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Samenvatting

In	opdracht	van	de	gemeente	Venlo	heeft	BAAC	bv	(onderzoeks- en 
adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) 
tussen 10 oktober 2016 en 23 januari 2017 een opgraving uitgevoerd in het 
plangebied Kazernekwartier/MFC-zuidelijk deel te Blerick, gemeente Venlo. 
De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen realisatie 
van het Fort van Venlo. Door de diverse bouwactiviteiten, die met de realisatie 
gepaard	gaan,	zal	een	deel	van	de	archeologische	resten	worden	aangetast	of	
verstoord.	Een	ander	deel	van	de	resten,	waaronder	de	buitenmuur	en	gracht	
van de vesting, zal worden ingepast en gevisualiseerd in de nieuwe inrichting. 
Er	is	daarom	door	de	gemeente	besloten	om	voorafgaand	aan	de	nieuwbouw	
een opgraving uit te voeren om alle historische en archeologische resten 
nauwkeurig te documenteren en zodoende ook bouwstenen aan te reiken voor 
de	nieuwe	inrichting.	Voorafgaand	aan	de	in	dit	rapport	beschreven	opgraving	
zijn er met betrekking tot het Kazernekwartier al eerder diverse historische en 
archeologische onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog onderzoeken 
geweest naar de aanwezigheid van explosieven en milieuverontreinigingen. 

De opgraving besloeg de zogenoemde zones 1A  en 1B uit het gemeentelijk 
ontwikkelingsplan	voor	het	Fort	van	Venlo.	Zone	1A	betrof	een	aantal	
terreingedeelten	buiten	de	muren	van	het	fort,	die	ten	tijde	van	het	eerdere	
plan “MFC” in 2012/2013 nog niet archeologisch waren onderzocht en ook wat 
betreft	OCE	nog	niet	waren	vrijgegeven.1 Het totale oppervlak van deze zone 
bedroeg 1,9 ha.
Zone	1B	betrof	het	ontgraven	en	documenteren	van	de	voormalige	
vestinggracht	en	de	buitenmuur	van	fort	Sint	Michiel	aan	de	zuidzijde	van	het	
kazerneterrein, met het oog op de toekomstige inpassing en gedeeltelijke 
restauratie. De oppervlakte hiervan bedroeg 0,7 ha.
Het onderzoeksgebied (zones 1A en 1B samen) lag sinds 2013 grotendeels braak 
en was verder voor een klein deel nog bestraat. Ook gebouw D viel hier deels 
onder, maar ten tijde van het onderzoek had er nog geen sloop plaatsgevonden. 
Daarnaast	waren	er	nog	bomen	aanwezig,	die	deels	gehandhaafd	dienden	te	
blijven.
Vanwege	het	aantreffen	van	een	deel	van	de	muur	van	één	van	de	
schuilkelders is besloten de schuilkelders, hoewel deze eigenlijk gelegen zijn 
in de later te onderzoeken zone 1C, in hun geheel vrij te leggen tijdens deze 
opgravingscampagne.

De	onderzoeksvragen	in	het	Programma	van	Eisen2 waren toegespitst op de al 
eerder	aangetroffen	vindplaatsen	op	het	kazerneterrein.	Hierbij	was	vooral	veel	
aandacht	voor	de	Romeinse	tijd	en	het	fort	Sint	Michiel.	Tijdens	de	opgraving	
werd	al	snel	duidelijk	dat	de	periode	vóór	de	bouw	van	het	fort	geen	sporen	

1 Van der Weerden 2015.
2 Hessing et al. 2016.
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of	vondsten	heeft	nagelaten.	Gezien	de	locatie	van	de	opgraving,	ter	plaatse	
van	de	muren	en	de	grachten	van	het	fort,	zijn	sporen	en	vondsten	uit	de	tijd	
van	het	fort	(1641-1870)	in	ruime	mate	aanwezig.	Hierbij	moet	opgemerkt	
worden	dat	er	geen	nieuwe	of	afwijkende	feiten	aan	het	licht	zijn	gekomen,	
de resultaten van de vooronderzoeken konden bevestigd worden. Wel zijn 
alle muurdelen en grachten nauwkeurig gedocumenteerd en vastgelegd, 
zodat hiermee tijdens de nieuwbouw en consolidatie/restauratie rekening mee 
gehouden kan worden.

Uit	de	periode	na	het	verdwijnen	van	het	fort,	ten	tijde	van	de	kazerne	(1910-
2003), zijn wel opvallende sporen en vondsten aanwezig. Het gaat hierbij om 
resten	van	de	voormalige	stormbaan	en	twee	schuilkelders.	Beide	fenomenen	
waren	al	wel	bekend	van	luchtfoto’s	en	plattegronden,	maar	ze	waren	nog	
nooit archeologisch onderzocht. Van de stormbaan resten voornamelijk recent 
aandoende sporen, waarbij soms nog het hout van de palen bewaard was 
gebleven. De stormbaan besloeg volgens het beschikbare kaartmateriaal een 
smalle strook evenwijdig aan de spoorbaan. De aanwezige resten wezen er 
echter op dat de stormbaan in het verleden breder van opzet is geweest. 
Mogelijk hangt dat samen met de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. 
Het	was	eveneens	bekend	dat	er	op	het	kazerneterrein	in	totaal	twaalf	
schuilkelders moeten zijn geweest, waarvan er nu geen enkele meer over is. 
Ooggetuigen verklaren dat er enkele tenminste tot in de jaren ’70 van de vorige 
eeuw aanwezig moeten zijn geweest. Bij eerder archeologisch onderzoek zijn 
deze	schuilkelders	niet	of	slechts	summier	opgetekend.	Het	was	hierdoor	niet	
mogelijk	iets	te	zeggen	over	de	conserveringsgraad,	opbouw/indeling	of	de	
reden	voor	bouw	of	afbraak.	Het	onderzoek	naar	de	twee	schuilkelders	achter	
gebouw	B	heeft	goede	resultaten	opgeleverd.	Vooral	de	meest	westelijke	
schuilkelder bleek nog voor een groot deel aanwezig, waardoor de opbouw 
en indeling duidelijk werd, almede tot welk type de schuilkelders behoren. 
De	bouwdatum	zal	rond	het	begin	van	1941	liggen,	de	afbraak	moet	net	
na de bevrijding hebben plaatsgevonden. Tal van bouwhistorische details 
konden worden opgetekend, zodat een vergelijking met andere schuilkelders 
mogelijk	is.	Op	luchtfoto’s	uit	eind	1944	was	te	zien	dat	de	kelders	enige	
bomtreffers	hadden,	wat	vrijwel	zeker	de	reden	tot	afbraak	was.	Resten	van	
eventuele	slachtoffers	zijn	bij	het	huidige	onderzoek	niet	aangetroffen,	wel	
een	fragment	van	een	Duits	militair	identificatieplaatje.	Het	in	de	kelders	
aanwezige botmateriaal was dierlijk van oorsprong en wees in de richting van 
voedselresten. 

Hoewel met name de schuilkelders nog enig vondstmateriaal opleverden, was 
de hoeveelheid vondsten in vergelijking met de opgravingscampagne van 
2012/2013	gering.	Door	het	intensief	inzetten	van	metaaldetectoren	(zowel	bij	
het	archeologisch	als	het	OCE-onderzoek)	was	het	aantal	metaalvondsten	nog	
wel aanzienlijk. De vondsten zijn overwegend van militaire herkomst, uit zowel 
de	gebruiksperiode	van	het	fort	als	van	de	kazerne.	Ook	het	OCE-onderzoek	
leverde	veel	minder	munitie	en	explosieven	op	dan	de	voorafgaande	campagne,	
maar de ontdekking van een op scherp staande 500-ponder bom in de eerste 
week van het onderzoek maakte wel duidelijk dat ook deze delen van het 
kazerneterrein niet voor niets als risicozone bestempeld waren.
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Samenvattend	heeft	het	onderzoek	voornamelijk	nieuwe	inzichten	opgeleverd	
over de gebruiksperiode van de kazerne. Daarnaast werden de bevindingen uit 
de vooronderzoeken bevestigd en aangevuld. Hoewel niet geheel kan worden 
uitgesloten	dat	de	sporen	van	één	of	enkele	Romeinse	fenomenen	door	de	
latere bebouwing en gebruik in hun geheel zijn uitgewist, lijkt het vrijwel 
ontbreken van vondstmateriaal uit die periode op het zuidelijk deel van het 
kazerneterrein aan te tonen dat van een Romeinse nederzetting van enige 
omvang hier toch geen sprake kan zijn geweest. Vooralsnog moet daarom de 
kern van het Romeinse Blariacum op een andere plek worden gezocht.
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 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In	opdracht	van	de	gemeente	Venlo	heeft	BAAC	bv	(onderzoeks- en advies-
bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een 
opgraving uitgevoerd in het plangebied Kazernekwartier/MFC-zuidelijk deel te 
Blerick, gemeente Venlo. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de 
voorgenomen realisatie van het Fort van Venlo. Het Fort van Venlo wordt een 
combinatie	van	een	reconstructie	en	gedeeltelijke	restauratie	van	het	fort,	het	
Leisure Dome en de Authentic Food & Handmade Market. Het complex wordt 
met behulp van een kabelbaan met de Venlose binnenstad verbonden.3 Door 
de diverse bouwactiviteiten, die met de realisatie gepaard gaan, zal zeker een 
deel	van	de	archeologische	resten	worden	aangetast.	Een	ander	deel,	met	name	
de buitenmuren en de grachten, zal zoveel als mogelijk in het nieuwe ontwerp 
worden ingepast. Om die reden is het van belang deze zo exact mogelijk 
op	te	sporen,	vrij	te	leggen	en	te	documenteren.	Er	is	daarom	besloten	een	
vlakdekkende opgraving uit te voeren.

Voorafgaand	aan	de	in	dit	rapport	beschreven	opgraving	zijn	er	met	betrekking	
tot het Kazernekwartier, waar het Fort van Venlo deel van uit maakt, al 
eerder verschillende vooronderzoeken en opgravingen uitgevoerd (zie verder 
paragraaf	2.2).	Het	eerste	historische	onderzoek	werd	al	in	2004	uitgevoerd4, 
het eerste archeologische onderzoek vond plaats in 2008.5 Daarnaast zijn 
er nog onderzoeken geweest naar de aanwezigheid van explosieven en 
milieuverontreinigingen. 

Het	veldwerk	heeft	plaatsgevonden	tussen	10	oktober	2016	en	23	januari	
2017, gevolgd door de uitwerking. Contractverantwoordelijke namens de 
gemeente Venlo is S. Mennen, de bevoegde overheid voor de archeologische 
opgraving is de gemeente Venlo in de persoon van de gemeentelijk 
archeoloog J. Schotten. Directievoering voor archeologie namens de gemeente 
is gedaan door W. Hessing (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie). Het 
archeologisch veldteam stond onder leiding van J.F. van der Weerden (senior 
KNA-archeoloog).	De	graafmachine	werd	geleverd	door	de	firma	Luyten	
Archeologische	Graafwerkzaamheden	(M.	Verhoeven).	Tijdens	het	onderzoek	
zijn een bouwhistoricus (G. Oldenmenger, BAAC bv) en een dendrochronoloog 
(P.	Doeve,	BAAC	bv)	ingezet.	Daarnaast	zijn	er	filmopnames	gemaakt	van	de	
werkzaamheden	(R.	Peeters,	Mosasaurusfilm),	luchtfoto’s	met	behulp	van	een	
drone	(E.	Krijgsman,	BAAC	bv)	en	3D-opnames	van	de	muren	van	het	fort	(IGL	
bv).	De	OCE	(Opsporing	Conventionele	Explosieven)-werkzaamheden	werden	
uitgevoerd	door	de	firma	Armaex,	met	als	projectleider	C.	Acis.	Het	toezicht	
daarop namens de gemeente was in handen van J. Kuiken en H. Heuvelmans.

3 Stand van zaken begin 2018.
4 Huijs 2004.
5 Hendrikxs & Dijkstra (red.) 
 2009.



Opgraving 12

1.2 Ligging van het terrein 

Het plangebied ligt in Blerick (gemeente Venlo), op de westelijke oever 
van	de	Maas,	direct	tegenover	de	stad	Venlo	(zie	afb	1.1).	Het	plangebied	
Kazernekwartier	heeft	een	totale	oppervlakte	van	circa	16	ha.	Het	
gecombineerde	OCE-	en	archeologisch	onderzoek	zal	worden	uitgevoerd	in	
fases,	ieder	verder	onderverdeeld	in	zones	die	ieder	een	eigen	specifieke	aanpak	
nodig hebben.
Fase	1	betreft	globaal	het	gebied	ten	zuiden	van	de	voormalige	appelplaats	en	
het gebied ten westen daarvan, voor zover gelegen binnen de muren van het 
voormalige	fort	Sint	Michiel.	Dit	deel	van	het	plangebied	heeft	een	oppervlakte	
van circa 5 ha. Fase 1 is ten behoeve van het bouwrijp maken onderverdeeld in 
vier	zones	of	deelgebieden.	Het	in	dit	rapport	beschreven	onderzoek	betreft	in	
feite	twee	van	deze	zones,	genoemd	1A	en	1B.	
Zone	1A	betreft	een	aantal	terreingedeelten	in	het	zuidelijke	gedeelte,	buiten	
de	muren	van	het	fort,	die	wat	betreft	OCE	deels	zijn	vrijgegeven	en	waar	nog	
archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Het oppervlak van deze zone 
bedraagt 1,9 ha.
Zone	1B	betreft	het	ontgraven	van	de	voormalige	vestinggracht	en	de	
buitenmuur	van	fort	Sint	Michiel	aan	de	zuidzijde	van	het	kazerneterrein.	De	
oppervlakte bedraagt 0,7 ha.
Het onderzoeksgebied (zones 1A en 1B samen) was grotendeels braakliggend 
en deels bestraat. Ook gebouw D valt hier deels onder, maar ten tijde van het 
onderzoek had er nog geen sloop plaatsgevonden.  Daarnaast waren er nog 
bomen	aanwezig,	die	deels	gehandhaafd	dienden	te	blijven.
Vanwege	het	aantreffen	van	een	deel	van	de	muur	van	de	meest	oostelijke	
schuilkelder is besloten de schuilkelders, eigenlijk liggend in zone 1C, in hun 
geheel vrij te leggen tijdens deze opgravingscampagne.

Afb. 1.2 Het plangebied 

tijdens het onderzoek.
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Afb. 1.3 De fases binnen het 

onderzoeksgebied.
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1.3 Administratieve gegevens

Locatiegegevens

Provincie: Limburg

Gemeente: Venlo

Plaats: Blerick

Toponiem: Kazernekwartier

RD-coördinaten: X1: 208537, Y1: 376345
X2: 208818, Y2: 376175
X3: 208707, Y3: 376032
X4: 208487, Y4: 376242

Kaartblad: 52G

Oppervlakte plangebied: 16 ha

Oppervlakte onderzoeksgebied: 2,6 ha

Projectgegevens

BAAC-project: A-16.0231

Type onderzoek: opgraving

Onderzoeksmeldingsnummer: 4014970100

Opdrachtgever: Gemeente Venlo
Projectmanager en 
contractverantwoordelijke:  S. Mennen

Directievoerder: W.A.M. Hessing (Vestigia BV Archeologie & 
Cultuurhistorie)

Projectleider BAAC: J. van der Weerden

Bevoegde overheid: Gemeente Venlo
Contactpersoon: J. Schotten, beleidsadviseur 
erfgoed

Beheer en plaats van vondsten en 
documentatie:

Momenteel op het BAAC-kantoor te 
’s-Hertogenbosch; deze worden te zijner tijd 
overgedragen aan het Provinciaal Depot 
voor Bodemvondsten Limburg

Datum opdracht: 20-9-2016

Datum veldwerk: 10-10-2016 t/m 23-1-2017

Datum conceptrapport: 10-8-2017

Datum goedkeuring: 19-6-2018

Datum	definitief	rapport: 20-6-2018

Vindplaatsgegevens

Complextype: Fort, kazerne

Datering: Nieuwe tijd
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1.4 Leeswijzer

Deze rapportage omvat de uitwerking van archeologisch onderzoek in het 
plangebied Kazernekwartier-Fort van Venlo te Blerick, gemeente Venlo, zones 
1A en B. Alvorens over te gaan tot de bespreking van de onderzoeksresultaten, 
zullen	in	hoofdstuk	2	de	landschappelijke,	archeologische	en	historische	
achtergronden in en rondom het plangebied worden beschreven. Deze worden 
gevolgd	door	paragrafen	met	daarin	de	onderzoeksvragen	en	de	werkwijze	
in	het	veld	en	van	de	uitwerking.	In	hoofdstuk	3	komt	de	bodemopbouw	kort	
aan	bod,	in	hoofdstuk	4	worden	de	sporen	en	structuren	beschreven	en	in	
hoofdstuk	5	de	vondsten.	Het	geheel	zal	in	hoofdstuk	6	worden	afgesloten	
met	een	synthese	waarin	de	resultaten	in	relatie	tot	elkaar	en	de	voorafgaande	
onderzoeken wordt besproken.
Achter in het rapport zijn de literatuurlijst en de bijlagen terug te vinden, 
zoals de spoor- en vondstenlijsten, alsmede de beantwoording van de 
onderzoeksvragen	uit	het	PvE.6

6 Hessing et al. 2016.
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 2 Onderzoekskader

Aanleiding voor het archeologische onderzoek zijn de voorgenomen bouw-
activiteiten	ten	behoeve	van	de	inrichting	van	het	Fort	van	Venlo.	De	graaf-
werkzaamheden zullen de nog aanwezige archeologische waarden aantasten. 
Daarnaast	bestaan	er	plannen	om	delen	van	het	archeologisch	erfgoed,	met	
name	de	buitenmuur	en	de	gracht	van	het	fort,	in	te	passen	in	de	nieuwe	
inrichting.	Daartoe	dienen	deze	delen	vooraf	tot	in	details	worden	vastgelegd.

Het doel van de opgraving is tweeledig. Ten eerste het documenteren van de 
nog aanwezige, al dan niet te behouden, archeologische resten van de diverse 
vindplaatsen binnen het plangebied. Ten tweede is het van belang goed inzicht 
te	krijgen	in	de	opbouw	en	datering	van	de	muren	en	de	grachten	van	het	fort	
Sint Michiel. Het onderhavige onderzoek aan de muur en de grachten van het 
fort	was	mede	ten	behoeve	van	de	toekomstige	inrichting	van	het	terrein.	

2.1 Landschappelijke achtergrond

Het landschap was in het verleden in veel grotere mate van invloed op 
het bewoningspatroon van de mens dan tegenwoordig.7 Het vormde een 
belangrijke	factor	in	de	keuze	voor	de	nederzettingslocatie.	De	ligging	van	voor	
dit onderzoek relevante archeologische vindplaatsen is dan ook in hoge mate 
gecorreleerd aan het landschap. Het is daarom belangrijk in kaart te brengen 
hoe	het	landschap	zich	heeft	ontwikkeld	en	welke	locaties	binnen	dit	landschap	
geschikte vestigingsplaatsen waren. Daarnaast is het natuurlijk van belang te 
kijken naar het strategisch potentieel van het landschap.

Het plangebied ligt aan de westoever van de Maas, tegenover de
“Maasboulevard” van Venlo. Het terrein ligt op ruim 18 m +NAP en bevindt 
zich	op	een	laaggelegen	dalvlakteterras	op	circa	200	m	afstand	van	de	huidige	
Maas. Het terras stamt waarschijnlijk uit het Jonge Dryas (circa 11.000 jaar 
geleden).	Onderzoek	in	de	buurt	van	het	plangebied	geeft	aan	dat	er	in	de	
diepere	ondergrond	vermoedelijk	sprake	is	van	leemarme	zanden,	afgezet	door	
de	Maas,	variërend	van	matig	fijn	naar	matig	grof.	In	de	bovenliggende,	meer	
lemige	sedimenten	heeft	bodemvorming	plaatsgevonden.	Het	betreft	hier	de	
zogenaamde verbruining, een proces waarbij het vrijkomen en vervolgens weer 
afzetten	van	ijzeroxide	leidt	tot	een	homogene	bruine	kleur	van	de	bodem.	In	
deze Bw-horizont zijn door die verbruining eventuele archeologische sporen 
niet	of	slechts	moeilijk	te	herkennen.	In	het	bodemprofiel	zijn	kleiige	lagen	te	
verwachten,	afgezet	ten	tijde	van	overstromingen.	Dergelijke	afzettingen	zijn	
onder andere aangetoond in het plangebied Raaijweide.

7	 Deze	paragraaf	is	grotendeels	
 overgenomen uit Van der  
 Weerden 2015.
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Op	de	geomorfologische	kaart	is	het	terrein	vanwege	de	ligging	in	de	
bebouwde kom niet gekarteerd. Direct ten oosten van het onderzoeksgebied, 
aan	de	overzijde	van	de	Venrayseweg,	komen	de	vormeenheden	4E9	(dalvlakte-
terras)	en	3E9	(relatief	hooggelegen	dalvlakteterras)	voor.	Het	ligt	voor	de	hand	
dat het onderzoeksgebied ook op een dalterrasvlakte gelegen is. Het is niet 
uit te sluiten dat er resten van geulen (vormeenheid 2R10, geul van vlechtend 
afwateringsstelsel)	in	de	ondergrond	aanwezig	zijn,	gezien	de	aanwezigheid	
hiervan ten westen en noorden van het onderzoeksgebied.

Voor de bodemkaart is het onderzoeksgebied eveneens niet gekarteerd. Direct 
ten noorden en oosten van het gebied komen vier verschillende bodemtypes 
voor. Tussen het onderzoeksgebied en de Maas komen kalkloze ooivaaggronden 
(kaarteenheid Rd10C, lichte zavel) voor. Vaaggronden zijn zandgronden waarin 
de	A-horizont	slechts	zwak	ontwikkeld	is.	Ze	hebben	dus	een	relatief	weinig	
donker gekleurde bovengrond met een betrekkelijk laag humusgehalte. Ten 
noorden	van	het	onderzoeksgebied	is	sprake	van	kaarteenheid	bEZ23,	een	
hoge	bruine	enkeerdgrond	met	lemig	fijn	zand.	Deze	enkeerdgrond	heeft	
zich ontwikkeld in de lichte zavel en zand van de Maasterrassen. De 25 tot 30 
cm	dikke	bouwvoor	bestaat	uit	matig	humusarm,	zwak	lemig,	zeer	fijn	zand.	
Daaronder	ligt	een	lichter	gekleurde,	zeer	humusarme	of	uiterst	humusarme,	
zwak	tot	sterk	lemige,	zeer	fijnzandige	laag.	Meestal	wordt	het	materiaal	op	
50 tot 70 cm diepte weer wat donkerder van kleur. Deze 10 tot 20 cm dikke 
laag wordt gezien als de oorspronkelijke bovengrond. Ten noordwesten van 
het onderzoeksgebied bevinden zich oude rivierkleigronden, respectievelijk 
kaarteenheid	KRd1g	(ooivaaggronden	met	lichte	zavel	en	grof	zand/grind	
tussen 40 en 120 cm beneden maaiveld) en kaarteenheid pKRn2g (leek-/
woudeerdgronden	met	zware	zavel	en	grof	zand/grind	tussen	40	en	120	cm	
beneden maaiveld). De ooivaaggronden bestaan uit rivierklei met een zwak 
ontwikkelde, humushoudende bovengrond, vaak minstens tot 60 cm beneden 
het maaiveld homogeen en bruin van kleur. De leek-/woudeerdgronden zijn 
kleigronden met een duidelijk donkere bovengrond en roest en grijze vlekken 
binnen 50 cm beneden het maaiveld. De donkere bovengrond lijkt ontstaan 
door	het	opbrengen	van	stadsafval	of	compost.
Voor de leek-/woudeerdgronden geldt dat deze grondwatertrap III hebben. 
Hierbij is de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) minder dan 40 cm 
beneden maaiveld, de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) tussen 80 en 
120 cm beneden maaiveld. Voor de andere gronden geldt grondwatertrap VII, 
met een GHG beneden de 80 cm beneden maaiveld en een GLG beneden de 120 
cm beneden maaiveld.

2.2 Archeologische achtergrond

Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is het plangebied 
niet gekarteerd.8 De CultuurHistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie 
Limburg	geeft	geen	verdere	informatie.	Op	de	gemeentelijke	archeologische	
cultuurhistorische	waardenkaart	heeft	het	gebied	binnen	de	(van	oude	kaarten	
bekende)	contouren	van	fort	Sint	Michiel	een	zeer	hoge	verwachting.
In de Beleidsnota Cultuurhistorie van de gemeente Venlo staat aangegeven 

8 Grotendeels overgenomen uit 
 Van der Weerden 2015.
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dat het zwaartepunt van het archeologische onderzoek binnen de grenzen van 
de bebouwde kom ligt op de Romeinse vicus, de middeleeuwse ontwikkeling 
en de vestingwerken.9 Voor Blerick vormen de Romeinse tijd en de vroege 
middeleeuwen ook een thema. Tevens is de herbestemming van het plangebied 
Kazerneterrein een speerpunt in de bijdrage aan integratie en hergebruik van 
cultuurhistorisch	erfgoed,	door	herbestemming	van	historische	gebouwen	en	
complexen en door de integratie van cultuurhistorische aspecten in nieuwe 
ontwikkelingen.
In de omgeving van het Kazerneterrein zijn meerdere archeologische 
onderzoeken uitgevoerd. De belangrijkste onderzoeken en waarnemingen 
worden hier behandeld. Ten oosten van het plangebied loopt de Venrayse weg. 
Hier	heeft	in	2003	een	begeleiding	plaats	gevonden,	waarbij	materiaal	uit	de	18e 
eeuw	werd	gevondenen	(Afb.	2.1,	nr.	1).	In	2005	is	in	het	plangebied	Raaijweide	
een verkennend booronderzoek uitgevoerd door BAAC, gevolgd door een 
proefsleuvenonderzoek	van	Becker	&	van	de	Graaf	en	een	opgraving	van	
Archeodienst (nr. 2). Tijdens deze onderzoeken zijn enkele sporen uit de ijzertijd, 
waaronder	een	crematiegraf,	opgegraven.	Op	dezelfde	locatie	is	een	mogelijk	
Romeins,	uit	grind	opgebouwd,	weglichaam	aangetroffen.	De	vermoedelijke	
weg was oost-west georiënteerd en te volgen over een lengte van 30 m. In het 
zelfde	plangebied	zijn	resten	gevonden	van	het	van	oude	kaarten	bekende	
veerhuis De Staay en de vermoedelijke versterking uit 1461, welke wordt 
beschreven in de Historische stedenatlas van Nederland. Ook zijn het lunet van 
fort	Leopold,	een	gracht	uit	1701	die	fort	Sint	Michiel	verbond	met	de	Maas	en	
een vermoedelijk hoornwerk uit de vroege 17e	eeuw	aangetroffen.	Daarnaast	
zijn resten van een batterij veldbrandovens gevonden.

Ten zuidwesten van het plangebied zijn, langs de Antoniuslaan, een aantal 
waarnemingen gedaan en meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd. 
Prehistorische	nederzettingssporen	zijn	aangetroffen	op	twee	locaties	langs	
de Antoniuslaan (nrs. 3 en 4).  De sporen kunnen niet nauwkeurig gedateerd 
worden, maar stammen mogelijk uit de ijzertijd. 
Aan	de	Antoniuslaan	zijn	vondsten	aangetroffen	uit	de		overgangsperiode	
tussen de laat-Romeinse tijd en de Merovingische tijd. De eerste vondst werd 
gedaan in 1991 bij rioleringswerkzaamheden in het noordelijke gedeelte van 
de Antoniuslaan, nabij de zogenaamde stadsbrug tussen Venlo en Blerick. De 
vondst omvat een compleet schaaltje van gedraaid aardewerk met daarin een 
groot gedeelte van een versierde handgevormde pot, beide met een datering in 
de 5e eeuw. Omdat het gaat om vrijwel complete voorwerpen die intentioneel 
in de grond lijken te zijn geplaatst, worden de vondsten geïnterpreteerd als 
grafvondsten	(nr.	5).	
Enkele	jaren	later	is	125	m	ten	zuidwesten	daarvan	bij	rioleringswerkzaamheden	
in	de	Antoniuslaan	een	crematiegraf	gevonden	uit	de	4e	of	de	5e eeuw. Volgens 
de vinder waren er naast de crematieresten ook inhumaties aanwezig (nr. 6).  
Bij	een	archeologisch	proefsleuvenonderzoek	aan	de	Rutgerusgang	(langs	de	
Antoniuslaan) is nog een 4e	of	5e	eeuws	crematiegraf	blootgelegd	(nr.	7).	Het	
grafveld	lijkt	zich	in	een	circa	200	m	lange	zone	tussen	de	stadsbrug	in	het	
noorden en de Rutgerusgang in het zuiden te bevinden. 
In de buurt van de Antoniuslaan zijn tevens vondsten en sporen uit de vroege 
middeleeuwen	aangetroffen.	In	1994	is,	op	circa	125	m	ten	zuidwesten	van	 9 Denessen & Dolmans 2007.
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het	grafveld,	bij	een	opgraving	een	hutkom	uit	de	6e	of	7e eeuw gevonden 
(nr. 3). Tevens is, bij de stadsbrug, een 7e eeuwse ijzeren speerpunt met twee 
bronzen	sierknoppen	op	de	schacht	aangetroffen.	Deze	zouden	mogelijk	uit	een	
(inhumatie)graf	afkomstig	kunnen	zijn.		
Bij archeologisch onderzoek in 1991 zijn delen van twee 11e eeuwse 
plattegronden	aangetroffen,	die	elkaar	overlappen	(nr.	8).	Het	gaat	hierbij	
vermoedelijk	om	twee	bewoningsfasen	van	hetzelfde	erf.	
Aan	de	overkant	van	de	Maas	heeft	tussen	2002	en	2005	een	grote	opgraving	
plaatsgevonden	in	het	plangebied	Maasboulevard.	Er	is	een	randzone	van	
een	Romeinse	vicus	opgegraven,	die	heeft	bestaan	tot	en	met	de	2e eeuw en 
waarvan	aan	de	hand	van	de	opgraving	de	inrichting	is	gereconstrueerd.	Er	
zijn	geen	sporen	aangetroffen	uit	de	periode	van	de	3e eeuw tot de 12e eeuw. 
De	daar	aangetroffen	sporen	uit	de	middeleeuwen	bestaan	uit	delen	van	de	
stadsmuur en van de stadwijken die langs de Maas zijn aangelegd. Tevens zijn 
delen van vestingwerken uit de 16e tot 19e	eeuw	aangetroffen.	

