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Samenvatting 
In 2008 werd door de Archeologische Werkgroep Valkenburg een archeologische begeleiding 

uitgevoerd tijdens de reconstructie van de kademuren langs de zuidelijke tak van de Geul in 

Valkenburg aan de Geul (Limburg). Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door het Waterschap Roer 

en Overmaas met medewerking van de gemeente Valkenburg. Bij het toenmalig beleid gold voor deze 

locatie nog geen onderzoeksplicht, maar onderzoek werd wenselijk geacht door de provinciaal 

archeoloog van Limburg. De toenmalige ROB (nu RCE) gaf toestemming voor het onderzoek door de 

werkgroep. Professionele ondersteuning werd waar nodig verleend door RAAP, drs. H. Stoepker 

(archeologisch adviseur gemeente) en ir. T. Bauer (TU Delft). 

Het onderzoek van de werkgroep sloot aan op eerder verricht onderzoek in en langs de Geul. Hierbij 

waren o.a. halfronde torens aangetroffen welke deel uitmaakten van een 14e- of 15e-eeuwse 

stadsmuur. Deze stadsmuur is afgebeeld op een plattegrond van Valkenburg uit 1540 van de hand van 

Jacob van Deventer. 

Het onderzoek langs de Geul in Valkenburg in 2008 heeft op drie plaatsen archeologische resten 

opgeleverd. 

Bij de linkeroever voor de sluis (onderzoekslocatie A) werd een kademuur aangetroffen uit de tweede 

helft van de 18e eeuw. Ze maakte deel uit van een grootscheepse herinrichting van het gebied rond de 

sluis door de toenmalige eigenaren van Landgoed Palanka. Hier bevond zich ook een  18e- of 19e-

eeuwse wasplaats met hardstenen trappen die afdaalden naar de Geul  

In het gebied Koudnagel (onderzoekslocatie B) werden in de “oksel”van de riviersplitsing, vlak achter 

de sluis funderingen aangetroffen. Het lijkt erop dat hier een of meerdere malen begonnen is met het 

leggen van de fundering voor een bruggenhoofd om de splitsing van de Geul te beschermen. Uit 

bronnen blijkt dat in 1707 bij hoog water in deze omgeving dam en sluizen zijn weggeslagen en dat tot 

twee keer toe herstelwerkzaamheden door nieuw hoog water verijdeld zijn.  

Langs het Walramplein (onderzoekslocatie C) werden resten verwacht van de 14e/15e stadsmuur langs 

de Geul.  Aangetroffen werden drie structuren. 

Structuur I is het restant van een kademuur uit  de 17e of 18e eeuw, die mogelijk gedeeltelijk ligt op de 

plaats van daartoe uitgebroken middeleeuwse stadsmuur.  1  

Stroombrekers of steunberen waren op regelmatige afstanden aangebracht in muur I. Uit de profielen 

is op te maken dat er mogelijk een talud voor deze muur lag. Dit werd dan aan de rivierzijde verstevigd 

door palen met vlechtwerk. De muur werd afgebroken in de tweede helft van de 18e eeuw teneinde 

een voetpad naar Oud-Valkenburg te maken. Bij het maken van het voetpad is het talud voor muur I 

aangevuld en ingedijkt door een nieuwe kademuur die nu echt aan het water grensde. De laatste 

kademuur heeft het volgehouden tot 2008, zij het met meerdere instortingen en herstellingen. De 

huidige totaal vernieuwde kade met de betonnen kern volgt grotendeels de lijn van zijn voorganger. 

Muur I liep door tot aan de huidige brug St. Pieterstraat. 

Structuur II. Deze muur was een stuk zwaarder dan muur I en kon geïnterpreteerd worden als een 

restant van de fundering van een middeleeuwse stadsmuur.. Deze muur was niet zo diep gefundeerd 

als muur I. De muur lag een eindje van het water af en had een flink talud langs de rivier. De muur 

bleek gebouwd te zijn als spaarboogconstructie. Dat bleek uit 5 poeren op regelmatige afstanden aan 

de stadszijde. Tegen een dichtgezette spaarboog stonden eensteens-muurtjes die schuurtjes of 

                                                           
1
 Dit was tijdens de waarnemingen niet meer vast te stellen. 
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stookplaatsen omsloten. De maten bleken exact te corresponderen met de restanten van de 14e/15e-

eeuwse stadsmuur in het Halderpark.  Het meest oostelijke deel van de muur liep niet helemaal naar 

de hoek van het huidige Hotel walramcomplex maar week iets af naar de huidige ingang. Dit in 

tegenstelling tot wat de kaart van Van Deventer lijkt te suggereren. 

Omdat naar het  westen toe , de muur onder een hoek structuur I aansneed is hij afgebroken toen 

muur I, de kademuur “1700” werd aangelegd. De blokken ervan zijn zeer waarschijnlijk gebruikt als 

achtervulling van de kademuur 1700. 

Structuur III.  Bij het uitgraven van de ruimte tussen I en II werd een structuur ontdekt die deels onder 

de middeleeuwse muur verdween. Mogelijk is deze structuur het restant van een oudere, 

rechthoekige toren. De kapsporen, de hardere mergel en de andere specie bevestigden dat dit een 

aparte en oudere structuur moest zijn. Deze ‘oudste structuur’ bleek zeer diep gefundeerd: tot op de 

natuurlijke kiezel van de Geulbedding. Deze structuur dateert mogelijk uit een periode voor 1329. 
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Inleiding 

Aanleiding en doel van het onderzoek 

In Valkenburg aan de Geul worden in opdracht van het waterschap Roer en Maas de kaden langs de zuidelijke 

tak van de Geul  (de afslagtak) vernieuwd. Daartoe worden de huidige kademuren nagenoeg geheel 

weggebroken. Daarachter wordt in een strook van acht meter breed (op maaiveldniveau) grond onder een 

helling uitgegraven tot een diepte van circa 80 cm onder de bodem van de Geul. 

Omdat vooronderzoek hier uitgesloten is wegens de aanwezigheid van de huidige kademuren en de 

aangrenzende verharding en beplanting, is alleen archeologische begeleiding mogelijk. Doel van het onderzoek is 

tijdens de sloop van de kademuren vast te stellen of er archeologische resten, in het bijzonder van de stadsmuur, 

in of achter de kademuren aanwezig zijn en deze – en eventuele andere vondsten - te documenteren.  

Administratieve gegevens  

Projectnaam “Herstel kademuren Geul: meer veiligheid, meer natuur en 

meer cultuurhistorie” 

Provincie Limburg 

Gemeente Valkenburg aan de Geul 

Plaats Valkenburg aan de Geul 

Toponiem plangebied Geulkades; traject Burgemeester Henssingel – Sint 

Pieterstraat, Valkenburg 

Onderzoekslocatie  Walramplein, Valkenburg 

Kaartblad  69 B 

Coordinaten NW: 186.460 / 319.430 

ZW: 186.455 / 319.420 

NO: 186.520 / 319.395 

ZO: 186.510 / 319.385 

Oppervlakte plangebied Circa 1600 m2 

Oppervlakte onderzoeksgebied 

Walramplein 

Circa 500 m2 

NAP-hoogte maaiveld 68,90 m + NAP  , werkvlak uitgediept tot gemiddeld  67,60 

+ NAP bij aanvang opgraving 

Gebruik Verharding (trottoir), groenstroken 

ARCHIS-monument-nr  (AMK-nr) 16374 (stadskern Valkenburg) 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnr 23706 

Archis-vondstmeldingsnummer HS ! 

ARCHIS-waarnemings-nr  Nog niet toegekend 

Bevoegd gezag Gemeente Valkenburg aan de Geul 

Programma van eisen vastgesteld op 18 augustus 2006 

Toestemming RACM  d.d. 26 juli  2007  Kenmerk RACM: 407-377/FB 

Uitvoeringsperiode veldwerk Week 3 tot en met week 39  2008 (14 jan.- 27 sept. 2008) 

Bewaarplaats vondsten en 

documentatie 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, Maastricht 

(overdracht september 2010) 
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Afb. 1. Ligging van de onderzoekslocatie op de topografische kaart 1:25000              

 

 

Afb. 2.  Detail opgravingsgebied: 

a = Achter de Erken, b = Koudnagel, c = Noordkant Walramplein 

 

Onderzoeksvragen 

Al bijna 20 jaar is de ontwikkeling van de vestingstad Valkenburg onderwerp van studie. In het 

bijzonder spant de archeologische werkgroep Valkenburg zich in om door studie en veldwaarnemingen 

meer licht te brengen in de stadsgeschiedenis en hierover te publiceren. 

Valkenburg is als volgroeide vestingstad in het  midden van de 16e eeuw nauwkeurig in kaart gebracht 

door Jacob van Deventer. Op de kaart is in het zuiden de burcht te zien en ten noorden daarvan de 

stad met zijn hartvormige plattegrond. Vanaf de voet van de burchtheuvel is de stad aan drie zijden 

door water omgeven. In het noorden stroomt de Geul in een waarschijnlijk rechtgetrokken bedding. In 

het westen en het oosten liggen twee door de Geul gevoede grachten. Aan de binnenzijde van deze 

waterlopen is de stad omgeven door een van torens voorziene muur. De stad is waarschijnlijk in de 13e 

of 14e eeuw ommuurd. Bij kasteel Halder op de zuidoosthoek van de ommuring is in 2004/2005 

waargenomen dat aan de ommuring mogelijk een houten palissade is vooraf gegaan. In de 17e eeuw is 

de muur afgebroken. 
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Ten noorden van de Geul ligt de voorstad die deels omsloten wordt door de molentak van de Geul. Op 

twee punten is de molentak overbrugd. In het oosten is dat in het verlengde van de huidige Sint 

Pieterstraat. Een weg door de voorstad verbindt de beide bruggen en leidt naar een brug over de Geul 

en een poort in de stadsmuur. Hierachter begint de belangrijkste straat, die naar de voet van de 

burcht leidt, de tegenwoordige Grote Straat. Hierlangs en langs de Berkelstraat en Muntstraat ligt de 

meeste bebouwing. In de overige delen van de stad toont de kaart van Van Deventer veel open 

plekken met bomen. Dat is een voor middeleeuwse steden normaal beeld.  Binnen de stadsmuren 

lagen veel tuinen, zodat men voor de voedselvoorziening niet alleen van het platteland afhankelijk 

was. 

Het nu uit te voeren onderzoek heeft betrekking op het gedeelte tussen hotel Walram (vroeger 

oostelijke hoekverdediging) en de brug naar de Sint Pieterstraat ( vroeger tweelingtoren). 

Hoofdvraag van het onderzoek is of er resten van de stadsmuur terug te vinden. Daarnaast is een 

belangrijke vraag, of deze bedding en de stadsmuur deel uit maken van een (14e eeuwse) vergroting 

van de middeleeuwse stad. Een oudere (12e-/13e-eeuwse) bedding en afgrenzing zou ter hoogte van 

De Guascostraat / Engelbertstraat gelopen hebben. 

Specifieke onderzoeksvragen zijn vastgelegd in het Programma van Eisen. Deze vragen zijn als bijlage 

toegevoegd aan dit rapport.  

Uitvoeringswijze 

Voor deze locatie gold in 2005 nog geen onderzoeksverplichting. Het is pas in 2007 dat de kern van 

Valkenburg op de Archeologische Monumentenkaart is geplaatst. In overleg tussen Gemeente 

Valkenburg, Waterschap en Provinciaal Archeoloog van Limburg werd in 2005 besloten de begeleiding 

te laten uitvoeren door de plaatselijke archeologische werkgroep in aansluiting op eerder door deze 

groep uitgevoerd onderzoek langs de Geul. Aan H. Stoepker is in 2006 gevraagd een Programma van 

Eisen op te stellen ten behoeve van de Gemeente Valkenburg en een Plan van Aanpak ten behoeve 

van het Waterschap en de Archeologische Werkgroep. De werkgroep kreeg van de toenmalige RACM 

(thans RCE) toestemming archeologische werkzaamheden uit te voeren onder de 

opgravingsvergunning van de RACM. In het PvE werd echter vastgelegd dat opgravingshandelingen 

beperkt moesten zijn en dat bij een complexe situatie ondersteuning moest worden ingeroepen van 

een professioneel bedrijf. In 2007 zijn nog geen archeologisch relevante werkzaamheden verricht. Dit 

verslag heeft betrekking op de waarnemingen die in 2008 zijn gedaan.  

