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Van boerenerf naar rijtjeshuis. 

Eeuwenlang wonen en werken onder 
de rook van de monumentale kerk van 
Voerendaal 
Jacobine Melis1 
 

In het centrum van Voerendaal, op een steenworp 
afstand van de 11de-eeuwse Sint Laurentiuskerk, 
voerde SOB Research in 2015 en 2016 een archeolo-

gisch onderzoek uit (afb. 1).2 Er werd een groot aan-
tal funderingen aangetroffen die behoorden tot in 
totaal twintig structuren met dateringen uit de peri-
ode 1350 – 1450 tot aan de late 20ste eeuw. Bij het 

uitwerken van de opgraving kon onderscheid wor-

den gemaakt tussen een plattelandsgemeenschap 
met een boerenerf en een weiland voor de koeien tot 

circa 1700 na Chr. en een ietwat geürbaniseerde ge-
meenschap met rijtjeshuizen vanaf circa 1700 na 
Chr. De dorpskernopgraving gaf ons zodoende een 

blik in de geschiedenis van Voerendaal, maar tevens 
een blik op de ontwikkeling van dorpen in Zuid-
Limburg in het algemeen. 
 

 
Afb. 1: Het onderzoeksgebied ligt op een afstand 
van circa 40 meter ten zuiden van de 11de-eeuwse 
Sint Laurentiuskerk. Op de voorgrond is Structuur 
4 weergegeven (foto: auteur). 

 
 

Het archeologisch onderzoek vond plaats midden in 

de oude dorpskern van Voerendaal op een perceel 
aan het Kerkplein, tussen de Spekhouwerstraat en 

de Furenthela. De bestaande bebouwing was ge-
sloopt (met uitzondering van het pand Dautzen-
berg) en er zou nieuwbouw worden gerealiseerd in 
de vorm van enkele bedrijfsruimtes (waaronder een 

supermarkt) en zes appartementen. Het totale on-
derzoeksgebied beslaat een oppervlakte van circa 
0,27 hectare.  

Op basis van het bureau- en booronderzoek werden 
archeologische resten uit de late middeleeuwen en 
de nieuwe tijd verwacht. Deze verwachting was ge-
baseerd op de aanwezigheid van bebouwing op de 

Kadastrale Minuut van 1822 en het vermoeden dat 

deze strategisch gelegen bebouwing terug zou kun-
nen gaan tot in de late middeleeuwen.3 Archeolo-

gisch onderzoek in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek en archeologische begelei-
ding werden noodzakelijk geacht. Waar er veel spo-
ren werden aangetroffen werd de begeleiding 

uitgebreid tot een archeologische opgraving. Het 
onderzoek werd uitgevoerd tot op een diepte van 
85,1 meter +NAP (de maximale ontgravingsdiepte: 

circa 1,0 - 1,5 meter beneden het maaiveld). Arche-
ologische sporen die zich dieper bevinden, zijn in de 
ondergrond bewaard gebleven. Door middel van en-

kele kijkgaatjes kon wel enig inzicht worden verkre-
gen over de dieper gelegen, in situ bewaard gebleven 

antropogene niveaus.  
 

 
Afb. 2: Het plangebied (rood gemarkeerd) gepro-
jecteerd op een uitsnede van het Actueel Hoogtebe-
stand Nederland. Op de kaart is de locatie van het 
plangebied op de westelijke flank van een droogdal 

duidelijk waarneembaar (bron: Melis 2020, afb. 
207). 
 

Ontstaan en vroegste geschiedenis 
Het dorp Voerendaal is gelegen op het Terras van 
Margraten. Dit Maasterras is een hoogterras, dat 
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circa 2 miljoen jaar geleden is ontstaan. Gedurende 

de laatste 600.000 jaar zijn hier tijdens de verschil-
lende ijstijden dikke lagen met löss afgezet. Gedu-

rende het Pleistoceen zijn in Zuid-Limburg onder 
periglaciale omstandigheden ook diepe erosiedalen 
gevormd, waaronder de huidige droge dalen. Het 
plangebied ligt ter plaatse van het westelijke deel 

van een dergelijk droogdal met beekafzettingen 
(afb. 2).  
 