In het kader van het voornemen van de gemeente Venlo om het kazerneterrein 
te ontwikkelen, zijn er in het verleden diverse historische en archeologische 
onderzoeken binnen het plangebied uitgevoerd. De belangrijkste 
archeologische onderzoeken worden hierna beschreven. 
In	2008	is	op	het	exercitieterrein	van	de	Frederik	Hendrikkazerne	een	geofysisch	
onderzoek uitgevoerd, waarbij door middel van een grondradar op niet-
destructieve	wijze	structuren	en	funderingen	in	kaart	zijn	gebracht.	Op	deze	
manier	zijn	delen	van	het	fort	Sint	Michiel	gelokaliseerd.10  
In	augustus	2008	heeft	het	ADC	een	bureauonderzoek,	een	karterend	
booronderzoek	en	een	proefsleuvenonderzoek	uitgevoerd.11	De	proefsleuven	
zijn op het exercitieterrein van de kazerne aangelegd, op locaties waar tijdens 
het	geofysisch	onderzoek	verstoringen	zijn	aangetroffen.	Er	werden	sporen	en	
muurresten	aangetroffen	die	in	verband	kunnen	worden	gebracht	met	het	fort	
Sint Michiel en een voorloper hiervan. Op een dieper niveau is Romeins en vroeg 
middeleeuws	aardewerk	aangetroffen.	Door	verbruining	van	de	grond	konden	
de	sporen	uit	deze	perioden	niet	of	nauwelijks	herkend	worden.
Eind	2008	heeft	het	ADC	nog	een	bureau-	en	booronderzoek	uitgevoerd	op	
de rest van het kazerneterrein.12 Hieruit bleek dat er aan de noordzijde van 
het terrein nog een gedeeltelijk intacte bodem aanwezig was. Binnen het 
kazerneterrein	zelf	is	de	bodem	op	de	meeste	plaatsen	vergraven,	vermoedelijk	
tijdens	de	aanleg	van	het	fort	Sint	Michiel.	Op	basis	hiervan	gold	nadien	het	
advies om bij bodemingrepen dieper dan 30 cm het terrein te laten onderzoeken 
door	middel	van	proefsleuven.	
In	2010	heeft	Archeodienst	een	proefsleuvenonderzoek	uitgevoerd	op	een	
aantal locaties van het kazerneterrein.13	Er	zijn	zes	proefsleuven	aangelegd.	De	
locatie	van	de	verschillende	sleuven	is	zo	gekozen	dat	er	bepaalde,	specifieke,	
onderzoeksvragen	beantwoord	zouden	kunnen	worden.	Enkele	sleuven	zijn	
aangelegd	om		de	exacte	locatie	van	het	muurwerk	van	het	fort	Sint	Michiel,	
bijbehorende stenen constructies, het binnenterrein en de grachten en wallen te 
bepalen. Tevens is er een aantal sleuven aangelegd om de aanwezigheid en het 
verloop van een mogelijke Romeinse weg op het terrein te bepalen.
In	juni	2011	volgde	op	dit	proefsleuvenonderzoek	nog	een	onderzoek	van	
Archeodienst,	waarbij	verspreid	over	het	terrein	ruim	20	proefsleuven	zijn	

10 Hobson 2008.
11 Hendrikx & Dijkstra (red.)  
 2009.
12 Nijdam 2009.
13	 Weiß-König	&	Van	de	Graaf		
 2011.
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aangelegd.14 Op een deel van het terrein is het verwijderen van de bovengrond 
tijdens	een	OCE-onderzoek	begeleid.	Op	basis	van	de	verschillende	onderzoeken	
tot 2011 is door Archeodienst in overleg met de gemeente een indeling gemaakt 
in 10 verschillende vindplaatsen.15

Vindplaats	1	betreft	een	30	tot	40	m	brede	zone	aan	weerszijden	van	de	
(vermeende) Romeinse weg (vindplaats 4) met verspreide sporen uit de vroege 
of	begin	midden-Romeinse	tijd	en	vondstmateriaal	uit	de	periode	late	bronstijd	
tot	en	met	de	Romeinse	tijd	(zie	PvE).
Aan de oostzijde van het huidige plangebied zijn sporen uit de midden-
Romeinse	tijd	aangetroffen	(vindplaats	3).	In	de	sporen	is	bijna	alleen	import	
aardewerk	aangetroffen,	voornamelijk	uit	de	2e eeuw. De structuren waartoe de 
sporen	behoren	zijn	mogelijk	georiënteerd	op	de	Romeinse	hoofdweg	langs	de	
Maas	van	Tongeren	naar	Nijmegen,	die	nog	niet	is	aangetroffen.
Centraal in het plangebied, buiten het huidige onderzoeksgebied zijn twee 
parallelle	(Romeinse?)	greppels	aangetroffen	(vindplaats	4).	De	greppels	worden	
geïnterpreteerd	als	afwateringsgreppels	van	een	weg.	Omdat	er	aardewerk		uit	
de	late-bronstijd	tot	en	met	de	Romeinse	tijd	in	de	greppels	is	aangetroffen,	
wordt er vanuit gegaan dat de weg mogelijk al in de ijzertijd in gebruik was. 
De weg sloot vermoedelijk aan op de weg die in Raaijweide is herkend. 
Tijdens de opgravingscampagne van 2012/2013 zijn in deze zone de sporen 
aangetroffen	van	twee	boerderijen	en	een	waterput	uit	de	Romeinse	tijd.	
De	weg	is	niet	aangetroffen.
Verspreid	over	het	plangebied	zijn	haardkuilen	aangetroffen	(vindplaats	6).	
De	kuilen	bevinden	zich	in	clusters,	onder	de	voormalige	wallen	van	het	fort.	
Een	14C-datering	heeft	één	van	deze	kuilen	gedateerd	rond	1640.	Op	basis	van	
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deze datering worden de kuilen geïnterpreteerd als haardkuilen van de soldaten 
die	het	fort	hebben	gebouwd	tussen	1641	en	1643.
De	vestingmuur	van	het	fort	is	tijdens	het	onderzoek	op	een	aantal	plaatsen	
aangetroffen	(vindplaats	7).		Buiten	het	huidige	onderzoeksgebied	zijn	een	punt	
(bastion)	van	het	fort,	delen	van	de	verbindingen	tussen	de	bastions	(courtines)	
en een tunneldoorgang (poterne) door een courtine opgegraven. Tot vindplaats 
7	behoren	ook	delen	van	de	binnenbebouwing	van	het	fort,	namelijk	een	
kruithuis	en	barakken.	In	de	zone	tussen	het	fort	en	de	Maas	zijn	delen	van	de	
verdedigingstructuren	zoals	vestinggrachten	en	wallen	aangetroffen.	Tijdens	het	
onderhavige onderzoek is een groot deel van de zuidwestelijke delen van de 
grachten	en	buitenmuren	van	het	fort	blootgelegd.
Uit de nieuwe tijd is verder een gemetselde overkluizing (vindplaats 8) 
aangetroffen	in	het	noordwesten	van	het	plangebied.	Over	het	hele	terrein	
zijn	overblijfselen	van	de	Tweede	Wereldoorlog	aangetroffen	(vindplaats	9),
bestaande uit resten van gebruik van het kazerneterrein voor militaire 
doeleinden,	maar	ook	uit	overblijfselen	van	loopgraven,	bominslagen	en	resten	
van explosieven als gevolg van bombardementen.
Vindplaats 10 tenslotte omvat de resten van de voormalige kazerne en de nog 
bestaande bebouwing.

In	2012	heeft	het	ADC	een	dwars	door	het	fort	lopende	noordwest-zuidoost	
strook	opgegraven,	direct	ten	noorden	van	de	gebouwen	B,	C	en	D	(Afb	2.1,	nr.	
9).16	Een	belangrijke	structuur	die	hierbij	aan	het	licht	kwam	was	het	voormalige	
kruitmagazijn.
In 2012/2013 is het zuidoostelijke deel van het kazerneterrein (het zogenaamde 
MFC-gebied)	door	BAAC	opgegraven	(Afb.	2.1,	nr.	10).	Hierbij	zijn	resten	uit	
diverse perioden aan het licht gekomen.17 De sporen van activiteiten uit de 
Romeinse tijd (vindplaats 3) concentreerden zich in het oostelijk deel van 
het plangebied. Hier zijn delen van twee plattegronden van huizen, een 
waterput	en	enkele	losse	paalsporen	en	kuilen	aangetroffen.	Het	aardewerk	
gaf	aan	dat	de	resten	dateren	in	de	periode	vanaf	de	tweede	helft	van	de	2e 
eeuw tot en met het eind van de 3e	eeuw	na	Chr.	Het	is	nog	de	vraag	of	beide	
gebouwen tegelijkertijd in gebruik zijn geweest. Gelet op de resultaten van het 
vlakdekkend onderzoek van 2012/2013 is de zoektocht naar Romeins Blariacum 
nog niet voorbij. Het huidige rapport levert daaraan in zoverre een bijdrage, 
dat geconcludeerd moet worden dat een ligging van Blariacum op de thans 
onderzochte locatie niet waarschijnlijk geacht moet worden.
Uit	de	periode	na	de	middeleeuwen	zijn	twee	grote	structuren	aangetroffen,	
een	hoornwerk	en	fort	Sint	Michiel.	De	precieze	ouderdom	van	het	hoornwerk	
is vooralsnog onbekend. In 2012/2013 is de gracht van het hoornwerk 
aangesneden. Het is nog onduidelijk waar precies de twee grachtarmen liggen 
die,	zoals	afgebeeld	op	historisch	kaartmateriaal,	op	de	Maas	hebben	aansloten.	
De datering van de ontmanteling van het hoornwerk is al wel duidelijk (rond 
1643), maar de aanlegdatum nog niet.
Naar	het	fort	Sint	Michiel	was	vóór	de	campagne	van	2012/2013	al	onderzoek	
gedaan.	Dit	resulteerde	in	de	aanname	dat	het	fort	direct	bij	de	aanleg	van	
muren zou zijn voorzien, iets wat op een schilderij over de belegering in 1646 
zichtbaar lijkt te zijn.

16 Loopik (red.) 2014.
17 Van der Weerden 2015.
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Het	onderzoek	van	BAAC	bracht	aan	het	licht	dat	de	muur	van	het	fort	in	de	
grachtbedding	was	ingegraven	en	dus	niet	direct	bij	de	aanleg	van	het	fort	
was	opgebouwd.	Een	voorlopige	conclusie	zou	kunnen	zijn	dat	we	op	het	
kazerneterrein	te	maken	hebben	met	een	Spaans	fort,	gebouwd	in	de	periode
1641-1643.	Dit	fort	kenmerkt	zich	door	een	stelsel	van	grachten	en	aarden	
wallen, zonder bekleding. Pas in de loop van de 18e eeuw, mogelijk de 
periode	1730-1740,	kunnen	er	muren	zijn	aangebracht	rond	het	fort.	Van	deze	
vroege	fase	van	muren	is	tot	nu	toe	geen	(archeologisch	te	controleren)	spoor	
teruggevonden.
Aan het begin van de 19e	eeuw	lijkt	het	fort	in	opdracht	van	de	Fransen	op	zeer	
grote schaal te zijn verbouwd, waarbij de muren opnieuw zijn opgetrokken. 
De datering van het thans aanwezige muurwerk komt voornamelijk van de 
gegevens	die	het	balkenrooster	onder	de	muur	heeft	opgeleverd.	Zo	is	een
kapdatum van het hout tussen oktober 1806 en april 1807 een aanwijzing, in 
combinatie	met	het	feit	dat	alle	balken	stevig	met	elkaar	in	verbinding	staan	
en	als	zodanig	niet	gemakkelijk	onafhankelijk	te	vervangen	zijn.	Daarnaast	is	
de	onderlinge	afstand	tussen	de	balken,	zowel	aan	de	oost-	als	de	zuidzijde	van	
het	bastion,	telkens	vrijwel	één	meter,	een	maat	die	pas	in	de	Franse	tijd	werd	
ingevoerd.
Van	de	vanaf	1910	gebouwde	Frederik	Hendrikkazerne	zijn	veel	originele	
gebouwen	nog	op	het	kazerneterrein	aanwezig.	Wat	betreft	deze	bebouwing	is	
er	voldoende	informatie	in	de	historische	bronnen	aanwezig.	Dit	geldt	ook	voor	
het gebruik en de personele bezetting ervan, met uitzondering van de Tweede 
Wereldoorlog en de periode vlak daarna.
Bijzonder	waren	in	2012/2013	de	aangetroffen	resten	van	de	huizen	aan	de	
voormalige	Brugstraat.	Deze	bebouwing	is	najaar	1944	opgeofferd	aan	het	vrije	
schootsveld van de Duitsers. De gevonden voorwerpen, zoals de gedeeltelijke 
inventaris	van	cafés	en	een	garage,	roepen	tal	van	herinneringen	op	en	helpen	
de	periode	van	de	Tweede	Wereldoorlog	een	gezicht	te	geven.	Een	groot	deel	
van de huizen aan de Brugstraat is archeologisch en deels ook (bouw)historisch 
onderzocht.	In	verband	met	de	aanleg	van	een	verhoogd	fietspad	was	een	
volledig onderzoek niet mogelijk.
Na de oorlog verrees er tegenover de kazerne een tijdelijke accommodatie 
ten	behoeve	van	de	werkverschaffing.	In	de	loop	van	de	jaren	’50	werden	
hierin mensen gehuisvest die uit Indonesië verdreven waren. Van de destijds 
aanwezige barakken zijn sporen teruggevonden, naast een hoeveelheid 
karakteristiek vondstmateriaal van de bewoners. 
De	campagne	van	2012/2013	heeft	uit	diverse	historische	periodes	structuren,	
sporen en vondsten opgeleverd, die de geschiedenis van het kazerneterrein 
langzaam tot leven wekken.
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2.3 Historische achtergrond 

2.3.1 Algemeen

Voor een uitgebreide historische achtergrond wordt verwezen naar Van der 
Weerden 2015. Hieronder volgt een samenvatting, waarbij vooral aandacht 
wordt	besteedt	aan	fort	Sint	Michiel	en	de	kazerne.	
De	naam	Blerick	lijkt	afgeleid	te	zijn	van	Blariacum,	de	Romeinse	nederzetting	
die voorkomt op de Romeinse Peutinger kaart. De precieze locatie van Romeins 
Blerick is aan de hand van deze kaart niet duidelijk. Deze Romeinse nederzetting 
is op basis van het tot nu toe rond Blerick uitgevoerde archeologisch onderzoek 
nog	niet	goed	ruimtelijk	te	begrenzen.	Vermoed	wordt	dat	Blariacum	zelf	ten	
westen	of	ten	zuidwesten	van	het	kazerneterrein	en	Blerick	zelf	heeft	gelegen.	
Wel zijn resten gevonden die waarschijnlijk toebehoren aan een Merovingisch 
grafveld	en	een	nederzetting.	Deze	vondsten	gedaan	in	de	nabijheid	van	de	
huidige Antoniuslaan dateerden van de 5e tot 8e	eeuw.	Mogelijk	dat	er	vanaf	de	
5e eeuw sprake is van continuïteit van bewoning in Blerick.
De eerste geschreven bron, na de Peutinger kaart, waarin Blerick voorkomt, 
dateert uit het eind van de 8e eeuw. Blerick wordt daar aangeduid met de 
naam Blaricge. De eerstvolgende bronnen dateren uit de 13e eeuw en kennen 
verschillende	schrijfwijzen:	Blereke	(1213),	Blerick	(1219)	en	(Blericke)	(1231,	
1238 en 1285). In al deze oorkonden is er sprake van schenking van goederen
uit Blerick.
Naast een kerkgebouw, de Sint-Lambertuskerk, zullen in het middeleeuwse 
Blerick voornamelijk boerderijen, schuren en dergelijke hebben gestaan. 
Mogelijk was er in die tijd al sprake van een doorwaadbare plaats in de Maas 
ter hoogte van de Helling wat er toe geleid zal hebben dat op de kruising van 
de huidige Antoniuslaan/Pontanusstraat met de huidige Helling/Kloosterstraat 
een concentratie van bebouwing zal zijn ontstaan. Op de kaart van Jacob van 
Deventer (circa 1570) is de bebouwing langs de Maas geconcentreerd ten zuiden 
van de kerk.
De nabijheid van de stad Venlo zal zowel voor- als nadelen voor de bevolking 
van	Blerick	hebben	gehad.	Enerzijds	zullen	ze	er	een	afzetgebied	hebben	
gevonden voor hun agrarische producten. Anderzijds was de strategisch gunstig 
gelegen	stad	Venlo	vaak	onderwerp	van	twist.	In	een	aantal	gevallen	sloeg	zelfs	
het noodlot toe. Bij de belegeringen in 1543, 1586 en 1792 gingen (grote) delen 
van Blerick in vlammen op.
De belegeraars van Venlo sloegen vaak hun kampementen op aan de linker 
Maasoever niet ver van Blerick. Van daaruit konden zij de stad vrijelijk bestoken, 
terwijl het gevaar van een uitval van de belegerden vrij klein was: de rivier de 
Maas vormde immers een groot obstakel. Gaandeweg zagen de Spanjaarden het
belang van een goede verdediging op linker Maasoever in. In 1641 begonnen 
zij	met	de	bouw	van	het	fort	Sint	Michiel.	Voor	de	bouw	van	dit	fort	werd	het	
hoornwerk,	dat	zich	daar	reeds	bevond,	afgebroken.	De	ontstaansgeschiedenis	
van	dit	hoornwerk	is	lastig	te	ontrafelen,	aangezien	er	vrijwel	geen	bronnen	
over	bestaan.	Aan	de	hand	van	verschillende	kaarten	kan	wat	meer	informatie	
over het hoornwerk achterhaald worden. Op de kaart van Jacob van Deventer 
uit 1560 is in het plangebied niet meer dan een weg getekend. Het is aan 
te nemen dat het voor Van Deventer relevant zou zijn om een eventueel 
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aanwezige	schans	of	hoornwerk	in	kaart	te	brengen.	Op	een	kaart	uit	de	
periode 1632-1640 die gebruikt is voor militaire doeleinden door prins Willem II 
van Oranje, staat het hoornwerk in het onderzoeksgebied getekend. Aangezien 
het hoornwerk op de tweede kaart wel en op de eerste kaart niet staat aange-
geven,	is	de	schans	waarschijnlijk	tussen	1560	en	1630	aangelegd.	Een	exactere	
datering is vooralsnog niet te geven. 

2.3.2 Fort Sint Michiel

Tijdens	de	Tachtigjarige	Oorlog	stond	Venlo	vanaf	het	jaar	1586	onder	Spaans	
bestuur. In 1632 wisten de Staatsen, onder leiding van Frederik Hendrik, Venlo te 
veroveren.	Ze	hielden	de	stad	vijf	jaar	in	bezit,	waarna	de	Spanjaarden	wederom	
heer en meester werden. Om te voorkomen dat de Staatsen Venlo weer zouden 
innemen, werd begonnen aan de uitbouw van de bestaande vestingwerken en 
de	aanleg	van	een	groot	fort	aan	de	overzijde	van	de	Maas.	De	werkzaamheden	
aan	het	fort	begonnen	volgens	de	overlevering	op	29	september	1641,	de	
naamdag	van	de	aartsengel	Michaël,	degene	waaraan	het	fort	zijn	naam	
ontleent.	Het	fort	kwam	in	1643	gereed,	waarna	logischerwijze	de	in	de	16e 
eeuw aangelegde schans werd ontmanteld. Waarom de Spanjaarden juist op 
de	westelijke	oever	van	de	Maas	een	fort	aanlegden	is	niet	geheel	duidelijk.	
Sommige schrijvers beweren dat de achterliggende bedoeling was om de stad 
na een opstand in bedwang te kunnen houden, terwijl anderen van mening zijn 
dat deze locatiekeuze voor de bescherming en de verdediging van de stad beter 
geëigend	was.	Een	derde	verklaring	luidt	dat	het	fort	moest	verhinderen	dat	de	
Staatsen vrijelijk van en naar Maastricht konden varen, een stad die destijds in 
Staatse handen was. 
Na	de	ingebruikname	is	het	fort	in	de	ruim	200	jaar	dat	het	als	zodanig	
gefungeerd	heeft	diverse	malen	in	andere	handen	overgegaan.	Daarbij	is	het	
vestingwerk regelmatig aan de eisen van de nieuwe eigenaren aangepast. 
Al na de eerste Franse verovering in 1793 ontwikkelden deze ingrijpende 

Afb. 2.3 Het hoornwerk aan 

de oostzijde van de Maas 

(onder Z op de kaart).18

18 Hermans & Moorman 2005, 
 46.
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plannen	voor	de	verbetering	van	het	fort.	Zo	zouden	tussen	de	Maas	en	het	
fort	een	versterkt	bruggenhoofd	en	een	bomvrije	traverse	met	hospitaal	
en levensmiddelenmagazijn aangelegd worden. Uiteindelijk werden alleen 
herstelwerkzaamheden	aan	het	fort	zelf	gerealiseerd.	De	bastions	werden	
verbeterd	en	de	grachten	en	muren	hersteld.	De	oostzijde	van	het	fort	
kreeg een keel (open gedeelte) naar de Maas, waarvoor de daar aanwezige 
verdedigingswerken	werden	geslecht.	Zodoende	kon	het	fort,	indien	het	werd	
ingenomen, altijd vanuit de stad worden ingezien en bestookt. In de ruimte 
tussen de beide wallen naar de Maas werd een lunet aangelegd. Verder kwamen 
er twee kruitmagazijnen en twee wachthuisjes. Pas tussen 1806 en 1810 vonden 
er	aan	het	fort	grootschalige	werkzaamheden	plaats.	Hoewel	niet	geheel	
duidelijk wordt in hoeverre bepaalde muren en grachten al aanwezig waren, 
valt	op	dat	de	oostzijde	inderdaad	afwijkt	van	de	rest	van	het	fort.	Keuller	doet	
in 1843 verslag van de werkzaamheden: “…het revêteren der bolwerken en 
wallen	van	het	fort	Sint	Michiel,	mitsgaders	het	optrekken	eener	gecreneleerde	
muur	aan	de	voorzijde	van	hetzelfde,	begonnen	in	1806	en	voltooid	in	1808”.	
Het	woord	revêteren	heeft	betrekking	op	het	bekleden	van	aarden	wallen	met	
muren, gecreneleerd betekent van schietgaten voorzien.
In de periode 1814-1830, onder Nederlands bestuur, werden er eveneens 
ambitieuze plannen gemaakt. In de praktijk werd alleen het hoognodige 
onderhoud uitgevoerd. In 1830 brak namelijk in de Zuidelijke Nederlanden 
de zogenaamde Belgische Opstand uit. Onder druk van de bevolking opende 
op 11 november 1830 de stad haar poorten voor een Belgische troepenmacht 
onder leiding van generaal Daine. Onder Belgisch bewind werd tussen het 
fort	en	de	Maas	een	aarden	bastion	aangelegd	(fort	Leopold).	Op	het	moment	
dat de Belgen de stad in 1839 (Vrede van Londen) teruggaven aan Nederland 
vervulde	het	fort	eigenlijk	al	geen	actieve	rol	meer	in	de	landsverdediging.	
Vanwege de mogelijke Pruisische dreiging bleven de vestingwerken nog enkele 
decennia	gehandhaafd.	Toen	het	Pruisische	gevaar	geweken	was,	werd	de	
status van vestingstad opgeheven (29 mei 1867). Hiermee was het Rijk verlost 
van de kostbare vestingwerken en kon de stad Venlo eindelijk uitbreiden. In 
1872 ontwierp de daarvoor aangestelde architect F.W. van Gendt een eerste 
plan	voor	de	afbraak	en	herinrichting	van	de	vestingwerken,	in	1880	volgde	het	
definitieve	plan.	De	plannen	lijken	vooral	betrekking	te	hebben	op	het	gebied	
ten oosten van de Maas. Voor het gebied aan de Blerickse zijde van de Maas 
is het ontstaan van een nieuwe weg tussen de weg naar Maastricht en de weg 
naar Horst van belang. Deze weg staat op de plankaart van 1880 aangeduid als 
“Nieuwe Kiezelweg”, maar zal later de namen Horsterweg en Garnizoenweg 
gaan	dragen.	Al	in	1872	werd	het	terrein	van	het	fort	verkocht	aan	de	Blerickse	
aannemer Linskens. Via diverse eigenaren, waaronder de Blerickse notaris mr. 
J. Clercx, kwam het terrein in 1894 bezit van het echtpaar Zegers-De Rijk. Dit 
bouwde op het terrein een villa in eclecticistische stijl met bijbehorende garage. 
In 1909 verkocht het echtpaar hun grond voor de bouw van de nieuwe kazerne.

2.3.3 Kazerne

De Blerickse kazerne werd onder verantwoordelijkheid van majoor Makkink 
ontworpen volgens het paviljoenstelsel. Het belangrijkste kenmerk hiervan 
was	dat	de	verschillende	functies	in	afzonderlijke	gebouwen	waren	onder	
gebracht. Zo waren er bijvoorbeeld vier legeringsgebouwen, een kantine, 
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een wachtgebouw, een scherm- en gymnastiekgebouw en twee exercitie-
loodsen. De gebouwen stonden aan drie zijden van de centrale appelplaats, 
tevens exercitieterrein. De bouw van het complex duurde van 1910 tot 1913. 
In november 1913 konden het tweede en derde bataljon van het 2e Regiment 
Infanterie	hun	intrek	in	de	kazerne	nemen.	Pas	in	1934	kreeg	de	kazerne	de	
naam Frederik Hendrikkazerne, vernoemd naar Frederik Hendrik van Oranje, 

Afb. 2.4 Bebouwing op het 

kazerneterrein circa 2012. 
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bijgenaamd de Stedendwinger. Zoals eerder vermeld veroverde deze in 1632 
de	stad	Venlo.	Villa	Zegers	fungeerde	in	de	kazernetijd	als	woning	voor	de	
Hoofdopzichter	Fortificatiën	en	fungeerde	tevens	als	kantoor	voor	de	genie.	
In 1948 wordt de villa, wegens opgelopen oorlogsschade, gesloopt.

Al in 1918 vinden er aan de kazerne veranderingen plaats. Zo verrijzen er ten 
zuiden van loods S twee logiesgebouwen, die elk 144 manschappen konden 
herbergen. Ze bestonden uit twee vertrekken voor manschappen, een vertrek 
voor	onderofficieren	en	een	waslokaal.	Later	werden	deze	loodsen	gebruikt	
voor de opslag van meubelen en geniemateriaal en als timmermanswerkplaats. 
Het	lijkt	er	op	dat	de	logiesgebouwen	vrij	snel	na	de	oorlog	zijn	afgebroken.	
Het tussen loods S en gebouw A gelegen gebouw R is gebouwd rond 1913 en 
was	bestemd	voor	het	onderbrengen	van	acht	officierspaarden,	de	stalwacht	
en	het	opbergen	van	paardentuig	en	hooi.	In	1952	wordt	het	gebouw	fors	
uitgebreid in zuidelijke richting. Het doet daarna dienst als bergplaats voor 
banden en gasmaskers. In het uiterste zuiden van het terrein, ter hoogte 
van loods S en gebouw R verrijst in 1966 een geniebureau met werkplaatsen 
(gebouwen AS en AS1). Op de locatie van het geniegebouw waren in 1948 al 
een	vijftal	nissenhutten	verrezen,	welke	als	magazijn	voor	de	genie	dienden.	
Deze	zijn	te	zien	op	een	luchtfoto	uit	de	jaren	’50,	waarbij	ook	duidelijk	is	dat	
de logiesgebouwen dan al verdwenen zijn. Langs de zuidwestzijde van het 
terrein, evenwijdig aan de spoorlijn, verrijst een stormbaan. De uiterste 
zuidgrens	ligt	ter	hoogte	van	loods	S.	Elementen	van	de	stormbaan	zijn	nog	in	
de	jaren	na	het	verlaten	van	de	kazerne	door	het	Ministerie	van	Defensie	(2003)	
aanwezig.

Afb. 2.5 De in 1934 op 

gebouw A aangebrachte 

naam van de kazerne.
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2.4 Onderzoeksvragen 

Het onderzoek past in het archeologiebeleid van de gemeente Venlo. Zowel 
Romeins	Blariacum	als	Venlo	Vestingstad	zijn	speerpunten	in	de	Erfgoednota	
van de gemeente.20 
De onderzoeksvragen zijn toegespitst op de tijdens het vooronderzoek 
onderscheiden	vindplaatsen	(zie	afb.	2.2).	Logischerwijs	zijn	de	vragen	die	
betrekking	hebben	op	vindplaats	7,	het	fort	Sint	Michiel,	het	meest	uitgebreid.	
Het	betreft	een	uitgebreide	en	actuele	lijst	vragen,	die	mede	voortvloeien	
uit de aanbevelingen opgesteld door de auteurs van de eerder uitgevoerde 
opgravingen door respectievelijk Archeodienst, ADC en BAAC en de historische 
inventarisaties.	Daaraan	is	tot	slot	nog	een	serie	specifieke	vragen	toegevoegd	
voor het uit te voeren bouwhistorisch onderzoek. Deze zijn geordend naar de te 
verwachten	aan	te	treffen	verschillende	bouwkundige	elementen.
In principe gelden de onderzoeksvragen voor het totale plangebied 
Kazerneterrein,	inclusief	de	historische	documentatie.	Het	kan	dus	betekenen	
dat	sommige	van	deze	vragen	daardoor	voor	een	bepaalde	fase	of	zone	niet,	of	
minder	aan	de	orde	zijn.	In	het	Programma	van	Eisen	(PvE)	zijn	de	onderstaande	
onderzoeksvragen opgenomen:21

Algemeen:
1.  Wat zijn de begin- en einddatering van de onderscheiden vindplaatsen?
2.  Wat zijn de ligging, omvang en het karakter van de verschillende   
 vindplaatsen?
3.  Heeft erosie van de aangetroffen archeologische resten (onderverdeeld naar  
 vindplaats) plaatsgevonden? Zo ja, hoe en wanneer?
4.  Welke vondstcategorieën zijn per vindplaats aangetroffen en wat is hun   
 datering?
5.  Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw binnen  
 het onderzoeksgebied en komt die overeen met de resultaten uit de eerdere  
 inventariserende onderzoeken?
6.  Welke mogelijkheden zijn er per vindplaats voor het specifiek dateren van  
 sporen en structuren met behulp van natuurwetenschappelijke technieken  
 als dendrochronologie, OSL en C-14?
7.  Welke mogelijkheden zijn er voor ecologisch en botanisch onderzoek en  
 welke bijdrage kan dit onderzoek leveren aan de reconstructie van het   
 landschap en de voedseleconomie van ieder onderscheiden vindplaats en  
 archeologische periode?

