakket met bruine bandjes vastgesteld. 

De opgravers zijn niet zeker over de interpretatie van deze laag en suggereren dat het 

mogelijk om een verbreding van de weg of een colluvium gaat. 

Boven de als Romeinse weg geïnterpreteerd grind- en zandlagen zijn nog verschillende 

lemige pakketten aanwezig, die vermoedelijk te interpreteren zijn als de middeleeuwse 

gebruiksfasen van de weg (lage 3 en 5). In de top van laag 5 zijn karrensporen 

aanwezig, die qua vulling duidelijk afwijken van de (vermoedelijk) Romeinse 

karrensporen. Door bevriezing van dit deel van het profiel was het niet mogelijk om 

deze middeleeuwse gebruiksfasen verder te differentiëren.
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Discussie en conclusie

5.1 Inleiding

Het proefsleuvenonderzoek en de begeleiding in werkvak 14B van de Buitenring 

Parkstad Limburg heeft maar weinig archeologische resten opgeleverd. Zonder 

twijfel de belangrijkste vondst is gedaan bij het documenteren van het profiel van het 

verdiepte weggedeelte dat haaks op De Locht gegraven is. In dit profiel bleek onder De 

Locht nog goed geconserveerde resten aanwezig van de Romeinse weg tussen Heerlen 

en Aken. In dit hoofdstuk wordt de vondst in een breder kader geplaatst. Bij wijze van 

conclusie worden de vragen uit het PvE in een lopende tekst beantwoord.

5.2 Bodemopbouw en landschap

Het onderzoeksgebied ligt in het Zuid-Limburgs lösslandschap en bevindt zich in 
en op de noordelijke flank van een oost-west georiënteerd droogdal. Löss is een 
fijn lemig sediment dat is afgezet door wind in de ijstijden Saalien en Weichselien. 

De droogdalen hebben zich ook gevormd onder glaciale omstandigheden. Door 

permanente bevriezing van de bodem kon oppervlaktewater namelijk niet worden 

afgevoerd door de bodem, maar werd het oppervlakkig afgevoerd waardoor erosie 

en insnijding optrad. Na de laatste ijstijd, aan het begin van het Holoceen zal de 

ontwikkeling van de droogdalen tot stilstand zijn gekomen, doordat er een dichtere 

vegetatie ontstond. Pas met de komst van de landbouw tijdens het neolithicum is de 

bodemerosie door ontbossing  weer toegenomen en zullen ook droogdalsystemen 

door erosie en bijbehorende sedimentatie van het zogenaamde colluvium  zich weer 

verder hebben kunnen ontwikkelen

In de profielen die in het onderzoeksgebied gedocumenteerd zijn is in feite sprake van 

twee situaties. In het gebied ten westen van De Locht is sprake van een relatief dik 

pakket colluvium op een geërodeerde brikgrond. Op de overgang tussen de B-horizont 

en het colluvium is plaatselijk nog een dunne zwak humushoudende A-horizont 

aanwezig. Het colluvium in deze zone is grotendeels tweefasig. Beide colluvia lijken 

relatief recent gevormd te zijn. Het jongste pakket is op basis van de aanwezigheid 

van relatief veel deeltjes puin en steenkool in de 18e-19e eeuw gedateerd. Het oudste 

pakket lijkt niet eerder gevormd te zijn dan de 16e-17e eeuw en wijst erop dat het 

droogdal en de dalwanden pas relatief laat ontgonnen zijn. In het gebied ten oosten 

van De Locht, dat zich meer op helling van het droogdal bevindt is sprake van matig 

tot sterk geërodeerde bergbrikgronden onder een relatief dunne laag colluvium. De 

erosie blijkt hier uit de restdikte van de Bt-horizont die varieert van 15-40 cm, waar 

deze normaliter een dikte van 60-80 cm heeft.

5.3 Archeologie 

Resultaten proefsleuvenonderzoek
Het proefsleuvenonderzoek heeft geen archeologische vindplaatsen opgeleverd. 

Het ontbreken van archeologische resten is enerzijds te verklaren vanuit de land-

schappelijke ligging (in en op de flank van een droogdal) en anderzijds door erosie 

van het oorspronkelijke bodemprofiel. Met name ten westen van De Locht is sprake 

geërodeerde profielen. Ten oosten van De Locht is het profiel minder geërodeerd. 

Het is hier dus onduidelijk of het ontbreken van archeologische resten te verklaren is 

doordat deze verdwenen zijn of doordat ze er nooit gelegen hebben.

5
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Resultaten archeologische begeleiding
De meeste locaties waarop de werkzaamheden archeologisch begeleid zijn leverden 

geen archeologische resten op. Dit is grotendeels te verklaren door eerdere 

verstoringen die op het terrein plaatsgevonden hebben. Alleen ter hoogte van De 

Locht bleken in het profiel over de weg nog resten van de Romeinse weg van Heerlen 

naar Aken aanwezig. De weg was goed geconserveerd, vermoedelijk door continu 

gebruik en ophoging van de weg tot in onze tijd. 