Voor wat betreft de vroegste bewoning na de Ro-
meinse tijd wordt voor Zuid-Nederland een sterk 
versimpeld nederzettingsmodel gehanteerd dat is 
gebaseerd op de Brabantse zandgronden. Het idee 

daarbij is dat in de vroege middeleeuwen nederzet-

tingen ontstonden op de hoge zandkoppen en zand-
ruggen en dat deze nederzettingen in de 11de tot en 

met 13de eeuw werden verlaten. De bewoning zou 
zijn verschoven naar de beekdalen waar de nieuwe 
nederzettingen de voorgangers vormen van de hui-
dige dorpen. Dit model is voor Zuid-Limburg uitge-

breid op basis van toponymisch onderzoek. Op basis 
van dit onderzoek naar de etymologie (betekenis, 
red.) van plaatsnamen is de theorie ontstaan dat 

vroegmiddeleeuwse kernnederzettingen in of aan de 
rand van beekdalen zijn gesticht. Zo’n (kern)neder-
zetting bevatte onder andere een woning van de 

landsheer en een kerk (mogelijk een soort domein). 
Vanaf de 11de eeuw zijn als gevolg van economische 

en demografische groei vanuit deze kernnederzet-
tingen, ontginningen uitgevoerd en satellietneder-

zettingen gesticht. Dat ontginnen gebeurde vanuit 
kernnederzettingen ter plaatse van de beekdalen. 
Geleidelijk aan werden steeds hogere, en meer be-

boste zones ontgonnen. 
Veel plaatsnamen verwijzen nog naar deze ontgin-
ningsfase en geven daarmee een indicatie van de pe-
riode waarin ze ontgonnen zijn. Plaatsnamen die 

bijvoorbeeld eindigen op –rade (als Kunrade) ver-
wijzen naar de ontbossingen in de volle middeleeu-
wen (rade is een vervoeging van het werkwoord 

rooien). Andere plaatsnamen verwijzen naar ken-
merkende eigenschappen van de nieuwe nederzet-

ting als -beek (als in Oirsbeek) voor nederzettingen 
in het beekdal, of schin- (als in Schinveld), -broek 

(als in Hoensbroek) en -ham (als in Brunsham: 
Brunssum) voor nederzettingen in een natte/ dras-
sige omgeving. Het eerste type toponiem komt met 

name voor bij plaatsnamen in de wat hoger gelegen 
zones, en worden voor het eerst genoemd in archie-
ven uit de 13de en 14de eeuw. Het tweede type topo-

niem komt met name voor bij lagergelegen 
nederzettingen en wordt voor het eerst genoemd in 
de 12de eeuw.4 

Voerendaal, in de 11de eeuw Furentela genoemd5, 

verwijst naar Voer- (waarschijnlijk de oude bena-
ming van de Hoensbeek) en naar -Daal (een dal, 

laagte of vallei).6 Op basis van toponymisch onder-
zoek valt Voerendaal in de tweede categorie. Voe-
rendaal zou relatief vroeg (in de 11de eeuw) zijn 
ontgonnen. Dit idee wordt ondersteund door ar-

chiefonderzoek. Mogelijk hebben de ontginningen 
van Voerendaal vanuit Heerlen plaats gevonden. 
Voerendaal wordt namelijk in archiefstukken uit de 

elfde eeuw onder het allodium Heerlen gerekend. 
Bovendien werden de ontbossingen vanaf het laag-
gelegen beekdal steeds hoger uitgevoerd. Voeren-
daal is relatief laaggelegen en daaruitvolgend 

logischerwijs redelijk vroeg ontgonnen. Het middel-

eeuws nederzettingsmodel kan vanwege de aanwe-
zigheid van colluvium, het gebrek aan 

dorpskernonderzoek en het vaak ‘onzichtbare’ ka-
rakter van de huisplattegronden (stiepenbouw) ech-
ter slechts zeer sporadisch nader getoetst worden.7 
 