De volgende onderzoeksmethoden zijn vastgelegd in het programma van eisen en plan van aanpak. De 

sloop- en graafwerkzaamheden worden gevolgd om te zien of er archeologische resten van een 

stadsmuur, of eventuele andere archeologische fenomenen zijn. Deze worden gedocumenteerd. 

Voorzover technisch mogelijk worden de waarnemingen in dwarsprofielen verricht. Deze worden 

geschaafd, gefotografeerd en ingemeten. Indien er archeologisch waardevolle structuren (insteek) of 

sporen worden aangetroffen, worden deze in het profiel getekend. Waar nodig voor de interpretatie 

worden tijdens de sloop aangetroffen structuren ook in het platte vlak vrij gelegd, schoon gespoten of 

schoon geborsteld, ingemeten, getekend en gefotografeerd. Indien zich een niveau aandient, waarop 

grondsporen waar te nemen zijn of structuren van organisch materiaal, zoals een palissade, wordt een 

vlak aangelegd. Sporen worden geheel afgewerkt. Bouwmateriaal wordt tijdens het slopen 

steekproefsgewijs per context verzameld. De herkomst wordt vastgelegd. Houtconstructies worden 

ingemeten en hetzij bewaard, hetzij ter plekke bemonsterd. Indien artefacten worden aangetroffen, 

wordt de context vastgesteld en ingemeten. De vondsten worden per context verzameld. Het 

waterschap geeft opdracht aan de aannemer om het archeologisch onderzoek volgens de boven 
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beschreven methodiek mogelijk te maken. De aannemer stelt hiervoor tijd en plaats beschikbaar en 

stelt een graafmachine met man ter beschikking om structuren vrij te leggen. Verwijdering en sloop 

van muurresten( en eventuele andere vondsten) vindt pas plaats nadat het onderzoek voltooid is.  

De daadwerkelijke uitvoering heeft volgens deze opzet plaats gehad. De graafwerkzaamheden voor 

het herstel van de kademuur werden gevolgd door leden van de Archeologische Werkgroep 

Valkenburg, bestaande uit een dozijn vaste leden plus een aantal losse medewerkers (zie colofon)  De 

coördinatie lag bij Henk Kwakkernaat. Landmeetkundige werkzaamheden werden verricht door Jacq 

Diederen.  De profielen  en vlaktekeningen werden getekend door Ir. Tom Bauer, die ook 

bouwhistorische adviezen gaf, en Henk Kwakkernaat. In 2008 werd bij het ontdekken van de 

stadsmuur ‘RAAP’ ingeschakeld voor gespecialiseerd graaf- en tekenwerk. Een graafmachine van de 

firma van Beers uit Hoogeloon, belast met de uitvoering van de kadeherstelwerkzaamheden, was op 

afroep beschikbaar voor aanvullend archeologisch graafwerk. Veel medewerking werd ook verleend 

door de directievoerder van het kadeproject. Ir. Roel van Meerkerk van Witteveen en Bos. 

Archeologische adviezen werden gegeven door drs. Henk Stoepker (Archeocoach), adviseur van de 

gemeente Valkenburg. De uitwerking van het onderzoek werd gedaan door Henk Kwakkernaat met 

ondersteuning van Tom Bauer en drs. Henk Stoepker.  

Archeologische en historische context2 
De locatie ligt in de middeleeuwse stadskern van Valkenburg aan de zuidelijke tak van de Geul. 

Valkenburg is een belangrijke middeleeuwse stad, waarvan het stratenpatroon nog authentiek is. In de 

stadskern is nauwelijks onderzoek gedaan.  

De stad Valkenburg was samen met de hoogteburcht eeuwenlang het bestuurlijk centrum van een 

groot deel van Zuid-Limburg. Aan de voet van de hoogteburcht ontstond in de 12e eeuw een 

nederzetting, die de daaropvolgende eeuwen uitgroeide tot een laatmiddeleeuwse vestingstad. Het 

betrof waarschijnlijk een kleine concentratie woonhuizen. Gezien de ligging aan de handelsweg tussen 

Keulen en Vlaanderen zullen de inwoners handels- en ambachtslieden , maar ook agrariers geweest 

zijn. Over de precieze omvang, vorm en betekenis van de nederzetting voor de 14e eeuw wordt 

grotendeels in het duister getast door een gebrek aan bronnen. Ook omtrent de ligging van de Geul 

bestaat onduidelijkheid. Een theorie is dat de Geul destijds een stuk zuidelijker moet hebben 

gestroomd, ter hoogte van de huidige Engelbertstraat. Deze theorie berust op het feit dat ooit in de 

De Guascostraat in het verlengde van de Engelbertstraat een oude rivierbedding blootgelegd zou zijn 

en op het feit dat in de stadsmuur bij de Engelbertstraat een dichtgemetselde boog te zien is, welke 

door sommigen als een doorgang voor water geïnterpreteerd is. Ook zou de Engelbertstraat bij  

vroegere overstromingen als eerste blank gestaan hebben, hetgeen zou wijzen op een oude bedding. 

De datering van deze eventuele oude rivierbedding is echter onduidelijk.  

Aangenomen wordt dat de Geul in 1275 reeds haar huidige tracé kende. Een watermolen in de Geul, 

de Oude Molen, wordt al in 1244 vermeld. In 1226 wordt in Valkenburg voor het eerst van een hier 

aanwezige kerk gesproken, al is aan te nemen dat die er al eerder stond. In 1281 wordt de kerk 

losgemaakt van de moederkerk in Oud-Valkenburg en wordt Valkenburg een zelfstandige parochie. De 

kerk is gewijd aan Nicolaas en Barbara. De kerk is in de 15e eeuw herbouwd. Delen daarvan, o.a. de 

toren, zijn nog aanwezig.  

Wanneer Valkenburg stadsrechten en het recht op versterking kreeg is niet duidelijk. Aangenomen 

wordt in 1452, maar ook het jaar 1312 wordt genoemd. Vermoedelijk werd de nederzetting in de 13e 

                                                           
2
 Ontleend aan Van Wijk & Orbons 2009, die zich weer goeddeels baseert op Kwakkernaat 2005. 
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eeuw al voorzien van een eerste omwalling: een aarden wal met een houten palissade. De plaats 

daarvan is onbekend. Uit historische gegevens blijkt dat er begin 14e eeuw al een mergelstenen 

omwalling aanwezig was. Deze stadsmuur lag , volgens een onbewezen hypothese ten noorden van de 

oorspronkelijke , zuidelijke hoofdtak van de  Geul en een naar wordt aangenomen later in de 14e eeuw 

gegraven, noordelijker stromende molenbeek. Dat de Geul door de stad stroomde, is afgeleid uit 

gegevens over een beleg van de stad tijdens de eerste Brabants-Valkenburgse oorlog (1318-1334). In 

1327 liet Jan III van Brabant aan de westzijde van de stad een dam in de Geul opwerpen die ervoor 

zorgde dat het water tot aan de daken van de huizen kwam te staan. 

In 1329 werd Valkenburg wederom belegerd door de Brabanders. Na een beleg van elf weken werd de 

stad ingenomen. De burcht werd verwoest, de muren en poorten van de stad geslecht. De bestaande 

structuur van het middeleeuws centrum dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Na de 

belegering door de hertog van Brabant werd Valkenburg omstreeks 1330 volgens een planmatige 

aanleg herbouwd. Bij de wederopbouw kreeg de stad een wapenschildvormige plattegrond. Het is 

waarschijnlijk dat de stadsaanleg toentertijd is afgestemd op de reeds bestaande hoofdstructuur van 

wegen (huidige Muntstraat, Berkelstraat en Grotestraat). De noordgrens werd gevormd door de Geul. 

Volgens een in 1990 geopperde theorie, betrof het een nieuwe tak die bij deze bouwcampagne enkele 

tientallen meters noordelijker dan de oorspronkelijke Geultak werd gegraven. Op deze wijze werd de 

Geul buiten de stad gebracht, dit om een catastrofe als in 1327 te voorkomen. De oude, zuidelijke 

Geultak zou bewust zijn drooggelegd en verlandde. De twee molens - Oude Molen en Oliemolen 

zouden verplaatst zijn naar de nieuwe stroom, die bekend werd onder de naam 'Molentak'. In deze 

jaren zou Valkenburg mogelijk al een ringmuur met torens en poorten hebben gehad.  

In de tweede helft van de 15e eeuw veranderde de ruimtelijke structuur van Valkenburg nogmaals. Een 

dreigende aanval van de Luikenaren deed drossaard Dirck van Pallandt besluiten de stad te versterken. 

De hypothetische  noordelijke stadsmuur tussen de twee Geularmen – als die ooit bestaan heeft- werd 

teruggelegd en geplaatst op de zuidelijke oever van de eerder gedempte Geul. In 2008 is bij 

opgravingen op het Walramplein aan de zuidzijde van de zuidelijke Geularm een mergelstenen 

stadsmuur met spaarbogen aangetroffen. Deze kan uit de 15e eeuw dateren, maar een 14e-eeuwse 

datering wordt vooralsnog niet uitgesloten. De theorie dat er een 14e -eeuwse stadsmuur gelegen zou 

hebben tussen de oorspronkelijke, zuidelijke Geultak en de noordelijke Molenbeek, wordt hierdoor 

niet plausibeler. 

De verlande rivierloop zou zijn uitgediept, waardoor een stadsgracht tot stand kwam. De Molentak 

bleef gehandhaafd. In deze tijd zou eveneens een begin gemaakt zijn met een grachtensysteem aan de 

oost- en westzijde van de stad. Deze natte grachten werden gevoed vanuit de Geul. De muur van de 

vesting werd opgetrokken in mergelsteen en voorzien van muurtorens. Deze laatste waren gedeeltelijk 

halfrond en gedeeltelijk rechthoekig uitgebouwd. De noordwestelijke en noordoostelijke hoek van de 

vesting waren versterkt met grote hoektorens. De stad kende in deze tijd drie poorten. Aan de 

oostzijde van de vesting bevond zich de Berkelpoort die de weg richting Gulpen/Aken afsloot. In het 

zuidwesten vormde de Grendel- of Trichterpoort de toegang tot de weg naar Maastricht. Aan de 

noordzijde werd in verband met de teruglegging van de muur een nieuwe poort gebouwd. Tenminste 

volgens de  bovenvermelde hypothese  van de “inkrimpende “ vestingstad. Daar tegen spreekt het feit 

dat de Geulpoort ook al in de eerste helft van de de 15e eeuw vermeld wordt in de stadsrekeningen. 

Deze Geulpoort lag op de weg naar Heerlen en Jülich/Keulen.  De in de tweede helft van de 15e eeuw 

vermelde Nieuwpoort maakte mogelijk deel uit van de oude, meer noordelijk gelegen vestingmuur. 
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Het kan ook de doorgang zijn geweest van een bolwerk bij de Oude  Molen in de St.Pieterstraat.3 

De Drenckpoort was vermoedelijk een zijpoortje in de westelijke flank van de Geulpoort. Daar werd 

het vee van de vele stadsboerderijen via een hellingbaan naar de Geul gevoerd om te drinken. Die 

hellingbaan zou later omgezet zijn in een trap die tot op heden aanwezig is. De 16e-eeuwse kaart van 

de hand van Van Deventer (omstreeks 1550) vormt een betrouwbare bron voor een beschrijving van 

de stadsplattegrond van Valkenburg aan het einde van de Late Middeleeuwen.  

De stad werd vele malen belegerd en (gedeeltelijk) verwoest. Het is moeilijk uit te maken wat,  

wanneer termen als slechten en ontmantelen gebruikt worden in de bronnen , de omvang  van de 

verwoesting was. In het algemeen kan men er vanuit gaan dat muren, waltorens, poorten en kasteel 

een aantal malen militair/strategisch onbruikbaar gemaakt zijn. Redelijk gedocumenteerde 

grootscheepse verwoestingen vonden plaats in 1329,  1644 en 1672; 

In 1644 hebben Staatse troepen o.l.v. Stein von Callenfels enige weken lang systematisch kasteel en 

stadswallen onder handen genomen teneinde de vijand (i.c. de Spanjaarden) geen profijt meer te 

gunnen van de inname van Valkenburg. Tekeningen uit de periode tussen 1644 en de laatste 

verwoestingen in 1672 geven wel een redelijk beeld van het resultaat: ringmuren van het kasteel 

werden geslecht, Grote torens zoals de Wolfstoren aan de zuidoostkant van het kasteelterrein werden 

van hun dak ontdaan en enige meters afgebroken. Stadspoorten verloren hun daken en traptorens, 

stadsmuren werden gedeeltelijk afgebroken en in elk geval ontdaan van hun weergang en kantelen. 

