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7000 JAAR OUDE NEDERZETTING GEVONDEN OP
C ANNERBERG
Sinds 9 weken vindt op de Maastrichtse Cannerberg een grote opgraving
plaats van een 7000 jaar oude nederzetting van de Bandkeramiek. In totaal
wordt ongeveer 3,5hectare (oftewel 7 voetbalvelden) opgegraven.
Archeologen hebben inmiddels vondsten uit de Bandkeramiek, de Brons- en
IJzertijd en de Romeinse tijd gedaan. De opgravingen gaan nog door tot
begin juli. Vanaf 16 juli tot en met 1 september zal er een kleine
tentoonstelling te zien zijn in Centre Céramique.
Wethouder archeologie Gerdo van Grootheest: “Het is geweldig dat we steeds meer
kennis krijgen over de eerste bewoners van Maastricht. Met name de opgegraven
vondsten uit het dagelijks leven, zoals een hele reeks gewichten van een
weefgetouw uit de Ijzertijd, zijn zeer speciaal. De Bandkeramiekers zijn de eerste
echte Maastrichtenaren. Zij kozen een vaste woonplaats voor het uitoefenen van
hun gemengd boerenbedrijf. Daarvóór trokken jagers en verzamelaars nog rond.”
De tentoonstelling heet dan ook ‘De eerste Maastrichtenaren waren tòch boeren!’ en
gaat over oude en nieuwe ontdekkingen van de eerste boerennederzettingen
rondom Maastricht. Het is bijzonder dat dit een coproductie is met het Rijksmuseum
van Oudheden uit Leiden. Dat past in een jarenlange traditie, want dit museum
heeft al begin 20ste eeuw onderzoek op de Caberg in Maastricht gedaan. De
allereerste bandkeramische vondsten komen uit Maastricht. Via de Archeologische
Vereniging Limburg werken ruim 40 vrijwilligers mee aan de opgraving.
Natuurcompensatie voor A2 Maastricht
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 op verschillende plekken bomen
gekapt. Ter compensatie daarvan 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.
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Bijzonder
De opgravingen op de Cannerberg zijn bijzonder omdat hier minstens drie
archeologische periodes aanwezig zijn: de Bandkeramiek (ca 5.000 voor Chr.), de
Late Bronstijd, Vroege- en Midden-IJzertijd (ca 900 tot 500 voor Chr.) én de
Romeinse periode (50 voor Chr. tot ca 400 na Chr.) Met name de opgegraven
bandkeramische vondsten zijn zeer speciaal. De Bandkeramiekers zijn eigenlijk de
eerste echte Maastrichtenaren, omdat zij kozen voor een vaste woonplaats in plaats
van rond te trekken zoals de jagers en verzamelaars.
Op basis van de eerste resultaten kunnen we stellen dat op de Cannerberg
gedurende 100 jaar een bandkeramisch dorp heeft gestaan. Dit dorp had een
omvang van 6-8 boerderijen waarin bij elkaar ongeveer 60 mensen woonden. Pas
vele eeuwen na het vertrek van deze eerste boeren, wordt de Cannerberg opnieuw
bewoond en ‘beakkerd’. Ditmaal door ijzertijdboeren die hun grote boerenerven
boven op de reeds lang vergane bandkeramische nederzetting stichten.
Doorgaans worden bandkeramische vondsten vooral geassocieerd met de Westelijke
Mijnstreek waar opgravingen hebben plaatsgevonden in Sittard, Geleen, Beek, Stein
en Elsloo. Door de opgravingen op de Cannerberg wordt echter steeds duidelijker
hoe een bandkeramisch dorp was opgebouwd en hoe de verschillende huiserven ten
opzichte van elkaar lagen. Van Wijk: “Bij de vindplaatsen 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 veel ‘netter’
naast elkaar, omdat de bewoningsduur van de gehele nederzetting korter lijkt te
zijn dan bij andere nederzettingen. Waarom dat is gebeurd, is voor mij als
archeoloog heel spannend!”
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*-*-*

De Groene Loper voor A2 Maastricht wordt gerealiseerd door Avenue2, bestaande uit
Strukton en Ballast Nedam. Opdrachtgever voor het plan zijn het Ministerie Infrastructuur en
Milieu en de gemeente Maastricht. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken Rijkswaterstaat,
gemeente Maastricht, provincie Limburg en gemeente Meerssen samen. Het plan de Groene
Loper 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Désirée Florie,
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Onderstaande afbeeldingen kunnen digitaal opgevraagd worden bij Lotte Thora,
lthora@a2maastricht.nl.
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