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Samenvatting 

Grontmij Nederland B.V. heeft in opdracht van de gemeente Roermond, in januari 2012 een 
Inventariserend Veld Onderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in het plan-
gebied Wilhelminasingel, ter hoogte van de Cattentoren in verband met infrastructurele werken 
aan de Wilhelminasingel. 
 
In het plangebied ligt een wallichaam waarin funderingsresten worden verwacht van de voorma-
lige stadsmuur. Het veldonderzoek heeft deze verwachting bevestigd. In het wallichaam zijn in 
twee proefsleuven de funderingsresten van de voormalige stadsmuur aangetroffen bestaande 
uit mergelblokken. Waarschijnlijk is het wallichaam en het fundament in noordelijke richting 
(meer) afgegraven omdat in de zuidelijke werkput het fundament uit acht lagen mergelblokken 
bestond en in de noordelijke gelegen werkput 1 uit zes lagen terwijl de onderkant van het fun-
dament zich op hetzelfde niveau bevindt op circa 27,10 m+NAP.  
Het onderzoek heeft verder aangetoond dat eerst het wallichaam is opgeworpen waarna ver-
volgens het fundament is geconstrueerd. Hieruit blijkt dat het wallichaam integraal deel uitmaakt 
van de verdedigingswerken van Roermond. Tevens werd in het profiel van de wal een grond-
spoor herkend dat geïnterpreteerd wordt als een voorganger van de stadsmuur. Het betreft een 
eenvoudige aarden wal die mogelijk in de 14e eeuw is aangelegd. Aan de voet van deze wal is 
een grondspoor herkend dat als een gracht wordt geïnterpreteerd. Onduidelijk is of deze gracht 
is ontstaan tijdens de aanleg van de eerste omwalling van zand of tijdens de aanleg van de 
stadsmuur eind 14e eeuw. Waarschijnlijk gaat het om één van de twee droge grachten die deel 
uitmaakten van de verdedigingswerken van Roermond. De gracht is opgevuld met mergelpuin 
waarschijnlijk afkomstig van de stadsmuur die begin 18e eeuw werd vernietigd tijdens het beleg 
van Menno van Coehoorn. Na vernietiging van de stadsmuur is deze niet meer heropgebouwd 
omdat door het gebruik van kanonnen, stadsmuren overbodig werden en diende het wallichaam 
voortaan als verdedigingswerk. Sindsdien is het wallichaam niet veel veranderd. Wel is er in de 
19e of 20e eeuw zwarte grond (tuinaarde) op aangebracht ter bevordering van de plantengroei.  
 
Aanbevolen wordt het wallichaam voor zover dit nu nog rest, te behouden en die delen van het 
wallichaam welke zijn vergraven te reconstrueren.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
 
In opdracht van de gemeente Roermond heeft Grontmij Nederland B.V. in januari 2012 een In-
ventariserend Veld Onderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in het plange-
bied Wilhelminasingel te Roermond, gemeente Roermond.  
Aanleiding tot uitvoering van het onderzoek vormen de voorgenomen werkzaamheden in een 
gebied met een cultuurhistorische waarde waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. In het 
kader van het vergunningenstelsel dient een archeologisch rapport te worden overlegd waarin 
de archeologische waarde van het terrein, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders 
in voldoende mate is vastgesteld. 
 
Het IVO-P heeft tot doel het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische ver-
wachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek door middel van waarnemingen in het 
veld, waarbij (extra) informatie wordt verkregen over bekende en/of verwachte archeologische 
waarden binnen een onderzoeksgebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, 
de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische 
waarden.  
 
Naar aanleiding van de resultaten van het IVO-P kan in het kader van de AMZ (Archeologische 
Monumenten Zorg)1, één van de volgende aanvullende voorschriften worden opgelegd: 

• de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische 
waarden in de bodem kunnen worden behouden;  

• de verplichting tot het doen van opgravingen.   
 
1.2 Onderzoeksopzet en richtlijnen 
 
Het archeologisch onderzoek bestond uit een inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven (IVO-P). Voorafgaand aan het IVO-P is een bureauonderzoek uitgevoerd.2  De 
resultaten van dit bureauonderzoek zijn opgenomen in Hoofdstuk 2 van dit rapport. Aansluitend 
is een Programma van Eisen3 opgesteld ten behoeve van de uitvoer van het IVO-P.  
De resultaten van het IVO-P zijn uiteindelijk opgenomen in Hoofdstuk 3 van onderhavig rapport. 
In Hoofdstuk 4 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 
 

                                                                  
1 Sterk vereenvoudigd kent de AMZ-cyclus vier opeenvolgende en nauw samenhangende fasen. De eerste fase behelst 
de inventarisatie (bijvoorbeeld kartering) en documentatie van archeologische waarden: waar in de bodem is wat aan-
wezig? In de tweede fase wordt aan de hand van een reeks heldere criteria vastgesteld welke waarde de gekarteerde 
resten hebben, zodat op basis van geëxpliciteerde normen vervolgens een selectie kan worden gemaakt: welke resten 
verdienen het behouden te worden (in- of ex-situ) en welke mogen ongezien verloren gaan? In de derde fase wordt het 
behoud vormgegeven van de gewaardeerde en geselecteerde resten: is het mogelijk om de archeologische resten in de 
bodem te behouden of moeten ze –bijvoorbeeld onder druk van ruimtelijke ontwikkelingen– opgegraven worden? In het 
eerste geval moet worden vastgesteld hoe bescherming in situ (instandhouding) wordt vormgegeven, in het tweede 
geval hoe de opgraving moet worden uitgevoerd en uitgewerkt. In de vierde en laatste fase van de AMZ-cyclus worden 
tenslotte de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 'opgewerkt' tot nieuwe kennis over de Nederlandse geschiedenis. 
Deze kennis op haar beurt vormt weer de inbreng voor de eerste procesfase.  
2 Geraeds, 2011 
3 Geraeds, 2011 
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Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA).4  
 
De uitvoeringsprocedures van Grontmij Nederland B.V. zijn goedgekeurd door het College voor 
de Archeologische Kwaliteit (CvAK). 
 
1.3 Beleidskader  
 
Sinds 1 september 2007 is de herziene Monumentenwet 1988 van kracht. Middels de ‘Wet op 
de archeologische monumentenzorg’ (Wamz) is hiermee het verdrag van Malta binnen de Ne-
derlandse wetgeving geïmplementeerd. Het verdrag van Malta, ook wel Conventie van Valletta 
genoemd, beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. De-
ze wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de 
ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van archeologische onderzoeken. De belangrijkste 
veranderingen als gevolg van deze nieuwe wetgeving betreffen: 
• het streven naar behoud en bescherming van archeologische waarden in de bodem; 
• de archeologische monumentenzorg wordt een geïntegreerd onderdeel van het ruimtelijk 

ordeningsproces; 
• de kosten van archeologische werkzaamheden komen in principe voor rekening van de ini-

tiatiefnemer van bodemveroorzakende activiteiten (principe van ‘veroorzaker betaalt’).  
In de monumentenwet is tevens vastgelegd dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 
omgang met archeologische waarden binnen haar gemeentelijk grondgebied. 
Daarom dient de gemeente een eigen archeologiebeleid te voeren, waaruit blijkt dat de 
gemeente alle belangen heeft gezien en afgewogen. Het Rijk verwacht dat elke gemeente een 
eigen beleid voert dat recht doet aan de uitgangspunten van de nieuwe wetgeving. Veel ge-
meenten hebben daarop besloten een archeologische beleidsadvieskaart op te stellen. Zo ook 
de gemeente Roermond. Deze kaart maakt deel uit van de archeologieatlas voor de gehele 
gemeente Roermond. 5 Deze atlas vormt de basis voor het Roermondse archeologiebeleid dat 
transparant is voor burgers en investeerders en verantwoord omgaat met het ondergrondse 
erfgoed. Dit beleid is in 2008 vastgelegd in de Nota archeologie. In 2011 heeft een actualisering 
van de Nota archeologie uit 2008 plaatsgevonden in de vorm van de Nota archeologie 20116, 
die de nota uit 2008 vervangt. In de nota 2011 staan de hiernavolgende richtlijnen opgenomen. 
 
De basis om te beoordelen of in bepaalde gevallen al dan niet archeologisch onderzoek nood-
zakelijk en verplicht is, wordt gevormd door de hoogte van de verwachting of bij de geplande 
werkzaamheden archeologische waarden bedreigd worden. Deze verwachtingen zijn geïnven-
tariseerd in de archeologieatlas ‘Archeo-landschappelijk knooppunt gemeente Roermond’ uit 
2008. Gebruikmakend van de gegevens uit de atlas is een bij de Monumenten- en archeologie-
verordening 2011 behorende Beleidskaart archeologie samengesteld. Op deze kaart wordt on-
derscheid gemaakt tussen drie categorieën van gebieden: historische kernen, gebieden met 
een hoge archeologische verwachting en overige gebieden. In bestemmingsplannen worden 
deze categorieën vertaald naar ‘waarde archeologie’ en ‘waarde archeologie – historische kern’. 
De op basis van de Monumentenwet beschermde archeologische monumenten blijven hier bui-
ten beschouwing omdat het beleid met betrekking tot deze monumenten, bepaald wordt door 
het rijk. In de nota 2011 wordt archeologisch onderzoek onderscheiden in drie fases: 
1. het vooronderzoek. Deze fase bestaat uit een bureauonderzoek, eventueel aangevuld 

met een booronderzoek. Deze fase dient er toe om, nauwkeuriger dan met behulp van de 
archeologische verwachtingenkaarten uit de archeologieatlas, vast te stellen wat de ar-
cheologische verwachting is. Voor archeologisch vooronderzoek bestaat een subsidie-
mogelijkheid op basis van de Monumenten- en archeologieverordening 2011; 

2. vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuvenonderzoek. Deze fase dient er toe om vast 
te stellen of de archeologische verwachting, zoals die uit het vooronderzoek is gebleken, 
juist is. Hiermee wordt voorkomen dat direct wordt overgegaan tot een dure archeologi-
sche opgraving; 

                                                                  
4 KNA versie 3.2, 2010 
5 RAAP rapport 1741, Archeo-landschappelijke knooppunt gemeente Roermond. Een archeologieatlas.  
6 Roermond 2011 
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3. vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische opgraving. In deze fase wordt in 
het totale gebied waar grondwerkzaamheden zullen plaatsvinden en waarvoor een ar-
cheologische verwachting is vastgesteld, ‘opgegraven’. 

 
Archeologisch onderzoek in de vorm van een begeleiding, zal uitsluitend worden toegestaan 
wanneer er om technische redenen geen andere mogelijkheid is. 
 
Of een vooronderzoek moet plaatsvinden, kan worden vastgesteld aan de hand van de regel-
geving in de Monumenten- en archeologieverordening 2011 of in het vigerende bestemmings-
plan.  
Bepalend voor een antwoord op de vraag of archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is, zijn 
de volgende variabelen: 
• archeologische verwachting (ligging binnen een gebied aangewezen voor ‘waarde  
• archeologie’ of ‘waarde archeologie – historische kern’); 
• eerdere verstoring van de bodem; 
• gebruik van bestaande funderingen; 
• diepte van de werkzaamheden; 
• oppervlak van de werkzaamheden; 
• oppervlak van het plangebied; 
• nabijheid van een beschermd archeologisch monument; 
• binnen of buiten de bebouwde kom. 
 
Of een vervolgonderzoek moet plaatsvinden, wordt beoordeeld aan de hand van de resultaten 
van het vooronderzoek en in tweede instantie aan de hand van de resultaten van een proef-
sleuvenonderzoek. Bij de beoordeling van de vraag of vervolgonderzoek moet plaatsvinden, 
worden de volgende criteria betrokken: 
• de onderzoeksthema’s. In voorkomende gevallen kan het college, naar aanleiding van de 

resultaten van archeologisch vooronderzoek, besluiten dat archeologisch vervolgonderzoek 
noodzakelijk is. Om de wetenschappelijke relevantie bij de besluitvorming te kunnen be-
trekken, is een aantal historische onderzoeksthema’s benoemd. Deze thema’s hebben een 
gemeentebreed, regionaal of landelijk belang. Wanneer archeologisch vervolgonderzoek 
naar verwachting geen of weinig nieuwe kennis met betrekking tot een van deze thema’s 
zal opleveren, kan het college besluiten dit vervolgonderzoek niet verplicht te stellen. De 
onderzoeksthema’s zijn: 
1. de oudste bewoning en ontstaan van de verschillende kernen; 
2. rivieren in Roermond; 
3. infrastructuur, handel en defensie; 
4. locale productie, kunst en nijverheid; 
5. cultusplaatsen en religie; 

• eventuele ligging van een beschermd archeologisch rijksmonument of een gemeentelijk 
archeologisch monument binnen 50 meter van de geplande grondwerkzaamheden; 

• eerdere archeologische vondsten binnen 50 meter van de geplande grondwerkzaamheden; 
• de resultaten van eventueel eerder in de nabijheid verrichte archeologische onderzoeken. 
 
Volgens de beleidskaart archeologie7 maakt het plangebied deel uit van de historische kern van 
Roermond waardoor archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Meer specifiek heeft 
het plangebied deel uitgemaakt van de verdedigingswerken, te weten de stadsmuur,  van 
Roermond. Onderhavig onderzoek sluit dan ook aan op het door Roermond vastgestelde on-
derzoeksthema defensie. 
 
 
 
 
De Provincie Limburg heeft verspreid over de provincie Limburg, 15 zogenaamde Provinciale 
archeologische aandachtsgebieden aangewezen, die een representatief en relatief gaaf deel 
van de verschillende Limburgse cultuurlandschappen vormen met een groot potentieel aan ar-

                                                                  
7 Monumenten en archeologie verordening Roermond, 2011 
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cheologische waarden.8 Voor het behoud en onderzoek van archeologische waarden in deze 
gebieden zet de provincie Limburg zich extra in.  
 
Dit betekent niet dat de gebieden die buiten de aandachtsgebieden vallen, niet waardevol zijn. 
Indien een plangebied deel uit maakt van een provinciaal archeologisch aandachtsgebied, is de 
provincie het bevoegd gezag. Dit betekent dat de provincie archeologische rapporten en PvE’s 
toetst.  
Het onderhavige plangebied maakt geen deel uit van een provinciaal archeologisch aandachts-
gebied. 
 

                                                                  
8 Gaauw, 2008 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Doel en methode 
 
Voorafgaand aan het IVO-P heeft een bureauonderzoek plaatsgevonden met als doel het ver-
werven van informatie aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte archeo-
logische waarden, binnen een omschreven gebied. Het resultaat is een standaardrapport met 
een gespecificeerde verwachting, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten 
aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek.  
 
In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
• bepalen van het onderzoekskader (aanleiding onderzoek en begrenzing plangebied);  
• het vaststellen van het huidige en historische gebruik van het plangebied en naaste omge-

ving door het raadplegen van de beheerder/eigenaar van de grond en/of de opdrachtgever 
en de door hen overgedragen gegevens;  

• het vaststellen van de toekomstige inrichting van het plangebied; 
• het bepalen van de landschappelijke (geologische en bodemkundige) kenmerken aan de 

hand van bestudering van de bodem-, geologische en geomorfologische kaarten;  
• het bestuderen van historische kaarten;  
• het raadplegen van literatuur en luchtfoto’s; 
• het inventariseren van gegevens uit het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort; 
• het raadplegen van de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van Nederland; 
• het raadplegen van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW);  
• overleg met de plaatselijke (amateur)archeoloog c.q. Heemkundevereniging. 
 