De oostelijke hoekverdediging met haar kruitopslag werd grotendeels afgebroken (nu hotel Walram). 

Het westelijke verdedigingswerk Den Halder verloor haar daken en torentjes. 

Op 26 mei 1672 werd het kasteel van Valkenburg ingenomen door Franse troepen met als doel 

Maastricht te veroveren. Toen Staatse troepen op 6 december erin slaagden om Valkenburg te 

heroveren werd besloten om het kasteel en de stadswallen zodanig te verwoesten dat de vestingstad 

nooit meer een bedreiging kon vormen voor voornoemde stad. De hoogteburcht werd opgeblazen en 

de vesting ontmanteld. Dit was het definitieve einde van de middeleeuwse vestingstad Valkenburg 

In de eeuwen die volgden verdwenen de restanten van de vesting geleidelijk. Inwoners van de stad 

gebruikten de ruïne van het kasteel als steengroeve. Grote gedeelten van de stadsmuur ondergingen 

hetzelfde lot. 

Eerder verricht onderzoek 
Eind jaren tachtig was Valkenburg weer eens getuige van een extreem hoge waterstand van de Geul. 

Na dagenlange regens was het vriendelijke riviertje aangezwollen tot een bandjir die bomen langs de 

oever losrukte en zorgde voor tal van overstromingen. Het water stroomde tegen het brugdek aan en 

eroverheen naar het centrum. Nadat enige dagen later het waterpeil gezakt was, bleek de bedding van 

de Geul in de kern van Valkenburg letterlijk schoongeveegd te zijn. Toen het water weer helder was 

ontdekten leden van de historische vereniging “In den Lande van Valckenborgh”, dat bij het 

Walramplein en de Sint Pieterstraat nabij de brug bij de Nieuwe Kerk een perfect halfronde fundering 

zichtbaar was geworden (afb. 3). Al snel werd de link gelegd met een verdedigingswerk uit de 

middeleeuwse geschiedenis van Valkenburg. 

                                                           
3
 Vermeld in de stadsrekeningen van 1465 
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Afb. 3: Blootgespoelde fundering Beelentoren 

De kaart van Van Deventer van Valkenburg (1540) was in kleine kring bekend (Zie afb. 7). Het was 

archivaris van de Venne die deze kaart aan het begin van de 20e eeuw onder de aandacht bracht. De 

plattegrond die de laatmiddeleeuwse situatie weergaf, liet o.a. zien dat het huidige stratenplan van 

het centrum nagenoeg onveranderd is gebleven. De Geul splitst zich nog steeds in twee takken: de 

Molentak in het Noorden en de Geultak in het Zuiden. De vestingstad had de vorm van een driehoek 

of schild: in de zuidelijke punt lag het kasteelterrein, langs de Geul lag een stadsmuur met 5 torens. 

Vanuit de versterkte hoekpunten langs de Geul, Den Halder en het Walramcomplex liep respectievelijk 

een licht gebogen westflank naar de Grendelpoort en een licht geknikte oostflank naar de Berkelpoort. 

Aan drie zijden was de stad omgeven door water. 

Aangenomen werd dat de ligging van de noordelijke stadsmuur langs de Geul, gezien de onveranderde 

plattegrond van de stad, in elk geval sinds de opmetingen van Van Deventer niet veranderd was. Als 

dat zo was had men een van de vijf muurtorens in beeld gekregen dank zij de uitzonderlijke 

overstroming. Althans de fundering ervan. Mogelijkheid tot verder onderzoek was er niet meteen, 

maar men wist wel dat het Waterschap van plan was om in de rivierbedding een betonnen stamriool 

te leggen. 

De door de historische vereniging “In den Lande van Valckenborgh” op de vondst geattendeerde 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek voerde op 28 en 29 maart 1989 een klein 

onderzoek uit in de Geulbedding, nadat de sluis stroomafwaarts gesloten was. De bedding  viel echter 

slechts gedeeltelijk droog. Een kwart ronding van een twee stenen brede mergelstenen fundering 

werd waargenomen, hoewel deze onder water bleef. De fundering had oorspronkelijk een halfronde 

vorm, uitspringend vanaf de keermuur, de mogelijke stadsmuur. De straal van de fundering was circa 

4,5 meter buitenwerks. De breedte bedroeg 1,1 meter. De stenen waren taps gezaagd en hadden een 

afmeting van 50 x 50 tot 60 x 70 cm. De indruk werd verkregen dat de mergelstenen op een vleilaag 

van silex waren gebouwd. Stroomopwaarts werden ter hoogte van Hotel Walram nog twee andere 

puinplekken (grind en mergelpuin) waargenomen. Ook deze werden ingemeten.4 

In 1990 werd door de plaatselijke vrijwilligers onder aanvoering van de auteur met mankracht en soms 

met een machine de grondslag van 3 verdere torens blootgelegd: bij Den Halder, aan het einde van de 

Tiendschuurstraat en nogmaals bij de brug van de Nieuwe Kerk, waar dus sprake was van twee torens 

                                                           
4
 Stoepker 1990, 189. 
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naast elkaar, waartussen een provisorische houten brug fungeerde, die in roerige tijden werd 

afgebroken. Zodoende kon de enige toegang vanuit het Noorden tot de stad alleen via de imposante 

(verdwenen) Geulpoort plaats vinden. 

 

Afb.4 Opgravingstekening 1990 (Jacq Diederen.) Nrs 1 t/m 5 corresponderen met de viif  funderingen  van  

de muurtorens. De resten van toren 5 waren niet eenduidig. 

 

De gevonden funderingen waren niet zo ongeschonden als de eerste halfronde fundering die de Geul 

had schoongespoeld. Desondanks kon een plattegrond gemaakt worden. Omdat de funderingen van 

de muurtoren tegenover de ingang van de Nieuwe Kerk niet overtuigend teruggevonden zijn tijdens de 

campagne van 1990, werd die plek later in de opgravingstekening toegevoegd op grond van de meting 

van Van Deventer. De funderingen bestonden uit halve “mergelstoelen”. Niet alleen de omtrek van de 

halve cirkel was gefundeerd, maar een massieve funderingsplaat van mergelbokken droeg kennelijk de 

torens. 

Vele fragmenten van 14e- en 15e-eeuws aardewerk werd teruggevonden, gedeeltelijk in de blokken 

getrapt, gedeeltelijk rond de omtrek onder kleinere blokken en mergelpuin bedolven. Interessant was 

dat de voegen tussen de grote funderingsblokken vaak gevuld waren met houten wiggen, stukken 

leisteen en soms ook aardewerkscherven, kennelijk om de grote blokken bij het leggen op het 

grindbed van de Geul “op te spannen”, d.w.z. te stabiliseren. 

Rond de eeuwwisseling begon het Waterschap Roer en Overmaas plannen te maken voor het herstel 

van de kademuren langs de Geul. Met behulp van stadsarchitect Cuijpers, die met het Waterschap 

verantwoordelijk was voor de vormgeving van de kademuren (en de historische context), met het 

toenmalige Monumentenhuis en de gemeenteambtenaar B. Jacobs kon de auteur vormgeven aan het 

historisch aspect van de kademuren die immers ook gedeeltelijk stadsmuren waren geweest. Cuijpers 

legde een fraai plan voor waarbij de kademuren enigszins het aspect kregen van de oude stadsmuur 

en de torens werden weergegeven als houten balkons. De eerste balkons werden gerealiseerd in 2008. 

In 2004/5 diende zich de mogelijkheid aan voor een onderzoek bij kasteel Den Halder, waar een stuk 

kademuur/stadsmuur alvast vervangen werd. De particuliere eigenaar van Kasteel Den Halder 

(ontstaan uit een middeleeuwse hoekverdediging) wilde in 2004 zijn bezit restaureren. De gebouwen 

tussen de twee Geulbruggen in het centrum hadden grote schade in de oorlog opgelopen. Hoewel dit 

van buiten niet zichtbaar was, had het oorlogsgeweld de gevel van den Halder aan de Geulzijde los 



16 

doen komen van de kern van de muur. Aangezien er een twintigtal meter kademuur vast zat aan zijn 

pand, vervroegde het Waterschap de restauratie van de kademuren op dit punt. Met toestemming van 

de provinciale archeoloog kon de werkgroep tijdens de werkzaamheden waarnemingen verrichten 

(afb. 5).5 

 

Afb. 5 Doorsnede muur bij Den Halder (2004) . Twee bouwfases zijn duidelijk zichtbaar 

 

Hierbij bleek dat de opbouw van de kademuur/stadsmuur bij Den Halder twee, misschien zelfs drie 

fasen toonde (zie afb. 5) Van buiten naar binnen:  “II” een kademuur die vermoedelijk in de 18e of 19e 

eeuw gezet was om een oudere kademuur te vervangen resp. te verstevigen, “I”een licht gebogen 

muur “en profil” die gefundeerd bleek op grote blokken op een vleilaag van brede naaldhouten 

planken.6 Die planken in het grindbed van de rivier, waren waterpas gemaakt met berkenstammetjes 

die in het  grind geslagen waren. Links van “I” een aantal grote blokken achter bovengenoemde 

structuur, die slechts uit twee lagen bestonden, die ook nog verrommeld waren en waar dus geen 

duidelijke conclusie uit getrokken kon worden, omdat de profielwand/werkwand niet verder naar 

achter gezet mocht worden. Achter de tweefasenmuur werd vlak bij het voetgangersbruggetje, op 

diepte van de geulbedding nog een viskaar gevonden en een wateruitloop van hout. Voor de rest 

bleek het hele gebied achter de boven genoemde muren een groot puinstort te zijn van 

mergelblokken. 

Op een enkele plaats waar het kleine binnenpleintje naast de aanbouw van den Halder dieper en meer 

richting het bijgebouw (zuiden) werd vrijgemaakt, bleken zich paaltjes te bevinden waarop vlechtwerk 

van wilgentenen (?) lagen. Op dat vlechtwerk lagen stenen. Vermoedelijk was dit een oudere manier 

van oeverbescherming, ouder dan de muur die er zo’n twee meter voor lag. 

Omdat binnen het gebouw, in het souterrain, ondergronds lange trekstangen ingegraven moesten 

worden, was daar ook gelegenheid tot waarnemingen. Hierbij is waarschijnlijk de aansluiting van de 

via het torentje van Den Halder naar de stadsmuur aan de westzijde gevonden. 

                                                           
5
 Kwakkernaat 2005. 

6
 Het idee dat met de tweede muur achter de huidige kademuur de oude stadsmuur gevonden is, moet na de 

werkzaamheden van 2008 bij het Walramplein mogelijk losgelaten worden. Een vergelijkbare muur bleek daar 
postmiddeleeuws en zonder verdedigingsfunctie te zijn. 
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Het onderzoek van 2008  

Onderzoekslocaties 

De onderzoekslocatie bestond uit de aan beide zijden van de Geul te vervangen kademuren tussen de 

Geulbrug bij de St. Pieterstraat en de voorgevel van Hotel Walram. Tevens waren in de punt tussen de 

twee Geularmen bij de sluis, bekend als “de Koudnagel”, werkzaamheden gepland. Hier zou o.a., een 

vistrap worden aangelegd. Deze locatie wordt hieronder besproken als ‘onderzoekslocatie B’. Het 

terrein achter hotel Walram wordt aangeduid als ‘onderzoekslocatie A’. Het zwaartepunt van het 

onderzoek lag echter op aan de zuidzijde van de Geul op het Walramplein tussen de brug en het hotel. 

Hier ligt de onderzoekslocatie C  

                             

Afb.6. De onderzoekslokaties a,b en c. Voor de wijdere omgeving zie afb. 8 

 

Bij de keus van de onderzoekslocaties speelde de in 1540 vervaardigde plattegrond van Jacob van 

Deventer een belangrijke rol. Hoofddoel van het onderzoek was het terugvinden c.q. bevestigen van 

het traject van de oude stadsmuur zoals van Deventer die afbeeldt. De vraag daarbij was wat de 

resterende gaafheid zou zijn. In recente tijd is de bodem op de vermoedelijke plek van de stadsmuur 

aangetast door o.m. de bouw en afb.raak van een groot urinoir en een transformatorhuisje en door de 

aanleg van een aantal riolen.  