De discussie zal zich nu verder richten op de Romeinse weg die in het profiel over 

de Locht gedocumenteerd is. De belangrijkste kenniswinst die dit onderzoek heeft 

opgeleverd is dat het verloop van deze weg vanaf Aken tot aan de kruising met de ‘Via 

Belgica’ in Heerlen nu grotendeels door daadwerkelijke waarnemingen van de weg te 

reconstrueren is. 

De Romeinse weg tussen Heerlen en Aken
Gedurende de Romeinse tijd ontstond in Limburg een uitgebreid netwerk van verharde 

wegen. Het wegennetwerk had aan het begin van de Romeinse overheersing onder 

keizer Augustus (keizer tussen 27 v.Chr. en 14 na Chr.) vermoedelijk voornamelijk 

een militair-strategisch karakter ten behoeve van snelle troepenverplaatsingen en 

bevoorrading. Dit geldt Vanaf het eind van de 1e eeuw onder de Flavische keizers werd 

het wegennet waarschijnlijk ook steeds meer door de civiele bevolking gebruikt en 

vermoedelijk ook uitgebreid.15 

In Limburg hebben zeker drie belangrijke Romeinse wegen gelopen: de belangrijkste 

en vermoedelijk oudste is de oost-west verbinding die Boulogne-sur-Mer via onder 

andere Tongeren, Maastricht en Heerlen met Keulen (de ‘Via Belgica’). Daarnaast 

hebben er twee noord-zuid verbindingen door Limburg gelopen. De ene verbond 

Tongeren via Heel en Blerick met Nijmegen (grotendeels over de westelijke 

Maasoever) en de andere liep van Aken via Heerlen naar Xanten (ten oosten van de 

Maas). Deze laatste weg kruiste in Heerlen met de ‘Via Belgica’. Naast hoofdwegen zijn 

er in Limburg ook een aantal kleinere, secundaire wegen bekend (diverticula). 

De uiterlijke verschijningsvorm van de wegen is divers. De Limburgse hoofdwegen 

lijken meestal verhard en maximaal zo’n 6 tot 8 meter breed.16 Bij Swalmen en in 

Maastricht werden echter breedtes van ca. 10-11 meter vastgesteld.17 In het Duitse 

Rijnland zijn ook grotere doorsneden van de hoofdweg tussen Boulogne-sur-Mer en 

Keulen bekend. Daarbij is gebleken dat deze hoofdweg eigenlijk een totale doorsnede 

van circa 25 weg had: naast een centraal gelegen grindbaan van 6 á 7 meter, liggen 

aan weerszijden zogenaamde zandbanen van circa 7 á 8 meter en vervolgens twee 

bermgreppels die het geheel afgrenzen (figuur 5.1).18 Een dergelijke combinatie 

van verharde en onverharde wegen is in Limburg tot op heden mogelijk alleen bij 

Maastricht aangetoond. In het profiel over De Locht zijn ook enkele aanwijzingen 

aanwezig dat de weg van Heerlen naar Aken een verhard en onverhard deel gehad 

heeft. 

Over de precieze datering van de weg onder De Locht kan geen uitsluitsel gegeven 

worden. Bij het onderzoek is geen vondstmateriaal aangetroffen. De datering in de 

15  Tichelman 2015
16  Tichelman & Janssens, 2012; Janssens, 2009 
17  De Groot & Prangsma 2008 
18  Gaitzsch, 2008. 
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Romeinse tijd is hoofdzakelijk op basis van een vergelijking met andere waarnemingen 

van Romeinse wegen in deze regio tot stand gekomen. Duidelijk is wel dat er 

verschillende fasen van ophoging in de weg aanwezig zijn. In de Romeinse tijd lijkt de 

weg in ieder geval twee keer gerepareerd/opgehoogd te zijn. Ook de datering van deze 

reparatiefasen is onbekend. Dit geldt overigens voor de meeste Romeinse wegen in 

Limburg, die -enkele uitzonderingen daargelaten- doorgaans moeilijk te dateren zijn.

Over het verloop van deze weg ten zuiden van de kruising met de ‘Via Belgica’ in 

Heerlen was tot voor kort (althans op Nederlands grondgebied) maar weinig bekend. 

