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A RCHEOLOGISCHE OPGRAVING VAN START OP
C ANNERBERG
Deze week is op de Maastrichtse Cannerberg een grote opgraving naar de
periode van Bandkeramiek van start gegaan. In totaal wordt ongeveer
3,5hectare (oftewel 7 voetbalvelden) opgegraven. Archeologen
verwachten vondsten uit de periode Bandkeramiek, de Brons- en IJzertijd
en de Romeinse periode.
De opgraving vindt plaats in het kader van A2 Maastricht. Voor de realisatie van
het plan De Groene Loper voor A2 Maastricht zijn tussen Europaplein in het zuiden
van de stad en de Landgoederenzone in het noorden van de stad op verschillende
plekken bomen gekapt. Ter compensatie wordt in het najaar door tunnelbouwer
Avenue2 op de Cannerberg het Millenniumbos uitgebreid met zo’n 9hectare natuur.
De uitbreiding van het bos is een wens van de gemeente Maastricht. Maar eerst
moet er belangrijk archeologisch onderzoek worden gedaan. Daarvoor heeft het
Projectbureau A2 Maastricht archeologen van Archeologisch Onderzoek Leiden
(Archol) ingehuurd.
Wethouder archeologie Gerdo van Grootheest: "In Maastricht zijn in de afgelopen
jaren verschillende unieke vondsten gedaan. Denk aan het paardengraf in
Borgharen en de gouden munten in Amby. Ook de Cannerberg belooft een zeer
interessante opgraving te worden, we zijn benieuwd wat er precies gevonden gaat
worden. Zo blijkt maar weer dat het Maastrichtse verleden springlevend is."
Hoge verwachtingen
Onder vakgenoten zijn de verwachtingen hoog gespannen. Archeoloog Gilbert
Soeters van gemeente Maastricht: “Het belooft een zeer interessante opgraving te
worden. Door vooronderzoek weten we al dat er op de Cannerberg minstens drie
archeologische periodes aanwezig zijn: de Bandkeramiek (ca 5.000 voor Chr.), de
Late Brons- en Vroege IJzertijd (ca 1.000 tot 500 voor Chr.) én de Romeinse
periode (50 voor Chr. tot ca 400 na Chr.).”
Met name de verwachte bandkeramische vondsten zijn zeer speciaal. Archeoloog
en projectleider Ivo van Wijk van Archol: “Bandkeramiek wordt vaak vereenzelvigd
met de Westelijke Mijnstreek: in Sittard, Geleen, Beek, Stein en Elsloo zijn in de
afgelopen eeuw meerdere Bandkeramische opgravingen uitgevoerd. Hoewel de
allereerste Bandkeramische vondsten in Maastricht werden gedaan is het
onderzoek hier daarna wat onderbelicht geraakt.” Wat aan deze opgraving verder
erg interessant belooft te worden, is dat de archeologen waarschijnlijk heel
duidelijk kunnen gaan zien hoe een bandkeramisch dorp was opgebouwd en hoe de
verschillende huiserven ten opzichte van elkaar lagen. Van Wijk: “Bij de
vondstplekken in de Westelijke Mijnstreek liggen die huiserven meestal kriskras
door en over elkaar, waardoor het heel lastig is om ze te onderzoeken. Hier op de
Cannerberg liggen ze waarschijnlijk veel ‘netter’ naast elkaar. Voor mij als
archeoloog is dat heel spannend!”

Meegraven?
Het onderzoek is ook opgezet als gemeenschapsproject waarbij belangstellenden de
mogelijkheid hebben om zelf in het onderzoek te participeren. Via de
Archeologische Vereniging Limburg kunnen vrijwilligers zich opgeven om mee te
graven met de archeologen. Het verloop van de opgravingen is o.a. te volgen via
www.a2maastricht.nl.

De Groene Loper voor A2 Maastricht wordt gerealiseerd door Avenue2, bestaande uit
Strukton en Ballast Nedam. Het plan zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht,
doorstroming op de A2 bij kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein, en nieuwe kansen
voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten.
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