Onder Hotel Walram bevindt zich volgens de kaart van Van Deventer de fundering van een 

hoekverdedigingscomplex. Aan de noordwestzijde van dit hoekverdedigingscomplex bevindt zich 

vermoedelijk de aansluiting op de middeleeuwse stadsmuren. Op een kaart van Valkenburg uit de 17e 

eeuw is te zien dat de hoekverdediging gecombineerd was met een aantal kruittorens die in de  ter 

plekke zeer brede stadsgracht lagen. Ten tijde van Van Deventer waren die er waarschijnlijk nog niet. 
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Afb. 7. De kaart van Van Deventer. Opname rond 1540. De schildvorm van de vesting is goed te zien 

 

Uit vergelijking met de kadastrale minuutkaart uit het begin van de 19e eeuw bleek dat de ligging van 

de kademuur in 2008 enigszins afweek van die op de kaart van Van Deventer, waar de stadsmuur 

aansluit op het laatmiddeleeuwse verdedigingscomplex ter plaatse van de hoek van het huidige Hotel 

Walram. De afwijking is het gevolg van de aanleg van een pad langs het hoekcomplex naar Oud-

Valkenburg (eind 18e eeuw) in een tijd dat Valkenburg geen stadsmuren en geen militaire functie meer 

had. Of de middeleeuwse stadsmuur precies op de hoek van hotel Walram (=oostelijk bolwerk) 

aansloot of iets zuidelijker komt hieronder bij de interpretatie van de opgraving aan de orde. Een 

nauwkeurige bestudering van  een sterke uitvergroting van de kaart van Van Deventer (afb. 9),  laat 

ook de conclusie toe dat de noordelijke stadsmuur niet op de hoekverdediging zelf aansloot maar 

rechtstreeks op de oostelijke stadsmuur die langs het bolwerk doorschiet. 

Terug naar het “pad naar Oud Valkenburg” zoals het “nieuwe” pad tussen Walram en  de Geul 

kadastraal werd aangeduid. De aanleg van dat pad situeerden wij al in de tweede helft van de 18 eeuw 

hetgeen  tijdens de opgraving door aardewerkscherven op het looppad bevestigd werd. Mogelijk viel 

die aanleg, en dus de verlegging van de kadelijn met een tweetal meters naar het noorden, samen met 

werkzaamheden aan de sluis rond 1759 door de eigenaren van het Palankacomplex, die ook in het 

bezit waren van de graanmolen op de molentak. Uit vergelijking van de kaart van Van Deventer met de 

kadasterkaart van 1810 blijkt ook dat de splitsing van de Geul in molentak en afslagtak ooit enige 

tientallen meters verder naar het oosten lag. 

Het verloop van het onderzoek 

Bij de voorbesprekingen met het Waterschap werd duidelijk dat de oude kademuur volledig 

weggebroken zou worden. Ze zou vervangen worden door een muur opgebouwd uit grote L-vormige 

betonnen elementen uit een stuk, die aan elkaar gekoppeld werden door staalkabels. De voet van het 
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L-vormige element was 2,50 breed en wees richting Walramplein. Die voet zou worden volgestort met 

puin en aarde als contragewicht. Aan de Geulzijde ontstond zo een gesloten betonnen wand die 

bekleed zou worden met mergel. 

Aangezien er een talud nodig was om veilig te werken en de elementen te plaatsen was men 

voornemens een vijftal meters langs de hele oever weg te nemen tot iets onder de bedding van de 

Geul. Op zich een ideale gelegenheid voor de geplande waarnemingen.  

De waarnemingen bij onderzoekslocatie A werden van 21-27 januari 2008 uitgevoerd en de 

waarnemingen bij locatie B van 14-20 januari 2008. Op onderzoekslocatie C vonden de waarnemingen 

plaats van 14 juli tot 28 september 2008. 

Op het Walramplein (onderzoekslocatie C) zou als voorbereiding voor de bouwvakvakantie het hele 

terrein opgeschoond worden en afgeschraapt tot ± 1,30 meter onder loopniveau. In de vakantie (14 

juli -11 augustus) kon het merendeel van de waarnemingen verricht worden. Daarbij was op afroep 

een graafmachine ter beschikking. Die kon achter de muren wat uitdiepen en dwarssleuven maken om 

profielen te krijgen over en tussen de funderingen. De rest was handwerk (zie ook het weekrapport). 

Bij de hervatting van het werk van het Waterschap na de bouwvak moest er geïmproviseerd worden 

omdat de waterbouwkundige graafwerkzaamheden voorrang hadden boven onze waarnemingen. 

Afb. 8.   Overzicht van de onderzoekslokaties (groen). a) is gebied”Achter de Erken”, b) is gebied “Koudnagel”, 

c) is de noordzijde van het Walramplein met de huidige kademuur, waarin en waarachter meerdere fases van stads- en 

kademuren gevonden zijn. Waar is de afbeelding? 

 

 

 

Afb. 9. Sterk vergroot detail van de kaart van Van Deventer. De gehele noordelijke stadswal (A) is hier te 

zien. Het onderzoek van 2008 speelde zich af rond de zgn. Walramhoek, de plaats waar vroeger het 

oostelijk bolwerk (C) lag. De oostelijke stadswal (B) lijkt met een knik westelijk van het bolwerk aan te 

sluiten op de Noordwal. 
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Onderzoekslocatie A: 18e-eeuwse kademuur bij de wasplaats achter Hotel 

Walram  
De reden voor het onderzoek hier was de gedeeltelijke vervanging van de kademuur. Aangenomen 

werd dat hier de 19e-eeuwse wasplaats was die hoorde bij herberg/hotel Walram. Mogelijk was die al 

in de tweede helft van de 18e eeuw in functie, horend bij de boerderij van Landgoed Palanka op die 

plek.  

De kademuur onmiddellijk achter de sluis, stroomopwaarts in de Geul, aan de zijde van het 

parkeerterrein van Palanka, bleek in januari 2008 te slecht om te handhaven. Alleen het eerste deel 

werd gespaard omdat dat stuk dateerde uit de tijd van de renovatie van dat gebied in 1759. Ook de 

wasplaats iets verder op moest op de schop i.v.m. een volledige reconstructie.  

Bij het weggraven van het slechte deel van de kademuur bleken er flinke eikenhouten palen voor de 

fundering te staan. Het goede deel, aansluitend aan de sluis stroomopwaarts, bleek qua opbouw een 

massieve muur, die licht achteroverhelde. De blokken waren van een stevig formaat en waren scheluw 

geschaafd om aan de waterkant een zo klein mogelijke voeg te krijgen (zie ook weekrapport week 3). 

Deze kademuur dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw. Ze maakte deel uit van een 

grootscheepse herinrichting van het gebied rond de sluis door de toenmalige eigenaren van Landgoed 

Palanka.7 Muurankers van het type “Den Halder”, dus 18e-eeuws, de opbouw van de muur plus 

schriftelijke bronnen8 waren een aanduiding voor de datering. Een bij de sluis geplaatste gedenksteen 

uit 1759 gaf de beslissende informatie (afb 10)  

 

Afb. 10. Gedenksteen uit 1759 n.a.v. een grootscheepse renovatie van sluis en omgeving 

We hebben erop aangedrongen dat de 18e-eeuwse muur zoveel mogelijk gespaard zou worden. De 

mergelwerker bij uitstek van Valkenburg, dhr. Rouwet was verrukt over de degelijkheid en de opbouw 

van de muur. Een reden te meer voor handhaving. 

De wasplaats zelf had een halfronde instap uit de jaren zestig van de 20e eeuw. De hardstenen trappen 

die afdaalden naar de Geul leken ouder. Vanaf de wasplaats stroomopwaarts gaat de kademuur over 

in een normale beschoeiing van palen en vlechtwerk, tenminste zover als wij konden waarnemen, 

want de Geul werd hier niet drooggelegd. De aanpassingen en verfraaiingen uit de tweede helft van de 

twintigste eeuw hebben bijna alle sporen van het verleden uitgewist behalve de grote hardstenen 

                                                           
7
 Eigenaren waren: weduwe Collard-Reinecke en J. van Dijk, een aangetrouwd familielid. 

8
 Meerman 1985, 74 e.v. 
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trappen. Omdat de wasplaats desondanks een belangrijke “Lieu de Mémoire” voor veel oude 

Valkenburgers is, werd besloten om met een nieuw ontwerp 9 de plaats opnieuw cachet te geven. 

 

 

Afb.11.  In het gebied “Achter de Erken” links voor de sluis werd een 18
e
 eeuwse kademuur teruggevonden 

 

Onderzoekslocatie B: Koudnagel, tussen de molentak en de Geultak bij de 

sluis. 
Deze onderzoekslocatie beslaat het meest oostelijke deel van het “Geuleiland”, dwz. het gebied tussen 

Geultak en Molentak bij de sluis. De oude kadastrale benaming is “Koudnagel”. Op deze plaats is bij de 

sluis een vistrap aangelegd. Het onderzoek op deze plaats werd uitgevoerd van 14 – 20 januari 2008. 

Blijkens de kaart van Deventer was de rechteroever  van de Geul in de middeleeuwen onbebouwd 

(weiland en struikgewas). De oudste vermelding van het perceel is in 1465 in de stadsrekeningen i.v.m. 

grootschalige aanpassing van de vestingstad wegens het dreigende Luikse gevaar. Er is sprake van een 

bolwerk dat gemaakt werd bij de Oude Graanmolen, die op een honderdtal meters verwijderd lag van 

de onderzoeksplaats. We weten uit historische bron dat het gebied bij de sluis in 1759 ongeveer zijn 

huidige vorm kreeg. 

Bij het aanleggen van de vistrap bleek zich op grote diepte, ruim drie meter onder het maaiveld, een 

conglomeraat van grote zachte mergelblokken en houten palen te bevinden. Dit plateau van ongeveer 

3 meter breed en 9 meter lang,  lag noch in de richting van de Geultak, noch in de richting van de 

Molentak. De richting vormde ongeveer de bissectrice van de hoek tussen Geul - en Molentak . Het 

plateau was onderbroken naar het noorden door de aanleg van een grote rioolput, maar leek ook niet 

verder door te lopen. De mergel was wit en zacht en volgens grottenkenner J.Diederen wees dit op 

een postmiddeleeuwse datering, omdat dit type mergel pas na de middeleeuwen gewonnen werd in 

de regio. De palen waren niet geschikt voor datering.  

                                                           
9
 ir. Roel van Meerkerk van fa. Witteveen & Bos heeft de oude wasplaats in opdracht van het Waterschap opnieuw 

vormgegeven.  
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Wegens weersomstandigheden en verwacht hoog water in de Geul was de onderzoeksmogelijkheid 

beperkt. De interpretatie van het aangetroffen plateau is moeilijk. Het gaat om een laag stenen met 

daaronder palen. Op de stenen is in één keer laag grond aangebracht. Gedacht kan worden aan een 

vleilaag of een grondverbetering, maar de vraag is waarvoor. Aan een fundering van opgaand 

muurwerk valt niet te denken. We houden het voorlopig op een fase tussen 1672 ( definitieve 

slechting verdedigingswerken stad en kasteel) en de renovatie van de sluis in 1759. Immers voor 1672 

was de middeleeuwse situatie intact van de kaart van Van Deventer (1550). Op bovenstaande plek kon 

toen geen kademuur of bruggenhoofd liggen, omdat de splitsing van de riviertakken toen veel verder 

naar het oosten lag. Na 1672 toen Valkenburg haar militaire betekenis verloor heeft men de 

stadsgrachten ingekrompen, tot visvijvers gedegradeerd en op enig moment is ook de splitsing van de 

Geultakken verlegd naar het Westen. Mogelijk was deze fundering dus onderdeel van de voorganger 

van de reconstructie van het sluisgebied uit 1759. Ook kan gedacht worden aan een verband met 

herstelwerkzaamheden in het begin van de 18e eeuw. In 1707 slaat de Geul bij hoog water dam en 

sluizen weg. Ook het verder op gelegen molenrad wordt vernield. Bij de herstelpoging wordt nog eens 

tot twee keer toe de dam weggeslagen. 10 

           

Afb. 12.  Situtieschets funderingsplateau bij Koudnagel               Afb. 13.  Foto van het hiernaast  omcirkelde gebied.               

                                                                               Kijkrichting: naar het zuiden. 

 

Het toponiem Koudnagel bracht ons ook niet veel verder, het kan afgeleid te zijn van Kaltangel of 

koude hoek. Een andere optie is de naam van een eerste eigenaar. Een van de blokken werd 

onderzocht op kapsporen. Die leken niet middeleeuws.  

                                                           
10

 Meerman 1985. 
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Afb. 14.  Koudnagel. Fundering van een niet afgebouwd bruggehoofd bij de sluis. Kijkrichting Noord. 

 

 

Afb. 15. Overzicht richting sluis van het gevonden mergelplateau. 