Vindplaats 1:
8.  Wat is de aard van vindplaats 1, is er sprake van een nederzetting?
9.  Kunnen de sporen van vindplaats 1 nader gedateerd worden?
10.  Beperken de sporen van vindplaats 1 zich tot een strook van 30-40 m aan  
 weerszijden van een (Romeinse) weg of bevinden ze zich ook elders in het  
 plangebied?
11. Bestaat er verband tussen vindplaats 1 en de weg van vindplaats 4 of heeft  
 vindplaats 1 niets met de weg te maken?

20 Denessen & Dolmans 2007.
21 Hessing et al. 2016.
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Vindplaats 3:
12.  Kunnen de sporen van vindplaats 3 nader gedateerd worden?
13.  Kan er een fasering aangetoond worden en zo ja, hoe ziet die eruit?
14.  Kan er continuïteit vanuit de ijzertijd worden aangetoond?
15.  Kan er continuïteit naar de vroege middeleeuwen worden aangetoond?
16.  Hangt de vindplaats samen met de (Romeinse) weg (vindplaats 4)?
17.  Zijn er aanwijzingen dat de vindplaats met Blariacum geïdentificeerd kan  
 worden? Zo ja, welke en hoeveel waarde kan aan deze aanwijzingen   
 worden toegeschreven?
18.  Zijn er aanwijzingen voor de ligging van de noord-zuid verlopende   
 Romeinse hoofdweg van Tongeren naar Nijmegen of een andere noord-zuid  
 verlopende weg?

Vindplaats 4:
19.  Welke Romeinse sporen en structuren zijn aangetroffen?
20.  Waar kan een Romeinse weg binnen het plangebied aangetoond worden?  
 Zo ja, wat zijn het exacte verloop en de verschijningsvorm van die weg   
 (verhard, onverhard, breedte, greppels)?
21.  Zijn er concrete aanwijzingen dat een van de wegen het verlengde van de in  
 Raaijweide aangetroffen grindweg vormt?
22.  Zijn er langs de wegen begeleidende structuren (bijv. graven of bewonings-\ 
 sporen) of ander (los) vondstmateriaal aanwezig? Zo ja, wat is hun datering?
23.  Wat is het verband tussen vindplaats 4 en vindplaatsen 1 en 3?
24.  Kan de gebruiksperiode van de wegen en andere sporen exacter begrensd  
 worden dan tot nu toe het geval was?
25.  Kunnen de nederzettingssporen begrensd worden in tijd en plaats.
26.  Welke bijdrage kunnen de Romeinse sporen en vondsten leveren aan de   
 geschiedenis van Venlo.
27.  Wat kunnen de Romeinse vondsten zeggen over de grootte, verspreiding,  
 tijdsspanne en aard van de Romeinse bewoning?
28.  Wat kan gezegd worden over de Romeinse bewoning in de 3de en 4de   
 eeuw?.
29.  Welke aanwijzingen zijn er voor bewoning continuïteit tot in de   
 Merovingische (en Karolingische) tijd.

Vindplaats 6:
30.  Kan aan de hand van de haardkuilen en eventuele andere sporen  
 geconcludeerd worden waar de kampementen van de fortbouwers lagen, 
 m.a.w. geef een zo exact mogelijke datering en positie binnen de verticale  
 en horizontale stratigrafie van vindplaats 7 .
31.  Welke argumenten kunnen worden gegeven dat deze sporen inderdaad zijn  
 te associëren met de aanlegfase van het fort ?
32.  Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden in  
 welke volgorde het fort is aangelegd? Is er sprake van een in eerste aanleg  
 aarden wal die later (na 1650) geheel of gedeeltelijk is versteend of was het  
 fort in eerste aanleg al voorzien van delen die in steen waren uitgevoerd?
33.  Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden   
 hoeveel manschappen ingezet zijn voor de bouw van het fort?
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34.  Kan aan de hand van de sporen en vondsten iets gezegd worden over de  
 achtergrond en herkomst van de bouwploeg?
35.  Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden   
 waar leidinggevende personen gehuisvest waren?

Vindplaats 7:
36.  Wat is het exacte verloop van de bakstenen vestingmuur en bijbehorende  
 gracht?
37.  Welke zijn de aanwijzingen voor een aarden(wal)fase voorafgaand aan de  
 bouw van het muurwerk?
38.  Wanneer heeft het fort zijn eerste bakstenen muren gekregen. Zijn hiervan  
 binnen het onderzoeksgebied nog resten bewaard en waar bevinden deze  
 zich?
39.  Zijn er een of meerdere faseringen af te lezen aan het muurwerk en zo ja,  
 hoeveel bouwfasen zijn te herkennen en hoe zijn deze te dateren?
40.  Zijn de verschillende bouwfasen te koppelen aan historisch bekende   
 gebeurtenissen, of archiefstukken?
41.  Vertoont het muurwerk tekenen van oorlogshandelingen en zo ja, wanneer  
 kunnen deze gedateerd worden?
42.  Hoe zijn verschillen in de conserveringstoestand van het muurwerk te   
 verklaren? In het noorden van het fort is bijvoorbeeld de buitenschil vaak  
 afgebrokkeld, terwijl deze in het zuiden nog ongeschonden bewaard is.
43.  Welke nieuwe informatie valt uit het aangetroffen muurwerk te halen over  
 de bouwwijze?
44.  Welke delen van de muren (en de rest van het fort ) zijn ingrijpend   
 verbouwd en waarom?
45.  Welke aanwijzingen zijn er voor de vorm en lay-out van de eerste bouwfase  
 van het fort, waar wijken deze af van de napoleontische bouwfase, die het  
 meest bepalend is geweest voor de huidige overlevering?
46.  Waar kunnen de houten funderingen via dendrochronologisch onderzoek  
 een bijdrage leveren aan een preciezere datering van de verschillende  
 bouwfasen? Hierbij moet vooral gelet worden op een eventueel afwijkende  
 datering van balken aan de binnenzijde en buitenzijde van de vestingmuur,  
 en indien mogelijk van balken uit de kern van de fundering?
47.  Valt op basis van houtdeterminatie en dendrochronologie, van het   
 gebruikte constructiehout in de funderingen en het gebruikte baksteen of 
 natuursteen van muur en eventuele gebouwen iets te zeggen over de 
 herkomst en toelevering van bouwmateriaal tijdens de belangrijkste   
 bouwfasen?
48.  Op enig moment is de hoek van de flanken veranderd van loodrecht naar  
 schuin. Zijn hier overblijfselen van? Wanneer is dit gebeurd?
49.  Wanneer zijn de aarden wallen bekleed met een vestingmuur en welke   
 andere veranderingen zijn er aan het fort aangebracht en wanneer?
50.  Op welke plaatsen is er sprake geweest van toepassing van hardstenen   
 elementen of toevoegingen?
51.  Welke overeenkomsten en afwijkingen vertonen de nieuw opgegraven   
 muurdelen met de delen die al eerder opgegraven zijn?
52.  Zijn er wetmatigheden in de bouwfasen van het fort te ontdekken?
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53.  Zijn er nog concrete overblijfselen of andere aanwijzingen voor het slopen  
 en weer oprichten van het oostelijke front aan de Maaszijde?
54.  Welke mogelijkheden biedt het onderzoek van de grachtvullingen om de  
 plattegrond van het fort in de verschillende bouwfasen vast te stellen?
55.  Is er sprake geweest van een binnenmuur of beschoeiing aan de binnenkant  
 van de wal en zo ja, uit welke bouwfasen stamt die?
56.  Zijn er aanwijzingen voor de wijze van landmeten bij de aanleg van het fort  
 en de verschillende bouwfasen?
57.  Is er een verklaring voor de afwijkende steunberen in het noorden van   
 werkput 42 bij de punt van bastion 5?
58.  Zijn er overblijfselen van bruggen over de buitengracht(en) bewaard, zo ja  
 hoe waren deze geconstrueerd en wat is de datering?
59.  Bevatte elke courtine een poterne en zo ja hoe waren deze geconstrueerd  
 en wat is de datering?
60.  Zijn de poternes bouwkundig vergelijkbaar of vertonen ze afwijkingen ten  
 opzichte van elkaar?
61.  Zijn er overblijfselen van de escarp en contrescarp en zo ja, hoe zien die   
 eruit en wat zijn de dateringen?
62.  In werkput 36 lijkt een stuk van de gracht langs de vestingmuur afgedamd  
 te zijn geweest. Is dit op meer plaatsen het geval?
63.  Wat waren de exacte afmetingen van de grachten in de loop van de tijd?  
 Welke verschillende fasen kunnen worden vastgesteld met bijbehorende  
 datering?
64.  Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen een bijdrage leveren aan  
 de datering van de verschillende aanleg- en gebruiksfasen van de gracht?
65.  Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen of elders binnen het   
 onderzoeksgebied informatie leveren over oorlogshandelingen of gebruik  
 van het fort?
66.  Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen of elders binnen het  
 onderzoeksgebied iets zeggen over de aard en nationaliteit van de   
 bezetting van het fort?
67.  Hoe zag de binnenbebouwing eruit? Tot welke type gebouwen kunnen  
 de aangetroffen resten worden gerekend en komt dit overeen met   
 historische kaarten?
68.  Hoe zag het kruitmagazijn eruit? Komt dit overeen met reeds bekende   
 gegevens van het fort of van vergelijkbare locaties elders?
69.  Waar kan de kruittoren worden gelokaliseerd en hoe zag deze er uit.
70.  Waar lag de kapel en hoe zag deze er uit.
71.  Welke menselijke resten zijn in en rondom het fort gevonden en wat   
 vertellen deze resten over de bemensing van het fort in de loop der eeuwen.  
 Is iets te zeggen over lengte, gezondheid, herkomst, ziekte, oorzaak van  
 overlijden ect van de menselijke resten.
72.  Waar lagen de waterputten en waren deze gelijktijdig in dienst? Hoe zagen  
 ze er uit?
73.  Waren er een of meer waterpompen aanwezig in het fort?
74.  Zijn er restanten van andere structuren (beschoeiingen, palen, bruggen,   
 andere pompen, enz.) in de grachten aanwezig?
75.  Is iets te zeggen over het uiterlijk van de tuinen in het fort en de   
 beplanting? Zijn er planten te identificeren?



Opgraving 34

76.  Waarmee waren glacis, bedekte weg, taluds, grachten en andere werken  
 van het fort mee bekleed (soorten planten en of andere bekleding). Welke  
 veranderingen deden zich in de loop der eeuwen aan.
77.  Zijn er op het binnenterrein en/of op andere plekken binnen en buiten   
 het fort overblijfselen van oorlogshandelingen te vinden? (bijvoorbeeld van  
 belegering, loopgraven, munitie, etc).
78.  Zijn er knekelkuilen? Hoe zijn de knekelkuilen die gevonden zijn te  
 verklaren? Gaat het om gevallen soldaten? Wat zijn de overlijdens  
 oorzaken? Waarom zijn de skeletten herbegraven? Zijn er nog meer   
 knekelkuilen of grafvelden aanwezig?
79.  Wat zijn de herkomst, leeftijd en geslacht van de aangetroffen skeletten  
 en welke anomalieën zijn op de botresten aanwezig (ziekten, slijtage,   
 genezen verwondingen, niet geheelde (oorlog) verwondingen)?
80.  Welke historische archieven en bronnen kunnen nog informatie leveren over  
 fort St Michiel welke een bijdrage kunnen leveren aan de reconstructie van  
 en de geschiedschrijving over Fort St. Michiel, haar voorgangers  en de
 (militaire) geschiedenis van het onderzoeksgebied?
81.  Met welke forten kan Fort St Michiel in de loop der eeuwen vergeleken   
 worden?
82.  Welke bijdrage kunnen de opgegraven delen van het fort en de vondsten 
 uit de bestaanstijd van het fort leveren aan het Verhaal van Venlo?
83.  Zijn er gesloten contexten van oorlogserfgoed, en zo ja waar bestaan deze  
 uit.

Vindplaats 8:
84.  Wat zijn de exacte ligging en opbouw van het bakstenen riool uit de 19e 
 eeuw? Kan het riool nauwkeuriger worden gedateerd op basis van 
 constructie en/of aanwezig vondstmateriaal?
85.  Is sprake van hergebruik van het riool als overkluisde beek om de gracht te  
 voeden? Zo ja, wanneer was sprake van deze gewijzigde functie?

WOII
86.  Welke sporen uit WOII worden aangetroffen? Kunnen betreffende sporen  
 gelinkt worden aan historische gebeurtenissen en/of bombardementen (mei  
 1940, najaar 1944 etc)?
87.  Bij integrale bestudering van CE, ‘strategisch schroot’ en overige militaire  
 objecten: kunnen vondsten gekoppeld worden aan Nederlandse, Duitse 
 en/of Geallieerde activiteiten. Wat kunnen de vondsten zeggen over de   
 troepen die voor, tijdens en na WOII gelegerd waren in de kazerne of elders  
 op het terrein?
88.  Welke bijdrage kunnen de WOII vondsten leveren aan het Verhaal van   
 Venlo?
89.  Zijn er uitsluitend sporen en vondsten uit WOII met een militair karakter of  
 zijn er ook civiele elementen. Zo ja waar bestaan deze uit?
90.  Is bij beantwoording van voorgaande vraag sprake van collaboratie of   
 verzet en waar blijkt dat uit?
91.  Zijn er sporen of vondsten die duiden op het gebruik als gevangenis tijdens  
 WOII of na december 1944?
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92.  Zijn er gesloten contexten van oorlogserfgoed en zo ja waar bestaan deze  
 uit?
93.  Zijn er voorbereide stellingen of ad hoc aanpassingen, waar blijkt dat uit?
Bewoning begin 20ste eeuw
94.  Welke sporen en funderingen zijn toe te schrijven aan de bouw van de   
 kazerne?
95.  Welke andere gebouwen hebben binnen onderzoeksgebied gestaan, wat  
 was de functie en wanneer zijn deze afgebroken?

Molukkenkamp
96.  Wat zijn de exacte ligging en lay-out van het Molukkenkamp? Kunnen   
 de bewoners van het kamp op basis van het vondstmateriaal nader worden  
 geïdentificeerd (herkomst, sociale groepen etc).
97.  Is sprake van hergebruik van het riool als overkluisde beek om de 19e   
 eeuwse gracht te voeden? Zo ja, wanneer was sprake van deze gewijzigde  
 functie?

Koude Oorlog
98.  Zijn er gesloten contexten van modern oorlogserfgoed uit de Koude   
 Oorlogperiode? Zo ja waar bestaan deze uit?
99.  Welke bijdrage kunnen de Koude Oorlogvondsten leveren aan het verhaal  
 van Venlo?

Specifieke	vragen	bij	het	uit	te	voeren	bouwhistorische	onderzoek
De onderzoeksvragen zijn uit te splitsen per bouwkundig onderdeel:

Fortmuren:
91.  Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top.
92.  Hoe is de muur gefundeerd? Is er in alle gevallen sprake van een balken- 
 rooster en zo ja, hoe is de opbouw daarvan? Wat zijn de kenmerken van dit  
 balkenrooster: opbouw en houtsoort. N.B: in de noordwestelijke hoek is
 hiervoor extra aandacht nodig doordat hier bij eerdere onderzoeken  
 afwijkingen ten opzichte van de zuidzijde van het terrein zijn waarge-
 nomen.
93.  Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en op  
 welke plek?
94.  Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat betreft: 
 baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, tienlagen-
 maten, metselverband (zowel buitenschil(len) als binnenwerk), mortel-
 samenstelling, voegafwerking?
95.  Wat zijn de karakteristieken van de steunberen (vorm, onderlinge afstand,  
 fundering)
96.  Hoe is de voegafwerking van het buitenmuurwerk, van het binnenmuur-
 werk en van de steunberen? Wat zijn de verschillen tussen de oude (zie   
 noordwestzijde) en de vernieuwde buitenschil?
97.  Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
98.  Is er verklaring voor het verschil tussen het onderste, zorgvuldig gemetselde  
 muurwerk en de voortzetting in zeer slordig metselwerk daarop?
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99.  Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) en bouwrichting  
 te herkennen?
100. In welke bouwfase past de buitenschil (per muurdeel) met de verbrede   
 funderingsvoet?
101. Welke sporen zijn er met betrekking tot de wijze van sloop van de   
 fortmuren?
102. Zijn er aanwijzingen voor eerdere sloopwerkzaamheden vóór de opheffing  
 in 1872? Hierbij dient aandacht te zijn voor mogelijke sloopresten in de   
 grachtvulling.
103. Zijn er aanwijzingen voor schade aan het muurwerk door    
 gevechtshandelingen?

Poterne(s):
104. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top en van  
 binnen- naar buitenzijde?
105. Hoe is de muur gefundeerd?
106. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat betreft:  
 baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, tienlagen-
 maten, metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), mortelsamen-
 stelling, voegafwerking?
107. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
108. Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) te herkennen?
109. Zijn er aanwijzingen over hoe de poternes gefunctioneerd hebben?
110. Hoe was de relatie met de fortmuren?
111. Bij welke bouwfase(n) horen de poternes?

Contrescarp:
112. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top?
113. Hoe is de muur gefundeerd?
114. Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en op  
 welke plek?
115. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat betreft:  
 baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, tienlagen-
 maten, metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), mortelsamen-
 stelling, voegafwerking?
116. Wat zijn de karakteristieken van de steunberen (vorm, onderlinge afstand,  
 fundering)
117. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
118. Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) te herkennen?
119. Uit welke periode(n) dateert de contrescarp?
120. Welke sporen zijn er met betrekking tot de wijze van sloop van de muren?

Bebouwing	fort	(per	gebouw):
121. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top?
122. Hoe zijn de muren gefundeerd?
123. Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en op  
 welke plek?



37                                                    Venlo, Kazernekwartier/MFC-zuidelijk deel

124. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat betreft:  
 baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, tienlagen-
 maten, metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), mortelsamen-
 stelling, voegafwerking?
125. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
126. Zijn er aanwijzingen voor de functie van de gebouwen?
127. Uit welke periode(n) dateren de gebouwen?

2.5 Werkwijze 

2.5.1 Veldwerk

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 10 oktober 2016 t/m 23 januari 
2017. Het veldteam stond onder leiding van J. van der Weerden (senior KNA-
archeoloog). De overige teamleden waren M. Brouwer (senior KNA-archeoloog), 
D.	Te	Kiefte	(KNA-archeoloog)	en	N.	Warmerdam.	Daarnaast	zijn	P.	Weterings	
(senior	KNA-archeoloog),	M.	Peters	en	M.	van	Willigen	één	of	meerdere	
dagen	ingezet.	De	kraan	werd	geleverd	door	de	firma	Luyten	Archeologische	
Graafwerkzaamheden,	met	als	machinist	M.	Verhoeven.	Daarnaast	is	ook	
gebruik	gemaakt	van	de	beveiligde	kraan	van	de	firma	Ten	Brinke,	met	als	
machinist S. Boerman. 
Op	geregelde	tijden	heeft	er	overleg	plaatsgevonden	tussen	de	opdrachtgever,	
de	directievoerder	en	het	OCE-bedrijf	(Armaex),	het	archeologische	bedrijf	
(BAAC	bv)	en	het	civieltechnische	bedrijf	(Vissers	Ploegmakers).	Deze	overleggen	
gingen voornamelijk over de voortgang en eventuele wijzigingen in de planning 
en	de	werkwijze	ten	opzichte	van	het	PvE.
Tijdens het onderzoek zijn een bouwhistoricus (G. Oldenmenger) en een 
dendrochronoloog	(P.	Doeve)	ter	plaatse	ingezet.	Daarnaast	zijn	er	filmopnames

Afb. 2.6  Luchtfoto van 

Blerick, genomen richting het 

zuidwesten. Op de voorgrond 

een bastion van het fort.
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gemaakt	van	de	werkzaamheden	(R.	Peeters,	Mosasaurusfilm),	luchtfoto’s	met	
behulp	van	een	drone	(E.	Krijgsman)	en	3D-opnames	van	de	muren	van	het	fort	
(IGL	bv).	De	luchtfoto’s	en	de	3D-opnames	zijn	als	bijlage	10	en	11	toegevoegd	
aan deze rapportage.

Het	werk	is	uitgevoerd	volgens	de	specificaties	in	het	PvE	en	het	PvA.22 Voor de 
start van het veldwerk werd al duidelijk dat niet het gehele terrein beschikbaar 
was. Zo stonden er nog bomen en struiken langs de Kazernestraat aan de 
westzijde van zone 1A. Dit gold eveneens voor de strook direct langs het spoor. 
In deze strook lag tevens de stormbaan van VenloStormt. Midden in zone 1A 
stonden nog enige te verplaatsen bomen. Aan de zuidzijde van het terrein 
was de daar aanwezige gasleiding nog niet verwijderd, evenals de bomen en 
struiken tussen loods S en het spoor. In zone 1B stond gebouw D (voormalige 
kantine). Dit gebouw was tijdens het onderzoek nog niet gesloopt. Daarnaast is 
er, in verband met het onderzoek naar de voormalige Duitse schuilkelders, een 
klein deel van zone 1C onderzocht. 
Een	vertragende	factor	was	de	vondst	van	een	500-ponder	in	de	buurt	van	de	
rotonde aan de Kazernestraat, waardoor de werkzaamheden in dat deel van het 
plangebied	stilvielen	en	dat	deel	ook	niet	verder	kon	worden	afgemaakt.	

Van de geplande 2,6 ha die de zones 1A en 1B samen omvatten, is 1,51 ha 
daadwerkelijk opgegraven. Hierbij moet rekening gehouden worden met het 
feit	dat	grote	delen	al	tijdens	het	onderzoek	van	2012/2013	al	zijn	onderzocht	
en dat ter plaatse van loods S en de gebouwen R en AH geen onderzoek 
kon plaatsvinden. Ter plaatse van de schuilkelders, in zone 1C, is ruim 430 m2 
vrijgelegd. Alle aanpassingen zijn tijdens de diverse overleggen besproken en 
akkoord bevonden. 

Evenals	het	geval	was	tijdens	de	opgravingen	in	2012/2013	is	het	OCE-onderzoek	
eerder	gestart	dan	het	archeologisch	onderzoek.	Hiermee	kon	een	buffer	van	
vrijgegeven terrein worden gecreëerd, zodat het archeologisch onderzoek door 
het	OCE-onderzoek	niet	vertraagd	werd.	De	grote	en	diepe	verstoringen	bij	
het	OCE-onderzoek	zijn	archeologisch	begeleid.	De	muur	van	het	fort	is	door	
beide	partijen	gezamenlijk	blootgelegd.	Een	enkele	doorsnede	door	de	gracht	is	
met	de	beveiligde	kraan	gegraven,	omdat	de	aanwezigheid	van	de	fortmuur	er	
voor zorgde dat de zone langs de muur niet kon worden vrijgegeven. De bij het 
OCE-onderzoek	gebruikte	metaaldetector	kan	het	storende	muurwerk	namelijk	
niet	wegfilteren.	De	muur	en	de	gracht	tot	slechts	een	vooraf	bepaalde	diepte	
ontgraven.	Daar	waar	de	muur	op	de	vooraf	bepaalde	diepte	nog	niet	zichtbaar	
was, is het vlak wat dieper aangelegd, tot de top van de muur in het zicht 
kwam. De exacte ligging van de muur was van belang voor de inpassing van 
de muur in de toekomstige bouwplannen. De opgraving van de schuilkelders, 
die in eerste instantie buiten deze opdracht viel, is gezamenlijk met Armaex 
uitgevoerd. Vanwege de kans op explosieven is ook hier een beveiligde kraan 
ingezet. De resten van de schuilkelders werden door de gemeente Venlo als niet-
behoudenswaardig	beoordeeld	en	zijn	na	afloop	van	het	onderzoek	verwijderd.

22 Hessing et al. 2016, Van der 
	 Weerden	&	Emaus	2016.



39                                                    Venlo, Kazernekwartier/MFC-zuidelijk deel

96

93

88

92

90

94

89
98

84

83 91

95

85

82

97

86
87

99

100

208.500

208.500

208.600

208.600

208.700

208.700

37
6.

00
0

37
6.

00
0

37
6.

10
0

37
6.

10
0

37
6.

20
0

37
6.

20
0

37
6.

30
0

37
6.

30
0

Venlo, Fort van Venlo, fase 1A en 1B
Puttenplan

0 100 m

A-16.0231© BAAC bv

N

reconstructie ligging fort

onderzoeksgebied

puttenplan

Afb. 2.7  Overzicht van de 

aangelegde werkputten.



Opgraving 40

2.5.2 Uitwerking

Na	afloop	van	het	veldwerk	is	onder	leiding	van	de	verantwoordelijke	senior	
KNA-archeoloog de uitwerking gestart, waarbij eerst een evaluatierapport is 
opgesteld.23 De veldtekeningen zijn hiertoe verwerkt tot kaarten en op basis 
hiervan zijn de sporen geanalyseerd. De vondsten zijn gewassen, gedroogd 
en door de diverse specialisten gedetermineerd en gedateerd. De monsters 
zijn gewaardeerd en waar mogelijk geanalyseerd. Na goedkeuring van 
dit evaluatierapport kon onderhavig rapport worden opgesteld waarin de 
resultaten van de opgraving beschreven zijn. Aan dit rapport hebben diverse 
(materiaal)specialisten hun bijdrage geleverd.

Afb. 2.8  Persbelangstelling 

voor de vondst van de 

schuilkelders.

23 Van der Weerden 2017.
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 3 Bodemopbouw

Het onderzoeksgebied is gelegen op een rivierterras uit het Jonge Dryas (circa 
11.000 jaar geleden).24	De	afzettingen	van	dit	terras	bestaan	uit	grind	en	grof	
zand.	Daarbovenop	is	een	circa	1	m	dikke	laag	zand	afgezet.	Het	gaat	hierbij	om	
door	de	wind	afgezet	zand,	dat	door	het	ontbreken	van	vegetatie	gemakkelijk	
kon verstuiven. Hoewel het opeenvolgende gebruik van het onderzoeksgebied 
(akker,	fort	en	kazerne)	er	voor	gezorgd	heeft	dat	de	bovengrond	deels	
verstoord is geraakt, is de bodemopbouw op sommige plaatsen deels intact 
gebleven. De diverse vooronderzoeken hebben al veel aandacht besteed aan 
de bodemopbouw. De bevindingen van het onderhavige onderzoek komen 
overeen met die van Archeodienst.25

Er	is	aan	de	oostzijde	van	het	onderzoeksgebied	sprake	van	een	restant	van	een	
zogenaamde horstpodzol. Horstpodzolen kenmerken zich door een circa 20 cm 
dikke bovengrond, met daaronder een 30 tot 50 cm dik pakket zand waarin 
ijzer en lutum zijn ingespoeld (B-horizont). Deze horizont voelt iets harder aan 
en	heeft	een	(rood)bruine	kleur.	Daaronder	bevindt	zich	een	geel/geelgrijze	
C-horizont, rijk aan ijzer- en lutumrijke banden, ook wel banden-B genoemd. 
De	diepte	tot	waarop	deze	bruine	banden	of	vlekken	voorkomen	is	in	het	
onderzoeksgebied	variabel.	Mogelijk	heeft	het	terrein	van	nature	een
gevarieerder	reliëf	gekend	en	heeft	er	aftopping	plaatsgevonden.	

Afb. 3.1 Vlakfoto van werkput 

83. De gevlekte structuur van 

de grond is duidelijk zichtbaar.

24 Grotendeels overgenomen uit
 Van der Weerden 2015.
25	 Van	de	Graaf	2014,	52.
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Aan	de	westzijde	komt	een	gemêleerde	laag	voor	(zie	Afb.	3.1).	Hoewel	er	
tijdens	het	onderzoek	van	Archeodienst	sprake	was	van	een	pakket	stuifzand,	is	
dit vanwege egalisatie van het terrein ten behoeve van de bouw van de kazerne 
niet meer waargenomen. De vlekken in de natuurlijke ondergrond zijn ontstaan 
door	variaties	in	de	bodemvochtigheid.	Dit	heeft	te	maken	met	fluctuaties	in	het	
peil van het Maaswater en duidt niet per se op overstromingen.
In de wat diepere ondergrond is bij het couperen van de gracht plaatselijk grind 
van	het	Jonge	Dryas-terras	aangetroffen.
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 4 Sporen

In	het	plangebied	zijn	in	totaal	19	werkputten	aangelegd	(82	t/m	100,	zie	Afb.	
2.7). Hierbij zijn 226 spoornummers uitgedeeld (zie Tabel 4.1). Vrijwel alle sporen 
stammen uit de nieuwe tijd, van een enkel spoor is de datering niet vast te 
stellen. De alle-sporen-kaart is als bijlage toegevoegd (Bijlage 3).

aard spoor aantal datering

paalspoor 47 nieuwe tijd

muur 41 nieuwe tijd

recent 28 20e eeuw

kuil 22 nieuwe tijd

gracht 20 nieuwe tijd

natuurlijke laag 19 n.v.t.

houten paal 7 nieuwe tijd

natuurlijk 6 n.v.t.

greppel 5 nieuwe tijd

insteek 5 nieuwe tijd

steen 4 nieuwe tijd

uitbraaksleuf 4 nieuwe tijd

standgreppel 3 nieuwe tijd

bouwvoor 2 20e eeuw

wal 2 nieuwe tijd

hout 2 nieuwe tijd

onbekend 2 onbekend

houten balk 1 nieuwe tijd

leiding 1 nieuwe tijd

ophooglaag 1 nieuwe tijd

insteek muur 1 nieuwe tijd

vervallen 3 n.v.t.

