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Stand van zaken
Het einde van de eerste onderzoeksfase naar de archeologische
waarden van Locatie Valkenburg nadert. De samenwerkende
partijen Archol en RAAP hebben de laatste kilometers proefsleuf
aangelegd. De bodemopbouw en de archeologische resten in deze
laatste sleuven moeten ze nog inmeten en optekenen. Maar rond 11
mei a.s. wordt de voorlopig laatste opgravingsdag verwacht.

Spectaculaire Romeinse
resultaten (1): toch een weg!
Eind vorige week is bekend geworden dat de
houten resten die begin maart werden ontdekt,
vrijwel zeker de resten zijn van een Romeinse weg.
De weg bestaat uit een dijk opgebouwd uit plaggen,
verstevigd aan weerszijden met een dubbele
palenrij en aflopend talud. (zie afbeelding). Het is
de eerste Romeinse weg binnen het voormalige
vliegkamp, maar al de derde weg die archeologen
door de jaren heen hebben ontdekt in Valkenburg.
Zo loopt over het Marktveld en de Woerd een
Romeinse weg uit het jaar 123/124 na Christus.
Deze weg is aangelegd naar aanleiding van het
bezoek dat keizer Hadrianus bracht aan de
noordgrens van zijn immense rijk. Deze weg is voor
iedereen nog te herkennen in de betonnen
reconstructie aan weerszijden van de Ir. G.
Tjalmaweg (N206).
In 1996 is bij de aanleg van de wijk Veldzicht ook
een stuk van de Romeinse weg ontdekt. Eveneens
dateert deze weg uit de periode van Keizer
Hadrianus. De opbouw van deze weg lijkt op die
van het vliegkamp, zij het dat de weg enkelvoudige
palenrijen heeft.

Met de ontdekking van de weg begint een ander
onderzoeksstadium. Zo dringen twee vragen zich op. Waarheen leidt de weg? Sluit hij aan op de weg van
het Marktveld, is het een weg langs de zuidkant van de nederzetting op van de Woerd of ontsluit hij het
agrarische achterland? De andere prangende vraag betreft de datering. De plaggen waarmee het
dijklichaam is opgebouwd, bevatten aardewerkscherven uit het begin van de 2e eeuw. Vanaf dat moment
kan de weg zijn aangelegd. Maar wanneer exact is nu nog onzeker.

Spectaculaire Romeinse
resultaten (2): bijzondere
huisfundering
Vlakbij de weg, op een dieper niveau, stonden
twee stiepen – paalfunderingen – die op hun
beurt weer rusten op plankjes, zoals dit
bekend is van militaire bouwwerken uit Tiel en
Woerden. Dit wijst op militaire gebouwen van
oudere datum dan de weg.

Voorlopige conclusie
De ontdekking van de weg betekent de eerste
mogelijkheid om het huidige onderzoek te
laten aansluiten bij de grote opgravingen in
Valkenburg in de 20e eeuw. En zoals vooraf
verwacht herbergt het noordenoostelijke deel
van het plangebied de uitlopen van de limes,
de militaire zone die Valkenburg zo beroemd
heeft gemaakt.