2.2 Plan- en onderzoeksgebied; toekomstig gebruik (LS01) 
 
2.2.1 Plan- en onderzoeksgebied 
De Wilhelminasingel vormt de noordoostelijke begrenzing van het centrum van Roermond. Het  
plangebied staat afgebeeld op kaartblad 58D van de topografische kaart van Nederland (schaal 
1:25.000) en ligt binnen de vier RD-coördinaten: X 197238 Y 356756, X 197262 Y 356757, X 
197310 Y 356660 & X 197318 Y 356668. Het perceel is kadastraal bekend onder nummer D 
5023 en bekend onder het toponiem Wilhelminasingel.  
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Afbeelding 1: Topografische ligging plangebied Wilhelminasingel (n het blauw weergegeven). Inzet ligging 
Roermond in Nederland. 
  
2.2.2 Toekomstig gebruik  
In het plangebied Wilhelminasingel schuiven trottoir en fietspad circa 2 m het plantsoen (talud) 
in vanwege de uitbreiding van de rijbaan. Het talud wordt afgegraven tot 2,5 m achter de huidi-
ge ligging van het trottoir tot een diepte van circa 25 cm. Tussen de achterzijde van het nieuwe 
trottoir en het talud wordt een grondkerende constructie aangebracht in de vorm van een ver-
kleind talud. Tevens moeten twee lichtmasten verplaatst worden; deze komen direct voor het 
verkleinde talud. Dit talud ligt tegen het Rijksmonument Cattentoren met bijbehorend stuk 
stadsmuur aan.  
 
2.3 Beschrijven huidig gebruik (LS02) 
 
Het plangebied was in gebruik als fietspad, trottoir en talud. Zie afbeeldingen 3 en 4. 
 



Vooronderzoek 
 

 
310443/RM/GAR1276, revisie D

Pagina 12 van 59
 

 
Afbeelding 3: Foto van het plangebied Wilhelminasingel in zuidelijke richting. 
 

 
Afbeelding 4: Foto van het plangebied Wilhelminasingel. Genomen in noordelijke richting. 
 
2.4 Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03) 
 
Het beschrijven van de historische situatie dient meerdere doelen. Er wordt archeologisch in-
houdelijk gekeken of eventueel sprake is van historische bebouwing, mogelijke vaarwegen 
en/of subrecent gebruik, waarbij vastgesteld moet worden of sprake is van verstoringen (bij-
voorbeeld ontgrondingen, stortingen en verhardingen).  
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Het plangebied heeft in het verleden deel uitgemaakt van het verdedigingssysteem van de stad 
Roermond.9 Onderhavig onderzoek richt zich dan ook op de verdedigingswerken, in hety bij-
zonder de stadsmuur.  
 
Ontwikkeling van de verdedigingswerken van Roermond  
Het is zeer aannemelijk dat de oudste omwalling van Roermond van voor de verwoesting van 
de stad in 1213 door Koning Otto van Duitsland dateert. De graven Van Gelre wisten vanaf het 
begin van de 12e eeuw met wisselend succes hun gebied regelmatig uit te breiden onder ande-
re richting Maas. Zo kwam ook de strategische plek waarop later Roermond is ontstaan (nabij 
een kruising van een belangrijke land- en waterweg), in hun bezit. De kleine nederzetting die 
daar ontstond, zal als oudste beschermingsvorm een aarden wal gehad hebben met daarop 
een palissade (een uit een rij van aangepunte palen gebouwde verdedigingsgordel) waarin 
poorten zijn opgenomen, aanvankelijk voornamelijk in hout uitgevoerd.  
Nadat de Duits Roomse koning Otto van Brunswijk, beter bekend als Otto IV, in 1213 de dan 
bestaande nederzetting (de door een kroniekschrijver genoemde "villa optima") verwoest had 
vanwege de in zijn ogen steeds maar toenemende macht van de Geldersen, liet de graaf van 
Gelre planmatig een nieuwe (grotere) nederzetting aanleggen met een stenen ommuring, 
marktplaats en straten die vanaf de markt neerwaarts liepen richting de rivier de Roer om drei-
ging van buitenaf in de toekomst te voorkomen. Allengs verwierf de nederzetting stadsrechten. 
In de 14e eeuw besloot Graaf van Gelre, die zich inmiddels hertog mocht noemen, de hoofd-
bedding van de Maas te verleggen ter promotie van de handel binnen de stadsmuren. De Maas 
die eerst ter hoogte van Horn stroomde, werd nu, door een doorgraving bij het dorp Ool (ten 
zuiden van Roermond) tussen 1338 en 1342, dichter naar de stadsmuur geleid. Na deze ver-
legging bleek de noordwestelijke "punt" (waar Roermond als eerste nederzettinkje begon: het 
Castrum Buitenop) te kwetsbaar voor aanvallen van vijandige legers. Daarom werd die "punt" 
afgegraven en rondom de gehele, inmiddels buiten de (eerste) muren gegroeide, stad een 
(ver)nieuw(d)e stenen muur aangelegd (de zogenaamde tweede omwalling). Omstreeks 1550 
had de stadsmuur het verloop van de tegenwoordige singels en bestond het gehele verdedi-
gingswerk uit 24 torens en tien poorten. Het had een lengte van 2895 meter. Vier poorten 
vormden de belangrijkste toegangswegen tot de stad. De Venlose Poort (een dubbelpoort!), de 
Maasnielderpoort, de Kapellerpoort of Zwartbroekpoort, waardoor de handelsroute vanuit Aken 
en Heinsberg de stad binnenkwam en de dubbele Brugpoort voor de handelslieden die vanuit 
het zuiden en westen de stad naderden. Kleinere poorten waren onder meer de Kraanpoort of 
Inopperpoort die leidde naar de stadskraan, de St. Janspoort of Koepoort, waardoor het vee 
naar de stadswei werd gedreven en de Spoelpoort die toegang gaf tot een plek aan de 
St. Jansmaas (een oude Maas-/Roerarm) waar het laken en de wol gewassen werd. De Molen-
poort of Ezelspoort functioneerde als doorgang naar het belangrijke middeleeuwse industriege-
bied aan de Roer (watermolens). De stadsmuur werd ongeveer om de honderd meter door een 
toren gemarkeerd. Meestal bevonden zich op die torens wachtposten. De omgrachting van de 
stad werd vanaf de Cattentoren in het Noorden langs de oost- en zuidzijde van de stad naar de 
Ezelspoort in het zuidwesten gevormd door een dubbele droge gracht, vanaf de Ezelspoort tot 
de Kraanpoort door de Roer die als natte gracht fungeerde en een Maas-/Roerarm aan de 
noordzijde van de stad. Door de steeds grotere kracht van vuurwapens tegen het einde van de 
Middeleeuwen vonden er steeds aanpassingen plaats met het oog op optimale verdediging. Zo 
werden een tiental van de in totaal vierentwintig torens later (na 1568) van hun spits ontdaan 
"afgeplat" om er geschut op te kunnen plaatsen. In die tijd ging men er ook toe over om aarden 
wallen op te werpen (in Roermond ook aan de binnenzijde van de wal!) en volgde, vanaf die 16e 
tot en met de 18e eeuw, de aanleg van een ingewikkeld systeem van bastions, ravelijnen en wat 
daar meer bij hoorde. In 1782 besloot keizer Jozef II tot opheffing van de vesting Roermond. Hij 
beval daarbij tevens de vestingwerken te slechten. Met het "puin" werden de grachten opge-
vuld. Niet alles werd toen ontmanteld. De Franse bezetters lieten de resterende vestingwerken 
voor wat ze waren, maar na hun vertrek, zette men de systematische afbraak van vestingwer-
ken en stadsomwalling voort. Vooral tussen 1830 en 1843 is flink gesloopt, ook al in het kader 

                                                                  
9 Een singelgracht, singel of vest(e) is een water rond een binnenstad, een overblijfsel van de verdedigingsgracht van 
een vestingstad. Een singel heeft, in tegenstelling tot grachten in binnensteden, doorgaans geen gemetselde kademu-
ren, maar schuin aflopende walkanten 
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van een soort werkverschaffing. Zo verdween in 1842/1843 het laatste zichtbare gedeelte van 
de middeleeuwse stadsmuur. Waar eens de grachten liepen werden aan het einde van de 19de 
eeuw de huidige singels aangelegd.10 
 
Volgens Linssen11 is het aannemelijk dat de oudste stadsmuur (of in ieder geval grote delen 
ervan) reeds rond 1300 de laat-middeleeuwse stad Roermond omsloot. In het midden van de 
16e eeuw wordt Roermond in ieder geval volledig omsloten door de stadsmuur, zoals zichtbaar 
is op de plattegrond van Roermond en omgeving uit 1554 door Jacob van Deventer. Op de 
kaart uit 1819 is de positie van de stadsmuur vrij nauwkeurig aangegeven.  
 
Voor het plangebied zijn de volgende historische kaarten geraadpleegd.  
• de kaart van Jacob van Deventer. Deze heeft in opdracht van Koning Philips 2 in 1560 on-

geveer 260 steden in kaart gebracht. Uiteindelijk zijn er 223 plattegronden bewaard geble-
ven, waarvan 116 gelegen binnen onze huidige landsgrenzen. Deze plattegronden worden 
gezien als de allereerste topografische stadskaarten van Nederland. De kaarten van Jacob 
van Deventer behoren weliswaar tot de oudste kaarten die van Nederlandse steden zijn 
gemaakt echter de betrouwbaarheid is discutabel; 

• de kaart van Braun en Hogenberg uit 1581. Deze kaart maakt deel uit van de stedenatlas 
die Braun en Hogenberg in 1572 in Keulen uitbrachten. Het boek is ontstaan tussen 1572 
en 1618 en bevat 546 kaarten en stadsgezichten van alle belangrijke steden in Europa en 
steden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Ruim honderd kunstenaars en cartografen heb-
ben meegewerkt aan deze atlas, die niet alleen plattegronden van steden laat zien maar 
ook afbeeldingen van mensen in hun plaatselijke klederdracht, schepen en topografische 
afbeeldingen van stad en land. De atlas was bedoeld als gids voor de in 1570 verschenen 
wereldatlas Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius die een aantal bladen voor zijn 
wereldatlas gebruikt heeft; 

• de kaart van Herman Janssen. Deze kaart dateert uit 1671. Op de kaart zijn middels de ro-
de kleur van de daken, de huizen aangegeven die door de grote stadsbrand van 1665 zijn 
verwoest. De huizen met de blauwe daken zijn gespaard gebleven; 

• de Ferrariskaart uit 1777. De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 
275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden en het 
Prinsbisdom Luik. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de 
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Neder-
landen; 

• de kaarten van Tranchot en von Müffling uit 1803-1820. De Tranchotkaarten zijn een reeks 
topografische kaarten die aan het begin van de 19e eeuw door Frankrijk onder leiding van 
de Franse cartograaf Jean Joseph Tranchot, van het gebied tussen de Maas en de Rijn (de 
vier door Frankrijk geannexeerde gebieden) tussen 1801 en 1814 zijn gemaakt (de Lim-
burgse kaarten werden tussen 1802 en 1807 opgenomen). Na de dood van Tranchot in 
1815 werd de topografische opname van het Rijnland van 1815 tot 1828 in opdracht van 
Pruisen voortgezet door Karl von Müffling;   

• de Kadasterkaart uit 1811-1832. Roermond, Limburg, sectie D, blad 01; 
• de Bonnekaart uit circa 1900; 
• de prekadasterkaart uit 1906. De kaart is gebaseerd op de kadastrale kaart uit 1811-1832, 

echter met weergave van de stadsmuur en de situatie weergevend zoals deze was in 1819. 
De kaart is vervaardigd door het Kadaster en wordt daardoor zeer betrouwbaar geacht. 
Waarop de ligging van de stadsmuur is gebaseerd, is echter onduidelijk aangezien deze op 
de kadastrale kaart uit 1811-1832 slechts gedeeltelijk staat afgebeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
10 www.rura.nl 
11 Linssen, 1965, pag. 106 
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Binnen het plangebied bevinden zich de resten van de stadsmuur van Roermond. Uit archief-
onderzoek is gebleken dat de noordoostelijke hoek van de stadsommuring tussen 1388 en 
1400 na Chr. moet zijn aangelegd. Kort voor 1400 heeft er een stadsuitbreiding plaatsgevonden 
waarbij de Cattentoren is ontstaan.12 De benaming Cattentoren komt waarschijnlijk van een ter 
hoogte van de toren, verbreding van de muur of de ophoging achter de muur vlakbij genoemde 
toren met het doel daarop geschut te plaatsen. De 'kat' was onder andere een soort kanon.13 
 
Gerard van de Garde (gespecialiseerd in de geschiedenis van Roermond) heeft op de website 
www.historieroermond.nl een artikel geplaatst over de stadsuitbreiding en stadsommuring in 
Middeleeuws Roermond. De heer Van de Garde komt in dit artikel tot de conclusie dat in de 14e 
eeuw er mogelijk kort na elkaar, twee stadsuitbreidingen in oostelijke richting hebben plaatsge-
vonden: één ergens voor 1376 (1326?) en één in of kort na 1388. Bij de laatste is de noord-
oosthoek van de stadsommuring ontstaan waarvan ook het plangebied deel uit maakt.14 
 
Volgens de kaart uit 1554 zou zich tussen de Venlose poort en de Cattentoren nog een ge-
bouw, waarschijnlijk een toren, hebben bevonden. Op de kaart staat verder een dubbele gracht 
afgebeeld ter hoogte van de huidige Wilhelminasingel.  
Op de kaart uit 1581 is dit gebouw tussen de Venlose Poort en de Cattentoren niet afgebeeld. 
Wel is de dubbele gracht zichtbaar. 
Op de kaart uit 1671 is de dubbele gracht verdwenen en is een bastion zichtbaar. De stadsmuur 
en Cattentoren zijn wel afgebeeld, evenals een gracht aan de voet van de noordelijke stads-
muur.  
Op de kaart uit 1777 is de Cattentoren verdwenen. De dubbele gracht is wel nog zichtbaar. 
Het verdwijnen van de Cattentoren heeft te maken met de oorlog tussen Frankrijk en de Neder-
landen die in 1702 uitbrak. De Fransen die in Roermond waren ingekwartierd, legden redoutes 
en bastions aan om de vestingwerken te moderniseren. Echter dit bleek allemaal vergeefse 
moeite. De anti-Franse alliantie die onder bevel stond van Menno van Coehoorn, concentreerde 
zijn aanval op de zwakste plek in de Roermondse verdediging: de noordrand van de stad. Die 
werd alleen beschermd door de middeleeuwse stadsmuur en de Sint-Jansmaas, een ooit mach-
tige Maasarm die de laatste decennia was verschrompeld tot een stroompje. Vestingwerken 
zoals bastions, ravelijnen en lunetten ontbraken daar vrijwel. De drassige stadswei, aan de 
overkant van de Sint-Jansmaas, bood wel wat aanvullende bescherming, maar Van Coehoorn 
beschoot de stadsmuren met het zogenaamde Coehoornmortier. Na een dag beschietingen 
waren er een paar grote bressen in de stadsmuren geschoten. Roermond was niet langer ver-
dedigbaar en de Fransen capituleerden. Een groot deel van de afgevuurde granaten en kogels 
was neergekomen rond de Cattentoren. Van de Cattentoren bleven eigenlijk alleen de recht-
hoekige achterkant over, de zogenaamde keel. Omdat Middeleeuwse stadsmuren met hun to-
rens en poorten hun functie sinds de 16e eeuw grotendeels hadden verloren, werden beschadi-
gingen daarom vaak niet hersteld. Dat lot trof ook de in 1702 in puin geschoten Cattentoren. 
Wat ervan over was, werd provisorisch dichtgemetseld. Wat overbleef was het tegen de toren 
aangebouwde Heksenhuuske, van oorsprong misschien een wachthuisje of munitieopslag, ech-
ter concrete aanwijzingen daarvoor ontbreken. Opmerkelijk is dat het Heksenhuuske op geen 
enkele kaart voor 1702 is afgebeeld hoewel het blijkens de gebruikte bakstenen, uiterlijk in de 
16e eeuw moet zijn gebouwd.15 16Het heksenhuuske is een eenvoudig grof gebouw waarvan het 
oudste deel de oostelijke stadsmuur met torenaanzet is, die in drie fases is ontstaan in de 14e 
eeuw. De basis van de zuidelijke muur van het Heksenhuuske wordt gevormd door een muurtje 
van bakstenen eveneens daterend uit de 14e eeuw. In de 16e eeuw is de noord- en westmuur 
gebouwd en werd de daardoor ontstane ruimte overdekt met een tongewelf. Eveneens in de 16e 
                                                                  