Het ging daarbij om een tweetal oude meldingen. In 1926 is de weg waargenomen 

op de kruising van de Heerlerbaan met de Ridderweg, bij aanleg van een “keisteenen 

bestrating” op de Heerlerbaan.19 De Romeinse weg lag op een diepte van ongeveer 

1 meter onder maaiveld en bestond uit een 40 cm dikke “kiezellaag”. Opvallend was 

dat de weg op dit punt over een lengte van ongeveer 10 meter gefundeerd was op een 

“houten rooster, bestaande uit vierkante eiken dwarsliggers van ongeveer 20 c.M. dikte 

en breedte; deze balken lagen kort bij elkaar op afstanden van 10 tot 40 c.M.” Volgens 

Peters was er in de Romeinse tijd een vochtige plek aanwezig geweest op deze locatie 

en verwees daarbij naar nog steeds aanwezige waterpoelen op de locatie. In verband 

met de vochtige plek was extra fundering van de weg op deze plek noodzakelijk. De 

Romeinse weg zou ook zijn waargenomen bij aanleg van de spoorbrug over De Locht 

in de jaren 30 van de vorige eeuw. Over deze waarneming kon echter geen aanvullende 

informatie gevonden worden. In 2014 heeft RAAP de weg kunnen documenteren op 

de kruising van de Ruys de Beerenbroeklaan en de Bekkerweg in Heerlen, zoals boven 

uitgebreid beschreven.20 Met deze waarneming en die bij De Locht lijkt het verloop 

van de weg op Nederlands grondgebied in ieder geval tot aan de kruising met de ‘Via 

Belgica’ in het centrum van Heerlen zeker (figuur 5.2). Ten noorden van Heerlen is het 

tracé onduidelijk. Pas ter hoogte van Swalmen en Beesel is de weg weer aangetoond 

op Nederlands grondgebied.21 

Op Duits grondgebied ten Zuiden van De Locht is het verloop van de weg in de richting 

van Aken grotendeels te reconstrueren op basis van verschillende waarnemingen 

(figuur 5.2).22 Direct aansluitend op de Locht volgt de weg waarschijnlijk het 

tracé van de huidige Alter Heerlerbaan en de in het verlengde daarvan liggende 

Laurensbergerstrasse. Het verloop van de Romeinse weg zou hier nog deels als 

zodanig herkenbaar zijn in het landschap.23 De eerste duidelijke waarneming ten 

zuiden van de Locht is gedaan ter hoogte van Süsterfeld waar in 1981 een houten 

brug van deze weg over de voormalige Schwarzbach gevonden. De weg vervolgt in de 

richting van Aken vermoedelijk verder het tracé van de Süsfelderstrasse en kwam via 

19  Peters 1926, 41
20  Keijers & Tichelman 2014
21  De Groot & Prangsma 2008
22  Schaub 2013, 135-6
23  Hugot 1981/1982

Figuur 5.1 
Profiel over de ‘Via Belgica’ ter hoogte van 
Quadrath-Ichendorf ten westen van Keulen 
(naar: Stuart & De Groot 1987, 27).
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Figuur 5.2 
Het tracé van de weg tussen Heerlen en Aken 
op basis van de in de tekst genoemde waar-
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de huidige Kockerellstrasse het Romeinse Aken binnen. Ter hoogte van de kruising van 

de huidige Kockerellstrasse en de Augustinerbach zijn verschillende palen gevonden 

die vermoedelijk wijzen op een brug over de voormalige Johannisbach die op deze 

locatie liep.

5.4 Evaluatie

De vondst van de Romeinse weg in het profiel over De Locht is belangrijk omdat 

het tracé van de Romeinse weg tussen Heerlen en Aken op Nederlands grondgebied 

nu onomstotelijk vast is komen te staan. De Romeinse weg blijkt daarbij ook 

nog eens goed geconserveerd te zijn onder het huidige wegdek. Bij toekomstige 

werkzaamheden rondom deze weg wordt geadviseerd om niet alleen ter hoogte van 

de weg zelf werkzaamheden te verrichten, maar ook in een bredere strook daarbuiten. 

Aan de ene kant is het namelijk mogelijk dat de weg naast het duidelijk herkenbare 

met grind verharde deel, ook een onverhard deel heeft gehad. Dit zou in een 

breder profiel (minimaal 15 meter aan weerszijden van het grindpakket) ontkend of 

bevestigd moeten kunnen worden. Daarnaast bestaat er een redelijk grote kans op de 

aanwezigheid van graven, die in de Romeinse tijd vaak langs wegen werden opgericht. 

Ook kunnen langs de weg andere archeologische fenomenen aanwezig zijn zoals 

nederzettingen en aansluitingen op secundaire wegen (diverticula).
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Bijlage 1 Vraagstellingen uit het Programma van Eisen

Bodemopbouw en landschap
·  Wat zijn de landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied (reliëf, 

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

· Wat is ontstaanswijze van het onderzoeksgebied?

· Welke lithogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden?

·  Welke lithologische karakteristieken kenmerken deze lithogenetische eenheden?