         

 

Onderzoekslocatie C: Walramplein 
Een klein deel van de werkzaamheden  (van 14 juli -29 september) had plaats rond de trap naar de 

Geul tegenover de Nieuwe Kerk. Hier was aan de kant van het Walramplein een op- en afrit voor de 

grote graafmachines die in de bedding van de Geul moesten werken. Op deze plaats bevond zich een 

vermoedelijk 19e-eeuwse trap, gemaakt voor waterschouwingen of het schoonmaken van de 
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Geulbedding. De locatie bleek verstoord te zijn door een groot aantal kabels en door grote betonnen 

funderingen van een oud urinoir en een transformatorhuis. Bij de brug naar de St. Pieterstraat was 

sprake van een meterslange instorting uit 1987 die provisorisch gerestaureerd was. Er viel nauwelijks 

iets waar te nemen, zo verstoord was het gebied. Van een middeleeuwse vestingmuur was niets te 

zien. Verrassend was alleen de vondst, gedaan door machinist Cor, van een 14e-eeuws 

steengoedkruikje schuin tegenover de trap in de Geulbedding bij de kerk op de rechteroever. 

 

 

Afb. 16.  14
e
 eeuws kannetje (Langerwehe?) in Geul gevonden door machinist Cor van fa. van Beers 

 

Het zwaartepunt van het onderzoek lag op de zuidelijke oever van de Geul tussen de brug naar de St. 

Pieterstraat en Hotel Walram, de voormalige oosthoek van de vesting. De bestaande Geulkade  en het 

achterliggende terrein zou over de hele lengte enige meters landinwaarts weg gegraven worden i.v.m. 

de plaatsing van de grote betonnen L-elementen van de nieuwe kade. Maar eerst zou het terrein ruim 

een meter afgevlakt worden. Onder of vlak achter de bestaande kademuur vermoedden wij “de lijn 

van Van Deventer”, d.w.z. de middeleeuwse stadsmuur die aansloot op de hoekverdediging onder 

hotel Walram. 

Twee punten lagen vast: de dubbeltoren aan weerszijde van de Pietersbrug was onomstotelijk 

teruggevonden bij de campagne van 1990 en de aansluiting vlak bij de hoek van hotel Walram lag o.i. 

ook vast omdat die hoek dezelfde is als die van het oostelijk verdedigingswerk dat wij niet van naam 

kennen. Dat blijkt wanneer de latere kaarten op de kaart van Van Deventer worden gelegd. Verder zou 

er een kleine toren of rondeel gevonden moeten worden ongeveer tegenover de ingang van de 

Nieuwe Kerk. Bij de campagne van 1990 was er wel iets van grote mergelblokken gevonden op de 

plaats die van Deventer aanduidde, maar het geheel was niet overtuigend. We hielden er wel rekening 

mee dat door de aanleg van een voetpad langs Hotel Walram in later tijden, de huidige kadelijn met 

zijn flauwe bochten niet precies de originele van Deventer-lijn zou zijn. 

In week 28 (7-11 juli 2008) werd het terrein voor de helft ruim een meter (-1,30 m.) machinaal 

afgeschaafd.  Op de andere helft, westelijk van ons waarnemingsterrein stonden de machines e.d.  
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We waren  nu van 68.90 +NAP aanbeland op 67.60 +NAP .Twee muurfunderingen  werden zichtbaar..  

Eén fundering (structuur I) haaks op de hoek van Hotel Walram en een kortere (structuur II) die vanuit 

het oosten eerstgenoemde aansneed. Wat aanvankelijk een derde muur leek te zijn, parallel aan de 

Geul, bleek later een spoor van ‘mergelslijp’ te zijn. 

Structuur I, muur uit circa 1700 

Structuur I werd waargenomen bij het afgraven van de grond op 7 meter uit de gevel van Hotel 

Walram en van daaruit circa 33 meter naar het westen, tot aan de brug (afb. 13 en 15). Bij het 

vrijmaken van de bovenkant van structuur I was een verband zichtbaar van mergelblokken waarbij 

strekkende blokken werden afgewisseld door koppen die naar achter doorliepen. De muur had 

horizontale geledingen d.m.v. afgeschuinde richels. Hij was qua opbouw en verband overal hetzelfde. 

De gemiddelde dikte was 1.20 m. Precies te bepalen was dat niet wegens de naar achteren 

doorgestoken langere blokken. Dat typische verband had waarschijnlijk te maken met de aard van de 

muur: aan de rivierzijde schoon afgewerkt en aan de achterzijde telkens bijgevuld met mergelpuin van 

een eerdere muur. Op een aantal plaatsen was de muur onderbroken door de latere aanleg van 

rioleringen dwars op de muur. WAT WAS DE BEWAARD GEBLEVEN HOOGTE? NAP-MATEN! NAP 

BOVEN- ONDERKANT? Nap HOOOGTEN VERSNIJDINGEN- 

 

Afbeelding 17. Sterk verkleinde weergave van structuur I, een kademuur met golfbrekers uit 1700 (?) Een 

grotere weergave is bijgevoegd op blz. 28 en op de bijgevoegde CD ROM 

 

Bij het machinaal weggraven van de besproken muur en zijn voortzetting westwaarts tot aan de brug, 

bleek de uniforme opbouw van de muur. In het profiel bleek dat de muur aan de rivierzijde iets 

uitbolde. Dat wil zeggen : in doorsnede was de muur lichtgebogen. De muur bleek gefundeerd te zijn 

op grote mergelblokken (halve stoelen) waardoor het benedendeel van de muur recht was in 

tegenstelling tot het lichtgebogen bovenste deel. Als achtervulling was mergelpuin en grote blokken 

gebruikt. Na het wegbreken om plaats te maken voor de betonnen elementen van de nieuwe 

kademuur, bleek dat de grote mergelblokken op beddingniveau op een vleilaag van eikenhouten 

planken rustten. Iets vergelijkbaars hadden we enige jaren ervoor bij Den Halder gezien. Het verschil 

was dat daar naaldhout was gebruikt voor de vleilaag. Muur I was tot onder Geulniveau gefundeerd. 

Voor de onderste blokken, aan de rivierzijde waren stevige eiken palen ingeheid en bevond zich zoals 

in profiel te zien was, een talud. 

Aan de rivierzijde bleek een opvallende structuur in de muur verwerkt te zijn. Van bovenaf gezien was 

aan de rivierzijde een groot boogvormig segment in de muur opgenomen dat stroomafwaarts abrupt 

werd beëindigd met een schuinte. We gaven dat element de werktitel “stroombreker”. Later bleken er 

meer “stroombrekers” op vrij regelmatige afstanden in de muur te zijn opgenomen. Ze waren niet 

allemaal compleet, sommigen waren nog slechts rudimentair aanwezig in een aanzet (zie 

vlaktekening)11. De lengte van de segmenten bedroeg circa 3 meter ( 10 voet?). De onderlinge afstand 

                                                           
11

 Niet alle tekeningen zijn in dit deel van het verslag opgenomen. Het grote formaat maakt reproductie op A-4 

onmogelijk. De complete set is in hoge resolutie toegevoegd als CD (zie lijst van bijlagen). De koppeling van 

profielen aan de vlaktekeningen is daar te vinden. 
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bedroeg 6 meter. Twee segmenten zijn min of meer gaaf terug gevonden. Van de andere slechts een 

enkele blok of aanzet.  

 

Afb. 18.   Speciaalverband kademuur “1700”   (Str. I)         Afb. 19.   Een van de “stroombrekers” in muur I 
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Afb. 20.    Vlaktekening van structuur I: Kademuur “1700” met stroombrekers. 
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 Interpretatie van structuur I 

De muur die in de loop van de opgraving “kademuur 1700” was gedoopt, werd aanvankelijk aangezien 

voor de muur van Van Deventer, aangezien het traject zo mooi samenviel met de lijn op de kaart van 

1540. Maar de opbouw van de muur en het ontbreken van minstens één muurtoren deed al twijfels 

rijzen over die interpretatie. Deze verviel geheel onze mergelspecialist Jacq Diederen constateerde dat 

de slaghouwen van de funderingsblokken postmiddeleeuws waren. 

We konden nu definitief de werktitel “kademuur 1700” handhaven. Dat baseerden we op het feit dat 

ergens na de slechting van de vestingmuren in 1672 door de Hollanders, de stadsmuur langs de Geul 

kennelijk werd vervangen door een niet-strategische “ordinaire” kademuur. In 1759 wordt het hele 

gebied  bij de sluis aangepakt. Dus ergens tussen 1672 en 1759 is structuur I, de kademuur met 

stroombrekers gebouwd. Vandaar de werktitel kademuur “1700” 

Waren het nu stroombrekers of steunberen? We houden het op een combinatie van beide. Ondanks 

het feit dat waterbouwkundig ingenieur R. van Meerkerk van de firma Witteveen & Bos, dat een 

onlogische constructie vindt, omdat achter de stroombrekers extra turbulentie ontstaat. Wij denken 

dat voor de muur, aan de Geulzijde een talud was, beschermd door palen en vlechtwerk, waardoor bij 

gewone waterhoogtes het water van de stroombreker werd afgehouden. De palen zijn in elk geval 

gevonden. De profieltekeningen over beide muren (I en II) lijken overigens de theorie te staven dat bij 

beide muren sprake was van een talud richting water. 

Uit de kaart van Van Deventer zou afgeleid kunnen worden dat de kademuur uit omstreeks 1700 op 

dezelfde plaats lag als de middeleeuwse stadsmuur. Dat kan ten dele het geval zijn geweest, ook al 

werden onder structuur (1) geen sporen gezien van een voorganger gezien. Deze zou dan geheel 

uitgebroken zijn. Ongeveer op de helft van de lengte van muur (I ) doorsnijdt deze echter een oudere, 

hieronder te bespreken muur (structuur II), hierna “middeleeuwse muur”genoemd. Deze blijkt schuin 

achter muur I te liggen. Op de originele kaart van Van Deventer lijkt echter de  middeleeuwse 

stadsmuur een licht knik te maken richting de hoekverdediging (nu Walram). Dan sloot de stadsmuur  

niet precies aan  op de hoek van het Walramcomplex maar enige meters zuidelijker, waardoor het 

hoekcomplex enigszins vrij lag in het Geulwater. Zie ook afb 9 . 

Het gedeelte van de stadsmuur dat westelijk lag van de knik, richting de huidige Geulbrug, is dan 

vergraven bij de aanleg van de kademuur “1700” Deze theorie heeft mijn voorkeur. 

In de laatste fase van de opgraving (september) was tijdens het machinaal verwijderen van het 

westelijk deel van structuur I ( de kademuur ‘1700’ richting brug), alleen nog maar “waarnemen op 

afstand” mogelijk. Wat in het oostelijk deel was gevonden werd bevestigd: eenzelfde opbouw, 

eenzelfde fundering, dezelfde palen voor de muur (zie afb.21,22). De muur liep door tot aan de brug 

van de St.Pieterstraat, waar een flinterdun profiel door de machine werd gespaard (zie afb.23) 
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Afb.21. Onder de vleilaag van kademuur 1700: Afb. 22. Eiken palen voor muur ’1700’ worden 

 natuurlijke grindbank.                                                         machinaal verwijderd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 23. Bij de brug Bogaardlaan/St.Pieterstraat heeft de machine nog net de laatste rest  

 van structuur I (kademuur “1700”) laten staan. Zie pijl. 
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Afb. 24. Kadasterkaart 1820 op ondergrond van kaart Van Deventer 1540. Duidelijk zichtbaar is dat het 

laat-middeleeuwse stratenplan niet veel veranderd is. Zichtbaar is ook de lichte knik die het meest 

oostelijke deel van de stadsmuur maakt richting hoekverdediging. Op latere kopieën van de kaart  van Van 

Deventer is die knik abusievelijk recht getrokken. Op 19
e
 eeuwse kadasterkaarten is die knik o.i. nog te zien 

aan perceelgrenzen resp. boomaanplantingen. 
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Structuur IA, kademuur met voetpad, circa 1760 

Tussen structuur I en de bestaande kademuur werd een loopvlak gevonden dat iets lager lag dan de 

bovenkant van de fundering van muur I. Dat loopvlak was met as bestrooid en in dat loopvlak lagen 

een paar scherven van omstreeks 1800 en een munt met als datum 1783. In de tweede helft van de 

18e eeuw is nameijk een nieuwe situatie ontstaan. Tussen structuur I en de Geul werd een nieuwe 

kademuur gemaakt om een pad te creëren tussen de Geul en de voormalige hoekverdediging, destijds 

boerderij. Dit pad liep richting Oud-Valkenburg, achter het huidige Hotel Walram om.  Nu er al 

honderd jaar geen sprake meer was van een hoekverdediging, mocht er om praktische redenen best 

een pad langs aangelegd worden. De vondsten op het loopvlak van dat pad lijken deze 

veronderstelling te bevestigen. We noemden dit structuur IA . Op een kadasterkaart uit de Franse Tijd 

is dat voetpad ook aangegeven. De kademuur van 2008 en ook de huidige vernieuwde kademuur 

volgen nog steeds die laat 18e-eeuwse lijn.  