12 www.rura.nl 
13 www.rura.nl 
14 Van de Garde  
15 www.rura.nl 
16 Voor zuidoost Nederland is er nooit onderzoek gedaan naar datering van bakstenen zoals dat in West Nederland en 
Vlaanderen wel is gedaan. . Duidelijk is wel dat de resultaten van dit onderzoek niet opgaan voor zuid-oost Nederland. 
De datering die RURA vermeld en gebaseerd is op het onderzoek van Gruber  uit 2000 is daarmee discutabel. Omdat 
onderhavig onderzoek zich echter niet richt op het Heksenhuuske en of Cattentoren zal hier verder niet op worden in-
gegaan temeer omdat dit voor  onderhavig onderzoek van minder belang is.. 
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eeuw is de uit de 14e eeuw daterende zuidelijke muur opgemetseld tot aan dit gewelf zodat het 
geheel werd afgesloten. De vloer van het Heksenhuuske is bedekt met bakstenen waarin zich 
een afwateringsput en een gootje bevindt (zie afbeelding 9).17 Op het Heksenhuuske verrees 
(waarschijnlijk in de 19e eeuw) een theekoepeltje. Dit achthoekige koepeltje is in de loop van de 
20e eeuw verdwenen. Bij twee verbredingen van de N280 (Wilhelminasingel-noord) in 1940 en 
rond 1985 is het restant van de Cattentoren en het Heksenhuuske steeds verder aangetast ge-
raakt. Uiteindelijk is het fietspad dwars over de ruïne van de Cattentoren heen geleid. De muur 
van de keel werd afgebroken tot aan een halfrond lopende baksteenmuur, die vermoedelijk be-
gin 18e eeuw is gemetseld ter afdekking van de torenruïne. In 1996 is de halfrond lopende bak-
steenmuur door de invloed van het passerende verkeer losgetrild en naar beneden gestort.18 
Tegenwoordig is het Heksenhuuske gerestaureerd en is de plattegrond van de Cattentoren in 
het trottoir afgebeeld. 
Op de kaart uit 1803-1820 is nog een aanzet van de Cattentoren zichtbaar. Ook de stadsmuur 
is nog zichtbaar evenals de restanten van de vestingwerken die werden aangelegd in 1706 na 
de verovering van Roermond door de Republiek der verenigde Nederlanden. De dubbele gracht 
is echter verdwenen. 
Op zowel de kaart uit 1819 als de kaart uit 1811-1832 is de stadsmuur nog afgebeeld met wat 
lijkt op het restant van de Cattentoren. Op de kaart uit 1819 is zelfs de Venlose Poort nog afge-
beeld. Op de kaart uit 1900 is zowel de stadsmuur als de Venlose Poort niet meer afgebeeld. 
Wel is iets wat lijkt op een wal afgebeeld. 
Op afbeelding 8 is het restant van de westelijke stadsmuur afgebeeld. Het betreft de zoge-
naamde Urselinewal, die liep vanaf de hoek van de Cattentoren tot aan de St. Janspoort. De 
juiste datering van de foto kon niet worden achterhaald maar zal naar verwachting uit circa 
1900 dateren. Tot 1926 waren tussen de Cattentoren en de Sint-Jansstraat tientallen bogen van 
de fundering van de stadsmuur te zien. In 1910 zijn deze onderzocht door de architect 
dr. P.J.H. Cuypers. In 1926 werd de Maasbrug verhoogd met het oog op de steeds grotere bin-
nenschepen. Het gevolg was dat de tram een lange, geleidelijke helling nodig had om met vol-
doende snelheid de nieuwe brug te kunnen 'nemen'. Die helling strekt zich uit tot voorbij de Cat-
tentoren. Door de ophoging is de op afbeelding 8 duidelijk herkenbare steilrand verdwenen en 
het noordelijke stuk stadsmuur niet langer te zien. In 1940 en rond 1985 is de weg naar de 
Maasbrug (nu de N280 genaamd) verbreed. Toen zijn de resten van de stadsmuur vrijwel zeker 
beschadigd; het is onduidelijk wat nog rest van de stadsmuur.  
Op de derde foto van afbelding 8 is de zogenaamde Miliardsberg te zien met daarop het thee-
huisje. De Miliardsberg is vernoemd naar de familie Miliard. Vader en daarna zoon Miliard wa-
ren in de 19e eeuw notaris en hadden hun woning in het huidige landbouwhuis (LLTB gebouw) . 
Het theehuisje is volgens de begeleidende tekst van de foto gebouwd op een hoekbastion van 
de voormalige vestingwerken.19  
Resten van de oostelijke stadsmuur bevinden zich in de wal die parallel aan de Wilhelminasin-
gel ligt. Uit onderzoek van dit restant stadsmuur is gebleken dat er drie bouwfasen zijn te on-
derscheiden, die alle drie in de 14e eeuw gedateerd kunnen worden. In het Heksenhuuske be-
vindt zich een zware bakstenen poer oorspronkelijk bedoeld als fundament voor een van de 
steunbogen voor de stadsmuur en die ouder is dan het stuk stadsmuur dat direct aan de toren 
grenst. Het grootste deel van de oostelijke, in mergel opgetrokken stadsmuur, is eveneens ou-
der dan het stuk stadsmuur dat aan de toren grenst. De bakstenen poer is uiteindelijk niet meer 
gebruikt als basis voor één van de steunbogen van de muur; het onderste deel is gewoon in de 
grond blijven zitten. Aan de veldzijde van de stadsmuur is goed te zien dat de verschillende 
bouwfasen niet naadloos op elkaar aansluiten. De overgang is in de mergel precies te volgen. 
Het is vrijwel zeker dat als gevolg van de aanleg van een trap vanuit de Cattentoren naar de 
weergang boven op de muur, een stuk van de stadsmuur is afgebroken en opnieuw is opge-
metseld waardoor het jongste stuk muur afwijkt van de rest. Westelijk van de muur (aan de 
stadszijde) zijn een los muurtje en een brede fundering aangetroffen. Deze zijn gebouwd met 
dezelfde grote, 14e-eeuwse bakstenen waaruit ook de poer is opgetrokken. De functie van 
muurtje en fundering zijn onbekend (zie afbeelding 9).20 
                                                                  
17 www.rura.nl 
18 Naar Gerard van der Garde, www.historieroermond.nl 
19 Hovell tot Westerflier, 1968 
20 www.rura.nl 
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Afbeelding 5: Ontwikkeling van het deelgebied Wilhelminasingel volgens de historische kaarten. 
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Afbeelding 6: Het Heksenhuuske. In het trottoir is de plattegrond van de Cattentoren afgebeeld. 
 

 
Afbeelding 7: Contouren van de Cattentoren afgebeeld in het trottoir. 
 



Vooronderzoek 
 

 
310443/RM/GAR1276, revisie D

Pagina 19 van 59
 

 
 

 
 



Vooronderzoek 
 

 
310443/RM/GAR1276, revisie D

Pagina 20 van 59
 

 
 
Afbeelding 8: Driemaal zicht op de Urselinewal. De naam is ontleend aan het witte gebouw (foto 1 en 2), 
eertijds een klooster der Ursulinen, dat in de Franse tijd werd opgeheven.  Nu is er de LLTB gevestigd De 
bovenste twee foto’s zijn genomen in noordoostelijke richting vanaf de huidige N280. De derde foto is in 
zuidelijke richting genomen vanaf het huidige kruispunt N280-Wilhelminasingel. Op de derde foto is het 
theehuisje zichtbaar van de familie Milliard en is nog het restant van de Cattentoren zichtbaar die nu is 
opgenomen in het Heksenhuuske. Bron: Roermond in oude ansichten.  
 
In 2000 heeft BAAC in opdracht van RURA, een bouwhistorisch rapport opgesteld over de Cat-
tentoren. 21 BAAC beschrijft de eerste drie bouwfasen van deze toren als volgt: 
• fase 1: de stadsmuur aan de oostkant van de stad, opgetrokken uit mergel; 
• fase 2: een bakstenen poer onder de vloer van het huidige Heksenhuuske; 
• fase 3: de eigenlijke Cattentoren, met een trap die vanuit de toren door de oostelijke stads-

muur heen naar de weergang bovenop die muur voerde. Voor de aanleg van deze trap is 
een deel van de stadsmuur afgebroken en opnieuw weer opgebouwd. Aan de stadszijde 
werd daarbij een nieuwe spaarboog gebouwd, lager dan de andere, zodat er ruimte voor de 
trap ontstond. De trap, de daarmee corresponderende bouwnaad tussen de mergelblokken 
aan de veldzijde van de muur en de afwijkende spaarboog aan de stadszijde zijn duidelijk te 
zien. 
 

De fasen worden gedateerd in achtereenvolgens de eerste helft, het midden en het laatste 
kwart van de 14e eeuw. Anderzijds wordt aangegeven dat fase 2 mogelijk deel heeft uitgemaakt 
van fase 1 of in ieder geval deel heeft uitgemaakt van hetzelfde bouwplan. Voor fase 1 noemt 
men het jaar 1342, voor fase 3 het jaar 1388. 
 

                                                                  
21 Gruben, et al, 2000 
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Afbeelding 9: Huidige stand van zaken van het onderzoek in het gebied van de Cattentoren. Bron: 
www.rura.nl. 

 Groen links: zware bakstenen poer oorspronkelijk bedoeld als fundering voor een steunboog 
maar uiteindelijk hiervoor niet gebruikt, 14e eeuw, fase 1 (baksteen)   

 Groen midden: een los muurtje en een brede fundering(?)14e eeuw, fase 1 (baksteen)   
 Donker blauw: in mergel opgetrokken stadsmuur, 14e eeuw, fase 1B (mergel) 
 Blauwgroen: stadsmuur, 14e eeuw fase 2 (baksteen + mergel) 
 Lichtblauw: late middeleeuwen? (mergel) 
 Rood: noord- en westmuur van Heksenhuuske, 16e eeuw, fase 1 (baksteen) 
 Oranje: met baksteen gebouwd gebouwtje met afgeschuinde c.q. afgeronde hoeken. Functie ge-

bouw is onbekend, 16e eeuw fase 2 (baksteen) 
 Oranje Groene arcering: muurtje  waarvan de basis dateert uit de 14e eeuw en in de 16e eeuw is 

opgemetseld, zuidelijke muur Heksenhuuske, 14e eeuw fase 1 /16e eeuw, fase 2 (baksteen) 
 Geel gestippeld: 20e eeuw (baksteen) 
 Geel: 20e eeuw (baksteen) 
 Grijs: Wallichaam (aarde) 
 Stippellijn: Contouren Cattentoren en Urselinewal 
 A: afwateringsput 
 B: gootje. 

 
 
 
 
 

A

B
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2.5 Beschrijven bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en 
aardwetenschappelijke waarden (LS04) 

 
2.5.1 Bekende archeologische waarden 
Kennis omtrent de gekende archeologische waarden bepaalt mede de onderzoeksstrategie van 
vervolgactiviteiten. 
De bekende archeologische waarden zijn op de Archeologische Basisgegevens Kaart (een 
combinatiekaart met daarop aangegeven de indicatieve archeologische waarde, de AMK-
terreinen, de ARCHIS en vondstmeldingen, de onderzoeksmeldingen en de ligging van het 
plangebied) in bijlage 3 weergegeven. 
 
Tabel 1: Overzicht van archeologische perioden 

Periode Tijd 
Nieuwe Tijd 1500 na Christus – heden 
Late Middeleeuwen 1050 – 1500 na Christus 
Vroege Middeleeuwen 450 – 1050 na Christus 
Romeinse Tijd 12 voor Christus - 450 na Christus 
IJzertijd 800 – 12 voor Christus 
Bronstijd 2000 – 800 voor Christus 
Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5300 – 2000 voor Christus 
Mesolithicum (Midden Steentijd) 8800 – 4900 voor Christus 
Paleolithicum (Oude Steentijd) tot 8800 voor Christus 