Hoewel	het	in	eerste	instantie	leek	of	er	enkele	oudere	(Romeinse)	sporen	
op het terrein aanwezig waren, bleek het hierbij te gaan om sporen van 
olieverontreiniging.	Deze	olieverontreiniging	tekende	zich	af	als	vage,	donkere	
vlekken,	erg	lijkend	op	de	Romeinse	sporen	zoals	die	waren	aangetroffen	tijdens	
de	vorige	opgravingscampagne.	Nadere	bestudering	van	de	foto’s	laat	duidelijk	
zien dat de sporen technisch nooit het resultaat van uitgraving kunnen zijn. Zo 
vervolgen de natuurlijke bodemlagen hun weg dwars door de sporen heen.

Tabel 4.1 Aard spoor, aantal 

en datering.
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4.1 Muren en grachten fort

4.1.1	 Muren	van	het	fort	(G.	Oldenmenger)26

De	opbouw	van	de	muren	van	het	fort	wordt	in	deze	korte,	bouwhistorische	
bijdragen	beschreven.	In	hoofdopzet	bestaat	het	werk	uit	een	houten	
fundament	met	daarop	een	gemetselde	funderingsvoet	en	daarop	het	
opgaande muurwerk. 

Het	houten	fundament	is	een	zogenaamd	rooster,	een	raamwerk	van	onderling	
gekoppelde	langsbalken	met	dwarsliggers	daarover.	De	afmetingen	van	het	
hout variëren licht. Gemiddeld meet het hout 16 x 22 cm in doorsnede. Uit 
eerder archeologisch onderzoek bleek reeds dat de langsbalken onderling 
met zwaluwstaartverbindingen zijn samengebracht.27 Aan de bovenzijde zijn 
de langsbalken iets ingekeept, daar waar de dwarsliggers zijn opgelegd. Men 
heeft	bij	het	bepalen	van	de	diepte	van	de	te	maken	inkepingen	rekenschap	
gehouden met het metselwerk dat tussen de dwarsliggers moest worden 
aangebracht. De bovenzijde van de eerste twee lagen metselwerk moest 
gelijk komen te liggen met de bovenkant van de dwarsliggers. De derde laag 
metselwerk kon op die manier moeiteloos over de dwarsliggers en deze eerste 
twee lagen metselwerk worden aangebracht. Ter plaatse is in het metselwerk 
overigens	een	versnijding	toegepast.	De	versnijding	heeft	de	breedte	van	een	
halve	steen,	circa	11	cm.	Een	constructief	voordeel	van	deze	versnijding	is	niet	
aanwijsbaar.	Wellicht	is	de	versnijding	een	aanwijzing	voor	een	subfase	binnen	
de	vroegste	bouwfase.	Eerst	werd	de	roosterfundering	in	hout	gerealiseerd,	
inclusief	de	eerste	twee	lagen	metselwerk,	zodat	een	vlak	fundament	ontstond.	
In	een	tweede	subfase	werd	het	fundament	van	de	muur	hoger	opgemetseld,	

Afb. 4.1  Coupe van spoor 

83005. Het is duidelijke dat de 

natuurlijke lagen dwars door 

het “spoor” lopen.

26 G. Oldenmenger is senior- 
 bouwhistoricus bij BAAC bv.
27	 Van	de	Graaf	2014,	85	e.v.
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waarbij niet vast werd gehouden aan het buitenvlak van de basis van het 
fundament,	maar	op	circa	11	cm	afstand	een	nieuw	buitenvlak	werd	gecreëerd.	

Nadere beschouwing van de eerste lagen metselwerk toont aan dat de 
eerste laag bakstenen met de koppen naar buiten werden gericht. Tussen de 
dwarsliggers zijn op de plaats van ontgraving (hoek muurdelen H-J) zes koppen 
te zien. Daarop is aan de buitenzijde van de muur een laag van drie strekken in 
het	zicht.	Aan	deze	stenen	is	niet	gehakt	of	gebroken.	Stootvoegen	liggen	dien	
ten gevolg ook vrijwel boven elkaar. Dit lijkt temeer een duidelijke aanwijzing 
dat	bij	het	maken	van	de	roosterfundering	rekenschap	is	gehouden	met	een	
bekend	baksteenformaat.	De	afstand	tussen	de	dwarsliggers	(op	de	plek	die	is	
gedocumenteerd, circa 83 cm), staat gelijk aan drie strekken en aan zes koppen, 
inclusief	stootvoegen	tussen	de	stenen.	Stootvoegen	tussen	stenen	en	de	
dwarsliggers zijn niet aanwezig.  

Bovenstaande kan twee dingen betekenen. Ter eerste dat men op basis van een 
bekend	baksteenformaat	vooraf	bepaalde	hoe	ver	de	dwarsliggers	onderling	
uiteen	dienden	te	liggen,	én	hoe	hoog	de	dwarsliggers	boven	de	langsbalken	
uit	moesten	komen.	De	houten	roosterfundering	werd	over	grote	lengte	
vervaardigd,	en	vermoedelijk	met	maatbalken	(één	voor	de	lengte	en	één	voor	
de hoogte) uitgezet, waarna de metselaars hun werkzaamheden opstartten. 
Ten	tweede	is	het	denkbaar	dat	timmerlieden	en	metselaars	min	of	meer	gelijk	
op werkten. Na het leggen van een dwarsligger werd er gemetseld, waarna het 
metselwerk werd ingesloten door een aan te brengen dwarsligger. Deze tweede 
mogelijkheid is in principe minder aannemelijk omdat timmerlieden in dat geval 
op metselaars moesten wachten en omgekeerd. Het maken van inkepingen 
en het leggen van de dwarsliggers kan overigens ook door goedkope, 
ongeschoolde krachten zijn gedaan.  

Afb. 4.3  De onderkant van de 

muur met het balkenrooster.
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Boven	de	versnijding	heeft	de	funderingsvoet	nog	zes	lagen	metselwerk	voordat	
de	voet	in	het	vlak	wordt	beëindigd	met	een	stroomlaag	ter	hoogte	van	één	
steen.	De	hoogte	van	het	fundament	inclusief	voet,	komt	daarmee	op	een	kleine	
meter. Het metselwerk in het vlak is opgetrokken met vrij grote bakstenen. 
De stenen meten 24/25 x 11,5/12,5 x 6/6,3 cm. De tienlagenmaat bedraagt 
maar	liefst	72,5	cm.	Buiten	de	provincie	Limburg	zou	dit	op	een	aanzienlijke	
ouderdom wijzen. In Limburg is het echter een maat die ook in de 19e eeuw 
nog voorkomt. De kademuur van de Zuid-Willemsvaart (1826) in Maastricht is 
bijvoorbeeld	gemetseld	met	steen	waarvan	de	formaten	maar	weinig	kleiner	
zijn, namelijk 22/23 x 11,5/12 x 5/6 cm.28 De kleinere dikte resulteert daar wel 
direct in een kleinere tienlagenmaat, van 66 cm. 

Op	de	funderingsvoet	is	de	muur	opgetrokken.	Het	buitenvlak	van	deze	
muur	ligt	1,05	m	vanaf	het	vlak	van	de	voet	van	de	muur.	De	hoogte	van	
het opgaande muurwerk bedraagt thans circa 3,5 m boven de voet. Dat is 
oorspronkelijk	meer	geweest.	Waar	de	bouwhistorische	documentatie	heeft	
plaatsgevonden, kon met een schietlood worden bepaald dat de muur licht 
hellend is gemetseld. De helling is bepaald op 7,5 cm, 2 m in hoogte. Ongeveer 
2,3	m	boven	de	voet	tekent	zich	overduidelijk	een	horizontale	bouwnaad	af.	
Onder	de	naad	is	het	vlak	van	het	metselwerk	met	dezelfde	stenen	opgemetseld	
als	de	voet.	Er	is	in	kruisverband	gemetseld	met	stenen	van	24/25	x	11,5/12,5	x	
6/6,3 cm. Het kruisverband is voortgezet in de circa 1,2 m daarboven, maar met 
een baksteen die veel hoekiger is, en aanmerkelijk minder dik. De veel rodere 
bakstenen meten hier 23,5/25 x 11,5/12 x 5,5 cm, met een tienlagenmaat van 
66,5 cm. Dit komt zeer sterk overeen met het eerder genoemde metselwerk van 
de kademuur van de Zuid-Willemsvaart uit 1826. 

De horizontale naad, de overgang in het metselwerk, lijkt te maken te hebben 
met	een	bouwfase.	Temeer	omdat	het	bovenste	deel	van	het	metselwerk	
met een grijswitte mortel is gemetseld, terwijl daaronder een geelwitte, veel 

Afb. 4.4  Buitenzijde van 

de muur met een duidelijk 

verschil in steensoort en 

mortel.

28 Oldenmenger 2016, 2.
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korreligere	mortel	is	gebruikt.	Bouwhistorisch	was	niet	vast	te	stellen	of	hier	
sprake	is	van	een	verbouwfase,	herstelfase	of	eenvoudigweg	een	tijdelijke	
werkonderbreking (bouw-/winterstop). Zoeken we een verband met de 
eerder genoemde kademuur uit omstreeks 1826, waar stenen van soortgelijke 
afbeeldingen	zijn	verwerkt,	dan	zou	een	herstel	rond	1830	(De	Belgische	
Opstand) onder Koning Willem I tot de mogelijkheden behoren.   

Wanneer we ons over de muur naar de binnenzijde verplaatsen, kan worden 
vastgesteld dat de buiten- en binnenzijde van de muur dan wel netjes in 
verband zijn gemetseld, de kern van de muur is dat niet. In ieder geval niet, 
voor zover dat in het veld kon worden vastgesteld. Het huidige loopvlak over 
de muur toont aan dat in het binnenwerk gebroken stenen en brokstukken zijn 
verwerkt.	Dit	fenomeen	wordt	doorgaans	aangeduid	met	de	term	kistwerk.	Aan	
de bovenzijde meet de muur ter plaatse van het gedocumenteerde deel 2,7 m. 

Ten aanzien van het binnenvlak kan worden opgemerkt dat met schietlood 
geen	scheefstand	kon	worden	waargenomen.	Het	metselwerk	verschilt	niet	
met	het	metselwerk	van	het	buitenvlak.	Er	is	tot	1,3	m	grond	afgegraven,	
een horizontale overgang in het metselwerk zoals in het buitenvlak is niet 
waargenomen. Het metselwerk is hier in een onzuiver verband opgetrokken. 
Er	zijn	weinig	strekken	in	het	vlak	van	de	muur	te	onderscheiden.	De	steen-
formaten	en	de	metselmortel	komen	overeen	met	het	metselwerk	van	de	
funderingsvoet	24,5/25	x	12/12,5	x	6/6,5	cm	met	een	tienlagenmaat	van	74	cm.	
Hier zou wel eens sprake kunnen zijn van hergebruik van materiaal, gelet op de 
mortelresten op een deel van de in het vlak verwerkte bakstenen. 

Het binnenvlak van de muur is in verband gemetseld met de vlakken van de 
steunberen	(zelfde	steenformaten	dus).	Deze	circa	3	m	lange	steunberen	die	in	
grondvlak licht taps toelopen, hebben op de hoekpunten koppen en klezoren. 
Vaak wijst dit op een hogere ouderdom dan hier het geval is. De steunberen 
zijn	immers	in	verband	gemetseld	met	de	muur	zelf.	Dendrochronologisch

Afb. 4.5  Eén van de taps 

toelopende steunberen van 

de fortmuur.
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onderzoek	heeft	aangetoond	dat	het	hout	van	de	rasterfundering	omstreeks	
1806	gewonnen	is.	Het	betreft	hier	zowel	gedateerde	monsters	van	de	buiten-	
als de binnenzijde van de muur.29

Op	één	van	de	hoeken	van	het	fort,	bij	de	muurdelen	H	en	J,	is	het	muurwerk	
ten behoeve van een bouwhistorische waarneming vrijgelegd, aan de buiten-
zijde	tot	op	het	niveau	van	de	bovenzijde	van	de	funderingsvoet.	Hier	zijn	drie	
soorten metselwerk in tekening gedocumenteerd (zie Bijlage 6). De basis wordt 
gevormd	door	het	reeds	eerder	beschreven	metselwerk:	groot	formaat	steen	
met korrelige mortel gemetseld. De tienlagenmaat bedraagt circa 73 cm. Dit 
werk gaat niet tot op de hoek, maar eindigt wat vreemd, in een vallende tand. 
De vallende tand oogt oorspronkelijk en lijkt niet ontstaan te zijn door het 
wegbreken van baksteen, al is dat niet met zekerheid vast te stellen zonder licht 
destructief	onderzoek.	Op	de	vallende	tand	sluit	metselwerk	aan	in	aanmerkelijk	
dunnere baksteen (en dus kleine tienlagenmaat). Dit werk gaat tot in de hoek, 
die	hoofdzakelijk	met	drieklezoren	is	opgetrokken.	

Afb. 4.6  Hoek van de 

fortmuur met divers 

metselwerk.

29 Zie Van der Weerden 
 2015, bijlage 8.
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Beide	delen	van	dit	samengestelde	vlak	worden	afgedekt	met	een	vlak	dat	
hierboven	als	meest	waarschijnlijk	een	herstelfase	(mogelijk	1830)	is.	Hier	treffen	
we weer de rodere, hoekigere baksteen (23,5/25 x 11,5/12 x 5,5 cm, met een 
tienlagenmaat van 66,5 cm).  

Bij het uitdiepen van de gracht kwamen op diverse plaatsen grote brokken van 
de muur naar boven. Dit was vooral het geval in werkput 90, ter hoogte van 
de	hoek	tussen	de	muurdelen	A	en	E.	Bij	nadere	bestudering	van	de	brokken	
bleken	er	twee	afgesmeerd	te	zijn	met	cement,	waardoor	het	duidelijk	was	dat	
dit	delen	van	de	bovenkant	van	de	fortmuur	waren.	Eén	van	de	fragmenten	
betrof	een	hoekdeel.	Aan	de	top	van	de	muur	was	een	natuurstenen	hoeksteen	

Afb. 4.7  Twee aanzichten van 

één van de fragmenten uit de 

top van de muur.
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ingebed,	begrensd	door	een	anderhalf-steens	rollaag.	Op	de	oorspronkelijke	
Franse bouwtekening zijn deze natuurstenen elementen niet opgetekend. De 
aangetroffen	delen	van	de	top	zijn	helaas	niet	groot	genoeg	om	de	dikte	van	de	
muur te kunnen bepalen. 

Het	onderzoek	aan	de	muurdelen	van	het	fort	bevestigt	het	beeld	dat	bij	de	
vorige	onderzoeken	naar	voren	was	gekomen.	De	muren	van	het	fort	zijn	
in de Franse tijd opgetrokken, met mogelijk een (korte) onderbreking van 
de	werkzaamheden.	Net	als	tijdens	het	voorafgaande	grote	onderzoek	van	
2012/2013 zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een voorganger van de 
door	de	Fransen	gebouwde	muur.	Enerzijds	is	het	logisch	dat	een	mogelijke	
voorganger is gesloopt bij de bouw van de nieuwe muur, anderzijds is er geen 
enkele aanwijzing voor de aanwezigheid van een muur voordat de huidige 
muur gebouwd werd. De enige historisch aantoonbare steenbouw in de periode 
voor 1806/1810 zijn de twee destijds aanwezige poternes en de barakken binnen 
het	fort.	

De	vondst	van	een	deel	van	de	top	van	de	muur	in	de	gedempte	gracht	geeft	
uitsluitsel	over	de	vorm	en	afwerking	van	dit	deel	van	de	muur.	De	Franse	
bouwtekeningen laten dit soort details niet zien, terwijl het eveneens de vraag 
is	of	de	uitvoering	van	de	bouwwerkzaamheden	op	bepaalde	punten	niet	is	
afgeweken	van	de	tekeningen.	Voor	een	mogelijke	restauratie/reconstructie	van	
de	fortmuur	is	een	dergelijke	vondst	van	groot	belang.

4.1.2	 Grachten	van	het	fort	(S.	Mooren)

Ravelijnsgracht
In het westelijk deel van het onderzoeksgebied werden de resten van een 
ravelijn	aangetroffen.	Het	uiterste	punt	van	het	ravelijn	viel	buiten	het	
onderzoeksgebied	en	is	niet	opgegraven.	Een	ravelijn is een buitenwerk van een 
vesting.	Het	is	een	(min	of	meer)	driehoekig	versterkt	eiland	omgeven	door	een	
(ravelijns)gracht. Het vooruitgeschoven aarden verdedigingswerk bevindt zich 
halverwege de bastions, voor een toegangspoort van de vesting en dient ter 
dekking	van	het	vestingfront	(courtine) en toegangspoort. 

Beschrijving
De lange zijden van het ravelijn binnen het onderzoeksgebied hadden 
(gereconstrueerde)	afmetingen	van	circa	64	m.	Aan	de	achterzijde	van	het	
ravelijn (de keel) bevond zich een uitstekende hoek waardoor deze zijde een 
lengte had van 68 m. Ter hoogte van het opgravingsvlak had de gracht een 
breedte variërend van 7,2 tot 8,7 m. Het aardlichaam van het ravelijn is bij 
de	sloop	in	de	Franse	tijd	volledig	afgegraven.	Er	zijn	geen	sporen	meer	van	
teruggevonden. 

De ravelijnsgracht is op drie locaties gecoupeerd om inzicht te verkrijgen in de 
stratigrafie	(zie	Afb.	4.2).

Locatie A: De gracht had bij locatie A een breedte van 7,2 m ter hoogte van het 
opgravingsvlak, de resterende diepte bedroeg 1,58 m. De bodem van de gracht 
is in doorsnede komvormig. De onderste lagen (spoor 86006-2; 8600-6; 86006-3) 
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zijn	geleidelijk	afgezet	en	bestaan	uit	egaal	lichtbruin	iets	grijs	gevlekt	zand.	
Onderin de gracht bevindt zich op een iets hoger niveau een circa 10 tot 18 cm 
dikke	laag	grijs	zand	(spoor	86006-5)	inclusief	een	laagje	ijzeruitspoeling.	De	
egale, donkere grijze kleur is waarschijnlijk ontstaan door een humeuze vulling 
en lijkt te wijzen op een (tijdelijk) watervoerende gracht. De bovenste lagen 
(spoor 86006-4; 86006-1) bestaan uit grijsbruin, geelbruin gebrokt zand met veel 
grind. Deze lagen zijn in de gracht gestort tijdens de demping. Opvallend is dat 
de onderste weinig humeuze lagen van de grachtvulling misschien verwijzen 
naar een periode dat de gracht niet watervoerend was.

Locatie B
Bij locatie B had de gracht een breedte van 7,12 m en een resterende diepte 
van	1,20	m.	De	bodem	van	de	gracht	is	in	doorsnede	zeer	vlak.		De	stratigrafie	is	
vergelijkbaar met de beschrijving hierboven. Onderin en langs het grachttalud 
bevindt	zich	laag	egaal	bruin	zand	dat	geleidelijk	is	afgezet	(spoor	83002-3).	
Op  deze laag en op de bodem van de gracht is een 10 cm dikke laag grijs 
humeus	zand,	inclusief	ijzeruitspoeling	afgezet	(spoor	83002-4).	De	dempings-
lagen (spoor 83002-2, 83002-6, 83002-83002-1) bestaan uit gebrokt bruingeel 
zand met veel grind.

Locatie C
De	ravelijnsgracht	(spoor	89003)	heeft	hier	een	resterende	diepte	van	2,45	m.	
De bodem van de gracht is in doorsnede zeer vlak. Onderin bevond zich 
wederom een egaal grijze humeuze zandlaag met ijzeruitspoeling (spoor 89003-
7) en een laagdikte van 18 cm. Hierboven bevond zich 8 cm dikke laag bruingrijs 
zand	die	eveneens	geleidelijk	was	afgezet	(spoor	89003-7).	Beide	lagen	lopen	
door	in	de	vestinggracht.	Dit	hoeft	niet	noodzakelijkerwijs	te	betekenen	dat	

Afb. 4.9  Doorsnede op locatie 

A door de ravelijnsgracht.
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de grachten gelijktijdig zijn aangelegd. Wel blijkt hieruit dat de grachten 
gelijktijdig	gefunctioneerd	hebben.	

Vervolgens is een dam van gebrokt geelbruin zand met grind tussen beide 
grachten aangebracht (spoor 89003-8). Misschien is de dam aangebracht om 
(rest)water op te stuwen tijdens de demping, maar eventueel kan deze dam 

Afb. 4.10  Doorsnede 

op locatie B door de 

ravelijnsgracht.

Afb. 4.11  Doorsnede 

op locatie C door de 

ravelijnsgracht. De gronddam 

bevindt zich ter hoogte van 

de rechter jalon.
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gediend	hebben	als	landbrug	die	toegang	verschafte	tot	het	gebied	buiten	het	
fort.	Soortgelijke	gronddammen	in	ravelijnsgrachten	zijn	ook	bekend	van	de	
vesting het Genneperhuis bij Gennep.30 Het gevaar dat de dammen vormden bij 
een belegering werd kennelijk niet al te hoog ingeschat; in tijden van oorlog 
konden ze eventueel ook verwijderd worden. 
Nadat de dam gebouwd was is op enig moment de gracht gedempt met 
grijsbruin zand en grind (spoor 89003). Vervolgens is klaarblijkelijk de 
vestinggracht vernieuwd; de dempingslagen van de ravelijnsgracht worden 
namelijk oversneden door de insteek vestinggracht. Uiteindelijk is ook de 
vestinggracht gedempt met (donker)bruin zand en grind. 

Vergelijking met het andere ravelijn van fort Sint Michiel
Uit	archeologisch	onderzoek	van	het	andere	ravelijn	van	fort	Sint	Michiel	blijkt	
dat deze eveneens uitloopt in de vestinggracht.31 Ook deze ravelijnsgracht blijkt 
dus in open verbinding te hebben gestaan met de vestinggracht en onderin de 
gracht	is	eenzelfde	grijze	bodemlaag	aanwezig.	De	ravelijnsgracht	kon	ook	hier	
niet nader gedateerd worden.

Archeologische datering
In de vullingslagen van de ravelijnsgracht werd zeer weinig vondstmateriaal 
aangetroffen;	een	pistoletkogel	met	een	diameter	van	12	mm	(vnr.	3)	en	twee	
musketkogels met een diameter van 15 mm (vnr. 8, 17). In de dempingslaag van 
de vestinggracht (spoor 89002-1) is een musketkogel gevonden (vnr. 31) met een 
diameter van 15 mm. Ronde loden kogels hebben doorgaans een ruime datering 
tussen 1550 en 1850. 

Historische datering
Het	fort	dateert	uit	1641,	uit	historische	bronnen	is	echter	niet	bekend	wanneer	
de ravelijnen zijn aangelegd. Op kaarten daterend uit 1645 en 1646 worden de 
ravelijnen	niet	afgebeeld.32 Ook op een kaart uit 1677 worden geen ravelijnen 
afgebeeld.	Opmerkelijk	is,	dat	de	maker	van	laatstgenoemde	kaart	nog	in	
datzelfde	jaar	een	andere	kaart	heeft	vervaardigd	waarop	vijf	ravelijnen	
rondom	het	fort	worden	afgebeeld.33	Mogelijk	heeft	deze	kaartmaker	zijn	
artistieke	vrijheid	benut,	maar	het	kan	ook	zijn	dat	het	een	bouwplan	betreft.	
Uit de 18e eeuw zijn diverse kaarten bekend waarop de ravelijnen worden 
weergegeven. De jongste gedateerde 18e eeuwse kaart waarop het ravelijn 
staat	afgebeeld	stamt	uit	1794.34	Op	de	topografische	kaart	van	Tranchot	en	Von	
Müffling	uit	het	begin	van	de	19e eeuw staat het ravelijn met droge grachten 
voor het laatst weergegeven. De opmeting van deze kaart vond plaats tussen 
1803-1820.	Aangezien	het	ravelijn	niet	meer	wordt	afgebeeld	op	een	kaart	uit	
1806 is het ravelijn voor die tijd gesloopt.35 Het ravelijn kan dus op basis van 
historische gegevens tussen het eind van de 17e	eeuw	(vanaf	1677)	en	het	begin	
van de 19e eeuw (voor 1810) worden gedateerd.

Historische en archeologische vergelijking
Op basis van archeologische en historische gegevens kan de volgende 
reconstructie van de bouwgeschiedenis worden opgesteld. De vestinggracht 
is als eerste gegraven, omstreeks het midden van de 17e eeuw. Tegen het 
einde van de 17e eeuw werd het ravelijn voor de courtine aangelegd, de 

30 Mooren 2011, 89.
31	 Van	de	Graaf	et al. 2012, 56.
32 Hermans 2000, 41; 45.
33 Bogers et al. 2005, 17.
34 Bogers et al. 2005, 121.
35	 Nationaal	Archief,	Den	Haag,	
 OPV V 44, blad 24.
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gracht hiervan voerde in eerste instantie geen water. Na enige tijd ontstond 
een grijze bodemlaag in de ravelijnsgracht, dit wijst erop dat de gracht in dus 
watervoerend werd en in open verbinding stond met de vestinggracht. Resten 
van	een	brug	over	de	ravelijnsgracht	zijn	niet	aangetroffen,	mogelijk	kon	via	
een gronddam het voorgelegen gebied betreden worden. Na demping van de 
ravelijnsgracht aan het begin van de 19e eeuw, is de insteek van de vestinggracht 
vernieuwd, mogelijk alleen opgeschoond. Als laatste werd de vestinggracht 
gedempt. 

Vestinggracht
De vestinggracht om de vesting is op twee locaties gecoupeerd om de 
stratigrafische	opbouw	in	beeld	te	krijgen	(locaties	D	en	E,	zie	Afb.	4.2).	

Locatie D (zie Bijlage 7)
De vestinggracht (spoor 88002) had hier ten tijde van de opgraving een breedte 
van	iets	meer	dan	28	m,	inclusief	voorland	en	talud.	De	resterende	diepte	van	de	
gracht	bedroeg	3,48	m	(gemeten	vanaf	het	opgravingsvlak).	De	gracht	had	een	
vlakke	bodem	met	een	flauw	oplopend	talud	van	ongeveer	30°	aan	de	veldzijde	
(westzijde). De insteek aan beide zijden is bewaard gebleven, waarschijnlijk is 
zelfs	nog	een	restant	van	het	oude	aarden	fort	aan	de	vestingzijde	aangesneden	

Uit	de	oudste	fase	van	het	fort	dateren	de	onderste	vullingslagen	van	de	gracht	
bestaande	uit	fijn	donkergrijs	humeus	zand	(spoor	88002-11,	spoor	88002-19)	
gescheiden door geelbruine zandlagen (spoor 88002-12; spoor 88002-18). De 
donkere kleur van het zand wijst op een watervoerende gracht. In de donkere, 
bruingrijze zandlagen werden spitsporen waargenomen, deze laag is dus op 
enig moment doorspit. De donkere vullingslaag van de gracht (spoor 88002-19) 
ligt op spoor 88008 dat geïnterpreteerd wordt als een restant van het voorland, 
behorend tot het aardlichaam van het 17e	eeuwse	fort.

Afb. 4.12 Profiel D over de 

vestinggracht, detail ter 

hoogte van de vestingsmuur.
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Bij de bouw van de bakstenen vestingmuur (spoor 88006-1) werd gebruik 
gemaakt van een rooster bestaande uit houten, veelal vierkante balken (spoor 
88500-5)	dat	diende	als	fundering.	Ter	plekke	van	de	profielopname	was	een	
houten	plank	(spoor	88500-7)	aanwezig.	Het	is	niet	duidelijk	of	dit	een	lokaal	
fenomeen	is.	De	plank	(spoor	88500-7)	lag	parallel	aan	de	vestingmuur,	haaks	
hierop	lagen	de	balken	van	het	rooster	waarover	de	bakstenen	fundering	is	
heen gemetseld. De houten balken zijn circa 18/20 x 20/22 cm. De plank was 
4	tot	5	cm	dik.	De	funderingsvoet	(spoor	88500-2)	heeft	een	hoogte	van	70	
cm	en	steekt	1,12	m	uit.	Een	laagje	lichtgrijs,	donkergrijs	gebrokt	zand	met	
baksteenpuintjes	(spoor	88006-3)	gelegen	op	de	funderingsvoet	(spoor	88500-2)	
is het bouwniveau voor het opgaande muurwerk. Deze laag loopt door tot over 
de vullingslaag van de oude gracht (spoor 88002-19). 
De muur is bewaard gebleven tot een hoogte van circa 17,50 m +NAP. De onder-
kant van de muur is gelegen op circa 12,75 m +NAP. Voor de muur bevindt zich 
de	eerder	vermelde	funderingsvoet	met	voorland.	Het	voorland	(spoor	88007-2)	
had aan de basis een breedte van 4,1 m. 

Afb. 4.13  Aanzicht van de 

vestingmuur ter hoogte van 

profiel D.



Opgraving 58

De	demping	is	in	twee	fasen	verlopen.	De	gracht	is	eerst	gedempt	met	lagen	
bruingeel zand, al dan niet grindhoudend (spoor 8002-12, -14, -15, -18). 
Boven deze dempingslagen bevond zich een laag donkergrijs siltig zand met 
baksteenpuintjes	en	grindjes.	Deze	laag	is	ontstaan	tijdens	een	stilstandsfase,	
waarschijnlijk in een watervoerende gracht. De gracht had na deze demping een 
breedte van 20 m. 
Uiteindelijk werd de gracht compleet gedempt. Op de humeuze bodemlaag 
bevonden zich talrijke dempingslagen van geelbruin zand met grind. Aan de 
vestingzijde van de gracht bevonden zich twee puinlagen met baksteenpuin en 
mortel	(spoor	8800-2).	Het	puin	is	mogelijk	afkomstig	van	de	sloop	van	het	fort.	

