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Negenduizend 
jaar op terras

BROEKHUIZENVORST

Vooruitlopend op het megaproject 
Ooijen-Wanssum zijn archeologen 
ijverig aan het graven. De hoop is 
gevestigd op een supervondst: een 

Romeinse villa.
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BROEKHUIZENVORST
DOOR PETER HEESEN

D e uiterwaarden van
de Maas vormen
een ware schat-
kamer, vertelt Pe-
ter Weterings. Hij

leidt het archeologisch onder-
zoek tussen Ooijen en Wanssum.
Eind dit jaar wordt dit gebied op
de schop genomen om de bewo-
ners beter te beschermen tegen
hoogwater, zoals met de aanleg 
van dijken en geulen. Vooraf mo-
gen de archeologen met een
schepje en troffel aan de slag.

Vanaf maart zijn ze driftig aan het 
graven bij vindplaats 9 in Broekhui-
zenvorst. Langs de Maasveldweg
zijn lange brede sleuven getrokken 
op een perceel van vijf hectare. De
bodem heeft al vele geheimen ont-
huld. Zo zijn vuurstenen aangetrof-
fen uit de middensteentijd (8800-
4900 voor Christus), wat duidt op
bewoning. Maar ook in de bronstijd,
de ijzertijd en de Romeinse tijd wa-
ren er nederzettingen. Sterker, tot 
verrassing van Weterings blijkt dat
er zelfs in de vroege middeleeuwen 
sporen van bewoning zijn aange-
troffen. Het betreft restanten van 
een oven, die vorige week werden 

blootgelegd. Met scherven van aar-
dewerk. „Hier is een pottenbakker 
actief geweest.” Weterings was ver-
wonderd over de vondst omdat hij
dacht dat de Maas na de Romeinse 
tijd vaker overstroomd was en de 
bewoners had verjaagd. Dat bleek 
dus niet het geval te zijn. De bewo-
ning vond plaats in het hoger gele-
gen, vruchtbaar deel tussen de 
Maas en enkele nevengeulen, zoals 
de oude Maasarm. Weterings: „We 
spreken van een terras. In feite is
aangetoond dat er negenduizend 
jaar lang, vijf aaneengesloten perio-
des, mensen op het terras hebben
gezeten. Dat is niet uniek, maar wel

zeldzaam. Ik ben er heel blij mee.”
De opgravingen hebben stukken 
vuursteen, een maalsteen en twee 
Romeinse munten opgeleverd. Ver-
der zijn sporen gevonden van boer-
derijen. Weterings wijst op patro-
nen van verkleuringen in de bodem,
die duiden op de vroegere aanwe-
zigheid van palen die het dak droe-
gen. „Kijk, hier zijn drie rijen van vijf
palen. Deze boerderij stamt uit de ij-
zertijd.”
De sporen van vroeger zijn goed be-
waard gebleven omdat de Maas
sinds de middeleeuwen vaker over-
stroomd is. De mensen zochten hun
heil hogerop. Bij de overstromingen

zette de Maas steeds een laagje
slib af, dat als een beschermende
deken over de bodemschatten 
kwam. Dankzij het project Ooij-
en-Wanssum is die even opge-
licht. Archeoloog Weterings 
hoopt nog wel op een super-
vondst. „In Wanssum, waar een
rondweg wordt aangelegd, zou
een Romeinse villa liggen. Als we
die vinden...”

Archeologisch onderzoek bij 
vindplaats 9 in Broekhuizen-
vorst, waar de resten van een 
middeleeuwse oven zijn aange-
troffen.  FOTO BAAC BV
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