 
Archeologische Monumenten Kaart (AMK) 
De AMK is een digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen 
in Nederland dat door de RCE, in samenwerking met de desbetreffende provincie, is opgesteld. 
Op de kaart staan terreinen met archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich op 
gegevens uit ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst aan een aan-
tal door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid en contextwaarde).  
Op de AMK maakte het plangebied deel uit van een AMK-terrein. Het betreft een terrein van 
hoge archeologische waarden bekend onder monumentnummer 16306. Dit is een terrein met 
daarop bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. Het gaat om de 
oude stadskern van Roermond. De naam Roermond komt van het Latijnse mundium, dat ver-
sterking of versterkte plaats betekent. Roermond wil zeggen: stad aan de Roer. In de Middel-
eeuwen schreef men Ruremunde of Roremunde. De plek waar Roermond nu ligt, is al eeuwen-
lang een belangrijk kruispunt. Al rond het jaar 1200 liep hier een weg van het Rijnland naar 
Brabant en Vlaanderen over de Roer en enkele kilometers verder naar het westen over de 
Maas. Vlak langs de Roer was op een lage heuvel, Buiten Op genaamd, een versterking ge-
bouwd, waar ene Dirk, die zich de voogd van Roermond noemde, tegen het jaar 1200 water- en 
wegtol vroeg van mensen die daar langs wilden. In ruil voor tol kregen de mensen bescherming. 
Bij Buiten Op begint na 1200 de bebouwing zich uit te breiden. Hier vestigden zich kooplieden 
en kleine handelaren, vissers en ambachtslui. In 1213 werd Roermond verwoest door Otto van 
Brunswijk, die in strijd was met Frederik van Hohenstaufen om het Duitse Rijk. Roermond stond 
toen aan de kant van Frederik. In 1214 leed Otto van Brunswijk een zware nederlaag tegen zijn 
rivaal Frederik. Dat gaf graaf Van Gelre de kans om het steunpunt Roermond aan de rivier te 
herstellen. Daartoe nam hij enkele maatregelen. Zo werd de stad in oppervlakte belangrijk ver-
groot, vooral in de oostelijke richting. Er kwam ook een markt en om de stad nog verder te laten 
groeien, bouwde de graaf een waag, een zoutmaat en een lakenhal en aan de rand van de stad 
stichtte hij een abdij. Het grondgebied van Roermond was eerst heel klein. Het omvatte het ge-
bied van de stad in enge zin. De meeste gebouwen waren van hout; vakwerkhuizen met lemen 
wanden. Er waren maar een paar stenen huizen, alleen de grotere kerken en kloosters waren 
helemaal uit steen opgetrokken. Als dakbedekking gebruikte men voornamelijk riet of stro. In 
1372 werd Roermond uitgebreid met het gebied van de schepenbank Zwartbroek ten zuiden en 
oosten van de stad en in 1425 met een deel van de schepenbank Hoembergen ten westen van 
de stad. Roermond kreeg toen de stadsgrenzen, die het tot 1939 zou houden. Op afbeelding 10 
is de stadsontwikkeling afgebeeld. Op de AMK zijn historische dorpskernen en clusters oude 
bebouwing als gebieden van hoge archeologische waarde aangegeven. Dit is op grond van het 
belang van deze locaties, waar de wortels van de huidige dorpen of steden kunnen liggen. De 
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begrenzing van deze kernen is gebaseerd op 19e-eeuwse en vroeg 20e-eeuwse kaarten. Bin-
nen deze contouren kunnen in de bodem resten van vroegmoderne en waarschijnlijk ook van 
Laat-Middeleeuwse (vanaf circa 1300 AD) bewoning aangetroffen worden. Ook sporen van ou-
dere bewoning kunnen aanwezig zijn. Bedacht dient echter te worden dat de bewoning in de 
Vroege- en Midden-Middeleeuwen (tot circa 1300 AD) een meer dynamisch karakter gehad kan 
hebben en dat de plaats en grens ervan niet per se hoeft samen te vallen met die van de latere 
bewoning.  
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Afbeelding 10: reconstructie van de uitbouw van de stad Roermond aan de hand van de op dit moment 
bekende historische en archeologische gegevens. Cartografie gebaseerd op de kopie uit 1906 van een 
kaart van het "prekadaster" uit 1819. Bron www.historieroermond.nl 
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ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS 2) 
ARCHIS is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Het be-
staat uit een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen 
in Nederland zijn opgeslagen, daterend van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd. 
Uit  het plangebied Wilhelminasingel zijn geen waarnemingen bekend. In een straal van circa 
75 m van het plangebied zijn drie waarnemingen bekend. 
Waarnemingsnummer 51035: op 11 juli 2002 en 21 juli 2003 heeft het ADC een archeologische 
begeleiding uitgevoerd bij bouwwerkzaamheden op deze locatie. Tijdens de eerste begeleiding 
zijn restanten van de fundering van de stadsmuur aangetroffen. De datering van deze muur is 
niet zeker. Op basis van de gebruikte harde specie wordt gedacht aan een vrij late datering. 
Aan de andere kant is dezelfde specie ook gebruikt voor een Middeleeuws deel van dezelfde 
muur. Bovendien lijken de gebruikte bakstenen, gelet op de afmetingen, uit de Late Middeleeu-
wen te stammen. Tijdens de tweede begeleiding is slechts een greppel aangetroffen. Deze 
greppel loopt evenwijdig aan de stadsmuur en bevat vondsten die gedateerd kunnen worden 
tussen circa 1350 en 1600/50. De aangetroffen resten betreffen een muurrestant, een greppel, 
een onbekend aantal fragmenten wit- en roodbakkend geglazuurd aardewerk, steengoed en 
vensterglas daterend uit de Middeleeuwen-Nieuwe tijd, Elmpter aardewerk en een baksteen uit 
de Late Middeleeuwen. 
Waarnemingsnummer 51037: ter hoogte van Huize Casimir heeft het ADC een booronderzoek 
uitgevoerd. Het betrof een inventariserend Veldonderzoek bestaande uit een bureauonderzoek 
en een booronderzoek op een locatie aan de noordoostzijde van Roermond, net buiten de oude 
binnenstad. Bij de bestudering van historische kaarten en literatuur is gebleken dat een deel 
van de geplande nieuwbouw zeer waarschijnlijk is gelegen ter hoogte van het bastion dat 
gelegen was voor de Venlose poort. Het hoogteverschil dat in het veld en op het Actueel Hoog-
tebestand Nederland is waargenomen, lijkt in verband gebracht te kunnen worden met dit  
bastion. Tevens wijst het booronderzoek op de aanwezigheid van een ophogingspakket in het 
zuidoostelijke deel van het plangebied. Voor het zuidoostelijke deel van het plangebied is de 
archeologische verwachting dan ook hoog, voor het noordwestelijke deel is deze verwachting 
laag. 
De verzamelde vondsten bestaan uit 1 metaalslak, 1 fragment roodbakkend geglazuurd aarde-
werk beide daterend uit de Middeleeuwen-Nieuwe tijd en fragmenten houtskool. 
Waarnemingsnummer 417414: ter plaatse van Huize Casimir heeft ADC een proefsleuvenon-
derzoek uitgevoerd. Tijdens het fysisch geografisch veldwerk zijn van de werkput drie profielop-
namen gemaakt. Tevens zijn in de bouwput rondom Huize Casimir twee profielen opgeschaafd 
en beschreven. De verzamelde vondsten betroffen 4 fragmenten Westerwald steengoed, twee 
fragmenten Siegburg steengoed, 4 fragmenten Raerens steengoed, 6 fragmenten Langerwehe 
steengoed. 
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Afbeelding: Bekende ARCHIS waarnemingen binnen een straal van 75 m.van het plangebied. Bron AR-
CHIS 2. 
 
Onderzoeksmeldingen 
Binnen 50 m van het plangebied Wilhelminasingel zijn acht onderzoeken uitgevoerd. 
Onderzoekmeldingsnummer 5131: betreft de melding van een archeologische begeleiding die 
ADC heeft uitgevoerd in 2002. Het betrof de begeleiding van het ontgraven van de stadsmuur 
tijdens aanleggen van een bouwput. Omdat documentatie van een deel niet mogelijk was, is dit 
op 12-07-2002 gedaan door de WAR (Werkgroep Archeologie Roermond). Leden van de WAR 
hebben  de wal en funderingen van de stadsmuur daterend uit de 14e eeuw ingemeten en gete-
kend. Resultaten van alle onderzoeken op deze locatie zijn terug te vinden in ADC rapport 273. 
Literatuur: Ostkamp, S., 2004: begeleiding Roermond Wilhelminasingel. ADC rapport 273. 
Het onderzoek van ADC heeft onder meer uitgewezen dat het hoogteverschil tussen stad en 
buitengebied vanaf de Cattentoren in de richting van de Venlose poort steeds geringer werd. Dit 
bleek uit de fundamentresten van de stadsmuur die werden aangetroffen. Zo bleek de onderzij-
de van de fundering van de stadsmuur in de richting van de Venlosepoort trapsgewijs te ver-
springen. Bij de Cattentoren was de fundering nog enkele meters diep; op het door ADC onder-
zochte perceel restte hiervan minder dan twee meter. De aangetroffen muurresten worden door 
het ADC geïnterpreteerd als de fundering van de stadsmuur. Ook de wal waarin deze resten 
verborgen liggen, vormt hiervan een restant. Van het opgaande muurwerk zijn alleen de onder-
ste twee lagen aangetroffen. De fundering van de stadsmuur is waarschijnlijk op het oude 
maaiveld gebouwd, waarna tegen de fundering een grondlichaam is opgeworpen. De eigenlijke 
stadsmuur kwam hierdoor op een talud te staan. Omdat de aangetroffen fundering altijd onder 
de grond heeft gelegen, heeft ze een ander uiterlijk dan het bovengrondse deel van de stads-
muur. Het slordige metselwerk met tal van ‘baarden’ was nooit bedoeld om in het zicht te verke-
ren. Over de datering van de aangetroffen muurresten bestaat veel onduidelijkheid. Vooralsnog 
wordt uitgegaan van een Laat Middeleeuwse datering op grond van het aangetroffen metsel-
werk. De fundering bleek aan de stadszijde te zijn voorzien van steunberen. 
Na beëindiging van het graafwerk is door leden van de werkgroep RURA een profiel haaks op 
de aangetroffen fundering van de stadsmuur gedocumenteerd. Op grond van het profiel lijkt het 
waarschijnlijk dat de stadsmuur die stond op de aangetroffen fundering, ooit een voorganger 
moet hebben gehad. Deze oudere muur of wal bevond zich op enige afstand buiten het tracé 
van de latere, door ADC aangetroffen ommuring. In het profiel tekenen de restanten van de ou-
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dere wal zich af als roodbruin zand met daarin brokjes houtskool en mangaan- en/of ijzeroxide 
(zie afbeelding 11). Omdat ook deze oudere wal geen vondsten opleverde, blijft de datering er-
van onduidelijk. Mogelijk moet de wal gezien worden als het laatste restant van de Middeleeuw-
se ommuring en behoort de aangetroffen mergelfundering bij een latere herstelfase hiervan. De 
aangetroffen fundering moet gebouwd zijn op het toenmalige maaiveld. Dit maaiveld ontstond 
na ophoging van het terrein, tot ongeveer de top van de oude wal. Na de bouw van de funde-
ring is ook hier tegenaan grond opgeworpen. Van het opgaande werk van de stadsmuur zijn 
alleen de onderste twee lagen aangetroffen. In het profiel tekent zich ter hoogte van dit niveau, 
het oude maaiveld af. Direct hierop is een laag met daarin het slooppuin van de stadsmuur te 
zien. Ook tegen de binnenzijde van de muur bevond zich direct onder het huidige oppervlak een 
laag met daarin slooppuin. In het profiel wordt de slooplaag op zijn beurt weer afgedekt door 
een laag donkere tuingrond die dateert uit de tijd dat men ter plaatse van de stadsommuring, 
een park heeft aangelegd.22 
 

 
Afbeelding 11: Het door de WAR getekende profiel haaks op de stadsmuur. Bron ADC rapport 273. 
 
Onderzoekmeldingsnummer 6236: in 2004 heeft het ADC een booronderzoek uitgevoerd ter 
hoogte van Huize Casimir. ADC heeft vervolgonderzoek aanbevolen. Dit kan volgens ADC be-
staan uit een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een proefsleuf. Deze proefsleuf 
kan volgens ADC direct na de sloop van de huidige bebouwing worden gegraven. Een andere 
mogelijkheid is het archeologische onderzoek te combineren met de aanleg van de bouwput. 
De ontgraving van de bouwput dient plaats te vinden op aanwijzingen van de archeoloog (zie 
onderzoeksmeldingsnummer 16988). 
Onderzoekmeldingsnummer 16988: het ADC heeft in 2006 ter hoogte van Huize Casimir, een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de ondergrond gedeel-
telijk verstoord bleek te zijn, maar toch konden resten worden gedocumenteerd van het Post 
Middeleeuwse verdedigingssysteem om de stad. Het betreft vermoedelijk het buitentalud aan 
de westzijde van het bastion rond de Venlosepoort. Evenwijdig hieraan liggend is aan de stads-
zijde, de onderkant van een laagte of greppel aangetroffen. Dit fenomeen heeft gezien zijn ori-
entatie vrijwel zeker onderdeel uitgemaakt van het bastion. De betekenis hiervan is echter niet 
duidelijk. Het schaarse vondstmateriaal kan de aanleg niet meer nauwkeurig plaatsen dan in de 
periode voor 1700. Op de kaart van Janssens uit 1671 is te zien dat het bastion in die periode is 
aangelegd volgens het principe van het Oud-Nederlandse stelsel. Meer zuidelijk is een greppel 
aangetroffen. Een enkele aardewerkscherf dateert dit spoor in de 18e eeuw. De oriëntatie van 
de greppel wijkt echter van de voorgenoemde sporen af en een latere datering kan daarom niet 
worden uitgesloten. In het vlak en de profielen is een verschuiving in oriëntatie van de gelaagd-

                                                                  
22 Ostkamp, S., 2004 
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heid waargenomen die wellicht te maken heeft met herinrichting van het bastion. Dit sluit aan op 
de kaart van De Bouge uit 1782 waarop te zien is dat de bastions op dat moment zijn gemoder-
niseerd volgens het principe van het verbeterde Oud-Nederlandse stelsel. De jongste met het 
bastion te associëren vondsten stammen uit de eerste helft van de 19e eeuw. 
Op zijn vroegst aan het eind van de 19e eeuw vindt grootschalig grondverzet plaats. In die peri-
ode wordt een deel van de ondergrond vergraven. Ook de andere lager gelegen delen van het 
terrein worden tot in de 20e eeuw dichtgestort met bouwpuin en ander afval. 
Op basis van deze resultaten is de vindplaats gewaardeerd en behoudenswaardig bevonden. 
De archeologische waarden zijn echter door middel van het onderzoek reeds veiliggesteld. Er 
hoeft dan ook geen vervolgonderzoek in het plangebied plaats te vinden. 
Boer, de P.C., 2006. Roermond, Huize Ernst Casimir Plan B. Een inventariserend veldonder-
zoek door middel van een proefsleuf. ADC rapport 662. 
Onderzoekmeldingsnummer 17193: het ADC heeft in 2006 een archeologische begeleiding uit-
gevoerd ter hoogte van de Bredeweg en diverse locaties. Hierbij zijn geen archeologische 
waarden aangetroffen. 
Onderzoekmeldingsnummer 24417: in 2007 heeft BAAC een proefsleuvenonderzoek uitge-
voerd ter plaatse van de Cattentoren. Het onderzoek heeft zich beperkt tot het binnenterrein 
aansluitend aan de stadsmuur. Het buitenterrein aansluitend aan de stadsmuur, is tijdens dit 
onderzoek niet meegenomen. 
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek zijn door BAAC bv en het Monumentenbureau 
Dorrepaal - De Winter verschillende bouwhistorische onderzoeken23 uitgevoerd naar de Catten-
toren en zijn bijgebouwen waarbij tevens enkele kleinschalige onderzoeken zijn uitgevoerd, 
door de werkgroep Archeologie Roermond  (onderdeel van RURA) en het monumentenhuis 
Dorrepaal – De Winter.24 De hieronder volgende tekst is afkomstig uit het door BAAC opgestel-
de rapport. 
Het bouwhistorisch onderzoek heeft uitgewezen dat de momenteel nog zichtbare resten van de 
noordelijke verdedigingswerken opgeworpen zijn in de vroege 14e eeuw en vervolgens in min-
stens vier fases aangevuld, afgebroken en gewijzigd tot in de late 18e eeuw. 
In de vroege 14e eeuw is een mergelstenen stadsmuur opgeworpen. Deze muur was geheel 
massief, circa 1,5 meter dik en minstens 6 meter hoog boven het huidige maaiveld. Vermoede-
lijk was bovenop de stadsmuur een weergang op poeren voorzien van borstwering met kante-
len. In de loop van de 14e eeuw (tussen 1350 en 1400) is een permanent loopvlak ten behoeve 
van de weergang aangebracht. Tevens is in deze periode de Cattentoren gebouwd. Deze Cat-
tentoren was een halfronde, uit de stadsmuur springende toren met vermoedelijk op elk niveau 
taps toelopende schietgaten. Tegelijkertijd met de aanbouw van de toren, wordt eveneens een 
trap naar de bovenste torenverdieping en de weergang aangelegd. Hiervoor wordt een gedeelte 
van de oorspronkelijke mergelstenen muur afgebroken. 
In de 16e eeuw wordt ten gevolge van het steeds belangrijker wordend gebruik van vuurgeschut 
aan de binnenzijde van de stadsmuur, een aarden wal opgeworpen en een wachthuisje met 
kelder voor kruitopslag gebouwd. Rond deze tijd werd de totale noordoosthoek van de stads-
muur gewijzigd. Door een veranderde loop van de Roer was men genoodzaakt om een gedeel-
te van het binnenterrein op te geven en de noordelijke stadsmuur aan te sluiten aan de achter-
zijde van de Cattentoren. De Cattentoren is op dat moment een halfronde hoektoren geworden. 
Na het beleg van Menno van Coehoorn in 1702 was de stadsmuur grotendeels in puin 
geschoten. In plaats van de stadsmuur weer te herbouwen, werden de overgebleven delen van 
de muur tot maaiveld afgebroken en vervangen door een aarden wal. Tevens is een kazemat 
opgetrokken. 
De door RURA uitgevoerde archeologische onderzoeken hebben wegens hun kleinschalig ka-
rakter met uitzondering van oppervlaktevondsten, weinig nieuwe informatie opgeleverd. In de 
directe omgeving van het Heksenhuuske zijn onder andere verschillende loden kanonskogels, 
aardewerk uit 14e

 tot 18e
 eeuw en een sikkel aangetroffen. Tijdens dit onderzoek is gezocht naar 

de onderzijde van de stadsmuurfundamenten. Deze zijn aangetroffen op circa 2 meter minus 
maaiveld. 
Tijdens het door BAAC uitgevoerde onderzoek is een proefsleuf van 12,20 bij 3,30 meter in 
oostwestelijke richting aangelegd en in één vlak onderzocht. De maximale onderzoeksdiepte 