De vroegste vermelding van Voerendaal betreft de 
kerk, gelegen op 40 meter ten noorden van de op-
graving. Deze Sint Laurentiuskerk werd op 10 au-

gustus 1049 na Chr. door paus Leo IX ingewijd. Uit 
deze tijd stamt alleen nog de toren. De inwijding van 
de kerk van Voerendaal door paus Leo IX is bijzon-

der te noemen, omdat het voor het eerst (en lange 
tijd ook voor het laatst) was dat een paus Nederland 

bezocht. Over het algemeen ging zo’n inwijding ge-
paard met een gift van relikwieën.  

De inwijding kan worden gerelateerd aan de Lotha-
ringse Hervormingen van Richard van St. Vanne en 
St. Poppo van Stavelot. Hun parochiewerk in de stad 

en op het platteland, en dan met name dat van St. 
Poppo, leidde tot de bouw van vele plattelandskerk-
jes. Zo ook de bouw van de kerk te Voerendaal, in 
opdracht van grondheer Udo van Toul (graaf van 

Heerlen en Steinfeld en bisschop van Toul). De kerk 
kreeg als patroonheiligen Sint Laurentius (een hei-
lige die geliefd was binnen het Nederlotharingse 

hertogelijk hof en bij de bisschop van Luik, hetgeen 
een indicatie is voor de politieke invloed uit deze ge-

bieden) en Sint Vincentius, de Heilige Mansuetes en 
Sint Aper (heiligen die geliefd waren bij grondheer 

Udo van Toul).  
Op basis van een oorkonde uit 1065 met schenkin-
gen van Udo van Toul aan de Sint Gangulfuskerk te 

Toul kan worden geconcludeerd dat de Voeren-
daalse kerk de moederkerk van het allodium Heer-
len betrof, met kapellen in Heerlen en Welten. Als 

moederkerk verkreeg Voerendaal het doop- en be-
graafrecht voor het gehele allodium. Opmerkelijk, 
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aangezien de kerken in Heerlen en Welten ouder 

zijn.8 
 

Het blijft twijfelachtig wat er voorafgaand aan de 
bouw van de Sint Laurentiuskerk ter plaatse van 
Voerendaal aanwezig was. Van Hommerich gaat er-
van uit dat er voorafgaand aan de Sint Laurentius-

kerk geen kerk heeft gestaan. Hij baseert dat op het 
idee dat wanneer dat wel het geval zou zijn geweest, 
de naam van deze eventuele voorganger gebruikt 

zou zijn voor de nieuwe kerk.9 Op basis van de re-
sultaten van het hier gerapporteerde archeologisch 
onderzoek kunnen over deze vroegste periode ech-
ter geen conclusies worden getrokken. De tijdens 

het onderzoek aangetroffen structuren dateren 

vanaf circa 1350 na Chr. Onder de oudste structuur 
bevinden zich een aantal ophooglagen. Vanwege de 

beperkingen wat betreft ontgravingsdiepte konden 
deze ophooglagen slechts zeer summier worden 
waargenomen middels een kijkgat. Op basis van het 
verzamelde vondstmateriaal zouden deze lagen 

kunnen dateren uit de periode van de 12de tot en met 
de 14de eeuw. Echter kan een vroegere datering ze-
ker niet uitgesloten worden.  

 

 

Afb. 3: De ligging van Structuur 2 op een uitsnede 
van de sporenkaart met de bij de structuur beho-
rende funderingen (blauw gemarkeerd) en de vloe-

ren (roze gearceerd) (bron: Melis 2020, afb. 30).  