 

Afb. 25.  Luchtfoto van opgravingsterrein  C met structuur I en II 

 

Structuur II, de middeleeuwse muur 

De tweede structuur, ook een muurfundering, was  tijdens de campagne eveneens zichtbaar gemaakt: 

vanaf 7 meter van de voorgevel van Hotel Walram. De muurlengte kon over circa 18 meter worden 

waargenomen. De laatste 6 meter degradeerde de muur tot een enkele rij blokken. Bij het begin van 

dat laatste derde deel waren gekantelde blokken te zien, kennelijk omlaag geduwd en samen met 

andere losgelegde blokken als werkvloertje neergelegd bij de constructie van muur I, de kademuur uit 

omstreeks 1700.  

Deze muur (structuur II) had een dikte van circa 1,50 m. Van meet af aan was duidelijk dit geen 

kademuur maar een middeleeuwse stadsmuur was. De bovenzijde van het bewaard gebleven deel van 

de fundering bevindt zich op 67.40 tot  67.60 + NAP, circa 1.30 m. onder het maaiveld. De onderkant 

lag koud op de klei op 66.60 +NAP. We constateerden 2x een versnijding (zie profieltekening 5 profiel 

AB, afb. 33) Het redelijk gave deel van de muur was op deze hoogte opgebouwd uit blokken van 

gemiddeld 30 bij  60 cm. Naar beneden toe waren de blokken hoger. De muur was niet diep 

gefundeerd. Eén meter onder de aangetroffen bovenkant werd de leem/kleilaag zichtbaar waar de 

blokken koud opstonden. Twee van de medewerkers van de werkgroep verklaarden “dat heel 
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Valkenburg op die taaie stabiele laag was gefundeerd”12. Uit het profiel over de muur blijkt dat de 

rivier niet vlak langs de muur liep, maar dat er een talud voor de muur lag.  

 

Afb. 26. Vlaktekening structuur II ( middeleeuwse muur) . Structuur IIa,  muurtjes van hokjes tegen 

stadsmuur. Rode arcering: gebied structuur III (oudste structuur, misschien toren) 

 

Aan de stadszijde bleek de muur voorzien te zijn van spaarbogen op poeren. Drie poeren waren 

redelijk gaaf. De vierde was maar gedeeltelijk aanwezig en de meest westelijke was alleen als uitbraak 

te zien. In totaal besloeg de waargenomen muur dus 4 spaarboogvakken, voordat ze verdween als 

gevolg van de aanleg van muur I. Bij een van de poeren was een kleine versnijding en een mooi 

afgeschuind vlakje op de grens daarvan zichtbaar. Ook de zorgvuldige afronding op de hoek was 

verrassend. Onder het middeleeuwse loopvlakniveau waren een aantal lagen in verband met de muur 

“I” gemetseld. 

Op de plaats van een poer en (dichtgezette) spaarboog was de muurdikte ongeveer 2,20 m. De poeren 

van het spaarboogsysteem maten circa 1,20 bij 0,90 m. De ruimte tussen de poeren bedroeg circa 3 

meter. Deze maten zijn vrijwel gelijk aan die van de bestaande stadswal in het Halderpark. Hiermee is 

muur II met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid qua tijd vast te plaatsen in de 14e/15e eeuw. 

Substructuur IIA 

Aan de stadszijde was sprake was van een kleine substructuur (substructuur IIA). Twee haakse 

muurtjes stonden koud tegen muur II op 0,80 en 2,60 gerekend vanaf het zichtbare gedeelte van de 

bovenzijde van de muur bij het Walramcomplex. Tussen de muurtjes lag een laag as en verkoold hout. 

De mergelblokken vertoonden de bekende rode verbrandingskleur. Mogelijk was hier een 

wachtruimte tegen de muur uit de tijd toen de muur nog als stadsmuur in functie was, waar de wacht 

zich kon warmen met een provisorisch vuurtje. Het is ook nog mogelijk dat het een opslagruimte was 

uit veel later tijd toen de stadsmuur allang buiten functie, c.q deels geslecht was. 

                                                           
12

  Vader & Zoon Lebouille 
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Afb. 27.  Spaarboogveld tussen 2 poeren       Afb. 28. Steunbeertje dat de boog van het spaarvlak opvangt. 

           

Substructuur IIB 

In week 32 werd de wigvormige ruimte tussen beide muren I en II vrij gegraven en werden later ook 

machinaal dwarssleuven gemaakt om profielen over de muren te verkrijgen. In de ontgraven wig 

konden we waarnemen dat er grote hoeveelheden mergelblokken gestort waren achter structuur I, 

waarschijnlijk afkomstig van de afgebroken middeleeuwse muur. Deze puinlaag noemen we 

substructuur IIB. Dieper gaand leek er in eerste instantie een los gelegd fundament of werkvloertje 

zichtbaar te worden. Deze structuur kreeg de naam “Oudste Structuur”, later structuur III.  

Structuur III, de oudste structuur (een toren?) 

De blokken van het onder in ‘structuur IIB’ gevonden fundament sloten bij schoonmaken mooi aan en 

later werd er ook specie tussen ontdekt. Structuur III bleek een U-vorm te hebben, waarbij de lange 

zijde parallel aan muur II een lengte had van ± 7.50 m. De zichtbare lengte van de westelijke zijpoot 

tot muur II was aan de buitenzijde 1.60 m.  De linker ”poot” van de muur had een dikte van 2 meter 

Binnenwerks was de ruimte ±4 meter. Die binnenruimte was te herkennen aan een strook ongeroerde 

grijze van circa 25 cm. Zie tekening  4 (afb 29) Deze structuur verdween op ruim 6 meter loodrecht 

gemeten op de oostelijke profiellijn13 en dus ruim dertien meter van de gevel van hotel Walram min of 

meer haaks onder muur II.   

Deze derde structuur moest de oudste structuur zijn omdat hij gedeeltelijk onder muur II doorliep. 

Ook werd waargenomen dat de specie van deze oudste structuur zich onderscheidde van die van 

structuur II. De specie van de oudste structuur was roder (meer rode bergzand). De blokken waaruit 

die structuur bestond waren ook van andere mergel, harder en met kromme haksporen, dus 

middeleeuws. De langste  zijde werd dieper afgebroken, waarschijnlijk om aan structuur II te kunnen 

werken. De westelijke hoek verdween gedeeltelijk onder structuur II, de oostelijke hoek lag er min of 

meer tegen aan. Omdat de middeleeuwse muur (structuur II) hoger gefundeerd was, nemen we aan 

dat bij de aanleg daarvan de resten van structuur III plaatselijk gedeeltelijk in muur II werden 

opgenomen (westhoek). Op de andere hoek, de oosthoek, werd de torenrest weggebroken zover 

nodig was voor de fundering van II. Tussen muur II en de lange zijde van structuur III lag een strook 

ongeroerde grond. 

                                                           
13

 Zie vlaktekening 2 
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Ir. Tom Bauer kwam met het idee dat de ruim 7 meter lange muur van harde mergel en middeleeuwse 

kapsporen en de twee aanzetten van een haakse muur, de fundering kon zijn van een oudere, 

rechthoekige of vierkante middeleeuwse waltoren. Structuur II, de latere middeleeuwse muur was 

gedeeltelijk door en over de resten van de toren heen gezet. In de bronnen is sprake van minimaal 

twee fasen van de walmuur in die omgeving. Dat is er dus in elk geval niet strijdig mee. Dat we aan de 

achterkant (pleinkant) niets terugvonden van die oudste structuur kan te maken hebben met de 

aanleg van muur II waardoor de bouwsporen van III, de toren daar uitgewist zijn. Bovendien waren 

onze waarnemingen aan de pleinkant zeer beperkt doordat daar geen machines ingezet konden 

worden. Handmatig graven gaf maar een beperkt beeld omdat de ligging van zware kabels ons werk 

belemmerde.  

 

           

Afb. 29. Plattegrond "vloertje" tussen structuur I en II,          Afb. 30. Reconstructie toren (structuur III). 

 

 

Afb. 31. Aanzicht van middeleeuwse muur (ondiep gefundeerd) en de er voor liggende oudere structuur III. 

Goed zichtbaar zijn de haakse muren van de “toren” die deels in de middeleeuwse muur verdwijnen. Ook is 

te zien dat de oudste structuur III op de zwarte natuurlijke kiezel is gefundeerd. Muur I (kademuur 1700) 

en de meest recente kademuur ervoor zijn al weg gegraven. 
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Afb. 32. Situatieschets van gevonden structuren en plaats van de profielen. 
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Beschrijving van de profielen 

Profiel A-B                                                                              Afb. 33 

 

Profiel AB: getekend naar het oosten, richting Hotel Walram: laat de wig zien tussen structuur 1 

(kademuur 1700) en structuur II (middeleeuwse muur). NB. Let op de Romeinse cijfers in de 

profieltekening corresponderen niet met de benoeming van de hoofdstructuren in het verslag.  

 I: is een rij mergelblokken die waarschijnlijk deel uitmaken van de onderliggende oudste 
structuur in het verslag structuur  (III) genoemd. Vermoedelijk een rechthoekige toren. 

 II: is de middeleeuwse muur met spaarbogen, die in het verslag structuur II is genoemd. 

 III: is talud tegen II 

 IVa , IVb , Va en VI zijn achtervullingen van mergelpuin voor muur Vb (Structuur I) de 
kademuur 1700). Kennelijk is die vulling met puin in fases gebeurd; 

 Vb is de kademuur 1700 (structuur I) 

 VII en VIII  is de strook vette grijze klei die de oudste structuur (op de tekening I) scheidt van 
de middeleeuwse muur. 

 

Profiel C-D                                                                                         Afb.34 
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Profiel CD: Kijkrichting naar oosten. Profiel van recente kademuur naar kademuur 1700. NB de 

nummering in romeinse cijfers is onafhankelijk van de benoeming van de grote structuren in dit 

rapport. 

 I: kademuur zoals die tot 2008 heeft gefunctioneerd, gemaakt eind 18e eeuw om een voetpad 

langs Walram te creëren . 
 II: kademuur 1700 gemaakt nadat Valkenburg zijn strategische functie verloor en de 

middeleeuwse muren deels geslecht waren (1672). Duidelijk is de opbouw te zien met 

beneden grotere blokken. Het bovenste deel helt iets naar achteren. 
 III: vulling boven het oorspronkelijke voetpad naar Oud-Valkenburg. 

 IV: Blokkenvuling (mergel) boven een soort talud. 

 V: Talud van bruine klei. 

 VI: mergelbrokken afgedekt met een grijze zandige laag. 

 VIII: achtervulling kademuur 1700, bestaande uit grote mergelbrokken zoals elders 

beschreven. 
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Profiel langs muur II                                                                            Afb. 35 

 

Profiel langs muur II: getekend naar het zuiden, laat het eerste, meest oostelijke stuk zien van de 

middeleeuwse muur die in dit rapport structuur II genoemd wordt. 

 I is op deze tekening (!) een stuk van de middeleeuwse muur. 

 II is een oudere structuur (in het verslag III) genoemd die haaks op bovenstaande muur staat 
en er gedeeltelijk onder doorgaat. 

 III is een vette bruingrijze kleilaag waarop de muur gefundeerd is. 
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Profiel GFE                                                                                           Afb.36 

 

Profiel GFE: gezien naar het oosten laat het punt zien waar de kademuur 1700 (structuur I) bijna de 

oudere middeleeuwse muur raakt, die I schuin aansnijdt. Links de kademuur 1700 met een  stukje van 

de terplekke verdwenen stroombreker, rechts de restanten van de middeleeuwse muur die bij de 

nadering van muur I (kademuur 1700) steeds meer afgebroken is om aan muur I te kunnen werken. De 

nummering op de tekening met Romeinse cijfers staat los van de nummering van de gevonden 

hoofdstructuren. 

 I. Klei met mergelpoeder en brokjes leisteen. Links van I, niet getekend de kademuur van 1800 
tot 2008 

 II; Homogene bruine klei als III. 