                                                                  
23 Gruben, R. et al, 2000 
24 Onderzoek Cattentoren uitgevoerd door de werkgroep Archeologie Roermond in 1999 (ongepubliceerde opgravings-
gegevens) 
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bedroeg 3 meter. Tijdens het onderzoek zijn resten van de wal en van de mergelstenen stads-
muur uit de 14e eeuw aangetroffen. De resten bestaan uit twee sporen die koud tegen elkaar 
zijn gezet. Beide zijn aangetroffen in het huidige wallichaam en werden zichtbaar vanaf 
1,05 meter-maaiveld. Beide sporen zijn nog 1,34 meter diep en bestaan uit mergelblokken met 
mortelspecie, waarbij de mergelblokken regelmatig van vorm zijn (16 x 42 x 24 cm). De binnen-
zijde van de stadsmuur is niet afgewerkt, de blokken zijn onregelmatig op elkaar gemetseld. De 
buitenzijde van de stadsmuur is - ten minste voor de eerste rij mergelstenen, de rest is niet on-
derzocht - geglad en perfect afgewerkt. Hieruit kan afgeleid worden dat de fundamentresten op 
het binnenterrein nooit zichtbaar zijn geweest. De onderzijde van de stadsmuur ligt ongeveer ter 
hoogte van het huidige maaiveld. Dit is op zich opmerkelijk want circa 50 meter noordwaarts Iigt 
de onderzijde van de fundering van de stadsmuur ongeveer 2 à 2,5 meter onder het huidige 
maaiveld. Dit kan alleen maar wijzen op een bijzonder glooiend landschap en het feit dat de 
stadsmuur de glooiing van het landschap volgt. Een geomorfologische verklaring voor deze 
glooiing is tijdens dit onderzoek niet gevonden. De aangetroffen fundamenten bestaan uit twee 
delen die koud tegen elkaar gezet zijn. Dit kan een aantal verklaringen hebben: 
• er is ooit een doorgang of poort geweest die in latere tijden is dichtgezet; 
• er heeft ooit een toren gestaan die nadat deze verdwenen is, is dichtgezet; 
• er is ooit een bres ontstaan in de stadsmuur, waardoor een gat gedicht moest worden; 
• het betreft een latere herstelling. 
Geen van deze verklaringen kan met zekerheid als de reden aangeduid of afgeschreven wor-
den. Er zijn historische bronnen die spreken van een opgelapte bres in de stadsmuur, andere 
bronnen (voornamelijk oude kaarten) spreken van een kleine toren. Vervolgonderzoek zal hier-
over meer duidelijkheid moeten scheppen. 
Behoudens de fundamenten van de stadsmuur en verschillende fases van de stadsmuur zijn 
geen grondsporen aangetroffen. De fundamenten zijn verder niet onderzocht of verwijderd, om-
dat deze niet fysiek bedreigd werden en na het onderzoek opnieuw afgedekt werden. Het vlak 
is gefotografeerd, opgetekend en ingemeten (schaal 1:50). Het noord- en oostprofiel van de put 
is gefotografeerd, opgetekend en ingemeten (schaal 1:20). 25 
Op basis van de waardering van de vindplaats conform de KNA is de vindplaats volgens BAAC 
uitermate behoudenswaardig. BAAC heeft op basis het proefsleuvenonderzoek en alle voor-
gaande monumenten- en archeologische onderzoeken, de volgende aanbevelingen gedaan: 
• nastreven van behoud in-situ van de archeologische resten; 
• uitvoeren verder onderzoek naar de stadsmuur, waarbij de onderzoeken met name ant-

woorden zoeken op: 
o de fasering van de verdedigingswerken; 
o ouderdom en herkomst (antropogeen of natuurlijk) van de ophoging waarin de 

stadsmuur is opgetrokken; 
o opbouw van het zichtbare gedeelte van de stadsmuur; 
o samenstelling van de stadsmuur (gebruik van spaarbogen, baksteen, ... ?); 
o samenstelling van het binnenterrein; 
o uitgebreide bodemkundig, geomorfologisch en geologisch onderzoek. 

 
Onderzoekmeldingsnummer 40858: in 2010 heeft BAAC een booronderzoek uitgevoerd in de 
Steegstraat. Volgens BAAC brengt de toekomstige nieuwbouw slechts een geringe bodemver-
storing van nog intacte bodemlagen met zich mee. Eventuele schade die met de nieuwbouw 
aan nog aanwezige archeologische resten zal worden toegebracht, zal zich beperken tot enkele 
vierkante meters. Het wordt derhalve aanbevolen om ter plaatse geen archeologisch vervolg-
onderzoek uit te voeren. 
Onderzoekmeldingsnummer 45792: In 2011 heeft BAAC een proefsleuvenonderzoek uitge-
voerd ter hoogte van het Ondernemershuis. BAAC acht geen vervolgonderzoek nodig. Het be-
trof een proefsleuf, met een eventuele doorstart naar opgraving. Het plangebied is volledig op-
gegraven voor zover dit praktisch mogelijk was met de aanwezige leidingen en omringende be-
bouwing (smal steegje). De bodem was tot 70 m-mv verstoord, daaronder natuurlijke onder-
grond. Het aangetroffen restant van een spoor (10 cm) is in de 17e -18e eeuw te dateren. 

                                                                  
25 Water, A van de, 
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Afbeelding 12: Onderzoeksmelding in de omgeving van het plangebied. Bron: ARCHIS 2. 
 
Gemeentelijke beleidskaart archeologie  
Op de gemeentelijke beleidskaart archeologie maakt het plangebied deel uit van de historische 
kern van Roermond. 
 

 
 Afbeelding 13: Uitsnede Beleidskaart archeologie: Kaartblad 13 behorende bij de monumenten en ar-
cheologieverordening 2011. 
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2.5.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek en de bepaling van het (eventuele) vervolg van het 
voortraject (inventariserend veldonderzoek), is het van belang de bekende archeologische 
waarden en ondergrondse bouwhistorische waarden (al dan niet volledig onderzocht) te be-
schrijven. Hiertoe is KICH (KennisInfrastructuur CultuurHistorie)26 geraadpleegd. In het plange-
bied Wilheminasingel ligt volgens KICH geen ondergronds bouwhistorisch relict, echter in het 
deelgebied ligt het restant van de Cattentoren dat blijkbaar niet in het register is opgenomen.. 
 

 
Afbeelding 14: Kaart met bouwhistorische relicten. Bron www.kich.nl. 
 
2.5.3 Aardwetenschappelijke waarden 
Kennis van de geologie, bodem en hydrologie van het onderzoeksgebied is noodzakelijk om 
inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden van het landschap voor de mens. Door inzicht te 
krijgen in deze gegevens kan het verwachtingsmodel nader worden bepaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
26 www.kich.nl 
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Tabel 2: Tijdschaal van het Kwartair (Bron; Mulder, 2003) 
Tijdsindeling jaar geleden 

Holoceen   11.755-onbekend 
Pleistoceen Laat-Pleistoceen Weichselien (ijstijd) 115.000-11.755 
  Eemien (warme periode) 130.000-115.000 
 Midden-

Pleistoceen 
Saalien (ijstijd) 370.000-130.000 

  Holsteinien (warme periode) 410.000-370.000 
  Elsterien (ijstijd) 475.000-410.000 
  Cromerien (warme periode) 850.000-475.000 
 Vroeg-

Pleistoceen 
Bavelien 1.100.000-850.000 

  Menapien 1.200.000-1.100.000 
  Waalien 1.500.000-1.200.000 
  Eburonien 1.800.000-1.500.000 
  Tiglien 2.450.000-1.800.000 
  Pretiglien 2.600.000-2.450.000 

 
2.5.3.1 Geologie en geomorfologie 
De ondergrond van Nederland wordt doorsneden door een stelsel van zuidoost-noordwest ge-
richte breuken, die het gebied in lage slenken en hoge schollen en horsten verdelen, die door 
tektonische krachten worden gevormd, waarbij de horsten omhoog worden gedrukt terwijl tege-
lijkertijd het tussenliggend gebied (de slenk) daalt.  
Het plangebied maakt deel uit van een dalingsgebied aangeduid als de Roerdalslenk. Deze 
slenk ligt tussen de Peelrandbreuk (grofweg de lijn Roermond-Deurne-Uden-Lith) en de Feld-
bissbreuk (grofweg de lijn Luyksgestel-Gilze en Rijen-Oosterhout). Ten oosten van de Peel-
randbreuk ligt de Peelhorst, ook wel Peel Blok genoemd en ten westen van de Feldbiss ligt de 
Kempenhorst, ook wel Kempens Hoog genoemd. 
 
Ten gevolge van tektonische daling en Kwartaire klimaatveranderingen is in de Roerdalslenk in 
de afgelopen 500.000 jaar een tot 35 meter dik pakket fijnkorrelige beek- en windafzettingen 
(fluvio-eolische afzettingen) en veen gevormd, die behoren tot de Formatie van Boxtel.  
De Formatie van Boxtel is afgezet op de Rijn- en Maasafzettingen van de Formatie van Sterksel 
die dateren van voor 570.000 jaar voor heden en de Maasafzettingen van de Formatie van 
Beegden, die dateren van 570.000 tot 420.000 jaar geleden die in de Roerdalslenk zijn afgezet. 
 
Vanwege de ligging in stedelijk gebied is het plangebied niet gekarteerd. De geologische en 
geomorfologische waarde is daardoor niet bepaald.  
Uit extrapolatie van de omringende kaarteenheden kan worden aangenomen dat het plange-
bied Wilhelminasingel tot een dalvlakteterras kan worden gerekend.  
 
2.5.3.2 Bodem 
Vanwege de ligging in bebouwd gebied zijn beide deelgebieden op de bodemkaart (Staring 
Centrum, 1990) als ‘niet gekarteerd’ weergegeven. Uit informatie verkregen uit de diverse bo-
ringen die in het deelgebied Roerkade zijn uitgevoerd, bestaat de bodem in het deelgebied uit 
ophogingslagen deels afgezet door de Roer en deels antropogeen. Er is geen sprake van een 
bepaald bodemtype. 
Voor wat betreft het plangebied Wilhelminasingel blijkt ook dat de bodem grotendeels is opge-
bracht. Ook hier is geen sprake van een bepaald bodemtype.  
 
2.5.4 Aanvullende informatie RURA 
De heer Lupak is ook betrokken geweest bij de onderzoeken uitgevoerd aan de Wilhelminasin-
gel. Zo ook bij de onderzoeken van BAAC en ADC. Over het onderzoek van de BAAC naar de 
Cattentoren kon de heer Lupak aangeven dat de resten van de Cattentoren vrij dicht onder het 
maaiveld liggen.  
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Aanvullend op het ADC-onderzoek wist de heer Lupak te vertellen dat de aangetroffen mogelij-
ke voorganger van de stadsmuur (de aarden wal) op 1 tot 2 meter afstand van de door ADC 
aangetroffen stadsmuur ligt, in het talud. 
 
 
2.6 Gespecificeerde verwachting  
 
In het plangebied Wilhelminasingel is volgens ARCHIS 2 één onderzoek uitgevoerd dat overlapt 
met onderhavig onderzoek. Het onderzoek van BAAC dat bestond uit de aanleg van een proef-
sleuf heeft zich geconcentreerd op het binnenterrein aansluitend aan de stadsmuur. Het buiten-
terrein aansluitend aan de stadsmuur is tijdens dit onderzoek niet meegenomen. Tijdens het  
onderzoek van BAAC zijn de fundamentresten van de Roermondse stadsmuur aangetroffen. De 
resten werden aangetroffen in het huidige wallichaam (een antropogene ophoging, mogelijk een 
voorganger van de stadsmuur) en werden zichtbaar vanaf 1,05 meter-maaiveld. De resten zijn 
nog 1,34 meter diep en bestaan uit mergelblokken met mortelspecie, waarbij de 
mergelblokken regelmatig van vorm zijn (16 x 42 x 24 cm). De resten bestonden uit twee spo-
ren die koud tegen elkaar zijn gezet. De binnenzijde van de stadsmuur bleek niet te zijn afge-
werkt en de blokken zijn onregelmatig op elkaar gemetseld. De buitenzijde van de stadsmuur - 
ten minste voor de eerste rij mergelstenen, de rest is niet onderzocht – bleek geglad en perfect 
afgewerkt. Hieruit kan afgeleid worden dat de fundamentresten op het binnenterrein nooit zicht-
baar zijn geweest. Opmerkelijk is dat de aangetroffen resten van de stadsmuur vrijwel op maai-
veldniveau werden aangetroffen, terwijl tijdens een onderzoek uitgevoerd door de WAR circa  
50 meter noordwaarts, de onderzijde van de fundering van de stadsmuur op ongeveer 2 à 2,5 
meter onder huidig maaiveld werd aangetroffen. Dit kan alleen maar wijzen op een bijzonder 
glooiend landschap en het feit dat de stadsmuur de glooiing van het landschap volgt. Een geo-
morfologische verklaring voor deze glooiing is tijdens dit onderzoek niet gevonden. De resten 
zijn momenteel niet meer zichtbaar. De grond die deze muur bedekte, is weer teruggestort om 
de kwetsbare mergelblokken te beschermen. De aanzet van deze mergelmuur is echter nog 
zichtbaar. Deze is door Grontmij met behulp van een GPS, ingemeten om de ligging ervan ten 
behoeve van dit bureauonderzoek vast te leggen.  
Iets ten zuiden van plangebied Wilhelminasingel heeft het ADC in 2002 een begeleiding van 
graafwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij werd een restant van de stadsmuur aangetroffen. De 
aangetroffen resten bestonden uit mergelblokken, die aan de stadszijde waren voorzien van 
steunberen. De WAR heeft haaks op deze muur, een profielopname gemaakt. Hierbij werd 
vastgesteld dat het gebied aan de buitenzijde van de stadsmuur is opgehoogd. Tevens werd 
een mogelijke voorganger van de stadsmuur aangetroffen bestaande uit een zandwal. 
De aangetroffen stadsmuurresten komen niet overeen met de ligging van de stadsmuur zoals 
weergegeven op de prekadastrale kaart. Ook de ligging van de Cattentoren komt niet overeen 
met deze kaart. De ligging ervan is weergegeven in het trottoir. Volgens de prekadastrale kaart 
ligt de Cattentoren onder het wegdek en niet onder het trottoir. De meest aannemelijke verkla-
ring is dat de prekadastrale kaart afwijkt.  
 