 
Boerenerf tot 1700 na Chr. 
In de periode tot 1700 na Chr. was er telkens één 

boerderij aanwezig ter plaatse van het onderzoeks-
gebied. De boerderij werd op dezelfde plek gebouwd 
als de voorgaande boerderij, met telkens een andere 
oriëntatie. Het betrof eerst stiepenbouw, waarvan 

slechts een viertal (restanten van) poeren werd aan-
getroffen. Deze structuur (Structuur 1) was noord-
west- zuidoost georiënteerd en kon op basis van de 

stratigrafische ligging en het vondstmateriaal geda-

teerd worden in circa 1350 - 1450. Latere structuren 
waren gebouwd op een rommelige, ondiepe funde-

ring van Kunrader kalksteen en mergel. Dit kan een 
aanwijzing zijn dat het opgaande muurwerk uit hout 
en leem bestond (vakwerkbouw).  
 

 
Afb. 4: Vlakfoto van Structuur 2 (bron: Melis 2020, 
afb. 31). 
 

De oudste van deze structuren (Structuur 2) betrof 
een oost-west georiënteerde boerderij van circa 11,1 
x 5,3 meter die was opgebouwd met kleine brokken 

Kunrader kalksteen en leemmortel. Deze structuur 
was opgedeeld in drie ruimtes waaronder een kelder 
die door middel van een doorgang met trap was te 
bereiken (afb. 3 en 4). Onder de fundering van deze 

structuur werden enkele verkoolde, verticaal in de 
grond geplaatste funderingspaaltjes aangetroffen 
die waren geplaatst om een stabielere basis op de 

onderliggende beekafzettingen te creëren om op te 
bouwen (Rotterdamse funderingswijze). De boerde-
rij dateert uit circa 1400 - 1550.  
 

Structuur 3 betrof een oost-west georiënteerde 
boerderij van 12 x 5,3 meter die was opgebouwd uit 
mergelblokken en Kunrader kalksteen en waar-

schijnlijk was opgedeeld in drie min of meer gelijke 
ruimtes. De structuur dateert uit de (tweede helft 
van de) 16de eeuw.  

 

Structuur 4 betrof een rechthoekige structuur met 
een noord-zuid oriëntatie en met een omvang van 
11,1 x 5,6 meter (afb. 1 en 5). De structuur was ver-

deeld in drie min of meer gelijke ruimtes. Onder de 
fundering waren elzenhouten funderingspaaltjes 
aanwezig. In het oostelijke deel van de meest noor-

delijke ruimte werden twee kleine ruimtes aange-
troffen waarvan één ruimte in gebruik is geweest als 
opslagplaats voor steenkool. Structuur 4 dateert uit 
de tweede helft van de 17de eeuw. 
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Afb. 5: De ligging van Structuur 4 geprojecteerd op 

een uitsnede van de sporenkaart met de bij de 

structuur behorende funderingen (blauw gemar-
keerd), latere toevoegingen waaronder de opslag-
ruimte voor steenkool (rood gemarkeerd) en de 
vloeren (roze gearceerd) (bron: Melis 2020, afb. 

37). 
 
Veel van de bouwfasen zijn afgewisseld met ophoog-

fasen, waardoor er een verhoogde woonplaats (huis-
terp) is ontstaan. Vanwege het gewicht van dit dikke 
pakket van meerdere bewoningsfasen en vanwege 

de onderliggende instabiele beekafzettingen is de 
basis van de bebouwing enigszins in de ondergrond 
weggedrukt en verzakt. Dit kan ook worden opge-

maakt uit het muurwerk behorende tot het meest 

oostelijke van de rijtjeshuizen uit de eerste helft van 
de 18de eeuw (Structuur 7) waaronder op een later 
moment stenen zijn geplaatst om het verzakken te-

gen te gaan. 
 
Ten tijde van de vroegste bewoningsfasen was het 
westelijke deel van het onderzoeksgebied onbe-

bouwd. Er liep een oost-west georiënteerde beek-
loop en later een sloot of gracht, die waarschijnlijk 
vanuit het oosten, waar de bebouwing heeft gestaan, 

geleidelijk is gedempt met onder anderen afval. Op 
basis van pollenonderzoek kan worden aangeno-
men dat in de directe omgeving van het onderzoeks-
gebied grasland aanwezig was, dat werd begraasd. 