 Linker grote structuur: kademuur 1700 met beneden grote funderingsblokken (halve stoelen) 
met rechte kapsporen dus post middeleeuws. 

 V/VI: vulling tussen beide hoofdstructuren. 

 VII: restanten middeleeuwse muur (hoger gefundeerd). 

 VIII: achter en onder de middeleeuwse muur bruingrijze homogene klei. 
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Profiel I - J                                                                                            Afb. 37 

 

Profiel I J: Gezien naar het westen over de restanten van de middeleeuwse muur (VIII) de kademuur 

1700 (VI) en de recente kademuur tot 2008 (IX). 

 I: Bruinige klei die een soort talud lijkt te vormen tegen muur VI 

 II: Vulling met mergelbrokken en leem 

 III: met mergelslijp verzandde leem onder loopvlak voetpad Oud-Valkenburg 

 IV: ophoging loopvlak voetpad V 

 V: aslaag op loopvlak voetpad; 

 VI: kademuur 1700 

 VII: vulling met mergelpuin tussen links: restant middeleeuwse muur en rechts: kademuur 
1700 

 VIII: restant van praktisch vergraven middeleeuwse muur 

 IX: oeverkant van kademuur  eind 18e eeuw tot 2008. 
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Vondsten 

Aardewerk 

Hoewel de hoeveelheid aardewerk tegenviel is met name in substructuur Ia, het voetpad naar Oud-

Valkenburg in en onder het loopvlak een tiental scherven gevonden. Deze scherven bevestigden de 

datering van dit pad. Heel aardig was de vondst van een steengoedkannetje in de rivierbedding langs 

de oever van de Nieuwe Kerk, bij de huidige vistrap door een kraanmachinist. Dit kannetje is als 

Brunssum/Schinveld of Langerwehe (veertiende eeuw) gedateerd. In bijlage 1 is een overzicht van de 

vondsten opgenomen. De scherven van elders, waarvan er nauwelijks een in een onverstoorde laag 

gevonden is, moeten met assistentie van ir. T.Bauer nog beter gedetermineerd worden. 

Metaal 
De twee belangrijkste metalen voorwerpen die gevonden zijn waren een hoefijzer bij profiel I - J (zie 

tekening) en een munt uit 1783 in het loopvlak van structuur Ia, het voetpad naar Oud-Valkenburg. 

Dat laatste bevestigt de hypothese dat dit pad in de tweede helft van de 18e eeuw is aangelegd. 

Hout 

Er is al hout geborgen uit de campagne van 1990, tijdens de zoektocht naar de 5 torens. Uit een rij 

palen met ijzeren punten voor de voormalige Geulbrug werd een exemplaar dendrochronologisch 

onderzocht en gedateerd op 1281. 

Ook tijdens de waarnemingen bij de muur van Den Halder in 2004/5 is hout gevonden en opgeslagen 

in water: 

 Een eikenhouten water uitloop ter grootte van een spoorbiels vlak achter de muur en bij een 

viskaar. Een schijf is afgezaagd met 80 jaarringen. 

 Eikenhouten planken van een viskaar met ijzeren hoekbeslag en trekoog 

 Naaldhouten planken als vleilaag onder de fundering (niet bewaard) 

 Berkenstammetjes onder de vleilaag (niet bewaard). 

 

Bij de campagne van 08 langs het Walramplein zijn gevonden: 

 Eikenhouten vleiplanken onder fundering structuur I (muur 1700) 

 Eikenhouten paalresten die voor de fundering stonden van I (muur 1700) 

In bijlage 3 staat een lijst van houtmonsters, die onder water bewaard worden. 
 

 

Conclusie  
Het onderzoek langs de Geul in Valkenburg in 2008 heeft op drie plaatsen archeologische resten 

opgeleverd. 

A. De linkeroever voor de sluis. Deze oever, grotendeels bedekt onder struikgewas en een talud, 

bestond uit een voortreffelijk gemaakte mergelmuur (tot aan de wasplaats) die zo goed was dat hij 

voor een deel nu nog gehandhaafd is. De muur is uit de tijd van de grootscheepse werkzaamheden 

rond de sluis rond het midden van de 18e eeuw. De gedenksteen met het jaartal 1759 geeft de 

eindfase aan.  

B. Funderingen in de “oksel”van de riviersplitsing, vlak achter de sluis: het gebied Koudnagel. Het lijkt 

erop dat hier een of meerdere malen begonnen is met het leggen van de fundering voor een 

bruggenhoofd om de splitsing van de Geul te beschermen. De funderingsblokken met een gebogen 
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grondslag liggen iets verder uit de splitsing dan het huidige bruggenhoofd. Er omheen waren 

(beschoeiings?)palen geslagen. De lagen erboven laten zien dat de activiteit niet is voortgezet. Uit 

bronnen blijkt dat in 1707 bij hoog water in deze omgeving dam en sluizen zijn weggeslagen en dat tot 

twee keer toe herstelwerkzaamheden door nieuw hoog water verijdeld zijn. Mogelijk is de gevonden 

structuur een getuigenis van deze kleine ramp. 

C. De kade langs het Walramplein. Hier werden resten verwacht van de lijn van Van Deventer, de 

15e/16e-eeuwse stadsmuur langs de Geul. Mogelijk ging die lijn zelfs terug tot 1334 toen na grote 

verwoestingen door Jan van Brabant (in 1328/1329) een grootscheeps herstelprogramma van burcht 

en stad werd opgevat14.De situatie bleek gecompliceerder dan verwacht. 

Structuur I, de muur die het eerst werd onderzocht bleek naderhand lang niet de oudste structuur. 

Toch lag deze muur ogenschijnlijk op de plaats die van Deventer aangaf. We hebben voorlopig geen 

sluitende verklaring daarvoor of het moest zijn dat de stadsmuur van Van Deventer op die plek 

volledig uitgegraven is om plaats te maken voor een niet-militaire kademuur.15 Want zo beschouwen 

we structuur I.Deze kademuur muur werd in een keer gezet itussen de voormalige hoekverdediging 

onder hotel Walram en de tweelingtorens bij de brug (de Beelentoren en de Nieuwe Toren). Die 

torens waren toen al tot op het fundament in de Geul geslecht. De opbouw van de muur (met een 

planken vleilaag en het bovenaan licht achterover hellende deel) lijkt erg veel op de doorsnede en 

opbouw van de muur die bij hoekverdediging Den Halder, aan de westzijde van de stad is gevonden in 

2004/5. Men zou verwachten dat het middenstuk langs de Bogaerdlaan en het stuk voor de Oude Kerk 

dan ook zo aangepakt is, maar daar blijkt tot nu toe niets van. Het kan zijn dat net als bij Den Halder er 

later een muur is voorgezet wegens bouwvalligheid. Het meest merkwaardige waren de 

stroombrekers of steunberen die op regelmatige afstanden in muur I verwerkt waren. Uit de profielen 

is mogelijk op te maken dat er een talud voor deze muur lag. Dit werd dan aan de rivierzijde verstevigd 

door palen met vlechtwerk16. De muur had in elk geval geen feodaal of militair karakter: het was een 

“gewone” kademuur. Er waren ook geen torens in opgenomen. De kapsporen op de grote 

funderingsblokken zijn als postmiddeleeuws gedateerd. Vandaar onze these dat de muur gemaakt 

moet zijn na de definitieve slechting van de Vestingstad Valkenburg door de Hollanders. Dat zal dan 

niet veel later zijn geweest dan het laatste kwart van de 17e eeuw of in de eerste helft van de 18e 

eeuw, want de stad moest toch beschermd worden tegen de onberekenbare Geul. Mogelijk heeft de 

bemoeienis van Hollandse waterbouwkundigen tot deze merkwaardige constructie geleid. De 

achtervulling van de muur bestond uit mergelbrokken van een voorganger. Uit de profieltekening AB 

valt op te maken dat de opvulling achter de kademuur in fasen werd gedaan, parallel aan het 

opmetselen van de kademuur. De muur werd uiteindelijk boven het maaiveld afgebroken tot het 

funderingsrestant dat we bij deze campagne vonden. Dat gebeurde natuurlijk bij de verlegging van de 

kademuur naar het noorden, teneinde een voetpad om boerderij/herberg/hotel Walram te maken ( in 

de tweede helft van de 18e eeuw). Dit voetpad naar Oud-Valkenburg verschijnt op de kadasterkaarten 

van de Franse Tijd. We denken dat bij het maken van het voetpad en de verlegde kademuur 

eenvoudigweg het talud voor muur I aangevuld en ingedijkt is door de nieuwe kademuur die nu echt 

aan het water grensde. De laatste kademuur heeft het volgehouden tot 2008, zij het met meerdere 

instortingen en herstellingen. De huidige totaal vernieuwde kade met de betonnen kern volgt 

grotendeels de lijn van zijn voorganger. Muur I liep door tot aan de huidige brug St. Pieterstraat. 

                                                           
14

 In diverse publicaties over Valkenburg van Dorren, Corsten, Van de Venne en Notten/Schurgers/Pluymaekers 
15

 Bestudering van de passing van Van Deventer op latere kadasterkaarten kunnen alsnog structuur II als identiek  

aan de lijn van Van Deventer identificeren! 
16

 Kwakkernaat 2005. 
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Structuur II. Deze muur was een stuk zwaarder dan muur I en, zo zou blijken, een stuk ouder. Al vrij 

snel werd deze muur geïnterpreteerd als stadsmuur, dus middeleeuws. Deze muur was niet zo diep 

gefundeerd als muur I. De muur lag een eindje van het water af en had een flink talud langs de rivier. 

Dat lijkt bevestigd door het profiel overdwars AB. Tegen een dichtgezette spaarboog stonden 

eensteens-muurtjes die hoogstens schuurtjes of stookplaatsen omsloten. De muur bleek gebouwd te 

zijn als spaarboogconstructie. Dat bleek uit de 5 poeren op regelmatige afstanden. De maten bleken 

exact te corresponderen met de restanten van de 14e/15e-eeuwse stadsmuur in het Halderpark: een 

deel van de westelijke wal  Een eerste schouw van de schaarse scherven lijken de datering 

middeleeuws niet tegen te spreken. Omdat de muur onder een hoek structuur I aansneed is hij 

noodzakelijkerwijs vlak voor het snijpunt afgebroken toen muur I, de kademuur “1700” werd 

aangelegd. De blokken ervan zijn zeer waarschijnlijk gebruikt als achtervulling van de kademuur 

“1700”. 

Structuur III. Aan de noordkant van structuur I werd bij het uitgraven van de wig tussen I en II een 

structuur gezien die deels onder de middeleeuwse muur verdween. De ontdekking van een pendant 

een zestal meter verder oostwaarts wierp de hypothese op van een rechthoekige toren ouder dan II. 

De binnenkant van die toren tekende zich 25-30 cm noordwaarts van muur II af. De kapsporen, de 

hardere mergel en de andere specie bevestigden dat dit een aparte en oudere structuur moest zijn. 

Deze ‘oudste structuur’ bleek zeer diep gefundeerd: tot op de natuurlijke kiezel van de Geulbedding. 

Helaas vonden we aan de andere kant van de stadsmuur geen voortzetting. Mogelijk zijn die sporen 

daar vergraven bij de aanleg van II. Behalve een relatieve datering durven we haast geen jaartal aan 

deze structuur te koppelen. Voorzichtig denken we aan een periode voor 1329.17 

Aardewerk-, en houtonderzoek zal meer licht kunnen werpen op deze conclusies. Ook verder 

historisch onderzoek moet naast onze voorlopige conclusies gelegd worden. Met name de volgende 

gebeurtenissen spelen hierbij een rol: 

 1328/29 Vesting en kasteel grotendeels verwoest door Jan van Brabant. 

 1334 Door de uitkering van een grote som gelds als schadeloosstelling aan Heer Dirk IV van 

Valkenburg was deze in staat grootscheepse herstel- en vernieuwingswerkzaamheden rond 

kasteel en vesting aan te vangen. Vooral bij het kasteel is deze herstelperiode goed te 

traceren.18 

 1465 Drossaard Dirk van Palland brengt de vesting in gereedheid om aartsvijand Luik te 

weerstaan. De uitgebreide werkzaamheden zijn goed gedocumenteerd in de 

stadsrekeningen.19 Met name de noordelijke stadswal langs de Geul - ons onderzoeksterrein - 

komt herhaaldelijk ter sprake. 

 1578 inname en verwoestingen stad en kasteel (Tachtigjarige oorlog). 