Op grond van bovenstaande is de verwachting dat de stadsmuur tijdens de uit te voeren werk-
zaamheden, niet zal worden geraakt. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de geplande graaf-
werkzaamheden plaatsvinden in opgehoogde grond. Deze grond werd opgeworpen ten tijde 
van het aanleggen van de Wilhelminasingel. Naar verwachting zullen dan ook geen archeologi-
sche waarden worden aangetroffen behoudens mogelijk de resten van de Cattentoren op de 
hoek van de Wilhelminasingel. Wel dient rekening te worden gehouden met het aantreffen van 
de mogelijk oude wal, die de leden van WAR hebben aangetroffen tijdens de aanleg van de 
profielsleuf. 
 
Nader onderzoek op deze locatie kan derhalve nieuwe informatie verschaffen over de infra-
structuur en defensie en sluit daarmee aan op onderzoeksthema 3 infrastructuur, handel en 
defensie, zoals opgenomen in de Nota archeologie gemeente Roermond 2011. 
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Afbeelding 15: Uitsnede projectiekaart plangebied Wilhelminasingel. De blauwe stippellijn geeft de be-
grenzing van het deelgebied weer. 
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3 Inventariserend veldonderzoek 

3.1 Doel en methode 
 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de ge-
specificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek. Het 
gaat om gebieds- of vindplaatsgericht onderzoek. Het IVO gebeurt door middel van waarnemin-
gen in het veld, waarbij (extra) informatie wordt verkregen over bekende en/of verwachte ar-
cheologische waarden binnen een onderzoeksgebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, de 
aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de 
archeologische waarden. 
 
Volgens het PvE zouden twee proefsleuven worden aangelegd van maximaal 1,5 x 3 m. De 
proefsleuven zouden haaks op het bestaande fietspad worden aangelegd en laagsgewijs wor-
den ontgraven. De sleuven zouden tot de ongestoorde grond worden aangelegd, tenzij een ar-
cheologisch vlak zou worden aangetroffen. Dan zou dit eerst worden gedocumenteerd waarna 
vervolgens zou worden doorgegraven tot de ongestoorde C-horizont. Indien nodig/wenselijk zou 
een derde proefsleuf worden aangelegd.  
 
De ligging van de proefsleuven zou in het veld worden bepaald. Van de proefsleuven zou per 
sleuf één putwand over de gehele lengte worden gedocumenteerd. Alle aanlegvondsten en 
stortvondsten zouden per sleuf worden verzameld. Belangrijke vondsten zouden apart worden 
ingemeten. Het graafvlak zou worden geïnspecteerd met een metaaldetector. Vondstmateriaal 
zou per spooreenheid worden verzameld. 
 
Uiteindelijk zijn in samenspraak met het bevoegd gezag, twee putten aangelegd. Put 1 had een 
omvang van 1,5 x 8 m en put 2 had een omvang van 2 x 6,6 m. De ligging van de putten werd 
mede bepaald door de aanwezigheid van de bomen die op de wal groeien waarbij de achterlig-
gende gedachte was dat we bij het graven zo min mogelijk hinder zouden hebben van de wor-
tels.   
De putten zijn tot in de C-horizont aangelegd. Echter slechts van put 2 kon het lengteprofiel 
worden opgetekend omdat voordat de zuidelijke putwand van put 1 kon worden getekend, deze 
instortte vanwege instabiele bodem. In overleg met het bevoegd gezag is om veiligheidsrede-
nen, besloten put 1 niet verder te onderzoeken en het onderzoek te concentreren op put 2. Wel 
zijn van beide putten de westprofielen getekend en zijn de putten gefotografeerd en ingemeten. 
 
Aan het veldonderzoek dat in januari 2012 is uitgevoerd hebben de volgende personen mee-
gewerkt. Huub Schmitz (metaaldetectordeskundige), S. Jansen (veldtechnicus), G. Gazenbeek 
(senior veldtechnicus), Huub Ewals van de WAR en J. Geraeds (senior KNA archeoloog).  
De graafmachine werd geleverd door C. Crienen uit Baarlo. Deze was ingehuurd door de firma 
BLM uit Wessem die de Wilhelminasingel zou heraanleggen. 
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Afbeelding 16: Puttenplan 
 
Ten behoeve van het IVO-P is een Programma van Eisen opgesteld waarin onderstaande on-
derzoeksvragen zijn opgenomen. Het veldonderzoek had mede tot doel antwoord te geven op 
deze onderzoeksvragen: 
1. Wat is de aard, omvang, ouderdom, gaafheid en conservering van de aangetroffen ar-

cheologische waarden (structuren, grondsporen en mobilia)? 
2. Wat is de horizontale en verticale spreiding van de aangetroffen archeologische waar-

den? 
3. In hoeverre zijn verstoringen opgetreden ten aanzien van de verticale en/of horizontale 

spreiding van de archeologische waarden? 
4. Hoeveel en welke fases van de voormalige verdedigingswerken worden aangetroffen? 
5. Hoe is de bodemopbouw? 
6. Wat is de zeldzaamheid, ensemblewaarde en informatiewaarde van de aangetroffen res-

ten? 
7. Is de vindplaats behoudenswaardig? 
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3.2 Resultaten 
 
3.2.1 Bodemopbouw 
Beide werkputten werden tot in de ongestoorde C-horizont aangelegd. Echter alleen het lengte-
profiel van put 2 kon conform het PvE, worden gedocumenteerd. De werkputten zijn in de wal 
aangelegd waarvan de hoogte ten tijde van het onderzoek circa 29,10 m+NAP bedroeg, terwijl 
de voet van de wal circa 25,40 m+NAP bedroeg. De putten zijn vanaf de restanten van de fun-
dering van de stadsmuur tot vrijwel aan het trottoir aangelegd. 
Uit beide lengteprofielen kon worden vastgesteld dat de wal antropogeen van aard is. De wal is 
laagsgewijs opgebouwd met zand. Deze lagen zijn weergegeven in de profieltekening van het 
westprofiel van put 2. 
Vanwege het ontbreken van dateerbaar materiaal zoals aardewerk, konden geen van de lagen 
op grond van directe bewijzen worden gedateerd. Een datering van de lagen is derhalve volle-
dig gebaseerd op de stratigrafische opbouw van de wal en de daarop gebaseerde aannames.  
Op basis van de stratigrafische opbouw van de wal, is laag 10 de oudste antropogene laag en 
kan mogelijk beschouwd worden als restant van de eerste omwalling alhoewel hier dus geen 
direct bewijs voor is aangetroffen. Deze waarneming komt overeen met die van de WAR die in 
2004 een profiel haaks op de aangetroffen fundering van de stadsmuur hebben gedocumen-
teerd. Hierbij werd op 1 tot 2 meter afstand van de fundering van de stadsmuur, een aarden wal 
waargenomen. In deze laag werden door de WAR geen vondsten gedaan waardoor de datering 
onduidelijk is. De leden van de WAR interpreteerden deze laag als het laatste restant van de 
Middeleeuwse ommuring. 
De door Grontmij gedane waarnemingen komen nagenoeg overeen met die van de WAR en 
onderschrijven bovenstaande aanname. De datering van dit walrestant is echter onduidelijk. 
Gerard van de Garde stelt dat in de 14e eeuw er, mogelijk kort na elkaar, twee stadsuitbreidin-
gen in oostelijke richting hebben plaatsgevonden: één ergens voor 1376 (1326?) en één in of 
kort na 1388. Bij de laatste is de noordoosthoek van de stadsommuring ontstaan. Verder stelt 
hij dat de stadsuitleg tussen de Wernerstoren en Spoelpoort aanvankelijk alleen met een loop-
graaf was verdedigd en in 1388 tegelijk met de uitleg oostelijk van de Steegstraat/Puylegats is 
ommuurd.27  Deze aanname van Gerard van de Garde lijkt zeer verdedigbaar en uitgaande van 
voornoemde aanname is het derhalve niet uitgesloten dat ook de verdediging van de noord-
oosthoek (meer specifiek onderhavig plangebied) bij eerste stadsuitbreiding van voor 1367 
eveneens bestond uit een loopgraaf en dat mogelijk de waargenomen aarden wal het restant is 
van deze eerste stadsuitbreiding. Op grond van deze aanname wordt deze aarden wal dan ook 
gedateerd in de 14e eeuw. 
   
 Aangezien bekend is dat de stadsmuur eind 14e eeuw is gebouwd (waarschijnlijk in 1388), 
wordt aangenomen dat de lagen 5, 6, 9, en 17, dateren uit laat 14e eeuw.   Het verschil tussen 
de lagen 9 en 17 is dat laag 17 plaatselijk vermengd is met leem 
Opvallend is de sterke begrenzing van de lagen 12, 13, 14 en 15 die beschouwd worden als 
natuurlijke fluviatiele afzettingen. Aangenomen wordt dat deze lagen zijn doorsneden als gevolg 
van afgraving van de grond. De steile afgraving doet vermoeden dat dit de aanzet is van ofwel 
de mogelijke loopgraaf die werd aangelegd bij de stadsuitbreiding van voor 1376, dan wel de 
aanzet van de meest westelijke van de twee droge grachten die onderdeel uitmaakten van de 
verdedigingslinie van dit deel van Roermond, zoals deze ook zijn afgebeeld op de kaarten uit de 
18e eeuw. Het is zeer aannemelijk dat de loopgraaf als eerste gracht is gebruikt. De eerste op-
vulling van deze gracht bestaat uit mergelpuin zeer waarschijnlijk afkomstig van de stadsmuur. 
Mogelijk dat dit puin als gevolg van de beschietingen van de stadsmuur tijdens het beleg door 
Menno van Coehoorn in het begin van de 18e eeuw, in de gracht terecht is gekomen. Nadat de 
muur als gevolg van het beleg door Menno van Coehoorn in puin was geschoten, werd besloten 
de muur niet meer te herbouwen maar een aarden wal op te werpen als bescherming van de 
stad. Onduidelijk is echter wanneer de gracht precies is opgevuld. Omdat op de Ferraris kaart 
uit 1777 de dubbele gracht nog staat afgebeeld, zal dit vermoedelijk niet meteen na het beleg 
hebben plaatsgevonden maar laat 18e eeuw. 

                                                                  
27 http://www.historieroermond.nl/stadsuitbreiding/6kattentoren.htm 
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Op grond van bovenstaande kunnen de lagen 2, 4, en 7 worden gedateerd in de laat 18e eeuw, 
toen uiteindelijk de aarden wal werd opgeworpen, waarbij laag 2 bestaat uit mergelpuin dat 
waarschijnlijk bij het afbreken van de stadsmuur hier terecht is gekomen. 
Laag 1 tenslotte, die bestaat uit tuingrond, kan worden gedateerd in de 19e - 20e eeuw. Deze 
werd waarschijnlijk aangevoerd ter bevordering van de plantengroei toen het gebied werd inge-
richt als groenvoorziening. 

 
 
Afbeelding 17: Profielen proefsleuven 1 en 2. 
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Tabel 3: Opbouw wallichaam 
Bodem-
laag 

Kleur Textuur Interpretatie Omschrijving 

1 donkerbruin zwart zand antropogene 
ophogingslaag 

Sterk humeus opgebracht pak-
ket. Deze laag kan geïnterpre-
teerd worden als tuingrond. 
Waarschijnlijk daterend uit de 
19e -20e eeuw. 

2 geel wit mergel puinlaag Waarschijnlijk resten van de 
voormalige stadsmuur. Waar-
schijnlijk daterend uit de laat 18e 
eeuw 

3 wit grijs grind funderings-
pakket 

Funderingspakket onder het trot-
toir, waarschijnlijk daterend uit 
de 21e eeuw. 

4 donkerbruin zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 18e eeuw 

5 bruin zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 14e eeuw 

6 geelbruin zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
14e eeuw 

7 bruin tot donker-
bruin 

zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 18e eeuw 

8 geel wit mergel  mergelpuin Waarschijnlijk resten van de 
voormalige stadsmuur. Waar-
schijnlijk daterend uit begin 18e 
eeuw 

9 bruin zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 14e eeuw (1388) 

10 geelbruin zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend in de 13e 
eeuw, voor 1376 

11 bruingrijs klei met roest-
inspoeling 

C-horizont Natuurlijke laag met inspoeling. 
Fluviatiel sediment. Waarschijn-
lijk oorspronkelijk maaiveld 

12 bruin sterk kleiig 
zand  

C-horizont Natuurlijke laag. Fluviatiel sedi-
ment 

13 donkerbruin Fijn zand met 
roestvlekken  

C-horizont Natuurlijke laag. Fluviatiel sedi-
ment 

14 geelbruin fijn gelaagd 
zand 

C-horizont Natuurlijke laag. Fluviatiel sedi-
ment 

15 grijs fijn gelaagd 
zand 

C-horizont Natuurlijke laag. Fluviatiel sedi-
ment 

16 geel wit mergel fundering Funderingsrestanten van de 
voormalige stadsmuur 

17 = 9 bruin zand en leem antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 14e eeuw (1388) 

18 = 19 geelbruin leem antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 14e eeuw (1388) 

19 = 18  bruin leem antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 14e eeuw (1388) 

 
3.2.2 Archeologie 
Tijdens het veldonderzoek is in het wallichaam één structuur aangetroffen in beide werkputten. 
Het betreffen de funderingsresten van de voormalige stadsmuur. In werkput 1 is de fundering 
over een breedte van circa 1,4 m blootgelegd en er resteerde nog circa 1,3 m van de fundering 
in de grond. In werkput 2 is de fundering over een breedte van circa 2 m blootgelegd en res-
teerde nog 1,6 m van de fundering in de grond. 
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Alleen de oostzijde van de fundering is blootgelegd. De fundering bestaat uit mergelblokken die 
met behulp van mortelspecie op elkaar zijn gestapeld. De blokken zijn in lengte onregelmatig 
van vorm. Ze variëren tussen circa 76 cm en 16 cm. De hoogte is nagenoeg gelijk circa 20 cm. 
De dikte van de blokken is niet bepaald. De muur is niet afgewerkt aangezien de mortelspecie 
aan de zijde van de muur nog zichtbaar is.  Door het gewicht perst de mortelspecie zich bij het 
stapelen van blokken eruit en ontstaan de zogenaamde baarden. Bij een zichtbare muur zou-
den deze worden weggewerkt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat dit deel van de muur nooit 
in het zicht is geweest en er derhalve sprake is van fundering.  
 
Ter plaatse van werkput 1 bestaat het funderingsrestant uit zes lagen mergelblokken en ter 
plekke van werkput 2 uit acht lagen mergelblokken. Opmerkelijk in werkput 1 is dat de onderzij-
de van de fundering verspringt. Mogelijk ligt hieraan ten grondslag dat de aarden wal richting 
het noorden minder hoog was. Om dit verval te compenseren, werd de fundering dieper aange-
legd.  
 
Ter plaatse van werkput 2 is de muur doorbroken ten behoeve van de aanleg van het flatge-
bouw (Wilhelminasingel 5) dat op de zuidelijke hoek van de wal ligt.  
 
