
"
maandag 23 augustus 20213Regio3

Valkenburg ! Tientallen nieuws-
gierigen zijn in afwachting van een
mobiel apparaat en de begeleider
daarvan. De begeleider gaat de bo-
dem van de grasmat naast de Hoog-
vliet in Valkenburg in kaart bren-
gen. De grasmat is een groot biljart-
laken, heeft Henk Hegeman van de
Nederlandse Archeologievereni-
ging AWN in een persbericht laten
weten. Hegeman die al eerder een
onderzoek regelde waar met een
quad op zoek werd gegaan naar Ro-
meinse resten onder het strand van
Katwijk ten zuiden van de Uitwater-
ing, heeft nu weer dit uitje bedacht.

De belangstellenden krijgen een
groen hesje waarmee ze zich duide-
lijk onderscheiden waarop staat:
Nederlandse Archeologie Vereni-
ging, Werkgroep Geofysische Mee-
ttechtnieken. Het zijn oudere man-
nen, veelal gepensioneerd, en twee
vrouwen. Een Leidse vrouw die zich
net bij de amateurs heeft aangeslo-
ten heeft ook in het walvisteam van
Naturalis gezeten. Ze is erg geïnte-
resseerd in wat hier zal worden ge-
vonden.

Grondradar
Hegeman praat de groep bij. Er is
niet veel tijd want het hele grasveld
moet in kaart worden gebracht. Dat
wil zeggen: bereden met de grond-
radar en aangezien het een behoor-
lijke lap is, moet er snel worden ge-
handeld. De grond wordt eerst in lij-
nen uitgezet waarlangs de grondra-

dar zich gaat bewegen. Als het ene
deel is gedaan, is het volgende deel
aan de beurt. Het gaat erom dat de
lijnen heel precies worden uitgezet.

De geschiedenis is interessant,
want zonder geschiedenis is er geen
toekomst is de leus van de archeolo-
gievereniging. Vandaag wordt er op
zoek gegaan naar een oude Romein-
se weg, Limes geheten, die onder het
grasveld kan hebben gelopen. Het
apparaat moet duidelijkheid ver-
schaffen waar de weg precies liep. De
weg bestond destijds uit houten pa-
len met daartussen grint. De houten
palen hielden de weg bij elkaar in
een zompig moeras dat Katwijk
toen was. Het kan ook zijn dat er
niets meer ligt als de grond hele-
maal is afgegraven.

Wie denkt dat er vandaag al een

Eureka zal klinken, heeft het mis,
zegt Peter Seinen, die de grondradar
heeft meegenomen. Het apparaat
zou ook zo uit een ziekenhuis kun-
nen komen en staat op een karretje.
Hij levert zijn diensten ’om niet’,
voor zevenhonderd euro dat zijn de
reiskosten inclusief de afschrijving
van het apparaat dat de waarde heeft
van een goede middenklasser. ,,Als
je hiervoor een professioneel bedrijf
inhuurt, ben je kapitalen kwijt”,
zegt hij. Het werktuig stuurt radar-
pulsen de bodem in en detecteert
verschil in bodemmateriaal. Dat kan
tot een diepte van twee meter. ,,Het
verzamelt ontzettend veel datapun-
ten waar je uiteindelijk een patroon
in moet gaan zien”, zegt Seinen.
,,Dat kun je dan weer omzetten in
een 3 D-model en dat moet je dan
weer laten duiden door deskundi-
gen, in dit geval zijn dat archeolo-
gen.” De uitslag van dit bodemon-
derzoek is er over twee weken maar
vervolgens moeten zich er nog aller-
lei deskundigen in een Zoom-mee-
ting over buigen zegt Hegeman.
,,We zijn allemaal vrijwilligers dus
dan ben je zo anderhalve maand ver-
der.”

Zonnebloemstraat
Als de groene grasvlakte in kaart is
gebracht wordt de grondradar in el-
kaar geklapt en in de auto gezet
want er moet nog een plaats worden
onderzocht. Het gezelschap gaat
naar de Zonnebloemstraat aan de
rand van Valkenburg. Onderzoek
blijkt hier een stuk lastiger omdat er
flats staan en hoge bomen met bla-
deren. Dat zorgt ervoor dat het ap-
paraat, dat via gps in verbinding

staat met tal van satellieten, niet
goed kan werken. Uiteindelijk
wordt ervoor gekozen om een stuk
weg in kaart te brengen. De grond-
radar wordt door twee man in lange
banen over de weg getrokken. Auto-
mobilisten en fietsers die komen

aanrijden, kijken vreemd op. Wat is
hier allemaal aan de hand? Maar de
meeste Valkenburgers weten wel
waar het om draait: er wordt ge-
zocht naar oude Romeinse resten.
Het barst er hier van, dat weet ieder-
een.

LIMES Amateur-archeologen genieten van hun speurwerk

Speuren naar 2000 jaar
oude weg onder het gras
Het is zaterdagmorgen
uitstekend weer om op
zoek te gaan naar een
oude Romeinse weg uit
het jaar nul die hier mo-
gelijk heeft gelopen. Na
de mist komt de zon te-
voorschijn en de groep
amateur-archeologen die
is opgeroepen voor deze
bijzondere zoektocht
groeit met de minuut.

Annalaura Molducci

Langzaam wordt de radar over het grasveld getrokken. Over een maand moet duidelijk worden of hier een Romeinse weg onder ligt. FOTO HIELCO KUIPERS

•iWerkgroep Romeinen
In Katwijk is de werkgroep Romeinen opgericht die gaat trachten de
Limes route die van Nijmegen naar Katwijk loopt in beeld te brengen
en er meer ’sjeu’ aan te geven dan nu. ,,Limes is sinds kort Unesco
werelderfgoed geworden, dus dat schept mogelijkheden , maar ook
verplichtingen”, zegt voorzitter Joop Siera. ,,Katwijk is als eindpunt van
het vaste land van Europa zeer belangrijk maar er is nauwelijks iets
van te zien. Dat willen wij veranderen. Dat doen we met de Vereniging
Oud Valkenburg, waar veel Romeinse vondsten zijn gedaan. Ons plan is
opgedeeld in vijf onderdelen.
Limes Living: het idee om langs de Limes route van Leiden naar Katwijk
dertien wachttorens op te richten die in gebruik kunnen worden
genomen als Tiny Houses.
Limes lab: een museum onder de duinen tbv de archeologische
vondsten, waarschijnlijk gecombineerd met de bouw van het
provinciaal archeologisch depot.
Limes labyrint: in het duin op het museum in de vorm van een
schelpenpad wordt de mythologische Limesvesting Brittenburg
opnieuw vormgegeven.
Limes Landmark: in de branding via stalen hoekpijlers wordt de locatie
van de Brittenburg aangeduid
Limes Lounge: op de geasfalteerde hellingen van de uitwatering komt
een openluchttheater in de vorm van een amfitheater voor
operavoorstellingen, toneelstukken en popmuziek. Verder willen we
een aantal activiteiten zichtbaar maken van Oude Romeinse structuren
in Valkenburg, gemeente Katwijk. Voor al deze voorstellen zijn plannen
gemaakt die positief zijn ontvangen door B en W van Katwijk, het
Hoogheemraadschap en de provincie, zeker nu we de
Unesco-erkenning hebben. In september komt er een tentoonstelling
van onze plannen in de Redschuur in Katwijk.”

De grondradar moet precies langs de lijn lopen om zo niets te missen van de
grond daaronder. FOTO HIELCO KUIPERS