 1644: gedeeltelijke slechting kasteel en wallen. 

 1672: definitieve slechting van de vestingstad door de Hollanders. Einde van de militaire 

betekenis van Valkenburg. Einde van Valkenburg als Vestingstad. 

                                                           
17

 Zie de algemene literatuur over de geschiedenis van Valkenburg bij Van de Venne, Severin Corsten, etc.  
18

 Herstelrekeningen kasteel, Van de Venne 1926. 
19

  Van de Venne 1926. Op pagina 415 werpt Van de Venne het vraagstuk van de ‘alde muyr van de alder stat’ op, 

een term die hij in de stadsrekeningen van 1465 vindt. Hij citeert: “die meisteren greveren hebben eynen vloetgrave 

gegraven van der ryvieren van der Gole alle den alden verlanden grave dorch gaende, die voir der alder muyren van 

der stat steit lanck wesend omtrent hondert roden…. etc.” Voor Van de Venne is niet duidelijk wat hier bedoeld 

wordt. Voor ons ook niet, ondanks het feit dat die ‘hondert roden’ omgerekend ongeveer kloppen met de huidige 

lengte van de noordgracht. 
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Behoud en reconstructie 
Het vrijgelegde deel van de middeleeuwse muur bleek binnen de kadeherstelwerkzaamheden 

behouden te kunnen blijven. De fundering is daarom afgedekt met plastic folie en zand.  

 

Afb. 38. De middeleeuwse muur wordt afgedekt. Kademuur “1700” is opgeofferd aan de reconstructie. 
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In een door Jacq Diederen vervaardigd 3D-model en een computeranimatie van de schrijver van een 

open spaarboogconstructie met als achtergrond de Nieuwe Kerk is het aldus ontstane beeld 

gereconstrueerd. Deze reconstructie is bedoeld als aanzet voor een ontwerp voor mogelijke herbouw 

van de gevonden structuren.  

 

Afb. 39. 

 

Afb. 40. Computer-animatie van de eventueel te  herbouwen muur met open spaarbogen . 
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Bijlage 1: Vondstenlijst 
 

Vondstnummer 1.  22-7-08 
Spoor 3. Bij structuur IIA (muurhokjes tegen middeleeuwse muur met spaarbogen). 
X=186 505 81 
Y=319 392 65 
± 1 meter onder bovenzijde structuur II 
± 66.82 NAP 
In aslaag tegen stadsmuur. Randfragment schotel, alleen binnen geglazuurd.Bruin. 
 
Vondstnummer 2. 22-7-08 
Spoor 1. Voetpad “1800”langs Geul. Bij stroombreker kademuur 1700 
5 meter westelijk van X=186.499.90 
Y=319.403.61 
± 67 NAP 
Twintigtal fragmenten gebruiksaardewerk van o.a. schotels met giettuit, roodbruin aardewerk, wit porcelein. 
Globaal eind 18

e
/19

e
 eeuw. 

 
Vondstnummer 3. 24/25 -07- 2008 
Structuur I, spoor 1. verstoring B op vlaktekening: oostelijk van aanzet stroombreker kademuur 1700 
Omgeving X= 186.504.80 
Y=319.400.31 
0,50 cm onder bovenzijde structuur 1 ± 67 NAP 
Aardewerk met rode kern, kookpotfragmenten (brand/as buitenkant) 

 
Vondstnummer 4.  24-7-08 
Structuur I, langs kademuur ‘1700’ Geulzijde. 
X=186.499.90 
Y=319.403.61 
1.40 m onder bovenzijde kademuur 
NAP 66.20 
1 scherf Westerwald grijs steengoed met kobaltblauwversiering 17

e
 of 18

e
 eeuw. 

 
Vondstnummer 5. 24-7-2008 
Spoor 1. Onder voetpad langs Geul (aangelegd rond 1800) Bij  meest westelijke stroombreker 
35 meter westelijk van referentiegevel Hotel Walram 
66.60-67.10 NAP 
Aardewerk, porselein, glas. Randfragmenten van schotels met rood/zwarte opglazuur, grijs steengoed 
(bodemfragment) 
 
Vondstnummer 6. 26-7-2008 
Structuur I, kademuur 1700 bij stroombreker D 
Omgeving X= 186.495.70 
Y=319.406.51 
±1.50 onder bovenzijde structuur 1 
±66.30 NAP 
Scherven, o.a. randfragmenten schotels met bruin binnenglazuur, + sleutel. 
 
Vondstnummer 7. 31-7-2008 
Spoor 1. Voetpad 1800 
18 meter westelijk van gevel Walram 
0.50 tot 1.00 m onder bovenzijde van structuur I 
66.60-66.10 NAP 
Aardewerk porselein 18

e
, 19

e
 eeuw 

 
Vondstnummer 8.  31-7-08 
Spoor I. In doorbraak muur 1700 (plattegrond C) 
X=186.499.90 
Y=319.403.61 
67.60 NAP = niveau bovenkant funderingsrestant 
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Steengoedscherf Raeren 16
e
/17

e
 eeuw. Komt uit verstoring! 

 
Vondstnummer 9.  31-7-2008 
Spoor 1 
20 meter westelijk vanaf gevel Walram 
0.50 tot 1.00 m. onder bovenzijde structuur I 
67.60-67.10 NAP 
Fragmenten aardewerk 18

e
, 19

e
 eeuw: melkschotel, vergiet, veel geelbruin gespikkeld aardewerk, 

randfragmenten. 
 

Vondstnummer 10.  29-7-2008 
Spoor 3, tegen structuur II, tegen eerste vrije poer van spaarboog op 19 meter gevel Walram.Zuidzijde stadsmuur 
14

e
/15

e
 eeuw. 

1.00 m. onder bovenzijde structuur II 
66.70 NAP 
Steengoedfragment met rode blos (Siegburg?) 
Randfragment steengoed kannetje Raeren. 
 
Vondstnummer 11.  31-07-2008 
Spoor 1. 18 meter van gevel Walram. 
0.50 tot 1.00 m onder bovenzijde structuur I (Geulkade 1800) 
66.60 tot 67.10 NAP 
Keukenaardewerk, fragmenten melkschotel, geelbruin gespikkeld glazuur binnen. 
18

e
/19

e
 eeuw 

 
Vondstnummer 12.  1-08-2008 
Spoor 1. Loopvlak pad langs Geul (eind 18e eeuw) 9 tot 15 meter westelijk van ref.gevel Walram.  
0.50 tot 1.00m. onder bovenzijde structuur I 
66.60- 67.10 NAP 
Diverse scherven aardewerk, porselein en glas, 18

e
/19

e
 eeuw 

 
Vondstnummer 13.  1-08-2008 
Spoor 1. Loopvlak voetpad langs Geul “1800” 
12 meter westelijk van referentiegevel Walram 
67.10 NAP 
Metaal 
 
Vondstnummer 14.  4-08-2008 
Spoor 3 bij structuur IIa. Hokjes tegen stadsmuur 
I meter westelijk van  X=186.505.81 
Y=319.392.63 
NAP 66.80-67.00 
Inhoud: ijzer. 
 
Vondstnummer 15.  4-08-08 
Spoor 1. Voetpad 1800 
23 meter westelijk van ref.gevel Walram 
66.70 NAP 
Steengoed met grijze glazuur, steengoed met bruine engobe, halsfragment Raeren met ribbelversiering. 

 
Vondstnummer 16.  5-08-2008 
Op bovenzijde structuur II (stadsmuur 14

e
/15

e
 eeuw) 

Bij X=186.505.81 
Y=319.392.63 
67.60 NAP 
Oorfragment Raeren kan. 

 
Vondstnummer 17. 7-08-2008 
Spoor 2. in ontmoetingspunt tussen structuur I en II bij profiel I-J in puinvulling. 
 1 meter onder bovenzijde structuur WELKE ? 
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66.70 NAP 
Raeren fragment, twee reliëfranden. WAT BEDOEL JE HIERMEE? 
 
Vondstnummer 18.  7-08-2008 
Spoor 3, bij losstaande poer 1, 18 meter van gevel Walram, iets zuidelijk van middeleeuwse muur. 
66.20 NAP 
Fragment steengoed met geknepen voet. Vroeg Raeren? 

 
Vondstnummer 19.  7-08-2008 
Spoor 3 zuidelijk van structuur III (oudste structuur) 
In ongeroerde grijze klei 
13 meter van ref.gevel Walram 
2.10 onder bovenzijde structuur WELKE? 
65.60 NAP 
Steengoed met bruine engobe. Langerwehe? 

 
Vondstnummer 20. 12 - 08 -2008 
Noordelijk van muur I (kademuur 1700) 
18 meter westelijk van gevel Walram 
1.50 onder bovenzijde structuur WELKE? 
66.20 NAP 
Metaal vondsten: musketkogels, munt?, messinggesp? 
 
Vondstnummer 21.  13-08-08 
Spoor 3, bij 2

e
 losstaande poer. Getekend in profiel GFE 

2 meter zuidelijk van muur II  
65.50 NAP 
Metaal: hoefijzer 
 
Vondstnummer 22   13-08-2008 
 Bij structuur IIA, tussen  aanbouwmuurtjes tegen stadsmuur 
 X= 186.505.81 
 Y=319.392.63 
 67.20 NAP 
 Steengoed, Raeren of Frechen 
 
Vondstnummer 23.  13-08-2008 
Spoor 2, tussen muur I en II, vlakbij profiel CDAB, in puinfragmenten of stort, dat aangebracht werd na aanleg 
kademuur 1 (rond 1800). 
10 meter westelijk van gevel Walram 
66.40 NAP 
Fragment hals Raerenkruik, met portret-reliefs. 
 
NB Schinveld/Langerwehe 1350 kruikje Cor 
Munten Huynen ????? 

Bijlage 2: Houtmonsters 
Lijst Vondstnummerken hout (onder water opgeslagen, Broekhem ) 

De datering van dit hout – indien mogelijk – is van belang voor een absolute datering van structuur I. 
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HV 1. Den Halder 2004, viskaar achter kademuur. (gebied x, zie kaart) 

HV 2.  Den Halder 2004, vleilaag naaldhout, onder kademuur. (gebied x ) 

HV 3. Den Halder 2004, viskaar, zijplanken met gaten. (gebied x ) 

HV. 4  Walramplein 2008, vleilaag eikenhout onder kademuur “1700’. (gebied c) 

HV 5  Den Halder 2004, schijf van houten uitloop met boorgat, eikenhout, bij viskaar. (gebied x) 

HV 6  Den Halder 2004, viskaarplanken, eikenhout.  (gebied x) 

HV 7 Den Halder 2004, viskaar, zijplank. (gebied x) 

HV 8  Den Halder 2004, viskaar, plank met hoekijzer en strip. ( gebied x) 

HV 9. Den Halder 2004, viskaar zijkant. (gebeid x) 

HV 10. Walramplein 2008, vleilaag muur “1700” (gebied c) 

HV 11. Walramplein 2008, afgezaagde dateringsschijf van eiken heipaal die voor kademuur “1700”, 

stonden in rij  voor de kade. (gebied c) 

HV 12. Walramplein 2008, vleiplank onder kademuur “1700”. (gebied c) 

HV 13. afgezaagde dateringsschijf eiken heipaal noordelijk voor muur ‘1700’. (gebied c) zie ook HV 11 

Bijlage 3: Op CD-ROM bijgevoegde tekeningen 
Tekening 1. Vlaktekening kademuur ‘1700’ vermoedelijk gebouwd na de definitieve  ontmanteling van 

de vestingstad in 1672 (structuur I) 

Tekening 2. Vlaktekening middeleeuwse muur met spaarbogen (II) en onderliggende oudere structuur 

III (hoektoren) 

Tekening 3. Zijaanzicht muur II, kijkrichting: naar het zuiden. 

Tekening 4. Vlaktekening “Vloertje”/Puinvulling tussen muur I en II 

Tekening 5. Profieltekening AB tussen muur I en II: achtervulling van puin. 

Tekening 6. Profieltekening GFE over structuur I en II, kademuur 1700 en middeleeuwse muur. 

Kijkrichting naar het oosten. 

Tekening7. Profieltekening I-J van stadsmuur M.E (structuur II) over kademuur ‘1700’ (structuur II) 

naar recente kademuur (tot 2008) 

Tekening 8. profiel CD , van recente kademuur tot  over kademuur‘1700’ (structuur 1)  

Tekening 9. Zijaanzicht middeleeuwse muur (II), kijkrichting zuid 

 

Bijlage 4: Op CD-ROM bijgevoegde foto’s 
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