De fundering is in een door mensen opgeworpen wallichaam aangelegd. Dit blijkt uit de profiel-
opname van de put. Laag 9/17 wordt geïnterpreteerd als een antropogene laag, enerzijds van-
wege de vermenging met klei en anderzijds dat laag 9/17 laag 10 afdekt, die eveneens geïnter-
preteerd wordt als een antropogene laag. Deze interpretatie wijkt af van de conclusie die de 
WAR en het ADC hadden getrokken op basis van hun onderzoek in 2002. Zij stelden namelijk 
dat het fundament op het bestaande maaiveld werd gebouwd, waarna tegen het fundament het 
wallichaam werd opgeworpen. Onderhavig onderzoek heeft dus uitgewezen dat eerst het wal-
lichaam werd opgeworpen en vervolgens in dit wallichaam de fundering werd geconstrueerd, 
waarmee het wallichaam en de fundering kunnen worden beschouwd als een geheel. 
 
Tabel 4: Sporenlijst 
Spoornr. Type Vulling 
S1 Wallichaam Zand, puin en mergelblokken 
S2 Aarden wal Zand 
S3 Gracht Zand en mergelpuin 
S4 Stadsmuur Mergelblokken met specie 
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Afbeelding 18: Proefsleuf 1.  
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Afbeelding 19: Westprofiel proefsleuf 1.  
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Afbeelding 20: Zuidprofiel proefsleuf 1.  
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Afbeelding 21: Proefsleuf 2.  
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Afbeelding 22: Westprofiel proefsleuf 2.  
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Afbeelding 23: Noordprofiel proefsleuf 2.  
 
Tijdens het graafwerk werden vrijwel geen vondsten aangetroffen. Wel zijn mede met behulp 
van de metaaldetector, acht ijzeren kanonskogels opgespoord en restanten (scherven) van een 
waarschijnlijk, ontplofte granaat. De scherven bestaan uit grote ijzeren fragmenten die geza-
menlijk een gewicht hebben van 17555 gram. Twee van de kanonskogels hebben een diameter 
van 11 cm en een gewicht van circa 5 kg. (5105 en 5054 gram). De andere zes hebben een 
diameter van circa 13 cm en een gewicht van rond de 10 kg (9598, 11011, 11784, 10603, 
10941 en 11223 gram).  
De vondst van deze kogels onderschrijft wat we weten van het beleg van Menno van Coehoorn, 
namelijk dat deze hoek van de verdedigingswerken in het  begin van de 18e zwaar beschoten is 
geweest. Opmerkelijk is dat de kanonskogels allen werden aangetroffen bij put 1, wat er op 
wijst dat gericht geschoten werd op de Cattentoren. De kanonskogels zijn niet nader onder-
zocht. Het formaat van de kanonskogels komt overeen met kanonskogels zoals deze werden 
gebruikt door beschietingen met het zogenaamde Coehoornmortier. Het Coehoornmortier was 
een zeer kort mortier van ijzer (later brons) en was vastgezet op een houten blok. Het gewicht 
was ruim 80 kg, maar dankzij handvatten was het licht genoeg om over korte afstand door twee 
man te verplaatsen. Het oorspronkelijke kaliber was 13 duim (cm), gelijk aan 5, 12 inch. Dankzij 
de inwendig gladde loop was de precisie ver te zoeken en kwam de doeltreffendheid pas bij 
massale inzet tot uiting. Met dergelijke mortieren werd ‘worpvuur’ achter de vestingwallen uitge-
bracht. Met een gemiddelde dracht van iets meer dan honderd meter, betekende dit dat de 
aanvallers vanuit de dekking zeer dicht op de verdediging zaten. Onderin de Coehoornmortier 
zat de kruitkamer. Met het primitieve geschut konden ‘granaten’ tot 30 cm in doorsnede worden 
afgevuurd. In 1702 werd het mortier voor het eerst door het Nederlandse leger aangeschaft; het 
leger kocht toen tweehonderd Coehoornmortieren voor granaten van 8 of 16 pond steen of ijzer, 
kaliber 13 cm.28  
 
 
 
 
 
 

                                                                  
28 Hoof, J. van, 2004. 
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Tabel 5: Vondstenlijst 
Vondstnr. Aard vondst Laag Datering 
1 ijzeren kanonskogel, diameter 

circa 11 cm, gewicht 5105 gram 
4 18e eeuw 

2 ijzeren kanonskogel, diameter 
circa 11 cm, gewicht 5054 gram 

4 18e eeuw 

3 ijzeren kanonskogel, diameter 
circa 13 cm, gewicht 9598 gram 

4 18e eeuw 

4 ijzeren kanonskogel, diameter 
circa 13 cm, gewicht 11011 gram  

4 18e eeuw 

5 ijzeren kanonskogel, diameter 
circa 13 cm, gewicht 11784 gram 

4 18e eeuw 

6  ijzeren kanonskogel, diameter 
circa 13 cm, gewicht 10603 gram 

4 18e eeuw 

7 ijzeren kanonskogel, diameter 
circa 13 cm, gewicht 10941 gram  

4 18e eeuw 

8 ijzeren kanonskogel, diameter 
circa 13 cm, gewicht 11223 gram 

4 18e eeuw 

9 vijf ijzeren granaatscherven, ge-
wicht 17555 gram 

4 18e eeuw 

 
 

 
Afbeelding 24: twee kanonskogels met een diameter  van circa 11 cm, zes met een diameter van circa 13 
cm en vijf granaatscherven 
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Afbeelding 25: Het Coehoornmortier, ook genaamd handmortier, kattekop of kwispeldoor. 
 
3.3 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
1. Wat is de aard, omvang, ouderdom, gaafheid en conservering van de aangetroffen ar-

cheologische waarden (structuren, grondsporen en mobilia)? 
De aangetroffen archeologische waarden bestaan uit een aarden wal, funderingsresten, grond-
sporen en artefacten. 
De zichtbare aarden wal is een door mensen aangelegde wal die integraal deel heeft uitge-
maakt van het verdedigingssysteem van Roermond. In deze wal is een fundering geconstrueerd 
ten behoeve van de stadsmuur die Roermond ooit heeft omsloten. De wal heeft derhalve struc-
tureel deel uitgemaakt van de verdedigingswerken van Roermond. De wal kan gedateerd wor-
den aan het eind van de 14e eeuw (1388?) toen de Stadsmuur werd gebouwd. Het restant van 
deze uit de 14e eeuw stammende wal is aan de oostzijde redelijk goed geconserveerd. Aan de 
westzijde is de wal minder goed bewaard gebleven. 
De funderingsresten bestaan uit mergelblokken die onregelmatig van vorm zijn. De funderings-
resten maken deel uit van een groter geheel (fundering). De funderingsresten bevinden zich in 
de antropogeen opgeworpen wal die over een lengte zichtbaar is. De funderingsresten zijn  
echter niet over de gehele lengte van de nog zichtbare wal aanwezig, aangezien in werkput 2 is 
aangetoond dat daar de fundering verdwenen is vanwege de aanleg van het naastgelegen ge-
bouw. De tijdens dit onderzoek blootgelegde resten zijn goed geconserveerd gebleven. De res-
ten kunnen gedateerd worden in de 14e eeuw toen de stadsmuur werd gebouwd. 
In het wallichaam zijn aanwijzingen aangetroffen die er op duiden dat de huidige wal een voor-
ganger heeft gehad. Deze aanwijzingen bestaan uit een grondspoor dat in het profiel van  
werkput 2 kon worden vastgesteld. Het grondspoor duidt op een wallichaam dat wordt geïnter-
preteerd als een voorganger van de in de eind 14e eeuw gebouwde stadsmuur. Op grond van 
de theorie van Van de Garde wordt dit grondspoor eveneens gedateerd in de 14e eeuw en wel 
voor 1376. Het grondspoor is goed geconserveerd. 
Tijdens het onderzoek zijn acht ijzeren kanonskogels en vijf granaatscherven gevonden. Een 
exacte datering is niet bekend echter vermoedelijk dateren deze uit de 18e eeuw toen de 
stadsmuur door beschietingen tijdens het beleg van Menno van Coehoorn werd vernietigd. De 
kanonskogels zijn goed geconserveerd. 
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2. Wat is de horizontale en verticale spreiding van de aangetroffen archeologische waar-

den? 
De aangetroffen archeologische waarden bestaan uit het wallichaam, de fundering van de 
stadsmuur, acht kanonskogels en vijf granaatscherven. 
Het wallichaam is zichtbaar vanaf Wilhelminasingel 3b tot het Heksenhuuske met een onder-
breking van circa 34,5 m ter plaatse van Wilhelminasingel 5. Tussen Wilhelminasingel 3b en 
Wilhelminasingel 5 is een wallichaam van circa 12 m zichtbaar. Wel is dit deel van het walli-
chaam over de gehele lengte half afgegraven ten behoeve van de bouw van het complex Villa 
Maxima. Ter plaatse van de Wilhelminasingel 5 is de wal helemaal afgegraven. Vanaf Wilhel-
minasingel 5 tot aan het Heksenhuuske is circa 35 m van het wallichaam overgebleven. Aan de 
voet is het wallichaam circa 23 m breed en op de iets afgeronde top is het circa 7 m breed. Ter 
plaatse van het Heksenhuuske is het wallichaam aan de binnenzijde van de stadsmuur gedeel-
telijk afgegraven. Het wallichaam heeft ter plaatse van werkput 1 een hoogte van circa 28,8 m + 
NAP en de basis bevindt zich op circa 26 m + NAP. In werkput 2 heeft het wallichaam een 
hoogte van circa 29,10 m + NAP en de basis bevindt zich op ongeveer 25,90 m + NAP. 
Het fundament is niet over de hele lengte blootgelegd echter aangenomen kan worden dat het 
zich over een lengte van circa 30 m nog in het wallichaam bevindt. Uit werkput 2 is immers ge-
bleken dat de fundering is vernietigd als gevolg van de aanleg van Wilhelminasingel 5.   
De top van het fundament bevindt zich in werkput 1 op 28,4 m +NAP en in werkput 2 op 28.70 
m +NAP. De onderkant bevindt zich respectievelijk op 27,14 m +NAP en 27.10 m +NAP.  
De kanonskogels en granaatscherven zijn allemaal bij het ontgraven van werkput 1 en in de 
onmiddellijke nabijheid van  werkput 1 middels de metaaldetector aangetroffen. De kogels en 
scherven bevonden zich in de eerste 40 cm–mv.  
 
3. In hoeverre zijn verstoringen opgetreden ten aanzien van de verticale en/of horizontale 

spreiding van de archeologische waarden? 
Voor wat betreft het wallichaam is dit over een lengte van circa 47 m lengte zichtbaar. Circa 
34,5 m is volledig afgegraven. De verticale verstoring kan niet worden vastgesteld, aangezien 
onbekend is hoe hoog de wal oorspronkelijk is geweest. Wel lijkt het er op dat de wal richting 
Cattentoren meer is afgegraven. Deze aanname is gebaseerd op het restant van de fundament-
resten. Aangezien de onderkant van de fundamentresten nagenoeg gelijk zijn namelijk circa 
27,10 m+NAP maar de bovenkant niet (ter hoogte van werkput 1 zijn twee lagen mergelblokken 
minder waargenomen), kan worden aangenomen dat ter hoogte van werkput 1 het wallichaam 
(en ook de Fundering) meer is verstoord. 
Voor wat betreft het fundament is dit waarschijnlijk over een lengte van circa 30 m bewaard ge-
bleven. Tussen Wilhelminasingel 5 en de zuidgrens van werkput 1 is de fundering verdwenen 
(gesloopt) ten gevolge van de bouw van Wilhelminasingel 5. Wat betreft de verticale verstoring 
geldt hetzelfde als het wallichaam. Onduidelijk is hoeveel van de oorspronkelijke fundering is 
gesloopt. Het is echter zeer aannemelijk dat deze ter plaatse van werkput 1 verder gesloopt is 
dan ter hoogte van werkput 2. 
 
4. Hoeveel en welke fases van de voormalige verdedigingswerken worden aangetroffen? 
In totaal zijn drie fasen van de voormalige verdedigingswerken tijdens het onderzoek aangetrof-
fen met dien verstande dat fase 1 niet met zekerheid kan worden aangeduid als een fase. 
Fase 1 wordt geïnterpreteerd als de eerste voorganger van de stadswal. Deze fase bestaat uit 
een aarden wal die zichtbaar is in het profiel van de werkputten. Momenteel maakt deze aarden 
wal deel uit van de huidige nog zichtbare wal. Het is onduidelijk hoe groot deze wal is geweest. 
Een exacte datering is aan deze wal niet te geven maar vermoedelijk is deze te dateren in de 
13e eeuw toen de eerste verdedigingswerken van Roermond werden opgeworpen. Onduidelijk 
is of de gracht onderdeel heeft uitgemaakt van deze eerste fase of dat deze pas werd gegraven 
tijdens fase 2.  
Fase twee betreft de aarden wal met de fundering van mergelblokken die in deze wal is inge-
graven en de aanzet van gracht die tot dezelfde fase van de verdedigingswerken wordt gere-
kend. Deze fase kan gedateerd worden in de 14e eeuw toen de stadsmuur van Roermond werd 
opgericht. 
De derde fase is de huidige zichtbare wal die feitelijk overeenkomt met fase 2. Nadat de stads-
muur van Roermond tijdens het beleg van Menno van Coehoorn begin 18e eeuw was vernie-
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tigd, werd deze niet meer her opgebouwd maar werd besloten dat een aarden wal moest vol-
doen als verdedigingswerk.  
 
5. Hoe is de bodemopbouw? 
In totaal kunnen 15 bodemlagen worden onderscheiden. De lagen 11, 12, 13, 14 en 15 worden 
geïnterpreteerd als natuurlijke sedimentlagen van fluviatiele oorsprong, meer specifiek kunnen 
deze worden gerekend tot de Formatie van Beegden. De overige lagen zijn antropogene oor-
sprong (zie § 3.2.1). 
Tabel 6: Bodemlagen 
Bodem-
laag 

Kleur Textuur Interpretatie Omschrijving 

1 donkerbruin zwart zand antropogene 
ophogingslaag 

Sterk humeus opgebracht pak-
ket. Deze laag kan geïnterpre-
teerd worden als tuingrond. 
Waarschijnlijk daterend uit de 
19e -20e eeuw. 

2 geel wit mergel puinlaag Waarschijnlijk resten van de 
voormalige stadsmuur. Waar-
schijnlijk daterend uit de laat 18e 
eeuw 

3 wit grijs grind funderings-
pakket 

Funderingspakket onder het trot-
toir, waarschijnlijk daterend uit 
de 21e eeuw. 

4 donkerbruin zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 18e eeuw 

5 bruin zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 14e eeuw 

6 geelbruin zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
14e eeuw 

7 bruin tot donker-
bruin 

zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 18e eeuw 

8 geel wit mergel  mergelpuin Waarschijnlijk resten van de 
voormalige stadsmuur. Waar-
schijnlijk daterend uit begin 18e 
eeuw 

9 bruin zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 14e eeuw (1388) 

10 geelbruin zand antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend in de 13e 
eeuw, voor 1376 

11 bruingrijs klei met roest-
inspoeling 

C-horizont Natuurlijke laag met inspoeling. 
Fluviatiel sediment. 

12 bruin sterk kleiig 
zand  

C-horizont Natuurlijke laag. Fluviatiel sedi-
ment. 

13 donkerbruin fijn zand met 
roestvlekken  

C-horizont Natuurlijke laag. Fluviatiel sedi-
ment. 

14 geelbruin fijn gelaagd 
zand 

C-horizont Natuurlijke laag. Fluviatiel sedi-
ment. 

15 grijs fijn gelaagd 
zand 

C-horizont Natuurlijke laag. Fluviatiel sedi-
ment. 