Mogelijk was dit aanvankelijk ook het geval in het 
westelijke deel van het plangebied. Eveneens was in 
dit deel van het plangebied waarschijnlijk sprake 

van grote en veelvuldige wisselingen in waterstan-
den, wat leidde tot een drassige ondergrond. Dit is 
waarschijnlijk tevens de reden waarom het weste-

lijke deel tot in de 17de eeuw onbebouwd is gebleven.  

          
Afb. 6 (links) en 7 (rechts). Afb. 6 betreft een drie-
oren kruik (s2-kan-30) uit Raeren die dateert tus-
sen 1525 en 1575 (foto: Liesbeth Hofste Photo-

graphy). Afb. 7 betreft een complete gesmede 

baardsleutel met een massieve steel, een ruitvor-
mige greep en een eenvoudige baard, die waar-
schijnlijk dateert uit de late middeleeuwen (foto: 

Restaura). 
 
Het aardewerk uit de periode tot en met 17de eeuw 
bestaat grotendeels uit typen die afkomstig zijn uit 

de regio, zoals wit- en roodbakkend aardewerk als 
grapen, borden, kommen en (pis)potten. Daarnaast 
werd voornamelijk steengoed aangetroffen, waar-

onder een drie-oren kruik (afb. 6). Het aardewerk 
betrof simpel gebruiksaardewerk dat werd gebruikt 
als kook-, tafel- en schenkgerei. Andere noemens-

waardige vondsten uit deze periode zijn een com-
plete, gesmede ijzeren sleutel (afb. 7), een koebel 
(afb. 8) en een pelgrimsinsigne van de heilige Judo-
cus10 (afb. 9). 

 

  
Afb. 8 (links) en 9 (rechts). Afb. 8: Een smeedijze-
ren en gesoldeerde koebel met een klepel. Een ver-
gelijkbare koebel werd aangetroffen in Slot 

Loevestein en dateert uit 1475 - 1575 (foto: Rest-
aura). 
Afb. 9: Een pelgrimsinsigne van de heilige Judocus 

uit 1375 – 1425 (foto: Restaura).  
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In Limburg, en dan met name in de Limburgse löss-

dalen, is slechts een aantal boerderijerven uit de 
middeleeuwen bekend, zo blijkt uit het synthetise-

rende onderzoek van M. Schabbink uit 2015.11 De 
gegevens waren dusdanig gering en fragmentarisch 
dat er moeilijk algehele trends konden worden 
waargenomen in het type boerderij. Wel konden op 

basis van dit onderzoek enkele globale ontwikkelin-
gen worden waargenomen. Zo worden veel boerde-
rijerven uit deze periode op de flank van een 

lössplateau (Nuth) of een oud rivierterras (Bocholtz, 
Gulpen) aangetroffen. Dit komt overeenkom met de 
vindplaats in Brunssum12 en de hier gerapporteerde 
vindplaats in Voerendaal.  

Over het algemeen wijken de historische boerde-

rijen in het Limburgse lösslandschap af van die van 
de rest van Nederland: “Niet alleen de vorm, ook de 

toegepaste materialen zijn anders”, aldus Schab-
bink.13 Zo wordt met name gebruikgemaakt van lo-
kaal gewonnen natuursteen (mergel) en zijn de 
boerderijen in vakwerkconstructie opgetrokken. Dit  

 
 
 

Afb. 10: Structuur 5, 6 en 7 (van oost naar west), 
geprojecteerd op een uitsnede van de Kadastrale 
Minuut van 1822.  

komt niet overeen met de door Schabbink bestu-

deerde boerderijen of met de aangetroffen sporen 
bij recenter onderzoek te Simpelveld14, waar paal-

kuilen en greppels werden aangetroffen. Het beeld 
komt juist wel overeen met de resultaten van het ar-
cheologisch onderzoek in Voerendaal, waar de fun-
deringen van de boerderijen vanaf de 15de eeuw 

geheel in kalksteen zijn opgebouwd. Dit verschil valt 
te verklaren door de aanwezigheid van een steen-
groeve in Kunrade, op slechts circa 1,3 kilometer ten 

zuiden van de vindplaats.  
 