Afb. 4.14  Overzicht van 

profiel D.

Afb. 4.15  Overzicht van 

profiel E.
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Locatie E
De	gracht	heeft	ter	hoogte	van	locatie	E	een	breedte	van	37,3	m	(met	voorland	
38,8 m) en een resterende diepte van 3,2 m. De gracht had een vlakke bodem 
met	een	flauw	oplopend	talud	aan	de	veldzijde.	

Uit	de	oudste	fase	van	het	fort	(1641-1806)	dateren	meerdere	donkergrijze,	
deels zeer humeuze lagen siltig zand en klei (spoor 90002-20, spoor 90002-21, 
spoor	90002-22,	spoor	90002-23)	met	een	dikte	van	in	totaal	35	cm.	Stratigrafisch	
bovenop	dit	pakket	van	geleidelijk	afgezette	vullingslagen	is	een	voorland	
gelegen	(spoor	90004-2).	Dit	voorland	heeft	een	breedte	van	minimaal	2,5	m.	
Helaas	kon	het	profiel	niet	doorgezet	worden	tot	aan	de	vestingmuur	zodat	de	
relatie van de gracht met de vestingmuur op deze locatie niet duidelijk is. 

De	gracht	is	vermoedelijk	in	twee	fasen	gedempt.	Bovenop	de	oudste	vullings-
lagen bevinden zich meerdere lagen geelbruin, dan niet grindhoudend zand. 
(spoor 90002-1, spoor 90002-2, spoor 90003, spoor 90002-17). Boven dit pakket 
dempingslagen is een laagje donkergrijs siltig zand gelegen (spoor 90002-3) 
dat waarschijnlijk geleidelijk is ontstaan. Gezien de kleur moet aan een (van 
oorsprong) humeuze vulling gedacht worden die ontstaan is tijdens een 
stilstandsfase.	De	breedte	van	de	gracht	na	de	eerste	demping	bedroeg	circa	
25	m.	Op	een	gegeven	moment	is	de	gracht	definitief	gedempt,	wederom	met	
geelbruin zand, al dan niet grindhoudend (spoor 90002-5, -6, -9, -11, -12, -13). 

Archeologische datering
In	de	vestinggracht	werd	weinig	vondstmateriaal	aangetroffen.	Ronde	loden	
kogels behorend tot pistolet, roer- en musketgeweren maken met 22 stuks de 
meerderheid uit (vnrs. 11, 16, 43, 52). Zeldzaam maar zeker niet ongebruikelijk 
gezien de militaire context, is een ijzeren kanonskogel (vnr. 59) met een 

Afb. 4.16  Detail van profiel E 

ter hoogte van de vestingmuur. 

Onderin is de donker humeuze 

grachtbodem zichtbaar, met 

daarboven diverse dempings-

lagen.
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diameter van 11 cm. Het voorgaande wapentuig is niet nader te dateren dan 
1550-1850.	Een	huls	(vnr.	43)	dateert	uit	1940-1944.	Enkele	scherven	keramiek	
en	fragmenten	bouwkeramiek	die	gevonden	zijn	tijdens	de	aanleg	van	het	vlak	
dateren	vanaf	de	tweede	helft	van	de	17e tot en met de het begin van de 20e 
eeuw	(vnrs.	41,	42,	46).	Een	bodemscherf	roodbakkend	aardewerk	(vnr.	41)	uit	
onderste dempingslaag spoor 90002-1 dateert uit de periode 1800-1850. 

Historische datering
De vestinggracht is gegraven omstreeks 1641-1643. Bij de realisatie van de 
voorliggende ravelijnen werden de grachten met elkaar in open verbinding 
gesteld; zoals blijkt uit divers kaartmateriaal. Omstreeks 1806-1810 werd het 
fort	voorzien	van	een	bakstenen	bekleding	en	werden	de	ravelijnsgrachten	
gedempt.	Na	1870	werd	begonnen	met	de	sloop	van	het	fort	en	de	demping	van	
de	grachten.	Vanaf	1910	werd	op	het	terrein	een	kazerne	gebouwd,	deels	ter	
hoogte van de gracht. Uit krantenberichten komt naar voren dat het dempen 
van de gracht in ieder geval in 1914 voltooid was.

Historische en archeologische vergelijking
Het	fort	en	de	vestinggracht	dateren	uit	het	midden	van	de	17e eeuw (1641-
1643).	Hoewel	er	geen	vondstmateriaal	is	gevonden	dat	de	lagen	onafhankelijk	
kan dateren lijkt het aannemelijk dat de onderste, humeuze, vullingslagen van 
de vestinggracht uit de periode 1641-1806 dateren. Bij eerder onderzoek werd 
onderin	de	gracht	een	enkele	centimeters	dikke	kleilaag	aangetroffen.	Vermoed	
werd dat de gracht in eerste instantie niet watervoerend was, hoewel dit niet 
met zekerheid kon worden vastgesteld.37 

Deze waarneming komt overeen met die ter hoogte van de ravelijngracht, waar 
hetzelfde	werd	vermoed.	Ter	hoogte	van	de	profielopnames	E	en	D	kon	een	
droge	grachtfase	echter	niet	worden	waargenomen,	mogelijk	is	deze	oudste	
droge	grachtfase	hier	verspit.	Wanneer	de	gracht	watervoerend	werd	gemaakt	
is niet bekend.

Afb. 4.17  Advertentie uit de 

Nieuwe Venlosche Courant 

van 18 juli 1914.36

36 www.delpher.nl.
37 Cleijne 2014, 130.
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Aangezien de insteek van de bakstenen vestingmuren de oudere vullingslagen 
van de gracht doorsnijdt moet worden geconcludeerd dat de vestingmuur 
jonger is. Dit komt overeen met de dendrochronologische datering van het 
onderliggende	houten	funderingsrooster	van	de	vestingmuur	uit	1806/1807.	

De	gracht	is	in	twee	fasen	gedempt.	Tussen	beide	dempingen	moet	enige	tijd	
zitten, aangezien sprake is van een tussengelegen grachtbodem. De oudste 
dempingsfase	zou	gerelateerd	kunnen	worden	aan	de	bouw	van	de	vesting-
muren, maar een andere datering is zeker niet uitgesloten. De bodemlaag die 
zich	op	deze	demping	gevormd	heeft	zou	dan	gedateerd	moeten	worden	in	de	
periode na 1806. De gracht was in ieder geval volledig gedempt in 1914. Deze 
volledige demping hangt samen met de bouw van de kazerne. 

4.2 Overkluizing

In werkput 99 is een bakstenen overkluizing onderzocht. Deze werd 
aangetroffen	tijdens	het	vooronderzoek	door	Archeodienst.38 De overkluizing 
werd geïnterpreteerd als een 19e eeuwse duiker, bedoeld voor de wateraanvoer 
voor de gracht. De in de archieven teruggevonden bestekeisen voor deze duiker 
komen	echter	niet	overeen	met	de	aangetroffen	resten.		De	ligging	van	de	
duiker komt evenwel overeen met kaartmateriaal uit 1867. 

Het opgegraven deel van de overkluizing sluit aan bij het deel dat al tijdens 
het vooronderzoek was vrijgelegd. De zuidwest-noordoost georiënteerde 
structuur werd ditmaal over een lengte van 14,3 m verder vrijgelegd. De breedte 
(buitenwerks gemeten) bedroeg 2,08 m. De muurdikte van het riool bedroeg 
0,52 m. De overkluizing had binnenin een breedte van 1,04 m, de hoogte 

Afb. 4.18  Overzicht van 

de overkluizing vanuit het 

oosten. Het hogere gedeelte 

aan de linkerzijde was al 

eerder blootgelegd door 

Archeodienst.

38	 Van	de	Graaf	2014,	388	e.v.
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bedroeg	aan	de	binnenkant	circa	1	m.	Het	tongewelf	was	aan	de	buitenzijde	
afgeschuind	en	bekleed	met	geglazuurde	tegels.	De	top	van	het	“dak”	bevond	
zich	op	circa	16,20	m	+NAP.	Het	opgaande	muurwerk	was	afgesmeerd,	de	
hoogte tot aan het “dak” bedroeg 1,10 m, de hoogte van het schuine “dak” 
0,7 m. De top van het “dak” had aan de al tijdens het vooronderzoek 
aangetroffen	westzijde	een	hoogte	van	circa	18,00	m	+NAP,	een	verschil	in	
hoogte van 1,80 m met de oostzijde.

Hoewel	de	aangetroffen	overkluizing	forser	is	dan	in	de	bestekeisen,	kan	er	
vanwege de ligging van uitgegaan worden dat dit inderdaad de watertoevoer 
voor	de	gracht	geweest	moet	zijn.	Het	grotere	formaat	kan	in	geval	van	
droogte	of	beleg,	wanneer	een	snelle	watertoevoer	gewenst	is,	noodzakelijk	
zijn geweest. Het is niet na te gaan wanneer deze overkluizing is gebouwd. 

Afb. 4.19  Overzicht van 

de overkluizing vanuit het 

noorden. De opbouw is 

duidelijk zichtbaar, evenals de 

geglazuurde tegels.

Afb. 4.20  Detailopname van 

de overkluizing.
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Het	officiële	bestek	stamt	uit	1824.39 Ook zijn er plannen uit 1830 bekend voor 
het	verbeteren	van	het	fort.	Deze	laatste	plannen	zijn,	onder	andere	gezien	de	
aangetroffen	diepte	van	de	grachten,	niet	uitgevoerd,	wat	te	maken	zal	hebben	
met	de	bezetting	van	het	fort	door	de	Belgen	in	1830-1839.
De overkluizing is aan de noordoostelijke zijde gesloopt. De precieze aansluiting 
met de gracht is daarom niet meer te achterhalen. De reden voor deze sloop 
is	niet	bekend.	Voor	zover	na	te	gaan	heeft	op	deze	locatie	geen	latere	
bebouwing gestaan. Ook de aanwezigheid van een (gesloopte) contrescarpmuur 
is niet vastgesteld.

Door	de	sprong	in	de	overkluizing	is	duidelijk	dat	deze	slechts	water	heeft	
toegevoerd,	de	afvoer	bevond	zich	aan	de	zijde	van	de	Maas.	Op	de	Kadastrale	
Minuut	van	circa	1832	is	een	mogelijke	toevoer	van	water	(sloot	of	beek)	niet	
aangegeven.	Pas	vanaf	1895	is	duidelijk	zichtbaar	dat	er	vanuit	het	noordwesten	
via	een	sloot	of	kanaaltje	water	wordt	aangevoerd.	Dit	water	gaat	middels	een	
duiker onder de huidige Kazernestraat door en mondt uit in de gracht bij het 
zuidwestelijke bastion. Opvallend is dat dit niet het punt is waar de overkluizing 
is teruggevonden. Verder is te zien dat de grachten in 1895 al gedeeltelijk zijn 
gedempt.

Afb. 4.21  Mogelijke herkomst 

water.40

39	 Van	de	Graaf	2014,	406.
40 Kaart rond 1900, bron: www.
 topotijdreis.nl.
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4.3 De stormbaan

In de eerste week van de opgraving werden in werkput 85 drie parallel 
gelegen	rechthoekige	standgreppels	aangetroffen	die	zuidwest-noordoost	
gericht	waren.	De	greppels	leken	samen	één	grotere	structuur	te	vormen.	
De	afmetingen	van	de	drie	standgreppels	bedroegen	5,05/5,05	bij	1,25/1,75	
m. De standgreppels hadden een breedte variërend van 15 tot 25 cm en een 
resterende diepte tot 10 cm, de vulling bestond uit gevlekt grijsgeelbruin zand. 
In	de	greppels	stonden	om	de	5	á	10	cm	ingeslagen	houten	palen	waarvan	één	
bewaard	was	gebleven.	Het	betrof	een	paaltje	van	naaldhout	met	een	diameter	
van	circa	10	cm	dat	spits	was	aangepunt.	Op	regelmatige	afstand	bevonden	zich	
staanders in de standgreppels die dieper waren ingegraven dan de wandpalen 
(dieptes variërend van 12 tot 36 cm). Per greppel is sprake van zes staanders met 
een	tussenafstand	variërend	van	1,65	tot	1,85	m	(hart	op	hart).	

Bij de sloop van de structuren zijn de staanders uitgegraven. De wandpalen zijn 
uitgetrokken maar de locatie was meestal nog duidelijk herkenbaar aan een iets 
grijzere vulling.

De structuren zijn gebouwd nadat de ravelijnsgracht (spoor 85024) gedempt 
was. Dit betekent dat ze gedateerd moeten worden ná het eind van de 18e	of	
het begin van 19e eeuw.
De standgreppels worden oversneden door een grote verstoring (spoor 85025) 
waarvan de exacte datering niet bekend is, maar waarin zich bakstenen 
bevonden van het type dat voor de bouw van de kazerne gebruikt is. Gezien 
het voorkomen van een houten paaltje (boven de grondwaterspiegel) zijn de 
structuren niet al te oud, waardoor een datering in de 20e eeuw waarschijnlijk is.

Afb. 4.22  De standgreppels in 

het vlak.
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Bij het bekijken van oude kaarten werd al snel duidelijk dat op deze locatie 
geen bebouwing had gestaan, maar zich wel een stormbaan had bevonden. 
Deze	stormbaan	strekte	zich	uit	vanaf	loods	S	in	het	zuidoosten	tot	de	grens	van	
het kazerneterrein in het noordwesten, parallel aan de spoorbaan. De storm-
baan staat niet aangegeven op de oorspronkelijke bouwtekeningen. De vroegst 
traceerbare	foto’s	dateren	uit	1926,	ten	tijde	van	de	overstroming	van	de	Maas.41

Op	de	beide	foto’s	zijn	duidelijk	diverse	houten	klimrekken	en	hindernissen	te	
zien, die grotendeels onder water staan en soms lijken te zijn weggespoeld. 
Het is aannemelijk dat de stormbaan in 1926 ingrijpend is hersteld. Op de 
naoorlogse plattegronden van de kazerne, in tegenstelling tot de vooroorlogse, 
staat	de	stormbaan	afgebeeld.	In	de	loop	van	de	jaren	treden	kleine	wijzigingen	
in de plattegrond op (zie Bijlage 9). Het is evenwel niet precies duidelijk hoe 
de	opbouw	van	de	stormbaan	is	geweest	en	waar	welke	hindernis	heeft	
gestaan.	Indien	er	al	foto’s	van	de	kazerne	werden	genomen,	zal	de	stormbaan	
geen	prioriteit	hebben	gehad.	Wel	zijn	er	foto’s	te	vinden	van	vergelijkbare	
stormbanen.

Afb. 4.24a Foto uit de 

Sumatra Post van 11 februari 

1926. Foto genomen vanaf 

de spoorbaan richting het 

noordoosten.

Afb. 4.24b Foto uit het 

Nieuwsblad van het Noorden 

van 7 januari 1926. Foto 

genomen vanaf de spoorbaan 

richting het oosten.

41 www.delpher.nl.
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Afb. 4.25 Foto’s van vergelijkbare 

stormbanen na de oorlog. Foto a, b en d 

zijn het Marine Opleidingskamp Hilversum 

(MOKH), foto c is van de Isabellakazerne 

te Vught.42

42  Foto a en b: http://www.
debakstafel.nl/stormbaan--
hindernisbaan-emv.html,	foto	c:	
https://www.flickr.com/photos/
brabantbekijken/3055120615 en 
foto	d:	http://onzevloot.weebly.
com/marinekazerne-hilversum.
html.
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Er	is	in	de	sporen	van	de	stormbaan,	behalve	houtresten,	weinig	vondstmateriaal	
aangetroffen.	In	spoor	87015	(vnr.	21)	is	een	grote	ijzeren	beugel	gevonden.	
Gezien	de	aanwezige	bouten	heeft	deze	aan	een	houten	balk	bevestigd	
gezeten. Dat deze beugel een onderdeel van de stormbaan moest zijn geweest, 
is	duidelijk.	Pas	bij	het	bestuderen	van	foto’s	van	vergelijkbare	hindernisbanen	
viel op dat de touwen van het klimrek met dergelijke beugels waren vastgezet 
(zie	Afb.	4.25a).

Het is uiteraard opvallend dat er sporen van een stormbaan gevonden zijn 
ten noordoosten van de stormbaan zoals deze op de naoorlogse kaarten 
staat	afgebeeld.	Dit	kan	te	maken	hebben	met	de	verschillende	eisen	die	in	
de loop van de tijd aan de soldaten werden gesteld. In de periode vóór de 
Tweede Wereldoorlog werden er aan de opleiding van de militairen niet al te 
hoge eisen gesteld. De Duitsers, de gebruikers van de kazerne in de oorlog, 
stelden	daarentegen	juist	hoge	eisen	wat	betreft	lichamelijke	gezondheid.	
Zij hebben mogelijk de stormbaan aanzienlijk uitgebreid. Na de oorlog is de 
baan veranderd, onder andere te zien aan de aanwezigheid van delen van de 
stormbaan in werkput 93, waar voorheen de logiesgebouwen stonden. 

Afb. 4.26 Beugel van het 

klimrek in de stormbaan (vnr. 

21), direct na het aantreffen 

in het veld.
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4.4 Sporen van een logiesgebouw

In werkput 96 is de wand van een logiesgebouw teruggevonden. Dit 
logiesgebouw is waarschijnlijk eind 1918 ten zuidwesten van loods S gebouwd, 
samen met een identiek gebouw parallel ten zuiden daarvan.43	Elk	gebouw	kon	
144 militairen herbergen. De gebouwen waren in vier ruimtes onderverdeeld, 
twee	voor	de	manschappen,	één	voor	de	onderofficieren	en	één	waslokaal.	
Later werden de gebouwen gebruikt voor de opslag van meubilair en als 
timmermanswerkplaats.	In	de	Tweede	Wereldoorlog	is	er	volgens	de	officiële	
Duitse	kaarten	sprake	van	”Pferdestallbaracke”,	ook	de	verzetskaarten	spreken	
van “paardestallen”.44 De logiesgebouwen lijken al vrij snel na de oorlog te 
zijn	afgebroken.	Tijdens	de	opgravingscampagne	van	2012/2013	werd	al	het	
oostelijk	deel	van	dit	zelfde,	meest	noordelijke	logiesgebouw	aangesneden.45 
De	aanwezigheid	van	een	afrastering	en	bordjes	“Militair	Gezag”	deden	
vermoeden dat er mogelijk Duitse krijgsgevangenen in onder waren gebracht. 

Tijdens het onderhavige onderzoek is geconstateerd dat een groot deel van 
de muren door latere verstoringen is verdwenen. De in het noordwesten 
aanwezige	muurresten	zijn	halfsteens	en	nog	zes	lagen	hoog,	met	daaronder	
een	enkelsteens	fundering.	Door	het	aantreffen	van	de	noordwesthoek	van	het	
gebouw kon worden vastgesteld dat het logiesgebouw een grootte had 

Afb. 4.27 Noordmuur van het 

gebouw. Aan de rechterzijde 

een recente uitbraaksleuf van 

een riool.

43 Denessen et al. 2008, 18.
44 Schoenmaker 2006, 3.
45 Van der Weerden 2015, 145.
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van 43 bij 12 m. Sporen van een omheining zijn niet meer waargenomen, het 
is	theoretisch	mogelijk	dat	deze	niet	het	hele	gebouw	heeft	omgeven,	maar	
slechts een deel. Vondstmateriaal, wat iets kan zeggen over de bewoners en 
gebruikers,	is	ditmaal	niet	aangetroffen.	

4.5 Schuilkelders (N. Warmerdam)

4.5.1 Luchtbescherming op kazernes

Na de capitulatie van Nederland op 15 mei 1940 werden de Nederlandse 
kazernes en militaire complexen door de Duitse krijgsmacht overgenomen. 
Ook	de	Frederik	Hendrikkazerne	werd	opnieuw	bemand	en	zelfs	uitgebreid.	
Eén	van	de	belangrijkste	toevoegingen	aan	de	kazerne	ten	tijde	van	de	
Tweede	Wereldoorlog	waren	schuilkelders	(Afb.	4.29).	In	totaal	werden	er	
twaalf	schuilkelders	gebouwd	die	de	troepen	moesten	beschermen	tegen	
dreigingen vanuit de lucht. Twee lagen achter legeringsgebouw B, twee 
achter	legeringsgebouw	C,	twee	achter	legeringsgebouw	E,	twee	achter	
legeringsgebouw	F,	één	achter	legeringsgebouw	A,	twee	achter	de	voormalige	
marechausseekazerne	en	één	achter	het	oude	keukengebouw.	Op	de	Duitse	
overzichtskaart van de kazerne uit 1943 staan deze bouwwerken omschreven 
als Deckungsgräben (op kaart als langwerpige gebouwen met kleine letter d). 
Deze bouwwerken deden exact wat de naam doet vermoeden: bescherming 
bieden tijdens een geallieerd luchtaanval tegen rondvliegende scherven en de 
drukgolven van de explosies.

De	grootte	van	de	schuilkelders	en	het	aantal	per	gebouw	hing	af	van	de	
functie	van	het	gebouw	en	de	hoeveelheid	manschappen	die	in	en	rondom	
deze	gebouwen	aanwezig	waren	of	konden	zijn.	Zo	liggen	de	meeste	en	
grootste schuilkelders achter de gebouwen die de troepen op de kazerne 
moesten huisvesten en zijn de overige schuilkelders terug te vinden bij andere 
druk	bezochte	en	gebruikte	faciliteiten	zoals	de	keuken.	In	de	onderzochte	
schuilkelders konden, uitgaande van een capaciteit van 10 tot 25 manschappen 
per schuilgang, 40 tot 100 manschappen schuilen. De exacte capaciteit is niet in 
historische bronnen teruggevonden. 

De schuilkelders waren noodzakelijk door de aanhoudende en toenemende 
geallieerde	dreiging	vanuit	de	lucht.	De	luchtoorlog	was	vanaf	het	begin	van	
de bezetting van Nederland tot aan de Duitse capitulatie een zeer prominente 
strijd die gedurende de gehele oorlog aanhield en in hevigheid toenam. 
In het begin van de oorlog, in 1940 en 1941, was de dreiging van grote 
geallieerde bombardementen op Nederlands bodem minder groot dan tijdens 
de opvolgende jaren, maar vliegtuigen kwamen wel met grote regelmaat het 
Nederlandse luchtruim binnen waarbij gevechtshandelingen plaatsvonden en 
steden doelwit werden van bombardementen. 

Schuilkelders	waren	vanaf	1941,	na	het	niet	behalen	van	het	luchtoverwicht	op	
de	geallieerden	en	het	uiteindelijke	mislukken	van	de	Slag	om	Engeland,	eerder	
noodzaak	dan	luxe.	Nederland	lag	op	de	aanvliegroutes	van	Engeland	naar	
Duitsland en militaire complexen waren belangrijke doelwitten voor 
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Afb. 4.29 De Duitse 

overzichtstekening van de 

Frederik Hendrikkazerne uit 

1943, met hierop uitgelicht 

de tijdens de oorlog nieuw 

gebouwde Deckungsgräben.46

46 Westerhuis 1988, 51.
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beschietingen	en/of	bombardementen.	Vele	duizenden	vliegtuigen	doorkruisten	
hierdoor het Nederlandse luchtruim, waarbij luchtaanvallen zeker op het einde 
van de oorlog regelmatig voorkwamen. Vooral de bruggen over de Maas en 
de spoorwegen bij Blerick vormden belangrijke doelen. Het kazerneterrein 
lag	precies	binnen	het	afwerpgebied.	Om	de	hier	gelegerde	troepen	te	
kunnen beschermen tegen de rondvliegende scherven, kogels en puin, werden 
daarom op het kazerneterrein aan de achterzijde van de legeringsgebouwen 
schuilkelders aangelegd. 

4.5.2 Luchtbeschermingsbouwwerken in het Derde Rijk

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er verschillende typen schuilplaatsen 
tegen luchtaanvallen die zowel voor burgers bestemd konden zijn, als voor 
militairen. De luchtoorlog bracht namelijk voor zowel Duitse militairen als 
gewone burgers een groot gevaar met zich mee, waarbij de Duitse steden en 
de hier wonende burgers het zwaar te verduren kregen met de honderden 
bombardementen die op Duitse steden werden uitgevoerd. Overal in de steden 
werden ter bescherming daarom luchtbeschermingsruimtes ingericht. De namen 
die aan deze verschillende soorten schuilplaatsen werden gegeven kunnen 
nog wel eens verwarrend zijn. Zo bestaan er Luftschutzbunkern, -kellern, 
-räume en -Deckungsgräben.	In	de	kern	hebben	ze	nagenoeg	hetzelfde	doel,	
het	beschermen	van	personen.	Qua	grondplan,	specifieke	functie,	ligging	
en gebruikte materialen kennen ze echter duidelijke verschillen. Hieronder 
worden de verschillende soorten luchtbeschermingsbouwwerken per categorie 
uiteengezet en verklaard.

Luftschutzkellern en -räume
Luftschutzkellern en -räume bevinden zich geïntegreerd in huizen en openbare 
gebouwen	en	kunnen	zowel	nieuw	zijn	aangelegd	of	in	een	bestaande	ruimte,	
zoals een kelder, worden ingericht. Bij voorkeur hadden deze ruimtes al een 
stevig dak. Om deze ruimtes een nog betere bescherming te geven, werden 
de	daken	versterkt	of	ondersteund	met	(houten)	pijlers,	werden	ramen	met	
baksteen dichtgezet, werden waar nodig wanden versterkt en werd de ingang 
beschermd	met	een	zware	deur.	Vanaf	de	straat	en/of	binnen	de	gebouwen	
waren markeringen aanwezig die aangaven waar de dichtstbijzijnde Luftschutz-
keller lag.	Dit	werd	onder	andere	gedaan	door	zelf	oplichtende	pijlen	en	
borden. 

Luftschutzbunkern
Luftschutzbunkern	onderscheiden	zich	door	de	afwijkende	opbouw	en	het	
feit	dat	ze	specifiek	voor	bescherming	tegen	zware	aanvallen	vanuit	de	lucht	
zijn gebouwd en niet in bestaande gebouwen zijn geïntegreerd. Deze bunkers 
moesten aan twee belangrijke criteria voldoen: gasdicht en bombestendig. Ze 
moesten	minimaal	een	inslag	van	een	bom	van	1000	kg	kunnen	weerstaan	(Afb.	
4.30). Sterk gewapend beton, met wanden tussen de 1,10 en 2,50 m dik waren 
hiervoor nodig.47 Luftschutzbunkern konden zowel ondergronds (Tiefbunker), 
als bovengronds (Hochbunker)	worden	aangelegd.	Er	wordt	bij	de	Hochbunkern 
nog onderscheid gemaakt in de hoge en smalle “torens” die als Luftschutz-
türme	bekend	staan	en	de	meer	kastvormige	of	vierkante,	brede	bouwwerken	
die ook wel Luftschutzhäusern worden genoemd.48 Hierin zit dus een

47 Foedrowitz 2014 online via
 http://momentum-magazin. 
 de/de/beten-in-beton- 
	 der-luftschutzbunkerbau-in-	
 deutschland-1940-1945.
48 Foedrowitz 1998, 32.
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duidelijk onderscheid met de Luftschutzkellern en Deckungsgräben die een 
daadwerkelijke	voltreffer	van	een	zware	vliegtuigbom	in	verreweg	de	meeste	
gevallen niet konden weerstaan.
Beton, ijzer en arbeidskrachten waren tijdens de oorlog schaars en op 
verschillende	fronten	en	verdedigingslinies	noodzakelijk.	De	zware	bunkers	
drukten daarom zwaar op materiaal, materieel en mankracht. Luftschutzstollen 
boden hiervoor een oplossing in steden en gebieden waar de ondergrond 
uit	kalk-	of	natuursteen	bestond.	Deze	structuren	worden	wel	onder	de	
Luftschutzbunkern geschaard, maar zijn wezenlijk anders qua opbouw dan 
eerder beschreven Tiefbunkern en Hochbunkern. Luftschutzstollen	zijn	in	feite	
ondergrondse	galerijen	die	in	natuursteen	of	kalkzandsteen	werden	uitgehakt	
en geschikt werden gemaakt als schuilplaats. Door gebruik te maken van de 
dikke natuurlijke steenbedekking konden materialen worden gespaard en kon 
relatief	snel	voor	veel	mensen	een	veilige	schuilplaats	worden	gecreëerd.50 

Luftschutz-Deckungsgräben
Luftschutz-Deckungsgräben (LS.-Deckungsgräben) zijn schuilruimtes die 
gekenmerkt	worden	door	een	deels	ondergrondse	gang	of	langgerekte	ruimte	
die	bedoeld	was	om	troepen	of	burgers	te	beschermen	tegen	rondvliegende	
bomscherven, puin, drukgolven en brandbommen. Deze bouwwerken konden 
geen	directe	treffers	van	vliegtuigbommen	weerstaan.	Het	voordeel	van	deze	
bouwwerken	was	wel	dat	er	relatief	gemakkelijk	en	goedkoop	scherfvrije	
schuilplaatsen gecreëerd konden worden.51 LS.-Deckungsgräben konden zowel 
uit	hout,	dunwandig	(gewapend)	beton	of	baksteen	worden	vervaardigd.	Een	
combinatie	van	deze	materialen	was	ook	mogelijk.	In	het	Duitse	voorschrift	
“Bestimmung für den Bau von Deckungsgräben” uit maart 1943, gaat het 
zeer	specifiek	om	een	smalle,	ondergrondse	gang	uit	beton	of	baksteen	die	
verspringend	of	als	zigzag	is	aangelegd	(Afb.	4.31).	In	de	praktijk	blijken	er	
meerdere varianten te bestaan. Zo zijn er daadwerkelijke gangenstelsels die 
verspringend zijn aangelegd, zijn er varianten die uit een enkele losse, smalle 

Afb. 4.30 Een Luftschutz-

bunker van het type T750 

aan de Hannoverkai in 

Wilhelmshaven, Duitsland.49

49	 http://www.festungsbauten.
 de/D/WHV_Hannoverkai2. 
 htm.
50 Haubrock & O’Brien 2012, 
 22-25.
51	 https://fgut.wordpress.com/	
	 bauwerke/wk2/werkluft-
 schutz/deckungsgraben.
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gang	bestaan	of	zijn	er	schuilplaatsen	met	een	brede,	dubbele	gang	met	
meerdere	compartimenten	zoals	in	Venlo	het	geval	was	(Afb.	4.32).52 

De meeste LS.-Deckungsgräben	bestonden	uit	een	enkele	of	dubbele	gang	met	
een	gewelf	of	een	relatief	plat	dak	als	er	met	beton	werd	gewerkt	of	als	ze	nabij	
gebouwen	lagen.	Een	deel	van	de	schuilplaatsen	lag	ondergronds.	Het	deel	
van	het	gewelf	of	dak	dat	bovengronds	lag,	werd,	wanneer	nodig,	waterdicht	
gemaakt met teer en daarna overdekt met een laag aarde. Deze laag aarde 
moest voor een extra beschermlaag dienen tegen rondvliegende scherven en 
puin. In het geval van LS.-Deckungsgräben, die uit twee naast elkaar gelegen 
gangen met gewelven bestonden, werd de ruimte tussen de gewelven aan de 
bovenkant	verdicht	met	aangestampte	grond	of,	indien	mogelijk,	met	cement	
en puin.  