16 geel wit mergel fundering Funderingsrestanten van de 
voormalige stadsmuur 

17 = 9 bruin zand en leem antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 14e eeuw (1388) 

18 = 19 geelbruin leem antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 14e eeuw (1388) 

19 = 18  bruin leem antropogene 
ophogingslaag 

Waarschijnlijk daterend uit de 
laat 14e eeuw (1388) 
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6. Wat is de zeldzaamheid, ensemblewaarde en informatiewaarde van de aangetroffen res-
ten? 

Van de aangetroffen archeologische waarden zijn het wallichaam, met daarin opgesloten de 
vermoedelijke voorloper ervan evenals de gracht en de funderingsresten van hoge informatie-
waarde. Ze verschaffen ons informatie over de verdedigingswerken van Roermond uit de 14e 
eeuw. Het meest zeldzame van de aangetroffen waarden is het wallichaam met de daarin op-
genomen fundering van de voormalige stadsmuur.  Van het oorspronkelijk wallichaam is alleen 
het zichtbare stuk tussen Wilhelminasingel 5 en Cattentoren overgebleven. Het kan daarmee 
als zeer zeldzaam worden beschouwd. Op grond van het door Grontmij en door BAAC uitge-
voerde onderzoek is gebleken dat de fundering van de stadsmuur is aangelegd in het antropo-
geen opgeworpen wallichaam. Het hele wallichaam dient dan ook als een geheel te worden 
beschouwd. Samen met de resten van de aanzet van de gracht, de voorloper van de stadsmuur 
en de funderingsresten hebben de aangetroffen archeologische waarden een hoge ensemble 
waarde. 
De aangetroffen kanonskogels hebben een hoge informatiewaarde daar ze de historische over-
levering onderschrijven. De concentratie van kanonskogels die ter hoogte van de werkput 1 
(nabij het Heksenhuuske) werden aangetroffen, onderschrijven het verslag van het beleg van 
Menno van Coehoorn die zijn beschietingen blijkbaar concentreerde op de Cattentoren. Zeld-
zaam zijn deze kanonskogels niet, wel vormen ze samen met de andere aangetroffen archeo-
logische waarden een hoge ensemblewaarde aangezien de kanonskogels zijn afgevuurd om de 
stadsmuur te slechten. 
Vanwege het ontbreken van duidelijk dateerbare artefacten zou nader onderzoek meer informa-
tie kunnen opleveren en de in dit onderzoek geponeerde stellingen kunnen onderschrijven dan 
wel ontkrachten. Nader onderzoek zou kunnen bestaan uit een aanvullend proefsleuvenonder-
zoek gericht op het opsporen van dateerbare archeologische resten die in de lagen zijn opge-
sloten. Wel dient hierbij een kanttekening worden geplaatst. Gezien de resultaten van reeds 
eerder uitgevoerd onderzoek valt echter te betwijfelen of aanvullend onderzoek het gewenste 
resultaat zal hebben. 
 
7. Is de vindplaats behoudenswaardig? 
De combinatie van de aangetroffen archeologische waarden maakt de vindplaats zeer zeker 
behoudenswaardig. Van belang is dat het hele wallichaam behouden blijft. 
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4 Conclusie en selectieadvies 

4.1 Waardering van de vindplaats 
 
De waardering, zoals voorgeschreven door de KNA, gebeurt op drie niveaus: belevingswaarde, 
fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. Op basis van de onderstaande tabel scoort de vind-
plaats 23 punten en is daarmee uitermate behoudenswaardig. 
 
Tabel 7: Waarderingstabel 
Waarde Criterium Score Toelichting 
Beleving Schoonheid 3 Van de aangetroffen archeologische 

waarden is alleen het wallichaam nog 
zichtbaar. Dit wallichaam is van an-
tropogene oorsprong en heeft inte-
graal deel uitgemaakt van de verde-
digingswerken van de stad Roer-
mond. In dit wallichaam is/zijn de 
fundamenten van de voormalige 
stadsmuur aangetroffen. Deze zijn 
niet zichtbaar. 

Herinneringswaarde 3 Het wallichaam dat deel uitmaakte 
van de verdedigingswerken van 
Roermond, is ontstaan in de 14e 
eeuw. Samen met de singels geeft 
deze wal de begrenzing van de stad 
aan zoals deze was aan het eind van 
de 14e eeuw.  

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 De aangetroffen structuren liggen in-
situ en hebben een onderling ver-
band. De gaafheid van de aangetrof-
fen resten is grotendeels intact. Al-
leen aan de binnenzijde van het wal-
lichaam heeft enige afgraving plaats-
gevonden. 

Conservering 3 De funderingsresten zijn goed gecon-
serveerd. Het wallichaam is enigszins 
aangetast echter kan goed worden 
gereconstrueerd omdat het uit zand is 
opgebouwd. 

Inhoudelijke kwaliteit 
 

Zeldzaamheid 3 De aangetroffen waarden zijn vrij 
zeldzaam. Met name dat het wal-
lichaam vrijwel in zijn geheel bewaard 
is gebleven, is uniek en doordat het 
wallichaam bewaard is gebleven, zijn 
de fundamentresten ook bewaard 
gebleven.  

Informatiewaarde 3 De aangetroffen waarden hebben  
informatie verschaft over de 14e 
eeuwse verdedigingswerken van 
Roermond. Nader onderzoek zou 
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Waarde Criterium Score Toelichting 
meer informatie kunnen verschaffen 
over de ouderdom van de resten.  

Ensemblewaarde 3 De aangetroffen waarden (wal-
lichaam en fundamentresten) maken 
onderdeel uit van de verdedigings-
werken van Roermond.  

Representativiteit 3 Samen met het Heksenhuuske vormt 
het wallichaam een uniek geheel van 
de verdedigingswerken van Roer-
mond. Samen met de Rattentoren 
vormen zij de enige duidelijk nog 
zichtbare restanten van de  verdedi-
gingswerken van Roermond. 

 
4.2 Conclusie 
 
Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het wallichaam funderingsresten worden verwacht van de 
voormalige stadsmuur. Het veldonderzoek heeft deze verwachting bevestigd.  
In het wallichaam zijn in twee proefsleuven, de funderingsresten van de voormalige stadsmuur 
aangetroffen bestaande uit mergelblokken. Waarschijnlijk is het wallichaam en het fundament in 
noordelijke richting (meer) afgegraven omdat in de zuidelijke werkput het fundament uit 8 lagen 
mergelblokken bestond en in de noordelijk gelegen werkput 1 uit zes lagen, terwijl de onderkant 
van het fundament zich op hetzelfde niveau bevindt op circa 27,10 m+NAP.  
Het onderzoek heeft verder aangetoond dat eerst het wallichaam is opgeworpen waarna ver-
volgens het fundament is geconstrueerd. Hieruit blijkt dat het wallichaam integraal deel uitmaakt 
van de verdedigingswerken van Roermond. Tevens werd in het profiel van de wal een grond-
spoor herkend dat geïnterpreteerd wordt als een voorganger van de stadsmuur. Het betreft een 
eenvoudige aarden wal die mogelijk in de 14e eeuw is aangelegd. Aan de voet van deze wal is 
een grondspoor herkend dat als een gracht wordt geïnterpreteerd. Onduidelijk is of deze gracht 
is ontstaan tijdens de aanleg van de eerste omwalling van zand of tijdens de aanleg van de 
stadsmuur eind 14e eeuw. Waarschijnlijk gaat het om één van de twee droge grachten die deel 
uitmaakten van de verdedigingswerken van Roermond. De gracht is opgevuld met mergelpuin 
waarschijnlijk afkomstig van de stadsmuur die begin 18e eeuw werd vernietigd tijdens het beleg 
van Menno van Coehoorn. Na vernietiging van de stadsmuur is deze niet meer heropgebouwd 
omdat door het gebruik van kanonnen, stadsmuren overbodig werden en diende het wallichaam 
voortaan als verdedigingswerk. Sindsdien is het wallichaam niet veel veranderd. Wel is er in de 
19e of 20e eeuw zwarte grond (tuinaarde) op aangebracht ter bevordering van de plantengroei.  
 
 
4.3 Aanbevelingen 
 
Aanbevolen wordt het wallichaam voor zover dit nu nog rest, te behouden en die delen van het 
wallichaam welke zijn vergraven op een verantwoorde wijze te reconstrueren.  
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Verklarende woordenlijst en gebruikte afkor- 
tingen 

Verklarende woordenlijst 
 
Voor bodemkundige begrippen wordt verwezen naar:  
H. de Bakker en J. Schelling: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland – De hogere ni-
veaus. Stiboka/Pudoc, Wageningen 1966. 
 
ARCHIS  het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. 

Dit bestaat uit een databank waarin allerlei gegevens over archeologi-
sche vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, daterend 
van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd. 

AMK  en digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologi-
sche terreinen in Nederland dat door de RCE in samenwerking met de 
desbetreffende provincie is opgesteld. Op de kaart staan terreinen met 
archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich op gegevens 
uit ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst 
aan een aantal door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaam-
heid en contextwaarde). 

IKAW  de zogenaamde archeologische verwachtingskaart. Deze geeft een ge-
biedsindeling in drie categorieën weer op basis van de verwachting van 
archeologische vondsten (gebieden met een lage, midden, dan wel hoge 
–archeologische verwachting). De kaart is voornamelijk gebaseerd op 
het bodemtype. 

A0-horizont een moerige horizont, bestaande uit onverteerbare en weinig verteerde 
plantenresten opgehoopt in een aëroob milieu op het onderlinge materi-
aal (strooisellaag). 

A1-horizont een minerale of moerige, donker gekleurde horizont, ontstaan aan of 
nabij het oppervlak, waarin de organische stof geheel of gedeeltelijk is 
omgezet (humushoudende bovengrond). 

Aan-horizont horizont door de mens opgebracht zoals het mestdek van de enkeerd-
gronden. 

AC-horizont een geleidelijke overgang van een A1- naar een C-horizont. 
AB-horizont een geleidelijke overgang naar een B-horizont. 
Ap-horizont de bouwvoor, de A-horizont die door de mens is bewerkt. 
B-horizont een minerale of moerige horizont waaraan door inspoeling bestanddelen 

zijn toegevoegd, zoals humus of lutum (inspoelingshorizont). 
C-horizont een minerale of moerige horizont, die weinig of nauwelijks door bodem-

vorming is veranderd. Aangenomen wordt dat de bovenliggende hori-
zonten uit soortgelijk materiaal zijn ontstaan (moedermateriaal). 

E-horizont een minerale, licht gekleurde horizont die door uitspoeling verarmd is 
aan kleimineralen, ijzer, aluminium of aan alle drie (uitspoelingshorizont 
of loodzandlaag). 

G-horizont een minerale of moerige, niet-geaëreerde horizont, bij mineraal materi-
aal meestal donkergrijs of donker blauwgrijs van kleur (“gereduceerde” 
ondergrond); bij moerig materiaal meestal donkerbruin, na oxidatie ver-
andert in grijs, resp. zwart tot donkergrijs. 
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CIS-Code (=ARCHIS-nummer). Het landelijk registratienummer ten behoeve van 
archeologisch onderzoek, uitgegeven door het Centraal Informatiesys-
teem. Dit nummer dient op alle vondsten en documentatiemateriaal ver-
meld te worden. De RCE noemt dit het “onderzoeksmeldingsnummer”, 
en geeft het af na een Artikel 41-melding. 

Archeologische Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 
Indicatie aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, 

van een archeologische vindplaats. 
Colluvium tijdens het Holoceen van de hellingen geërodeerde en in de dalen afge-

zette lössleem. 
Enkeerdgrond dikke eerdgrond (=laag met donkere, min of meer rulle grond, met orga-

nische en anorganische bestanddelen) ontwikkeld op zandgrond onder 
invloed van de mens, ook wel essen genoemd. 

Esdek oud verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten behoeve van be-
mesting. Voor de bemesting werden plaggen of met zand vermengde 
potstalmest opgebracht. In geval van een es is de opgebrachte laag ten 
minste 50 cm dik. De term es is gangbaar in Noord- en Oost-Nederland. 
In Midden-Nederland wordt gesproken van een enk of eng. 

Holoceen geologisch tijdvak, vroeger Alluvium genoemd, binnen het Quartair, van 
ongeveer 10.000 jaar geleden tot nu, met daarin o.a. het Mesolithicum, 
Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de histori-
sche tijd. 

Kwartair geologische periode van 2 miljoen jaar geleden tot nu, de tijd van het 
menselijk leven op aarde, omvattend het Pleistoceen en het Holoceen. 

Löss eolische (wind) afzetting van zeer fijnkorrelig materiaal waarvan het 
overgrote deel van de korrels (60-85%) kleiner is dan 63 μm. 

Pleistoceen geologisch tijdvak binnen het Quartair, van ongeveer 2 miljoen jaar ge-
leden tot 10.000 jaar geleden, met daarin o.a. de eerste mensensoorten 
en het Paleolithicum (oude steentijd). 

Potstal uitgediepte veestal. 
Potstalmest potstalmest of aardmest werd bereid in een zgn. potstal en bestond uit 

stalmest, huisafval, bos- en heidestrooisel en meestal zand uit sloten of 
uit humusarme ondergrond van het bouwland zelf en ook werden in 
plaats van zand heideplaggen gebruikt. 

Prehistorie dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen be-
waard zijn gebleven. 

Schepenbank vroegere rechtbank van schepenen (vroegere stadsbestuurders en rech-
ters). 

Site een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsge-
vonden. 

Tertiair geologische periode van 65-2 miljoen jaar geleden, waarin zich de be-
langrijkste ontwikkelingen van de zoogdieren voordeden. 

Vindplaats Een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informa-
tie bevindt (monument, type monument, aard archeologische waarde, 
archeologische indicatie). 

Vondst Alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van on-
roerende goederen afkomstig van archeologisch veldwerk of uit be-
staande collecties. 

Weichselien geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet be-
reikte) ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 
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Gebruikte afkortingen 
AMK   Archeologische Monumentenkaart 
ARCHIS  ARCHeologisch Informatie Systeem Archis 2 
BP before present (voor heden); C14 jaren; het nulpunt ‘heden’ is hierbij 

volgens internationale afspraak gesteld op 1950 (n.Chr.); de werkelijke 
kalender- of zonnejaren (gekalibreerde C14-jaren) zijn weergeven in ja-
ren v.Chr. en n.Chr. 

C14 koolstof 14, isotoop van het normale koolstof 12; radioactief element dat 
voor dateringsmethoden gebruikt wordt. 

v.Chr.   (jaren) voor Christus 
n.Chr.   (jaren) na Christus 
GHG    Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand  
GLG    Gemiddelde Laagste Grondwaterstand  
Gwt   grondwatertrap  
IKAW   Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 
KNA   Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv   maaiveld 
-mv   onder maaiveld 
RCE   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
RGD Rijks Geologische Dienst (tegenwoordig onderdeel van TNO-NITG Bo-

dem) 
StiBoKa  Stichting Bodem Kartering (tegenwoordig onderdeel van Alterra  
   Wageningen) 
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Oostzijde wallichaam.
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Oostzijde wallichaam, aansluiting op Heksenhuuske. 
 
 

 
Westzijde wallichaam; aansluiting op Heksenhuuske. 
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Westzijde wallichaam. 
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Westzijde wallichaam. 
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Westzijde wallichaam. 
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Westzijde wallichaam. 
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Westzijde wallichaam. Aansluiting zuidzijde van wallichaam aan bebouwing.  
 

 
Bovenkant van het Wallichaam. 
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Zicht op het Heksenhuuske en omgeving anno december 2012.  
 

Ongeveer hetzelfde standpunt rond 1900. 
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