Rijtjeshuizen vanaf 1700  
De sloot in het westelijk deel van het onderzoeksge-

bied werd tot in de eerste helft van de 18de eeuw ge-

leidelijk gedempt. Op deze gedempte sloot werden 
waarschijnlijk tussen 1700 - 1750 na Chr. gelijktijdig 

drie structuren gebouwd. Het betroffen gestandaar-
diseerde rechthoekige woningen die tegen elkaar 
aan werden gebouwd op dezelfde rooilijn. Deze 
rooilijn betreft de Dorpsstraat, het huidige Kerk-

plein (afb. 10). De structuren (Structuur 5, 6 en 7) 
waren oost-west georiënteerd, hadden een omvang 
van 9,8-10,3 x 7,6-8,0 meter en waren gebouwd op 

een fundering van gezaagde mergelblokken, op 
koudgestapelde mergelbrokken. In latere fasen wer-
den op deze mergelfundering muren gemetseld van 



16 

 

baksteen en/of beton. De huizen werden middels 

tussenmuren van baksteen, mergel en Kunrader 
kalksteen opgedeeld in verschillende ruimtes met 

op of naast elkaar gelegen vloerniveaus van veld-
keien, bakstenen of cement. Het toont de constant 
wisselende indelingen, wensen en gebruiken van de 
bewoners in de afgelopen drie eeuwen.  

 

 
Afb. 11: Overzichtsfoto van het opgravingsvlak met 
aan de linkerzijde de drie rechthoekige structuren 
uit de achttiende eeuw en daar achter allerlei struc-

turen die behoorden bij latere aanbouwen en bijge-
bouwen (foto: auteur). 
 

In de loop der jaren werden achter de structuren al-
lerlei schuurtjes, toilethuisjes en andere aanbouwen 
gebouwd (afb. 11 en 12). De fundering van de bebou-

wing uit de 18de eeuw was tot de sloop voorafgaand 

aan het archeologisch onderzoek nog grotendeels 

intact. Wel konden de vele verbouwingsfasen wor-

den herkend die het resultaat waren van het samen-
voegen of splitsen van panden en het moderniseren 

van de huizen. De percelen ten westen van de oor-
spronkelijke drie woningen werden vanaf het einde 
van de negentiende eeuw bebouwd, waarbij van oost 
naar west toe werd uitgebreid. Waarschijnlijk is de 

grond in het westelijke deel van het plangebied het 
meest en het langst drassig gebleven en werd deze 
zone daarom lange tijd ongeschikt geacht om te be-

bouwen. De gebouwen die uiteindelijk ter plaatse 
van deze drassige zone werden gebouwd, werden 
gefundeerd door middel van funderingspaaltjes om 
zodoende een solide basis te bewerkstelligen. Het 

aardewerk uit de 18de tot en met de 20ste eeuw was 

gevarieerder dan in voorgaande periode. Het aarde-
werk was niet meer alleen afkomstig uit nabijgele-

gen productiecentra, maar werd ook van elders 
geïmporteerd. Dit heeft te maken met het grotere 
aanbod van gebruiksaardewerk en de mogelijkheid 
tot aanschaf daarvan, maar het kan tevens een wij-

ziging in de aard van de nederzetting aantonen. Het 
betroffen nog steeds geen dure objecten, maar mo-
gelijk wel van een iets hoger segment als voorheen.  

 
 
Afb. 12: Sporenkaart met structuren uit 1700 - 1750 

(grijs), 1750 - 1800 (rood), 1800 - 1850 (oranje), 
1850 - 1900 (groen), 1900 - 1950 (blauw) en 1950 - 

2000 (paars) (kaart: auteur). 
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Afb. 13: De locatie van Structuur 1 t/m 4 geprojec-
teerd op een doorschijnende uitsnede van het Actu-

eel Hoogtebestand Nederland op een uitsnede van 
de Kadastrale Minuut uit 1822 (bron: Melis 2020, 
afb. 210). 