De vorm van de schuilkelders, zoals deze veelal op Nederlandse kazernes 
vookomen, doet vermoeden dat de schuilkelders vrij vroeg in de oorlog zijn 

Afb. 4.31 Luftschutz-

Deckungsgräben zoals deze 

volgens het voorschrift 

‘Bestimmung für den Bau von 

Deckungsgräben’ uit maart 

1943 zouden moeten worden 

uitgevoerd.53

Afb. 4.32 Luftschutz-

Deckungsgräben zoals deze 

door de Duitse krijgsmacht 

bij militaire complexen in 

Nederland veelvuldig werden 

aangelegd, met Venlo als 

voorbeeld (en waarschijnlijk 

door de vroege bouw 

afwijkend van de latere 

voorschriften uit 1943).54

52	 Der	Reichsminister	für	Luft-	
	 fahrt	und	Oberbefehlhaber		
	 der	Luftwaffe	1943.		
 Amtliches: Bau von LS.- 
 Deckungsgräben.
53	 http://bunker.amaot.info/
 deckungsgraeben.htm.
54 NL-HaNA, 2.13.167. inv.nr.  
 813.
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gebouwd	en	daarom	afwijken	van	latere	typen.	In	het	voorschrift	uit	1943	voor	
de aanleg van Deckungsgräben worden LS.-Deckungsgräben namelijk volgens 
een geheel ander principe opgebouwd. Hierdoor lijkt het aannemelijk dat de 
bouw	eind	1940	of	in	1941	is	begonnen,	nog	voor	de	nieuwe	ontwerpen	en	
voorschriften	gereed	waren.

4.5.3 De opgegraven schuilkelders 

Op het kazerneterrein is een variant op de zogenaamde LS.-Deckungsgräben 
gevonden.

Het grondplan
De	aangetroffen	schuilkelders,	of	Deckungsgräben, hadden een langgerekt, 
rechthoekig grondplan met drie ingangen aan de noordoostelijke zijde en 
rechthoekige	“uitbouwtjes”	aan	de	korte	zijden	(Afb.	4.33).	Deze	uitbouwen	
zijn door een enkelsteens muurtje van rode baksteen opgedeeld in twee kleine 
vierkante kamertjes die worden geïnterpreteerd als latrines. Dit grondplan is 
voor	beide	kelders	hetzelfde.	De	onderlinge	verschillen	tussen	de	schuilplaatsen	
zijn dan ook minimaal (zie Tabel 4.2 en 4.3).

De basis van de kelders bestond uit beton waar bovenop met rode baksteen 
gewelven waren gemetseld. Tijdens het vrijleggen is in geen enkel gebroken 
deel	van	de	fundering	of	betonnen	wand	wapeningsijzer	aangetroffen.	Er	
kan daarom met zekerheid worden gezegd dat de basis van de kelder niet 
uit gewapend beton bestond. De betonnen basis had een hoogte van slechts 
65 cm en was door middel van een houten bekisting ter plaatse gegoten. De 
zandbodem	werd	afgevlakt	en	waterpas	gesteld,	waarna	de	werkvloer,	met	
een dikte tussen de 5 en 20 cm, en de betonnen wanddelen van de kelder 

Afb 4.34 Een dronefoto 

waarbij de opgegraven 

schuilkelders, het grondplan 

en de ligging achter het 

legeringsgebouw duidelijk 

zichtbaar zijn. 
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Afb. 4.33 Opgravingstekening 

van het grondplan van de 

Luftschutz-Deckungsgräben 

(kelder 1 en 2) zoals deze 

tijdens het veldwerk zijn 

aangetroffen.
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Buitenmaten in 
meters

LxB totaal + 
latrine

LxB excl 
latrine

Latrine LxB Ingang 
LxB

Kelder 1 22,6x4 20,5x4 2,45x1,3 5,8x1,75 

Kelder 2 22,9x4,15 20,5x4,15 2,42x1,45 5,8x1,76

Binnenmaten in 
meters

LxB totaal + 
latrine

LxB excl. 
latrine

Enkele 
latrine

Latrine 
LxB

Binnenmaat 
schuilgang

Binnenmaat 
compartiment

ingang

Kelder 1 22,2x3,55 19,88x3,55 0,9x0,9 
(x2)

1,9x0,9 7,67x1,6 7,67x3,55 5,8x1,2

Kelder 2 22,14x3,55 19,9x3,58 0,9x0,9 
(x2)

1,9x0,9 7,7x1,6 7,7x3,5 6x1,2

konden	worden	gegoten.	De	afdruk	van	de	houten	planken	van	de	bekisting	
waren	nog	duidelijk	waarneembaar	in	het	beton	(Afb.	4.35).	Het	is	opvallend	
dat de betonnen basis van beide kelders zeer slecht is gegoten. De betonnen 
wand	is	niet	overal	even	dik	en	is	erg	ruw	en	scheef.	De	dikte	van	de	muren	van	
beide kelders varieert tussen 17 en 36 cm. Over grote delen van de kelders is de 
dikte wel redelijk consistent met een wanddikte van circa 20 tot 25 cm. In de 
achterwand van kelder 2 (spoor 97018) was de bekisting zo slecht geplaatst, 
dat	deze	het	deels	heeft	begeven	en	de	betonnen	wand	bol	naar	binnen	loopt	
(Afb.	4.36b).	Een	verklaring	voor	het	slecht	gegoten	beton	is	niet	eenduidig	
te	geven.	Gezien	de	fase	in	de	oorlog	waarin	de	kelders	zijn	gebouwd	(eind	
1940	of	1941),	lijkt	het	geen	spoedklus	te	zijn	geweest,	maar	eerder	onkunde	
of	onoplettendheid	van	de	bouwers.	Het	is	natuurlijk	ook	mogelijk	dat	de	
betonnen	basis	niet	zo	exact	gegoten	hoefde	te	worden	omdat	dit	geen	afbreuk	
deed aan de algemene sterkte van het bouwwerk, al lijkt dit laatste 
wel onwaarschijnlijk.

Tabel 4.2 Buitenmaten 

van de onderzochte LS.-

Deckungsgräben.  

Tabel 4.3 Binnenmaten 

van de onderzochte LS.-

Deckungsgräben. 

Afb. 4.35 Afdrukken van 

de houten planken van de 

bekisting van schuilkelder 1.
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Opvallende details die zichtbaar waren in het beton, waren de vele voetstappen 
die hier tijdens de bouw in het nog natte beton zijn achtergelaten. Het gaat om 
afdrukken	van	schoeisel	met	een	relatief	gladde	zool,	anders	dan	de	afdrukken	
van gebruikelijk militair schoeisel met hakbeslag en nagels. Mogelijk zijn het 
de	afdrukken	van	arbeiders	of	betreft	het	ander	militair	schoeisel.	De	meeste	
voetstappen staan in de betonnen vloer van kelder 2 (spoor 97002). Hier staan 
veel	voetsporen	door	elkaar	heen.	De	best	bewaarde	afdruk	staat	in	de	tweede	
ingang van kelder 1 (spoor 97009). In het beton van de schuine helling staat hier 
een	diepe	en	volledige	schoenafdruk,	met	daaronder	nog	net	de	punt	van	een	
laars	of	schoen	(Afb.	4.37).	Het	onderste	deel	van	de	helling	loopt	flauwer	af	en	
is	opnieuw	gladgestreken,	waarbij	de	rest	van	de	afdruk	verdwenen	is.	

Alleen het ondergrondse deel 
van de kelders bestond uit beton. 
Bovenop deze basis kwamen 
bakstenen gewelven. Ook de 
verdere binnenverdeling van 
de schuilkelders is uitgevoerd 
in	rode	baksteen.	Er	zijn	twee	
soorten baksteen gebruikt, een 
zeer hard gebakken roodbruine 
baksteen	met	afmetingen	van	
20.5 x 10 x 5 cm en een zachtere, 
roodoranje baksteensoort met een 
baksteenmaat van 21 x 10 x 5 cm. 
De eerste soort werd gebruikt voor 
de tussenwanden en gewelven en 
de laatstgenoemde is gebruikt

Afb. 4.36 Bolling in de achterwand van schuilkelder 2 (rechts), die is 

veroorzaakt door het niet goed plaatsen van de bekisting en de zeer 

scheve hoek van de betonwand bij de zuidelijke latrine (links).

Afb. 4.37 De schoenafdrukken 

die tijdens de bouw in het nog 

natte beton van de helling van 

de middelste ingang van schuil-

kelder 1 zijn achtergelaten.
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voor de drempels bij de ingangen. Alle bakstenen delen van de bouwwerken 
zijn	koud	op	de	betonnen	fundering	gemetseld.	Ook	de	verdere	indeling	
van	de	schuilkelders	was	in	baksteen	uitgevoerd.	Elke	kelder	is	ingedeeld	in	
twee	compartimenten	die	elk	weer	uit	twee	gangen	of	kamers	bestaan.	Deze	
kamers kunnen bereikt worden door drie dwars geplaatste ingangen in de 
noordoostelijke lange wand van de kelder. Hiermee liggen alle ingangen op het 
noordoosten, gericht op legeringsgebouw B. De ingangen vormen lange gangen 
die volledig doorlopen richting de achterwand van de kelder. De ingangen 
tot de daadwerkelijke schuilgangen liggen hier haaks op en verspringen ten 
opzichte van elkaar. 

De deuropeningen liggen daarom in geen enkel geval recht tegenover elkaar. 
Deze maatregel vormde de beste bescherming tegen eventuele rondvliegende 
scherven. 

Zowel	de	gangen,	ingangen	als	de	kamers	hadden	een	gewelfd	dak.	Deze	
keuze is niet vanuit esthetisch oogpunt gemaakt, maar juist voor de sterkte van 
het bouwwerk. Bogen kunnen een grotere druk weerstaan en zo een betere 
bescherming	bieden	tegen	luchtaanvallen	en	krachten	van	buitenaf.	De	aanzet	
voor de gewelven was duidelijk zichtbaar bij de scheidingswanden die in het 
midden van de kelders waren aangelegd en de compartimenten opdeelden 
in losse “gangen”. De basis van deze scheidingswand loopt aan weerszijden 
langzaam	breder	uit	(Afb.	4.38).	Elk	compartiment	bestond	hierdoor	uit	twee	
losse	gewelven	die	later	met	grond	werden	afgedekt.

Zoals al eerder is genoemd, hadden de schuilkelders drie ingangen. Deze 
ingangen bestaan niet uit een trap die naar de kelder loopt, maar uit een 
schuine helling die uitkomt op een grindbak. Deze grindbak zorgde er voor 
dat regenwater dat de kelder in kwam stromen werd opgevangen en weg 

Afb. 4.38 In tegenstelling 

tot alle dwarsmuren in de 

kelder, is bij de middelste 

scheidingswand duidelijk de 

aanzet tot de gewelven van 

de kelders zichtbaar.
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kon zakken zonder dat de kelder voor een deel onder water kwam te staan. 
De	kelders	hebben	identieke	ingangen	met	een	helling	(Afb.	4.39).	Alleen	de	
middelste	ingang	van	kelder	1	(spoor	97009)	is	licht	afwijkend.	Deze	ingang	
kent nog een kleine verlaging onder aan de helling die als een trede gezien kan 
worden. De keuze voor een helling in plaats van een trap lijkt bewust gedaan te 
zijn om struikelgevaar bij het betreden van de kelders tegen te gaan. Wanneer 
tientallen soldaten de schuilkelders tijdens een aanval in een chaotische situatie 
willen betreden, kan een trap mogelijk voor gevaar zorgen. Het is wel vreemd 
dat nagenoeg alle andere soortgelijke schuilkelders bij Nederlandse kazernes 
deze helling niet hebben. 

De inrichting
De schuilkelders werden in de meeste gevallen na de kale oplevering nog 
voorzien van een minimale inrichting. Opvallend bij het vrijleggen van de 
restanten van de schuilkelders, was het nagenoeg ontbreken van sporen die 
op de inrichting van de kelders duiden. Op hang- en sluitwerk van de houten 
deuren	van	de	kelders	en	een	lantaarn	na,	zijn	er	geen	vondsten	of	sporen	
aangetroffen	die	verder	iets	over	de	aankleding	of	inrichting	kunnen	zeggen.	
In	de	nog	resterende	delen	van	de	betonnen	fundering	en	bakstenen	muren	

Afb. 4.39 De zuidelijke ingang 

van schuilkelder 2, waarbij 

duidelijk zichtbaar is dat de 

toegang wordt gevormd 

door een vrij steile betonnen 

helling, in plaats van een trap.
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zijn,	op	hang-	en	sluitwerk	na,	ook	geen	ogen,	uitsparingen,	schroefgaten	of	
andere mogelijke bevestigingspunten waargenomen die op de aanwezigheid 
van	vaste	banken	of	stoelen	duiden.	Mogelijk	waren	hier	losse,	houten	banken	
geplaatst	of	hebben	de	bevestigingspunten	in	het	baksteen	hoger	gezeten	dan	
wat nu bewaard is gebleven. Daarnaast ontbreken in de latrines ook sporen van 
een	bevestiging	van	een	houten	plank	of	andere	mogelijke	bevestigingsvormen	
van	een	latrine	of	afvoer.	Alles	doet	vermoeden	dat	hier	een	zeer	primitieve	
houten	latrine	was	geplaatst,	waarbij	de	beer	in	een	bak	of	een	emmer	werd	
opgevangen. 

De meeste sporen en vondsten die meer over de inrichting konden vertellen 
stonden in verband met hang- en sluitwerk van deuren. Dat er gebruik 
werd	gemaakt	van	houten	deuren,	werd	duidelijk	door	het	aantreffen	van	
metalen geheng dat voor houten deuren bedoeld was. Het gewicht van een 
stalen	deur	kon	door	deze	constructies	niet	worden	gedragen.	Elk	van	de	
drie	hoofdingangen	had	een	houten	deur	die	de	toegang	afsloot	en	kon	
beschermen.	Naast	de	drie	hoofdingangen	waren	ook	de	kleinere	ingangen	
naar de compartimenten, die in verbinding stonden met de centrale hallen, 
afgesloten	met	een	lichte,	houten	deur.	De	onderste	duim	en	geheng	waren	in	
de	bakstenen	binnenwanden	van	kelder	2	nog	aanwezig	(Afb.	4.40).	Wederom	
waren deze deuren bedoeld om bescherming te bieden tegen de elementen en 
rondvliegende scherven en puin. Niet alle ingangen waren met houten deuren 
afgesloten.	Zo	waren	de	afzonderlijke	schuilgangen	binnen	de	compartimenten	
open en werden ook bij de latrines geen sporen van hang- en sluitwerk 
waargenomen. Mogelijk waren de latrines open omdat deze slechts sporadisch 
en voor korte duur werden gebruikt en al voldoende bescherming boden. 

Voor verlichting moesten de militairen vertrouwen op lantarens en zaklampen. 
Er	zijn	geen	sporen	of	vondsten	aangetroffen	die	er	op	duiden	dat	de	kelders	
aangesloten waren op netstroom. In geen van de kelders is een ingang voor 
stroomkabels	of	andere	typerende	onderdelen	als	schakelaars,	stroomkabels,	
kabelklemmen	of	lampen	waargenomen.	Wel	zijn	er	fragmenten	van	een	
lantaarn voor kaarsen gevonden. De gangen en compartimenten lijken dus te 

Afb. 4.40 Een duim en 

geheng van een houten 

deur in schuilkelder 2, die 

toegang verschafte tot het 

eerste compartiment met 

schuilgangen. 



83                                                    Venlo, Kazernekwartier/MFC-zuidelijk deel

zijn verlicht door middel van lantaarns en kaarsen. Deze lantaarns kunnen aan 
het	plafond	of	aan	de	wand	hebben	gehangen.	Ook	hier	geldt	dat	de	kelders	
slechts bedoeld waren om kortstondig te schuilen en voor deze korte duur was 
een stroomvoorziening niet noodzakelijk. Met zaklampen en lantaarns zou er 
voldoende licht in de schuilgangen zijn geweest. 

Het meest opvallend bij de uitgraving van de kelders, was het provisorisch 
aangelegde	afwateringssysteem	van	de	kelders.	Elke	ingang	had	een	
rechthoekige bakstenen put voor de ingang. Deze put was enkelsteens en 
afgesmeerd	met	cement.	De	kamers	waren	aangesloten	op	deze	opvangput	
door middel van een korte, onder de vloer aangebrachte, goot die was 
vervaardigd	uit	baksteen	en	cement.	De	putjes	voor	de	afwatering	lagen	in	
de	schuilgangen,	direct	achter	de	bakstenen	muur	(Afb.	4.41).	Afwatering	
kon	nodig	zijn	in	het	geval	dat	de	bunker	onder	water	kwam	te	staan	of	
voor	eventuele	afvoer	van	water	tijdens	een	schoonmaak.	De	putjes	zijn	zo	
slecht	afgewerkt	en	ongelijk	van	vorm	dat	deze	naar	grote	waarschijnlijkheid	
nooit	door	een	rooster	zijn	afgedekt.	Ook	is	er	geen	gebruik	gemaakt	van	
pijpleidingen	voor	de	afvoer.	De	grote	putten	onderaan	elke	ingangspartij	
waren	waarschijnlijk	wel	afgesloten.	Afsluiting	door	middel	van	een	houten	
plank lijkt het meest voor de hand liggend. Sporen van een metalen rooster zijn 
niet	aangetroffen.	

4.5.4 Schuilen tegen een overmacht

Dat de kelders geen overbodige luxe waren, blijkt wel uit de vele 
bombardementen die in het najaar van 1944 plaatsvonden op Venlo. De kazerne 
lag dichtbij de belangrijke brug over de Maas en viel zodoende binnen de zone 
waarin	frequent	luchtaanvallen	plaatsvonden.	In	oktober	1944	vielen	dan	ook	
de	eerste	bommen	op	het	kazerneterrein	(Afb.	4.42).

Afb. 4.41 Het afwaterings-

systeem bij de noordelijke 

ingang van schuilkelder 1, 

met put (midden) en afvoer-

gootje (rechts).
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Ondanks de voorzorgsmaatregelen mochten de kelders niet baten tegen directe 
inslagen en drukgolven van zeer nabije inslagen. Hier waren de bouwwerken 
simpelweg te zwak voor opgezet en in de basis ook niet voor bedoeld. Ondanks 
het	feit	dat	de	kazerne	geen	primair	doelwit	was	voor	de	bommenwerpers,	
vielen er tijdens het najaar van 1944 veel bommen op het kazerneterrein. 
Tijdens	een	van	de	bombardementen	van	eind	oktober	1944	of	begin	november	
1944	kwam	een	raai	bommen	direct	op	dezelfde	lijn	terecht	als	de	onderzochte	
schuilkelders. De gevolgen waren groot. Beide onderzochte LS.-Deckungsgräben 
zijn door de gevolgen van dit bombardement zeer zwaar beschadigd geraakt, 
kelder 1 door een zeer dichtbij geëxplodeerde vliegtuigbom nabij de zuidelijke 
schuilgang van het eerste compartiment en kelder 2 door een directe inslag 
in het meest noordoostelijke deel van de kelder. De achterwanden van beide 
gebouwen	toonden	dan	ook	opvallend	grote	schade	die	door	de	drukgolf	
en	daadwerkelijke	explosie	zijn	veroorzaakt	(Afb.	4.43).	Delen	van	de	muren	
waren	naar	binnen	gedrukt	en/of	zelfs	geheel	weggeslagen	en	de	betonnen	
vloeren waren deels verbrijzeld en omhoog gedrukt. De schade aan beide 
schuilkelders was zo groot dat de kelders niet meer gebruikt konden worden en 
sloop	onvermijdelijk	was.	Gezien	het	feit	dat	de	betonnen	fundering	volledig	
is weggeslagen en de bodem van de kelders is verdrukt, moet de bakstenen 
opbouw op deze plaatsen compleet zijn weggeslagen. De rest van de kelders 
zou	logischerwijs	over	een	groot	deel	zijn	ontzet	en/of	ingescheurd,	met	
instortingsgevaar als gevolg. 

Afb. 4.42 Een luchtfoto van 

de Britse Royal Air Force 

uit eind 1944, waarop de 

vele bomkraters van de 

bombardementen rondom de 

brug en de kazerne zichtbaar 

zijn.55

55	 Gemeentearchief	Venlo,	
	 luchtfoto	16/1373	RAF	19-11-
 1944.
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Dat de kelders daadwerkelijk snel na de oorlog zijn gesloopt blijkt wel uit een 
naoorlogse kaart van het kazerneterrein die op 12-12-1950 door het Bureau 
Registratie	Verdedigingswerken	(BRV)	van	Defensie	is	opgetekend.56 Op deze 
kaart ontbreken de schuilkelders achter legeringsgebouwen C en B volledig 
(Afb.	4.44).	De	overige	schuilkelders	op	het	terrein	staan	nog	wel	beschreven	
en opgetekend. Dit zijn tevens de kelders die tijdens de bombardementen niet 
beschadigd	zijn	geraakt.	Een	deel	van	de	twee	onderzochte	schuilkelders	heeft	
na de bevrijding nog wel korte tijd opengelegen voordat ze werden gesloopt 
en weggewerkt. Tijdens het uitgraven van de schuilkelders werd namelijk 
niet alleen materiaal gevonden dat tijdens de bezetting in de kelder was 
achtergelaten, maar ook veel materiaal dat aan de geallieerde en naoorlogse 
bezetting	valt	te	liëren.	Zo	werden	bij	het	uitgraven	van	de	fundering	diverse	
sterk	verroeste	conservenblikken	gevonden,	waarvan	op	één	blik	nog	de	tekst	
U.S.A. leesbaar was.

Zoals vaker gebeurde, is alleen het echt noodzakelijk deel van de kelders 
gesloopt. Dit houdt in dat alleen het bovengrondse, bakstenen deel is 
verwijderd en de rest is ondergewerkt. De twee onderzochte schuilkelders 
zijn	na	de	oorlog	gesloopt	tot	op	het	betonnen	fundament.	Op	het	beton	en	
op nog resterende bakstenen binnenmuren waren sporen zichtbaar van een 
pneumatische (dril)boor, te zien aan de vele kort achter elkaar liggen haksporen 
die	typerend	zijn	voor	dergelijk	gereedschap	(Afb.	4.45).	Een	deel	van	het	puin	is	
in	de	betonnen	funderingsbak	gestort.	Het	overtollige	materiaal	lijkt	mogelijk	te	
zijn gebruikt voor de verharding van de open plaats achter legeringsgebouw B. 

Afb. 4.43 De volledig 

weggeslagen zuidwestelijke 

hoek van schuilkelder 2, door 

een directe treffer van een 

500 ponder.

56 NL-HaNA, 2.13.167. inv.nr. 
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Afb. 4.44 Op de overzichts-

tekening van het Bureau 

Registratie Verdedigings-

werken staan de nog 

aanwezige schuilkelders 

op 12-12-1950 , waarbij 

de schuilkelders achter 

legeringsgebouwen B en C

 al niet meer aanwezig zijn.57

Afb. 4.45 Sporen van een 

drilboor op de tussenmuur 

van de zuidoostelijke schuil-

gangen van schuilkelder 1.

57 NL-HaNA, 2.13.167. inv.nr. 
 432.



87                                                    Venlo, Kazernekwartier/MFC-zuidelijk deel

4.5.5	 Een	derde	fundering

Achter	schuilkelder	1	lag	een	lichte,	bakstenen	fundering	die	voor	een	deel	
koud	op	een	steunbeer	van	de	muur	van	het	voormalige	fort	was	gelegen	(spoor	
95003,	Afb.	4.46).	Tijdens	het	aanleggen	van	het	vlak	werd	er	van	uitgegaan	dat	
deze, sterk aangetaste enkele rij stenen tot een bouwwerk uit de oorlogsjaren 
had behoord. Het gaat om een klein rechthoekige gebouw dat een lengte had 
van	circa	5,5	m	en	een	breedte	van	2	m.	Er	is	gebruik	gemaakt	van	dezelfde	rode	
baksteen als voor de gewelven van de schuilkelders is gebruikt. Deze stenen 
zijn direct op de steunbeer en op het aangestampte zand geplaatst, zonder 
een	verdere	betonnen	werkvloer.	De	functie	van	het	gebouwtje	kon	in	het	veld	
niet worden achterhaald. Het lijkt op een gebouw voor opslag, mogelijk voor 
blusmateriaal.	Het	noordwestelijke	deel	van	de	fundering	is		zwaar	beschadigt	
geraakt	tijdens	de	bombardementen	van	eind	oktober	of	begin	november	1944.	

Dat het daadwerkelijk om een voormalig, door de Duitse bezetter aangelegd, 
bouwwerk ging, werd bevestigd door een Duitse overzichtstekening van de 
kazerne uit 1943.58 Deze kaart toont op deze locatie een klein rechthoekig 
gebouw.	Er	staat	geen	benaming	bij	die	de	functie	van	het	bouwwerk	
omschrijft.	Her	en	der	op	het	kazerneterrein	lagen	meer	van	deze	kleine,	niet	
gespecificeerde	maar	vergelijkbare	structuren.	Een	deel	is	beschreven	als	opslag.	
Door	het	ontbreken	van	een	functiebeschrijving	voor	het	gebouwtje	is	het	
gebruik niet te herleiden. 

4.5.6 De vondsten

Voor een context die tijdens de oorlog al deels was ingestort en kort na de 
geallieerde	overname	al	werd	gesloopt,	zijn	er	relatief	weinig	vondsten	gedaan	
in beide schuilkelders. Het grootste deel van de vondsten, waaronder een Duits 
vat voor Caramba smeermiddel, een velg voor een zwaar militair voertuig, een 

Afb. 4.46 Bakstenen 

fundering van het bijgebouw 

ten zuiden van schuilkelder 1.

58 Westerhuis 1988, 51.
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autolamp, stalen waarschuwingsdriehoeken en diverse conservenblikken, zijn 
bij	het	onderwerken	en	dichtschuiven	van	de	funderingsresten	tussen	het	puin	
van de kelders gedumpt (zie Bijlage 4). De vondsten stammen voor een deel 
uit de bezettingsperiode, maar een groot deel valt te liëren aan de naoorlogse 
bezetting en het geallieerd gebruik van de kazerne. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
de naoorlogse conserven, de vele Britse .303 hulzen die in de bezinkput van de 
middelste	en	meest	zuidoostelijke	ingang	van	kelder	1	zijn	aangetroffen	(spoor	
97009 en 97004) en dierlijk botmateriaal dat verspreid tussen het puin lag. 

De hulzen zijn mogelijk in de bezinkputten terecht gekomen tijdens de 
gevechten rondom Venlo. De schuilkelders waren in 1944 al zwaar beschadigd 
en voor luchtbescherming onbruikbaar, maar de ruïnes vormden wel een goede 
dekkingspositie voor de geallieerde troepen. Vanuit de ingangen hadden de 
troepen dan ook een gedekte vuurpositie. 

Vondsten die uit de periode van de Duitse bezetting stammen en hier tijdens de 
oorlog in de kelders kunnen zijn achtergelaten, zijn onder andere een Duitse 
tandpastatube uit de bezinkput van de noordelijke ingang van kelder 1, Duitse 
munitieonderdelen, waaronder een bodem van een Gewehr-Propaganda-
Granate, deurklinken en geheng van de deuren van de kelders en een glazen 
pot	waar	vis	in	heeft	gezeten	en	die	tegen	de	buitenwand	van	kelder	2	is	
aangetroffen.	Dat	er	weinig	vondstmateriaal	uit	de	bezettingsjaren	in	context	
werd	aangetroffen	is	niet	vreemd.	De	kelders	zijn	alleen	sporadisch	tijdens	
alarmsituaties	gebruikt	en	het	verblijf	was	voor	zeer	korte	duur.	Er	werd	niet	
in gewoond en alle dagelijkse handelingen werden in de daadwerkelijke 
kazernegebouwen uitgevoerd. 

4.5.7 Vergelijking met andere kazernes en militaire complexen in 

 Nederland

Informatie	over	de	in	Nederland	aangelegde	schuilkelders	is	onder	andere	te	
vinden	in	het	Nationaal	Archief.59 Het type schuilkelder dat op de Frederik 
Hendrikkazerne is aangelegd, blijkt een veel gebruikt type dat in Nederland in 
diverse militaire complexen, zoals kazernes, barakkenkampen en werkterreinen 
is	voorkwam.	Een	enkele	keer	komt	het	type	ook	voor	in	civiele	context,	bij	een	
fabriek	of	stad.	Er	kan	dus	worden	gesproken	van	een	redelijke	standaardisatie	
in de LS.-Deckungsgräben binnen deze complexen. Binnen het type dat in 
Venlo is aangelegd, zijn ondanks de standaardisatie wel diverse subtype te 
onderscheiden. In de basis komen de kelders overeen. De verschillen zitten 
primair in grootte, de inrichting, gebruikte materialen en ingangen. 