· Welke sedimentaire structuren kenmerken deze lithogenetische eenheden? Het gaat 

dan om gelaagdheid, overgangen tussen lithologische pakketten (gradueel, abrupt), 

periglaciale en andere postsedimentaire verschijnselen.

· Hoe kunnen de lithogenetische eenheden vertaald worden naar proces en milieu?

· Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding (oxidatie, oxidatie-reductie en 

reductiezone)?

· Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin?

· Is er sprake van processen van erosie, sedimentatie, laterale verplaatsing, colluvium-

vorming? Zijn er fases te onderscheiden in het colluvium? Wat zijn de onderscheidende 

kenmerken daarvan en wat is de waarschijnlijke datering?

· Hoe is de stratigrafie in archeologische (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?

· Is er sprake van (sub)recente1 verstoring en postdepositionele processen?

Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten
· Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal beperkte 

(bijvoorbeeld alleen losse vondsten), welke verklaring is hiervoor te geven? Is er 

(bijvoorbeeld) sprake van verstoring van antropogene of natuurlijke aard en/of van 

beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, 

methodische, technische, logistieke of personele beperkingen, weersomstandighe-

den, terreinomstandigheden (zoals huidig gebruik? Of, is er sprake van aantoonbare 

afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik of van een combinatie van 

genoemde factoren?

· Indien het onderzoek wel archeologische fenomenen heeft opgeleverd, hoe kan de 

vindplaats beschreven en geïnterpreteerd worden? Houd daarbij rekening met de 

volgende punten:

Sporen en structuren
· 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.

· Welke structuren zijn te onderscheiden2? 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 sprake van resten van steenbouw? Zo ja, wat is de aard, datering en omvang 

daarvan? Is er sprake van hergebruikt bouwmateriaal?

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

onderscheiden3? 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 
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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?

· Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?

· Welke perioden zijn vertegenwoordigd, hoe manifesteren deze zich en wat is daarvan 

de mate van zeldzaamheid?

· Wat kan op basis van het onderzoek gezegd worden over de landinrichting en 

infrastructuur? Aangeven per (aangetroffen) periode. Zijn er verschillen in locatiekeuze 

waargenomen tussen de verschillende periodes en waarom?

Vondsten
· Welke vondsten en welke paleo-ecologische resten zijn in de context van een laag, 

spoor of structuur aangetroffen?

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

· Hoe is (per vlak) de verhouding aanlegvondsten: vondsten uit contexten/sporen? Wat 

is de vondstdichtheid (aantal scherven per m2) per vlak, per werkput en in het geheel?

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

de samenstelling ervan? Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?

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

verplaatst materiaal (colluvia)?

· 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?

· Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid (Zuid-Limburg) geproduceerd 

en materiaal dat van verder komt (Rijnland, Midden-Maasvallei)?

· Indien er vondsten uit de Steentijd worden aangetroffen is hier dan sprake van een 

losse vondststrooiing of kan hieraan een vindplaatstype worden gekoppeld?

Paleo-ecologische resten
· Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten?4 In welke mate en 

in welke context zijn ze aangetroffen? 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? Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, 

voedseleconomie, verwerving en toepassing van organisch materiaal?

· Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurweten-

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?

Waardering
· In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde?

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

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

· Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen en welke verschillen 

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

· Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurweten-

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?
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· 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.

· Zijn er behoudenswaardige resten aanwezig binnen het plangebied? Zo ja, wat zijn de 

kennisleemten die een opgraving van deze resten zou kunnen opvullen? Benoem de 

onderzoeksvragen.

Synthese
· Hoe kan na dit onderzoek de bewoning- en gebruiksgeschiedenis van het onderzoeks-

gebied beschreven worden? In welke mate is sprake van discontinuïteit of continuïteit? 

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

functie(s)?

· Wat is de inhoudelijke kenniswinst ten aanzien van de aangetroffen complextypen 

en datering in de regio? Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek zich tot de 

resultaten van het eerdere onderzoek in het trace (bijv. proefsleuven, booronderzoek, 

geofysisch onderzoek) en de archeoregio. 

· Hoe passen de bevindingen van het onderzoek in de archeo-regionale context? Denk 

hierbij aan de kwaliteitsaspecten representativiteit en ensemblewaarde.

Conclusie, evaluatie
· Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

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

kwaliteit daarvan?

· 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)?

· 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?

· In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan de bovengenoemde centrale 

vraag en aan onderzoeksthema’s uit de NOaA en andere onderzoeksagenda’s? 

In welke mate heeft dit onderzoek in een datalacune kunnen voorzien? Hoe is het 

kennisrendement te omschrijven?

· Is er op basis van het onderzoek aanleiding om de verwachting op de gemeentelijke 

beleidskaart of de status in het bestemmingsplan van het plangebied of het 

omliggende gebied te wijzigen?
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