 
De bij het archeologisch onderzoek aangetroffen 
tweedeling van enerzijds het boerenerf (tot circa 
1700 na Chr.) en anderzijds de ‘urbanisatie’ van het 

gebied vanaf 1700 na Chr. komt overeen met de al-
gemene ontwikkelingen binnen Nederland in de 
achttiende eeuw. Steden, met name in het westen 

van het land, begonnen drastisch te krimpen. In 
Zeeland nam de stedelijke bevolking bijvoorbeeld 
met zo’n 30 procent af. Daartegenover stond een 

sterke groei van de plattelandseconomie. De oor-

sprong van deze groei dient gezocht te worden in de 
stijgende vraag naar landbouwproducten op de Eu-
ropese markt. In het oosten van het land uitte deze 

ontwikkeling zich in een grotere afzet van land-
bouwproducten, welke via rivieren (Maas) en ha-
vens (Middelburg, Rotterdam, Harlingen en 

Groningen) geëxporteerd werden naar het buiten-
land, en dan met name naar Engeland.15 
 
 

 

Het onderzoeksgebied in perspectief 
De aanwezigheid van de moederkerk van het allo-

dium Heerlen in Voerendaal met doop- en begraaf-
rechten doet vermoeden dat het een belangrijke en 
vaak bezochte locatie moet zijn geweest. Daarnaast 

lijkt het aannemelijk dat de Sint Laurentiuskerk na 
de inwijding door Paus Leo IX in de regio een uit-
zonderlijke status moet hebben gehad. Op basis van 
hoogtekaarten kan worden geconcludeerd dat de 

kerk relatief hoog is gelegen. De vroegste bebouwing 
was gesitueerd aan de oostzijde van het onderzoeks-
gebied, dat is gelegen op de westelijke flank van een 

hoger gelegen gebied (afb. 13). Het is zeer aanneme-
lijk dat ten oosten van het onderzoeksgebied tevens 
bebouwing uit de periode tot circa 1700 na Chr. kan 

worden verwacht. Dit vanwege de vergelijkbare 

hoogteligging en de strategische ligging op de door-
gaande route via de Keerberg naar de kerk.  
 

Deze Keerberg werd ten tijde van de Kadastrale Mi-
nuut uit 1822 nog Keerweg genoemd. De naam van 
deze straat doet vermoeden dat het een doodlo-

pende straat betrof, dat de weg alleen naar Voeren-
daal leidde. Keer had in het Middelnederlands 
namelijk voornamelijk nog de betekenis van het ver-
anderen, omslaan of een wending nemen.16 De 

Keerweg was in het zuiden, ter hoogte van Kunrade 
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verbonden met de doorgaande route van Maastricht 

naar Heerlen. Het betreft hetzelfde tracé als de oude 
Romeinse Via Belgica17, evenals de route die Paus 

Leo IX en zijn stoet aan volgelingen vanuit Heerlen 
heeft genomen om bij Voerendaal te geraken.  
 
Tot slot 

In Zuid-Nederland heerst een grote kennislacune 
wat betreft dorpskernarcheologie. Onderzoek naar 
nederzettingsmodellen, naar de ontwikkeling van 

dorpen op lokaal en regionaal niveau, naar de ont-
wikkeling van huisplattegronden en dergelijke blij-
ven theoretisch vanwege het gebrek aan voldoende 
vergelijkbare vindplaatsen. Ook tijdens het uitwer-

ken van de opgraving van Voerendaal bleek het las-

tig, zo niet onmogelijk om goede vergelijkingen te 
kunnen maken met vindplaatsen in de (nabije) om-

geving. Zorgen over het weinige archeologische on-
derzoek in dorpskernen te Zuid-Limburg worden 
ook verwoord in de Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie: “over de achtergrond en verschijnings-

vormen van dorpsvorming, en bijvoorbeeld de rol 
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