De	grootte	van	de	kelders	hing	af	van	het	aantal	troepen	dat	een	schuilplaats	
moest	kunnen	vinden.	Zo	bestaan	er	kelders	die	uit	één	schuilgang	bestaan	met	
of	zonder	latrine	(die	het	BRV	onder	schuilplaats	type	A	plaatst),	kelders	met	één	
compartiment met twee schuilgangen en kelders zoals die in Venlo, met twee 
‘compartimenten’ met elk twee schuilgangen. In het laatste geval wordt er ook 
wel van een “dubbele” schuilkelder gesproken die het BRV indeelt in type B. De 
hiervoor genoemde type aanduiding wordt alleen door het BRV gehanteerd. In 
dit rapport wordt hier niet aan vastgehouden, maar wordt uitgegaan van een 
basistype, met meerdere variaties al naar gelang het aantal troepen en locatie. 

59	 De	inhoud	van	het	archief	is	
 te vinden via www.gahetna.
 nl.
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De gebruikte materialen voor de kelders zijn divers. De meeste vergelijkbare 
schuilkelders bestaan geheel uit baksteen met een betonnen werkvloer. Hierbij 
kan	zowel	rode	baksteen	als	kalkzandsteen	zijn	gebruikt.	Dit	specifieke	type	
kelder, zoals bij Venlo is onderzocht, lijkt nooit volledig uit beton vervaardigd te 
zijn geweest, maar wel, zoals op de Frederik Hendrikkazerne, uit een combinatie 
van beton en baksteen. In alle gevallen hebben de daken en ingangen een 
gewelfd	dak.	

Niet alleen het materiaal en de grootte van de kelders kunnen sterk variëren. 
Het aantal ingangen en hun locatie stond niet vast. Bij de ingangen ging 
het er vooral om dat ze voor de troepen makkelijk te bereiken waren. Zo 
hebben enkele kelders op de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn en de 
kazernes	in	Ede	een	gelijkend	grondplan,	maar	is	de	middelste	ingang	in	de	
tegenoverliggende	wand	geplaatst	(Afb.	4.47).60 Daarnaast komt het ook 
voor dat de ingangen geheel doorlopen en er daardoor drie ingangen aan de 
achterkant	en	aan	de	voorkant	waren,	of	een	uitvoering	waarbij	de	middelste	
ingang geheel door liep tot de achterwand en aan beide kanten open was. 

Afb. 4.47 Een tekening 

van het Bureau Registratie 

Verdedigingswerken met 

het aantal schuilkelders op 

de verschillende kazernes in 

Ede en de Harskamp, met 

opmetingen.61

60 NL-HaNA, 2.13.167. inv.nr. 
 445.
61 NL-HaNA, 2.13.167. inv.nr. 
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De	reden	voor	de	afwijkende	plaatsing	van	de	ingangen	heeft	hier	te	maken	
met	het	feit	dat	de	kelders	tussen	meerdere	gebouwen	in	lagen	of	aan	een	
weg	lagen	die	zeer	frequent	werd	gebruikt.	Troepen	moesten	dus	ook	vanaf	
deze wegen en gebouwen de kelder in kunnen vluchten. De plaatsing van de 
ingangen	heeft	dus	alles	te	maken	het	creëren	van	een	optimale	situatie	om	
zoveel	mogelijk	troepen	op	een	specifieke	locatie	een	snel	toevluchtsoort	te	
bieden.	Het	is	vanzelfsprekend	dat	kleinere	varianten	van	dit	type	schuilkelder,	
zoals	de	kelders	met	één	schuilgang	of	één	compartiment,	slechts	één	of	twee	
ingangen hadden omdat ze aanzienlijk kleiner waren en er geen noodzaak 
en ruimte was voor meerdere ingangen. Het is wel opvallend dat het type 
met	de	drie	ingangen	aan	één	zijde	minder	vaak	voorkomen.	Een	gelijkend	
type,	met	enkel	een	afwijkende	plaatsing	van	de	latrines	en	het	gebruik	
van trappen in plaats van een helling, is gebouwd in Bergen op Zoom bij 
de Wilhelminakazerne.62 In Venlo is deze variant mogelijk gebruikt omdat 
alle	troepen	hoofdzakelijk	van	de	achterplaats	en	uit	het	legeringsgebouw	
afkomstig	waren.	Achter	de	kelders	lagen	alleen	opslagloodsen	en	de	
exercitieloods. 

Wat in Blerick ook opvallend was, was de helling bij de ingang van de kelders. 
Alle vergelijkbare types hebben een trap die naar beneden voert. Het lijkt erop 
dat hier ter plaatse bij de bouw is besloten om niet voor een trap te kiezen, 
maar voor een helling die struikelgevaar mogelijk tegen kan gaan. De exacte 
reden laat zich nu slechts raden. Het is wel opvallend dat beide onderzochte 
kelders en ook de overige, door het BRV opgetekende, kelders op het 
kazerneterrein	deze	aanpassing	hebben.	Dit	feit	doet	vermoeden	dat	het	een	
weloverwogen	beslissing	is	geweest,	daar	het	uniform	is	toegepast.

4.5.8 Schuilkelderonderzoek in Nederland

De Frederik Hendrikkazerne kent een zeer rijke militaire geschiedenis en 
gelaagdheid, waarvan de schuilkelders uit de Tweede Wereldoorlog slechts een 
klein onderdeel uitmaken. Het verhaal achter deze bouwwerken is hierdoor 
echter	niet	minder	interessant,	in	tegendeel	zelfs.	De	schuilkelders	vertellen	niet	
alleen een militair historisch verhaal, maar zijn ook kenmerkend voor de zware 
luchtoorlog die diepe sporen achterliet. 

Geen van de schuilkelders die op het kazerneterrein in Venlo zijn aangelegd, zijn 
nog intact aanwezig en ondanks de vele in Nederland gebouwde schuilkelders 
is slechts zelden de mogelijkheid deze archeologisch te onderzoeken. De 
meeste	schuilkelders	zijn	in	de	vorige	eeuw	gesloopt	of	weggewerkt	om	plaats	
te	maken	voor	nieuwe	infrastructuur	of	gebouwen.	Als	schuilplaats	waren	ze	
allang niet meer geschikt. Hierdoor zijn deze schuilkelders grotendeels uit het 
oog verloren en is er in vergelijking tot andere bouwwerken uit de oorlogsjaren 
weinig	bekend	over	dit	specifieke	type.

Het uitgevoerde onderzoek bood daarom mogelijkheid om na te gaan wat 
een dergelijk gedetailleerd archeologisch onderzoek in combinatie met 
historisch onderzoek kan toevoegen aan de kennis over deze bouwwerken en 
de Luftschutzanlagen op Nederlandse kazernes. Uit deze eerste, voorzichtige 
studie blijkt al dat er een grote standaardisatie zichtbaar is in deze bouwwerken 
en	dat	er	binnen	de	hoofdtypen	verschillende	subtypen	zijn	te	onderscheiden,	

62 NL-HaNA, 2.13.167. inv.nr. 
 970.
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gebaseerd	op	bouwmateriaal,	afmetingen	en	inrichting.	Om	tot	een	echte	
typeduiding te komen is het nog te vroeg. Hiervoor zouden meer schuilkelders 
op verschillende kazernes onderzocht moeten worden, in combinatie met 
aanvullend	archiefonderzoek	in	(Duitse)	archieven.		

Recent	zijn	ook	schuilkelders	op	de	kazernes	in	Ede	onderzocht,	waaronder	
op	de	Elias	Beeckmankazerne.63 Het zou interessant zijn deze veldresultaten 
nader te bekijken en te vergelijken met de hier beschreven resultaten om tot 
een nadere typologie te komen en het verhaal van de luchtstrijd verder uit te 
diepen. 

4.6	 Militaire	graffiti	

Gedurende de periode dat de kazerne in gebruik is geweest (1913-2003) hebben 
vele duizenden militairen uit diverse landen op het terrein verbleven. Tijdens de 
diverse	onderzoeken	zijn	van	het	verblijf	van	deze	soldaten	verschillende	sporen	
en	vondsten	aangetroffen.	Een	aparte	categorie	sporen	vormen	de	inscripties	
die door de soldaten in diverse tijden in en op de gebouwen zijn nagelaten. De 
aanwezigheid van de ambtenaren van de gemeente Venlo na 2003 in de diverse 
gebouwen	heeft	er	voor	gezorgd	dat	de	meeste	gebouwen	zijn	gerenoveerd,	
waardoor sporen van militaire aanwezigheid zijn uitgewist. Slechts op enkele 
plaatsen zijn teksten teruggevonden die duiden op de aanwezigheid van 
militairen.	Hierbij	moet	worden	opgemerkt	dat	er	inpandig	niet	intensief	naar	
deze teksten gezocht is.
Voor	de	buitenzijde	van	de	gebouwen	is	wel	intensief	naar	(ingekraste)	tekens	
en	teksten	gezocht.	Hierbij	is	rondom	de	gebouwen	gelopen	en	vanaf	het	
maaiveld tot circa 2 meter daarboven gekeken naar mogelijke resten van 
menselijke activiteit.

4.6.1 Inpandige aanwijzingen

Tijdens de opgravingscampagne van 2012/2013 viel het op dat op sommige 
plaatsen in loods S op de verder witte muren teksten waren aangebracht, die 
in verband konden worden gebracht met de aanwezigheid van Nederlandse 
soldaten.	Als	eerste	zijn	er	de	met	pen/viltstift	aangebrachte	woorden	“Seedorf”	
en	“Eefde”,	zo	te	zien	door	dezelfde	persoon	geschreven.	Het	woord	“Seedorf”	
slaat op de gelijknamige Nederlandse legerbasis in Duitsland, gelegen tussen 
Bremen en Hamburg.64 Aan het eind van de jaren ‘50 van de vorige eeuw werd 
duidelijk	dat	er	behoefte	was	aan	een	zogenaamde	Forward Defence, waarbij 
de	eerste	verdedigingslinie	opschoof	naar	de	rivier	de	Weser	in	West-Duitsland.	
De Nederlandse regering werd door de NAVO onder druk gezet om permanent 
eenheden te legeren in Duitsland, om zodoende riskante legerverplaatsingen in 
het	geval	van	oorlog	te	vermijden.	Hiertoe	werd	de	parate	Vierde	Divisie	vanaf	
1963	in	Seedorf	gehuisvest.	Hieronder	vielen	onder	meer	de	41e Pantserbrigade, 
het 41ste Geniebataljon, het 103e Verkenningsbataljon (Huzaren van Boreel) en 
de 42e	Pantserinfanteriebataljon	(Limburgse	Jagers).	Ter	compensatie	kregen	
de Duitsers de beschikking over een kazerne in Budel. In 2006 verlieten de 
laatste	Nederlandse	militairen	Seedorf,	een	jaar	eerder	hadden	de	Duitsers	
Budel	al	verlaten.	De	link	tussen	Seedorf	en	Blerick	lijken	de	Limburgse	Jagers	

63 Mondelinge mededeling 
 Jobbe Wijnen, Jobbe Wijnen 
	 Erfgoed	en	Archeologie.
64 https://nl.wikipedia.org/wiki/
	 Seedorf_(legerplaats).



Opgraving 92

te zijn die in de Frederik Hendrikkazerne tussen 1950 en 1967 hun onderkomen 
hadden.65 Het is evenwel ook mogelijk dat de Rijschool Venlo (1953-2002) de 
schakel	is	tussen	Seedorf	en	Blerick.	Vanuit	Seedorf	werden	regelmatig	(NATO)	
oefeningen	georganiseerd.	De	andere	naam	op	de	muur	was	“Eefde”.	Ook	
hier	was	een	bekende	kazerne	gevestigd,	namelijk	de	Detmers	Kazerne	(vanaf	
1939).66 De kazerne zou tot 2012 in gebruik blijven. Van de diverse onderdelen 
die	van	de	kazerne	gebruik	hebben	gemaakt	heeft	de	428e	Infanterie	
Beveiligingscompagnie	er	het	langst	gezeten	(begin	jaren	vijftig	tot	1996).	Een	
direct verband met Blerick is niet voorhanden.
In	de	kalk	van	één	van	de	muren	staat	ingekerfd:	KPL.	A-D	JR.	‘98-03.	Hieruit	
blijkt	dat	een	korporaal	van	de	lichting	98-3	zijn	initialen	(A.	D.)	heeft	nagelaten.	
Of	deze	korporaal	verbonden	was	aan	de	rijopleiding	of	zelf	rijles	kreeg	is	niet	
duidelijk. Dienstplichtig was hij in ieder geval niet meer, lichting 96-2 bevatte de 
laatste dienstplichtige militairen.67

Naast inscripties waren er nog andere restanten aanwezig, zoals waarschuwings-
borden en schakelpanelen. Onder de categorie “restanten” vallen ook de her 
en der aangebrachte stickers. In loods S is een sticker aanwezig met de tekst 
“Gokken	geeft	brokken”.

Vanwege	het	feit	dat	de	sticker	is	uitgevoerd	in	de	vorm	van	een	autospiegel	
geeft	aan	dat	deze	sticker	dateert	uit	de	periode	dat	de	Rijopleiding	op	het	
terrein	actief	was.	Een	andere	sticker	bevond	zich	in	gebouw	D.	Op	deze	
sticker staat een wapenschild en de letters “MPV”. Het wapenschild is blauw/
wit	met	een	blauwe	en	een	witte	gegolfde	baan.	Hier	overheen	staat	een	
verticaal rood zwaard, met de punt omhoog. Dit is het embleem van het Korps 

Afb. 4.48  Sticker op een van 

de ramen van loods S.

65 Westerhuis 1988, 60-61.
66 https://nl.wikipedia.org/wiki/ 
 Detmerskazerne.
67 https://www.trouw.nl.
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Nationale Reserve (Natres).68 De letters “MPV” staan voor Materiële Personele 
Verzorging, waaronder ook de kantines, zoals gebouw D, vielen. De Natres 
is in 1948 opgericht.69 Tot de taken behoren onder andere de beveiliging van 
militaire objecten en gebouwen. In december 1957 waren er in Venlo twee 
compagnieën aanwezig, de 88e en de 89e. In september 1988 is in Blerick 
Peloton 418 aanwezig. In 1993 volgt een reorganisatie, waarbij de Foxtrot (F) 
Compagnie	wordt	opgericht,	die	in	2002	overgaat	in	de	Echo	(E)	Compagnie	(30	
Natresbataljon). In 2010 verlaat de Natres de kazerne en wordt ondergebracht 
in de kazerne te Budel. In gebouw R hing nog een herinnering aan deze 
verhuizing, hoewel dat opvallend genoeg verwijst naar de Foxtrot Compagnie 
(F-Cie).

 

Op het raam van gebouw AN zit een sticker van de Begeleidings Organisatie 
Civiel Onderwijs (BOCO). Deze organisatie voerde het commando over de 
educatieve centra van het leger.70 Door het wegvallen van de dienstplicht in 
1996 werd het voor krijgsmacht belangrijk nieuwe rekruten te lokken met 
aantrekkelijke	aanbiedingen.	Eén	daarvan	was	de	combinatie	leren	en	werken.	
Hierbij nam het leger de kosten van de (beroeps)opleiding voor haar rekening. 
Het populairst bij de vaak BBT’ers (Beroepssoldaat Bepaalde Tijd) zijn de MAVO-
certificaten,	het	middenstandsdiploma	en	het	chauffeursdiploma.	Deze	laatste	
opmerking	geeft	de	verklaring	voor	de	aanwezigheid	van	deze	sticker	op	het	
Kazerneterrein. De toevoeging COKL (Commando Opleidingen Koninklijke 
Landmacht)	geeft	aan	dat	de	sticker	uit	de	periode	1969-2003	stamt.71

Afb. 4.49  Briefje op de 

zijdeur van gebouw R.

68	 https://www.defensie.nl/	
 organisatie/landmacht/ 
 inhoud/eenheden/natres.
69 https://nl.wikipedia.org/wiki/ 
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 Natresbat.
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4.6.2 Aanwijzingen aan de buitenzijde

Op de muren van de kazernegebouwen zijn diverse inscripties aanwezig. Deze 
vallen	in	twee	hoofdgroepen	uiteen:	turfstreepjes	en	initialen/namen.	

Bij	de	telmerken	zijn	alleen	de	duidelijke	geïnventariseerd.	Een	enkele	kras	op	
een	baksteen	is	niet	eenduidig	als	turfstreep	te	interpreteren.	Op	gebouw	A	
bevinden	zich	twee	duidelijke	setjes	turfstrepen.	

Opvallend	is	dat	bij	één	serie	turfstreepjes	(zie	Afb.	4.50)	de	diagonale	streep	
pas na de negende verticale streep wordt gezet, in plaats van de gebruikelijke 
vierde	streep.	Ook	op	loods	S	bevonden	zich	turfstreepjes.	Opvallend	is	dat	
hier	de	diagonale	streep	vijf	verticale	strepen	doorsnijdt.	Het	doel	van	deze	
turfstreepjes	is	onbekend.	Gedacht	kan	worden	aan	een	wachtlopende	soldaat	
die	de	laatste	dagen	tot	zijn	afzwaaien	telt.

Bij de groep namen/initialen is vooral de laatste groep sterk vertegenwoordigd. 
Op	slechts	vier	plaatsen	is	een	(vrijwel)	complete	naam	voorhanden.	Alle	graffiti	
is ingekrast, tenzij anders vermeld.

Een	aantal	van	deze	inscripties	zijn	interessant.	Zo	is	de	ingekraste	boodschap	
“LH	5-II-8-RI”	op	gebouw	A	in	tijd	te	begrenzen.	De	afkorting	geeft	aan	
dat	degene	die	de	inscriptie	heeft	aangebracht	deel	uit	maakt	van	de	5e 
Compagnie van het 2e Bataljon van het 8e	Regiment	Infanterie.	Het	8e Regiment 
Infanterie	is	in	1841	opgericht	en	in	1950	opgegaan	in	het	nieuwe	Regiment	
Infanterie	Oranje	Gelderland.72 Het regiment was gelegerd in de Menno van 
Coehoornkazerne te Arnhem. Het 8e Regiment is vooral bekend geworden door 
de taaie verdediging van de Grebbeberg in mei 1940. Opvallend is echter wel 
dat de bronnen spreken over de 1e, 2e en 3e Compagnie van het 2e Bataljon, 
maar dat er geen sprake is van een 5e Compagnie. In de periode na de Tweede 
Wereldoorlog wordt het regiment ingezet in Nederlands Indië. De inscriptie lijkt 
in ieder geval niet uit die periode, omdat er op dat moment geen gebruik meer 
wordt	gemaakt	van	Romeinse	cijfers.

Afb. 4.50 Setje turfstrepen op 

gebouw A.

72	 http://www.45painfbat.nl/
 RIOG/eenheidinbeeld.htm.
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Gebouw tekst opmerking

A T.GOOSSENS

A JW

A AVV

A HW

A LH 5-II-8-RI

A VORS O vierkant

B ERIES	VARINN In potlood op voeg

B KK

B G

S WVT T onduidelijk

S AVM

S MM

S HAK

S B

S AK

S LVH

S MVZ

S K	HAERING A niet zeker

AN FOKKE	HAANSTRA

Nadere bestudering van de geschiedenis van het kazerne bracht naar voren dat 
er op het terrein direct na de oorlog Duitse krijgsgevangenen aanwezig zijn 
geweest, belast met het opruimen van de in Limburg en oostelijk Noord-Brabant 
aanwezige mijnenvelden en rondslingerende munitie.73 De Duitse mijnenruimers 
(bijna 500 personen in oktober 1945 en nog ruim 100 personen in juni 1946) 
verblijven op het kazerneterrein van september 1945 tot september 1946. Ze 
maken gebruik van de legeringsgebouwen als onderkomen, maar kunnen 
gezien het aanwezige vondstmateriaal ook nog onder zijn gebracht in de 
gebouwen tussen loods S en de spoorlijn.74 Gezien de niet-vrijwillige inzet van 
deze Duitsers is er ook sprake van bewakingstroepen. Voor Roermond, Mook 
en Blerick werden troepen ingezet die behoorden tot het 2e Bataljon van het 8e 
Regiment	Infanterie,	waarbij	de	staf	in	Roermond	zetelde.75 In Blerick waren de 

Tabel 4.4 De aangebrachte 

graffiti naar locatie.

Afb. 4.51  Inscriptie van het 

8e Regiment Infanterie op 

gebouw A.

73 Zie onder andere Meijers 2013  
 en Thamm 2009.
74 Van der Weerden 2015, 146  
 en 153.
75 Meijers 2013, 127.
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4e en 5e Compagnie voor de bewaking verantwoordelijk. Hoewel de Nederlandse 
militairen	in	eerste	instantie	werden	opgeleid	om	zelf	mijnen	te	ruimen,	werden	
zij vooral ingezet als technische ondersteuners en bewakingstroepen.76 De 
aanwezigheid	van	de	aangetroffen	inscriptie	op	gebouw	A	doet	vermoeden	dat	
de bewakingstroepen in dat gebouw waren ondergebracht.

Een	ander	interessant	opschrift	staat	op	gebouw	B.	Op	een	van	de	voegen	
tussen de stenen staat met potlood een naam geschreven. Zo te zien lijkt 
er	ERIES	VARINN	te	staan.	Zowel	de	voornaam	als	de	achternaam	komen	in	
beperkte mate in de Verenigde Staten voor. Mogelijk dateert de inscriptie uit de 
periode direct na de bevrijding. 

Een	laatste,	meer	officiële,	toevoeging	aan	een	gebouw	bevindt	zich	aan	de	
linkerzijde	van	de	hoofdingang	van	gebouw	R.	Hier	is	de	kopse	kant	van	een	
baksteen	wit	gekalkt	en	van	het	cijfer	“28”	voorzien.	De	vorm	van	de	cijfers	doet	
denken	aan	de	cijfers	die	voor	de	Tweede	Wereldoorlog	in	de	mode	waren.	De	
aanwezigheid	van	de	cijfers	lijkt	op	het	eerste	gezicht	onverklaarbaar.	Gebouw	
R heette al tijdens de Duitse bezetting zo.77 Op de oude bouwtekeningen van 
de kazerne hebben de diverse gebouwen nog geen lettercode, maar ook geen 
duidelijke andere codering. Andere kazernes, zoals die in Nijmegen, vertonen 
een	mengeling	van	gebouwen	die	met	een	cijfer	of	letter	worden	aangeduid.78 
Mogelijk	slaat	het	nummer	op	een	cijfercodering	die	gebruikelijk	was	in	de	tijd	
vóór 1940.

Afb. 4.52  Met potlood 

geschreven naam op gebouw 

B.

Afb. 4.53  Nummer 28 op 

gebouw R.

76 Meijers 2013, 122.
77 Westerhuis 1988, 51.
78 http://jeoudekazernenu.nl/
 kazernes-g-l/limos/ 
 plattegrond.html.
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 5 Vondsten

In tegenstelling tot de opgravingscampagne van 2012/2013 is er ditmaal 
relatief	weinig	vondstmateriaal	aangetroffen.	Een	intensief	gebruik	van	de	
metaaldetector	heeft	er	voor	gezorgd	dat	het	aantal	metaalvondsten	daaronder	
relatief	hoog	is.	In	dit	hoofdstuk	wordt,	waar	nodig,	verder	ingegaan	op	
het	vondstmateriaal.	De	categorieën	kunststof	en	slak	worden	hierbij	niet	
behandeld. Voor de vondstenlijst zie bijlage 4.

vondstcategorie aantal datering

metaal 247 nieuwe tijd

(bouw)keramiek 38 nieuwe tijd

monster 12 nieuwe tijd

bot 10 nieuwe tijd

glas 8 nieuwe tijd

kunststof 2 nieuwe tijd

slak 2 nieuwe tijd

totaal 319

5.1 Metaal

Zoals	in	de	voorafgaande	tabel	is	te	zien	vormen	de	metaalvondsten	ruim	
77%	van	al	het	vondstmateriaal.	Dit	hoge	percentage	komt	door	het	intensief	
gebruik van de metaaldetector en de verder vrij vondstloze grachten van 
het	fort.	Bij	deze	metaalvondsten	is	de	munitie	die	Armaex	heeft	geborgen	
niet meegerekend, deze wordt apart behandeld. Het metaal is in een aantal 
categorieën onder te verdelen. 

Categorie aantal opmerking

munitie 129 Ook onderdelen

wapens 48 Ook onderdelen

uitrusting 19

munten 6

overig 45 Inclusief	onbekend

5.1.1 Munitie

Er	is	een	duidelijke	tweedeling	te	maken	in	de	aangetroffen	munitie,	namelijk	
de	groep	die	hoort	tot	de	fort-fase	en	de	groep	die	hoort	bij	de	kazerne-fase.	

Tabel 5.1 Vondsten uitge-

splitst naar aard, aantal en 

datering.

Tabel 5.2  Metaalvondsten 

naar categorie.
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De	grootste	groep	betreft	de	loden	(musket)kogels.	De	in	totaal	78	loden	kogels	
zijn	voornamelijk	teruggevonden	in	de	vulling	van	de	gedempte	fortgracht.	De	
grootte	van	de	kogels	doet	vermoeden	dat	het	merendeel	is	afgevuurd	uit	een	
roer	of	musket,	slechts	weinig	kogels	zijn	significant	groter	(>20	mm)	of	kleiner	
(<12 mm).79 
Uit	deze	zelfde	periode	stammen	een	massieve	kanonskogel	met	een	diameter	
van	circa	11	cm,	een	holle	kanonskogel	of	handgranaat	met	een	diameter	van	
circa	9	cm	en	een	elftal	gietijzeren	scherven	van	mortiergranaten.	Enkele	van	
deze scherven zijn groot genoeg om een diameter te kunnen bepalen. Hieruit 
volgt dat de buitendiameter varieert van 29 tot 31 cm, de dikte van de scherven 
varieert tussen 4 en 6 cm. 
Een	mortier	is	een	wapen	dat	projectielen	afschiet	met	een	lage	snelheid	over	
korte	afstanden.80 De uitvinding van de mortier wordt toegeschreven aan de 
Koreanen in het begin van de 15e	eeuw.	Al	in	1453	werd	in	Europa	een	mortier	
ingezet, bij het beleg van Constantinopel door Mehmed (Mahomet II) de 
Veroveraar. In Nederland lijkt voor het eerst sprake van de inzet van mortieren 
in 1482 in Utrecht (Blokhuis op de Vaart).81 De eerste mortieren waren zwaar 
en moeilijk te transporteren. Hierin kwam verandering toen Menno van 
Coehoorn	(1641-1704)	in	1674	een	draagbare	variant	introduceerde.	Een	mortier	
kon twee soorten projectielen verschieten, massieve en holle, deze laatste 
soort	was	gevuld	met	kruit	(of	later	kruit	en	loden	kogels,	de	zogenaamde	
Shrapnel). Vooral de holle met kruit gevulde kogels (bommen) waren uitermate 
geschikt om tijdens belegeringen te worden ingezet. De mortieren met een 
forse	diameter,	zoals	12	duims	(circa	32	cm)	mortier	waren	uiterst	effectief	bij	
belegeringen	van	fortificaties.	Interessant	detail	is	dat	de	uitvinding	van	de	
explosieve mortierkogel aan een Venlonaar wordt toegeschreven. In een boek 
uit 1835 staat de volgende zinsnede: …dat de bomben eerst in 1588, door een 
burger van Venlo, zijn uitgevonden, die, door een’ verkeerden worp, zijne 
eigene stad er door in brand zette…82 

Afb. 5.1  Een vergelijkbare 

Franse mortier Mde 1829 

met complete bom en 

bomscherf.83

79 Zie Van der Weerden 2015,  
 bijlage 4.
80 https://en.wikipedia.org/wiki/ 
 Mortar_(weapon).
81 Wagenaar 1791, 219-220.
82 NN 1835, 254.
83	 	http://fortificationet-	
	 memoire.fr/les-tours-	
 napoleon.
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Uit	de	verslagen	van	zowel	1702	als	1793	blijkt	dat	fort	Sint	Michiel	wordt	
beschoten met mortieren.84	De	in	de	dichtgestorte	gracht	aangetroffen	scherven	
zullen	van	een	van	deze	beschietingen	afkomstig	zijn.	Het	gaat	hierbij	dan	om	
bommen	die	in	de	wal	zijn	ontploft	en	later	bij	het	dempen	van	de	grachten	
in de grachtvulling zijn terecht gekomen. Het is niet verder uit te zoeken bij 
welk	specifiek	bombardement	de	scherven	horen,	de	mortier	van	12	duim	is	een	
standaardmortier, door de diverse legers in gebruik genomen. Uit archeologisch 
onderzoek	in	Bergen	op	Zoom	is	naar	voren	gekomen	dat	de	daar	aangetroffen	
mortieren bij het beleg van de Fransen uit 1747 horen.85 Nader onderzoek 
bracht	aan	het	licht	dat	er	namen	van	fabrikanten	en	een	Franse	lelie	op	de	
bommen	stonden	afgebeeld.	Onderzoek	aan	de	Venlose	exemplaren	leverde	
geen	informatie	op	betreft	de	herkomst.

De	munitie	uit	de	periode	van	de	kazerne	betreft	voornamelijk	klein	kaliber	
munitie van Nederlandse, Duitse en Geallieerde herkomst. Hieronder wordt per 
herkomst	kort	beschreven	wat	er	is	aangetroffen.	

Nederlands
In de vooroorlogse periode was in het Nederlandse leger het zogenaamde 
Hembruggeweer het standaard wapen.86 Dit wapen zag het licht in Oostenrijk 
in 1894 als de Steyr-Mannlicher M1894. In totaal zijn hiervan tussen 1895 
en 1918 circa 3 miljoen exemplaren gebouwd, in diverse uitvoeringen en 
kalibers. In 1895 begon het Nederlandse leger met de vervanging van de oude 
Beaumontgeweren door het Mannlichergeweer. In eerste instantie werden 
deze nog in Oostenrijk geproduceerd, evenals de bijbehorende munitie. Al 
rond de eeuwwisseling werd de munitie bij Hembrug te Zaandam vervaardigd, 
in	1904	gevolgd	door	de	productie	van	de	wapens	zelf	(vandaar	de	naam	
Hembruggeweer). Uiteindelijk werden er voor het Nederlandse leger circa 
470.000 wapens aangemaakt. Typisch Nederlands is de ontwikkeling van diverse 
soorten geweren en karabijnen, onder andere voor wielrijders, cavalerie, 
artillerie en de Koninklijke Marechaussee. Bij elk type wapen hoorde ook weer 
een	eigen	bajonet.	De	munitie	bleef	gedurende	de	gehele	gebruiksperiode	
hetzelfde	(6,5	x	53,5	R).87 Wel zijn er pogingen gedaan tot kalibervergroting, 
voor speciale projectielen zoals lichtspoor en pantser-doorborend is 6,5 mm 
eigenlijk te klein. Deze kalibervergroting is uiteindelijk wel bij de mitrailleurs 
doorgevoerd, maar om onduidelijke redenen niet bij de overige wapens. 
Bij het archeologisch onderzoek zijn in het totaal zes hulzen van het kaliber 
6,5	x	53,5	R	aangetroffen.	Deze	waren	in	vrij	slechte	staat.	Bij	één	huls	kon	
worden	opgemerkt	dat	er	een	houten	staaf	in	de	huls	zat.	Deze	was	dan	ook	
identificeerbaar	als	zijnde	de	rest	van	een	exercitiepatroon.	De	huls	zelf	is	van	
Oostenrijks	fabricaat	(G.	Roth,	Wenen),	herkenbaar	aan	de	verdeling	in	vier	
segmenten van het bodemstempel. Op de bodem van de huls lijkt een “G” 
ingeslagen, wat een herkenningsletter van de compagnie zou kunnen zijn.88 
Een	van	de	andere	hulzen	heeft	als	bodemstempeling	“10	H”,	waarbij	“10”	
het jaartal is (1910) en “H” de codeletter voor de leverancier van het messing 
voor	de	huls.	Deze	huls	is	gestempeld	met	een	cirkel,	wat	aangeeft	dat	de	huls	
een keer herladen is.89 Dit is niet uitzonderlijk, het Nederlandse leger was in de 
periode voor de oorlog nogal zuinig met materiaal.

84 Uyttenbroeck 1912, 76-79, 
 Bogers et al. 2005, 21.
85 http://archeologieboz. 
 nl/2014/07/mortieren.
86 https://nl.wikipedia.org/wiki/ 
 Mannlicher_M1895.
87 De maten zijn bij kaliber- 
 aanduiding altijd in milli-
 meters, de letter R staat voor  
 rand, ter onderscheid van de  
 modernere randloze munitie.
88 http://www.militarycartridges. 
 nl/dutch/drillm95.htm.
89 http://www.militarycartridges. 
 nl/dutch/scherp1.htm.
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Uit	dezelfde	periode	stamt	een	zinken	sluitschroef	voor	de	defensieve	
Eihandgranaat	No.	1	(vnr.	69).92 Dit type handgranaat is van circa 1920 tot 1940 
de standaard handgranaat van het Nederlandse leger. Na 1940 worden de 
buitgemaakte exemplaren door de Duitsers verder ingezet onder de benaming 
Handgranate	312	(h).	Van	de	Eihandgranaat	No.	1	zijn	diverse	varianten	
gemaakt.	Op	kazernes	en	oefenterreinen	werd	veelal	gebruik	gemaakt	van	de	
Halfscherpe	Eihandgranaat	No.	1.	Bij	dit	type	was	de	springlading	weggelaten	
en vervangen door zand.93 De ontsteker zorgde er voor dat de granaat in 
enkele stukken uiteenviel, zonder dat de scherven in het rond vlogen. De 
halfscherpe	variant	was	herkenbaar	aan	een	gele	band	om	het	lichaam.	Gezien	
de vondstlocatie kan er van worden uitgegaan dat de bodemdop bij dit type 
handgranaat	heeft	gehoord.	Het	ingeslagen	cijfer	“27”	is	het	jaar	van	aanmaak.	

Ook na de oorlog maakte het Nederlandse leger gebruik van een dergelijk 
type	oefenhandgranaat,	afgeleid	van	de	NR	1.	Dit	was	in	eerste	instantie	de	
Oefenscherfhandgranaat	NR	2,	het	latere	model	heette	Oefenscherfhandgranaat	
NR 6C1. De zwakke zwartkruitlading zorgde voor een knal, maar de granaat 
zelf	bleef	heel.	Door	veelvuldig	gebruik	zal	het	voorgekomen	zijn	dat	sommige	
handgranaten alsnog uiteen vielen na verloop van tijd. De op het Kazerneterrein 
aangetroffen	scherf	(vnr.	12)	zal	hierdoor	ontstaan	zijn.

Duits
In	ongeveer	dezelfde	periode	dat	in	Nederland	het	Mannlichergeweer	het	
standaard	wapen	was,	was	dat	in	Duitsland	het	Mausergeweer	of,	vanaf	1935,	
de Mauserkarabijn (Kar98K).94 Deze verschoot een zwaardere patroon dan zijn 
Nederlandse tegenhanger, namelijk de 7,92 x 57. Hierdoor was dit type munitie 
ook uitermate geschikt voor het gebruik in (zware) mitrailleurs, voor gebruik in 
vliegtuigen	en	tanks.	Het	grotere	kaliber	gaf	ook	meer	ruimte	om	patronen	voor	

Afb. 5.2 Doorsnede 

van een Mannlicher-

exercitiepatroon.90

Afb. 5.3 Doorsnede van een 

Eihandgranaat No. 1. De 

zinken bodemdop is duidelijk 

zichtbaar. 91

90 http://www.militarycartridges. 
 nl/dutch/drillm95.htm.
91 https://www.nmm.nl/media/ 
 adlib/005532.jpg.1920x0_q85. 
 jpg.
92 http://www.militairmagazijn. 
 nl/wapens/armamentaria/ 
 artikel/wapens_armas_xml.
93 https://nl.wikipedia.org/wiki/ 
	 Eihandgranaat_No._1.
94 https://en.wikipedia.org/wiki/ 
 Karabiner_98k.
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speciale doeleinden te vervaardigen, zoals brandstichtende, lichtgevende en 
pantser-doorborende	munitie.	Aan	de	drie	op	het	Kazerneterrein	aangetroffen	
hulzen is niet te zien uit welk wapen ze verschoten zijn. Twee hulzen zijn van 
ijzer, wat betekent dat ze tijdens de oorlog zijn geproduceerd. Messing werd 
te kostbaar op een gegeven moment. De derde huls (vnr. 75) is wat verder te 
determineren. Het bodemstempel is “P S* 13 30”. Hierbij staat “P” voor de 
fabriek	van	Polte	in	Magdeburg,	“S*”	geeft	aan	dat	de	huls	van	messing	is,	“13”	
is het nummer van de partij waarbij de patroon behoorde en “30” is het jaar 
van aanmaak.95 Het interessantste aan deze huls is echter een ribbellijn op het 
hulslichaam,	op	circa	één	cm	vanaf	de	bodem.	Dit	geeft	aan	dat	de	huls	opnieuw	
is geladen, na eerder gebruik.96 Dit hergebruik van hulzen kwam alleen voor bij 
oefenmunitie,	de	zogenaamde	Platzpatrone	33.	Deze	patronen	werd	gebruikt	
tijdens	oefeningen	en	hadden	een	hol,	houten	projectiel.	Ter	onderscheid	van	
de	normale	projectielen	waren	deze	rood	(paars)	geverfd.	Het	houten	projectiel	
valt	tijdens	het	afvuren	van	de	patroon	uit	elkaar,	waardoor	er	op	meer	dan	
25 m geen gevaar bestond om geraakt te worden.97 Het voorkomen van een 
dergelijke	oefenpatroon	op	een	kazerne	is	niet	vreemd.

Afb. 5.4 Fabriekstekening van 

een Platzpatrone 33.98

95 http://home.scarlet.be/p. 
 colmant/german7_92x57.htm.
96 https://karabiner98k. 
 jimdo.com/munition/ 
 deutsches-reich-1921-1945/ 
 platzpatronen.
97 Walter 2016, appendix 1.
98 http://www.patronen.su/ 
	 forum/index.php?action=galle	
	 ry;sa=slideshow;id=8009.
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Twee andere hulsjes zijn eveneens van Duitse herkomst. Het zijn hulzen 
behorende	bij	het	kaliber	.22	Long	Rifle	(5,6	x	15	R).	Dit	is	een	algemeen	kaliber	
in gebruik bij jagers, stropers en schutterijen. De patroon werd in 1887 door 
de J. Stevens Arms & Tool Company (Chicopee Falls, MA.) geïntroduceerd.99 De 
patroon	was	goedkoop,	maakte	weinig	geluid	en	gaf	weinig	terugslag.	Het	
merkteken	op	de	bodem	geeft	aan	dat	de	hulsjes	op	het	kazerneterrein	bij	RWS	
(Rheinisch-Westfälische	Sprengstoff	A.G.,	merk	“R”	in	schild)	en	DWM	(Deutsche	
Waffen-	und	Munitionsfabriken	AG,	merk	springende	granaat)	zijn	gemaakt.	

Vanwege	het	feit	dat	het	Nederlandse	leger	dit	kaliber	munitie	niet	gebruikte	
en de Duitse herkomst kan geconcludeerd worden dat de Duitsers deze munitie 
in de Tweede Wereldoorlog op het terrein gebruikt hebben. Dit kan kloppen, 
de Duitsers hadden voor opleidingsdoeleinden de beschikking over onder 
andere	Mausergeweren	in	het	kaliber	.22	Long	Rifle.	Deze	werden	bijvoorbeeld	
gebruikt door de Hitler-Jugend, de NSDAP en paramilitaire organisaties.101 Dit is 
een	voortvloeisel	uit	de	tijd	dat	de	Duitsers	zich	in	de	periode	net	na	de	Eerste	
Wereldoorlog	niet	mochten	bewapenen.	Een	dergelijk	klein	kaliber	viel	buiten	
dat verbod.

Bij het conserveren van de vondsten kwam een verder munitierestant 
tevoorschijn.	Het	betreft	de	aluminium	bodem	van	een	Duitse	geweergranaat	
(vnr. 60). Dankzij de karakteristieke vorm werd het al gauw genoeg duidelijk 
dat dit een onderdeel moest zijn van een zogenaamde Gewehr-Propaganda-
Granate. Geweergranaten werden uit een op een geweer bevestigde schietbeker 
(Gewehrgranatgerät) verschoten. Het kaliber van de granaten was 30 mm, het 
afschieten	hiervan	gebeurde	met	een	speciale	patroon.	Er	zijn	diverse	soorten	
Duitse geweergranaten ontwikkeld. 

Het standaardtype had een brisante werking, een gewicht van 288 gram en 
een	bereik	van	280	m.	Hij	explodeerde	op	het	moment	van	neerkomen	of	na	
een vertraging van 6,5 seconden. Dit type was in geval van nood ook als 

Afb. 5.5 Doosje .22 munitie 

van DWM.100

99 https://en.wikipedia.org/ 
	 	wiki/.22_Long_Rifle.
100  http://www.patronen-
  sammler.de/schachtel-d.- 
  monats.html.
101  http://www.iwm.org.uk/-
 collections/item/ 
 object/30027587.
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handgranaat	te	gebruiken.	Een	speciaal	“Weitschuß”-model	haalde	een	
afstand	van	500	m.	Behalve	brisante	granaten	zijn	er	ook	pantser-doorborende	
gemaakt.103 De kleine uitvoering in kaliber 30 mm werd al snel vervangen door
 de uitvoering van 40 mm (Große Gewehrpanzergranate 40). Deze kon 80 mm 

Afb. 5.6 Diverse soorten 

Duitse geweergranaten. De 

Gewehr-Propagande-Granate 

is de tweede van links.102

Afb. 5.7 Voorbeeld van 

Gewehr-Propaganda-Granate 

met inhoud.104

102  http://www.wehrmacht-
	 	awards.com/forums/	
	 	showthread.php?t=633644.
103  http://www.lexikon- 
	 	der-wehrmacht.de/Waffen/	
  gewehrgranatgerat-R.htm.
104  http://www.lexpev.nl/ 
  grenades/europe/germany/ 
  gewehrpropagandagranate. 
  html.
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pantsering	doorboren	op	een	afstand	van	100	m.	Bij	een	grotere	afstand	
werd	de	trefkans	snel	kleiner.	Buiten	dit	type	ontwikkelde	de	SS	granaten	met	
een	holle	lading.	De	SS-Gewehrpanzergranate	61	kon	zelfs	een	bepantsering	
met een dikte van 120 mm penetreren. Verdere ontwikkelingen waren de 
Gewehrnebelgranate	42	(rookgordijn)	en	de	Gewehrfallschermleuchtgranate	
(verlichten doelen). De Gewehr-Propaganda-Granate valt ook onder deze 
speciale granaten. Dit type granaat kon 40 propagandablaadjes bevatten. Na 
afvuren	wierp	de	granaat	na	9	seconden	met	behulp	van	een	kleine	drijflading	
de blaadjes uit. De maximale reikwijdte was circa 450 m.

De laatste Duitse munitieartikelen zijn de met cement gevulde kisten voor 
mortiermunitie. Hiervan zijn er tijdens de vorige opgraving van het terrein 
ter hoogte van gebouw R ook al enkele gevonden.105 Tijdens de in dit rapport 
beschreven opgraving zijn er in totaal acht kisten gevonden, alle in een 
bomkrater	nabij	loods	S	(spoor	96005,	vnr.	74).	Hiervan	waren	er	vijf	voor	8	cm	
mortiergranaten en drie voor 5 cm mortiergranaten. Ook in dit geval zullen 
deze	kisten	bij	militaire	oefeningen	gebruikt	zijn	geweest.

Geallieerd
Bij	de	categorie	munitie	is	alleen	Brits	materiaal	aangetroffen.	Net	al	alle	andere	
strijdende partijen had ook het Britse leger een standaard geweer. Dit was het 
zogenaamde	Lee-Enfieldgeweer,	in	gebruik	bij	het	leger	tussen	1895	en	het	
midden van de jaren ’60.106	In	de	Tweede	Wereldoorlog	werd	in	West-Europa	het	
meest	gebruik	gemaakt	van	het	model	Rifle	No.	4	Mk	I,	een	verbeterde	uitgave	
van	de	tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	gebruikte	SMLE	Mk	III.	De	gebuikte	
munitie was van het kaliber 7,7 x 56 R (.303 inch). De patronen konden behalve 
uit	de	Lee-Enfield	ook	verschoten	worden	uit	lichte	machinegeweer	Bren	en	de	
zware mitrailleur Vickers. Voor dit laatste wapen waren patronen beschikbaar 
met een zwaardere kruitlading en een meer gestroomlijnd projectiel (Ball .303 
inch	Mk.	VIIIz).	Het	is	niet	te	zien	of	een	patroon	verschoten	is	met	een	geweer	
of	de	Vickers-mitrailleur,	beide	wapens	laten	een	ronde	deuk	achter	in	het	
slaghoedje.	De	Bren	laat	echter	een	langwerpige	deuk	na.	Eén	van	de	hulzen	
vertoont inderdaad een dergelijke indruk. 
Voor	zover	na	te	gaan	is,	behoren	de	vijftien	op	het	kazerneterrein	aangetroffen	
hulzen	tot	het	type	Mk.	VII.	Dit	is	de	normale	infanteriemunitie,	waarbij	het	
projectiel	een	vulling	heeft	van	lood.	Een	paarse	ring	rond	het	slaghoedje	geeft	
dit	aan,	naast	een	“VII”	in	het	bodemstempel.	In	één	geval	is	de	complete	
bodemstempel zichtbaar, “CP 43 VII”. Het merk “CP” staat in dit geval voor 
Crompton Parkinson Co. Ltd, Guiseley, Yorkshire.107	Deze	fabriek	maakte	in	
vredestijd elektronica, zoals elektromotoren, gloeilampen en batterijen.108 

Niet	alleen	de	Britse	fabrieken	schakelden	over	op	oorlogsproductie,	er	werd	
ook veel munitie aangeleverd uit de Dominions zoals Canada, Australië, Nieuw 
Zeeland,	Zuid	Afrika	en	India.	
Opvallend	is	dat	vrijwel	alle	hulzen	zijn	aangetroffen	bij	de	ingangen	van	
de meest oostelijke schuilkelder. Het lijkt er hierdoor sterk op dat vanuit die 
ingangen geschoten is op de Duitsers aan de overkant van de Maas.
Naast deze klein kaliber munitie zijn ook onderdelen van geschuts- en 
afwerkmunitie	aangetroffen.	Hieronder	vallen	een	aantal	bomscherven	en	
de bovenzijde van een Britse tijdsontsteker type 223B (vooral gebruikt bij 
rookgranaten).

105  Van der Weerden 2015, 147-
  148.
106  https://en.wikipedia.org/wiki/
	 	Lee-Enfield.
107  http://home.scarlet.be/p.
  colmant/303.htm.
108  https://en.wikipedia.org/wiki/
  Crompton_Parkinson.
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Munitievondsten Armaex
In	tegenstelling	tot	de	vorige	campagne	is	er	relatief	weinig	munitie	
aangetroffen	tijdens	het	explosievenonderzoek.	Naast	een	aantal	klein	kaliber	
patronen gaat het om de staartstukken van zes Duitse 8 cm mortieren, de resten 
van een Britse 2 inch lichtmortier, het lichaam van een Amerikaanse 75 mm 
granaat en een Britse 25 pdr rookgranaat (zie Bijlage 5). 
De belangrijkste munitievondst is vrijwel direct aan het begin van de opgraving 
gedaan. In werkput 98 werd tijdens het gecontroleerd ontgraven op 13 oktober 
een vliegtuigbom gevonden. Deze Britse bom was van het type 500 lbs MC 
(Medium Capacity) Mk I met staartpistool No. 30. Dit type bom is identiek aan 
degene	die	tijdens	het	onderzoek	van	2012/2013	zijn	aangetroffen.	De	vondst-
locatie	laat	zien	dat	er	tijdens	het	bombardement	op	de	brug	flinke	afzwaaiers	
waren,	de	afstand	tot	de	brug	bedraagt	circa	500	m.

Vanwege het potentiele explosiegevaar is er in een straal van 10 m rondom de 
bom geen verder archeologisch verricht, tot na het verwijderen van de bom. In 
eerste	instantie	is	de	bom,	in	overleg	met	de	EOD,	afgedekt	met	rijplaten	en	
een	berg	grond.	Na	overleg	met	onder	andere	de	gemeente	Venlo	en	de	EOD	is	
besloten de bom op zondag 18 december 2016 te ruimen. Hiertoe is in de week 
voor de ruiming een bunker over de bom heen gebouwd. In verband met de 
ligging in de nabijheid van woningen en het spoor is besloten deze bunker wat 
forser	uit	te	voeren,	eigenlijk	bedoeld	voor	een	bom	van	1000	lbs.	Tevens	moest	
op	de	dag	zelf	een	beperkt	aantal	mensen	uit	hun	huizen.	Dit	betrof	een	aantal	
bewoners	aan	de	Kazernestraat	en	de	tijdelijke	bewoners	van	de	gebouwen	E	en	
F	op	het	kazerneterrein	zelf.	Het	treinverkeer	tussen	Venlo	en	Eindhoven	werd	
deels met bussen voortgezet.

Afb. 5.8 Deskundige uitleg 

over de werking van de bom.
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Na de succesvolle ontmanteling en het persmoment werd de bom, samen met 
de	overige	munitie,		afgevoerd	naar	het	voormalige	vliegveld	(Groote	Heide)	op	
de grens van Nederland en Duitsland. Hier werd als eerste de bom opgeblazen, 
gevolgd door de overige munitie.

Afb. 5.9 Uitleg over de wer-

king van het staartpistool na 

de succesvolle ontmanteling.

Afb. 5.10 De bom wordt 

op de Groote Heide tot 

ontploffing gebracht.
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5.1.2 Wapens

Naast munitie zijn er dit maal ook diverse wapenonderdelen gevonden. De 
belangrijkste vondst werd gedaan in werkput 89. Hier vonden de medewerkers 
van Armaex een kuiltje met daarin ruim 40 onderdelen van wapens. Aan de 
hand van twee delen van een grendel van een geweer werd al snel duidelijk om 
welk wapen het ging. Diverse onderdelen komen meermaals voor, waardoor er 
duidelijk minimaal drie individuen aanwezig zijn. Herkenbaar zijn in ieder geval 
één	grendel	(in	twee	delen),	drie	onderdelen	van	het	staartstuk	(de	uitwerper),	
één	hefboom	met	repeteerknop,	stift	en	nok	en	één	aanbrenger	(onderdeel	van	
het magazijn). Het wapen waarover het gaat is de verbeterde versie van het 
zogenaamde Beaumontgeweer, Geweer M71/88.

Dit	geweer	was	door	de	Maastrichtse	wapenmaker	Eduard	de	Beaumont	
ontwikkeld uit het Franse Chassepot-geweer. Het Nederlandse leger voerde het 
geweer in 1870 in de bewapening in als standaardgeweer, ter opvolging van de 
niet geschikte achterladers van het stelsel Snider.110 Het kaliber van deze nieuwe 
wapens was 11 x 50 R, de patroon had een lading van buskruit en het projectiel 
was van lood. In eerste instantie was het wapen enkelschots, pas in 1888 werd 
een versie met een 4-patroonsmagazijn ingevoerd (systeem Vitali). In 1895 werd 
ter vervanging van de Beaumont het eerder genoemde Mannlicher-geweer 
ingevoerd. 
Het is onduidelijk waarom de Beaumontonderdelen in de kuil zijn terecht-
gekomen. Aangezien de kazerne in de periode 1910-1913 is gebouwd en het 
Beaumontgeweer al in 1895 uit de bewapening is genomen is er geen reden 
om aanwezig te zijn op het terrein. Nu is het wel zo dat een aantal geweren is 
gebruikt voor bajonettraining en sportinstructie. De mogelijkheid bestaat dat de 
onderdelen	aan	dergelijke	wapens	toebehoren.	Deze	oefenwapens	behoefden	
immers niet te schieten en konden rustig wat onderdelen missen. De nabije 
aanwezigheid van het voormalige wapenmagazijn doet vermoeden dat deze 
wapens daar opgeslagen waren.

Afb. 5.11 Doorsnede van 

het Beaumontgeweer, met 

daarop aangegeven de 

voornaamste aangetroffen 

onderdelen.109

109  De Petit & Brandt 1891, 88.
110  https://nl.wikipedia.org/wiki/
  Beaumontgeweer.
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Een	wat	ouder	wapenonderdeel	is	een	complete	bajonet	(vnr.	80).	Deze	is	
door	Armaex	in	de	grachtvulling	aangetroffen	op	het	eind	van	de	campagne.	
De exacte herkomst is onbekend, maar aangezien de grachtvulling aan de 
bovenzijde bestaat uit de teruggegooide wal, is de precieze herkomst wat 
minder van belang.

De bajonet is van het type hulsbajonet en is 48 cm lang. De term “bayonette” 
gaat terug tot het eind van de 16e eeuw.111	Het	is	evenwel	niet	duidelijk	of	
deze term slaat op een wapen dat op het eind van een geweer geplaatst 
kan worden. De eigenlijke herkomst van het gebruik zoals we dat nu nog 
kennen	is	onbekend.	Het	is	mogelijk	dat	het	uit	de	jacht	is	ontstaan,	als	afweer	
van	aangeschoten	of	zelfs	totaal	gemist	wild.	Het	wapen	is	door	generaal	
Jean Martinet in het Franse leger geïntroduceerd en was rond 1660 bij de 
meeste	Europese	legers	in	gebruik.	In	eerste	instantie	waren	het	zogenaamde	
plugbajonetten,	waarbij	het	heft	in	de	loop	van	het	wapen	werd	ingebracht.	In	
1678 werd de hulsbajonet uitgevonden, waardoor het mogelijk werd om zowel 
te schieten als te steken. De bajonet van het kazerneterrein behoort tot dit type.

Afb. 5.12 De bajonet zoals die 

aangetroffen is (boven) en na 

conservering (onder).

Afb. 5.13 Een vergelijkbare 

bajonet met merktekens.113

111  https://en.wikipedia.org/wiki/
  Bayonet.
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Een	eerste	verbetering	was	het	aanbrengen	van	een	zogenaamde	brug,	een	
verdikking aan het uiteinde van de huls. Hierdoor werd deze beveiligd tegen 
inscheuren.	Een	verder	verbeterd	type	(vanaf	circa	1770)	had	een	ringvormig	
slot	om	de	huls,	zodat	de	bajonet	stevig	op	het	geweer	bleef	zitten.112 Hoewel 
in de 19e eeuw de mesbajonet werd ingevoerd, bleven sommige legers de 
hulsbajonet gebruiken, mogelijk om dat deze eenvoudiger te produceren 
was.	Een	voorbeeld	hiervan	was	het	Russische	leger,	dat	tot	en	met	de	Tweede	
Wereldoorlog dit type bajonet (voor het Mosin-Nagantgeweer) in gebruik had. 
Een	verre	afgeleide	is	de	Britse	Spike-bajonet	voor	op	het	Leen	Enfieldgeweer	
No. 4.
Het Nederlandse leger gebruikte de hulsbajonet tot 1895, het moment waarop 
het	Beaumontgeweer	werd	uitgefaseerd.	Vanaf	1961,	met	het	in	gebruik	nemen	
van de FAL, keerde de hulsbajonet weer tijdelijk in de bewapening van het 
Nederlandse leger terug.
Vanwege	de	sterke	roestvormig	en	het	langdurig	verblijf	in	de	bodem	is	de	
kwaliteit van de bajonet niet erg goed. Hierdoor zijn de kleine, onder-
scheidende, details niet meer zichtbaar. Het gaat daarbij om jaartallen, 
afnamestempels	en	merktekens	van	de	fabrikant.	Het	nadeel	is	dat	al	deze	
bajonetten verder sterk op elkaar lijken en bij de verschillende legers gelijktijdig 
in	gebruik	zijn	geweest.	Aangezien	de	bezetting	van	het	fort	enkele	malen	
gewisseld is en er enkele veroveringen hebben plaatsgevonden, is het niet met 
zekerheid te zeggen wanneer deze bajonet verloren is geraakt. Gezien het  
ontbreken van het ringvormig slot en de scheur in de onverdikte huls van de 
bajonet kan er van worden uitgegaan dat de bajonet vrij vroeg is en ergens in 
de periode 1700-1750 te plaatsen is. Mogelijk is hij gebruikt tijdens het beleg 
van 1702. De toenmalige Britse bajonetten waren van het “Flat Blade” (Dutch 
Pattern)	model,	wat	al	aangeeft	dat	in	ieder	geval	de	Britse	en	Nederlandse	
(Staatse) bajonetten op elkaar leken.

5.1.3 Uitrusting

Van de negentien als uitrustingsstuk gekenmerkte vondsten zijn er tien knopen. 
Naast de drie Nederlandse knopen (met kenmerkende leeuw, 1912-1940) komen 
er	nog	wat	knoopjes	voor	met	drie	gaten,	waarvan	één	in	kunststof.	Dit	type	
knopen werd over het algemeen gebruikt voor diverse uitrustingsstukken, zoals 
gasmaskertassen	en	tentzeiltjes.	Het	is	lastig	deze	knopen	aan	een	specifiek	land	
toe	te	wijzen.	Een	knoop	met	daarop	een	“8”	is	van	het	Nederlandse	leger.	Deze	
regimentsknoop stamt in ieder geval voor 1912, het moment waarop de knopen 
met	leeuw	worden	ingevoerd.	Een	gebruik	ten	tijde	van	het	fort	ligt	voor	de	
hand,	hoewel	in	Venlo	na	1839	een	deel	van	het	“Vijfde	Regement	Infanterie”	
lag.114

Uit de vooroorlogse periode van de kazerne zijn een koppelslot, een kokarde 
en	twee	koppelhaken	aanwezig.	De	bij	het	koppelslot	aangetroffen	“2”	heeft	
er	zo	te	zien	niet	opgezeten.	Er	is	echter	op	het	koppelslot	maar	plaats	voor	één	
cijfer,	wat	gezien	de	aanwezigheid	van	het	2de	Regiment	Infanterie	toch	een	“2”	
moet zijn geweest. De kokarde hoorde thuis op een kepie van het Nederlandse 
leger. Aangezien de kokarde geheel van metaal is, kan worden geconcludeerd 
dat hij op een manschappenkepie thuis hoorde.115 De koppelhaken, ook wel 
koppelpassanten genoemd, dienden er voor om de koppel aan de rugzijde van 
het	uniform	op	zijn	plaats	te	houden.

112  http://worldbayonets.com/
  Historical%20Timeline/ 
  Bayonet_Timeline_1777.html.
113  http://www.collegehillarsenal. 
  com/shop/product.php?produc 
	 tid=1845&cat=0&page=2.	
114  Vlissingsche courant, 24-04-
  1844.
115  http://www.militairmagazijn. 
  nl/bronnen/armamentaria/ 
  artikel/bronnen_armas_xml.
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Bij de aanleg van het vlak in werkput 93 werden met behulp van een metaal-
detector	diverse	metalen	voorwerpen	gevonden	(vnr.	48).	Een	onooglijk	zinken	
plaatje werd bij reiniging herkend als onderdeel van een Duits identiteitsplaatje. 
Een	identiteitsplaatje	(Duits:	Erkennungsmarke,	EKM)	dient	er	voor	gesneuvelde	
soldaten	te	kunnen	identificeren.116	De	Duitse	Erkennungsmarke	werd	
ingevoerd	aan	het	begin	van	de	Frans-Duitse	Oorlog	van	1870/71.	In	de	Eerste	
Wereldoorlog werd een identiteitsplaatje in gevoerd dat sterk leek op dat uit 
de	Tweede	Wereldoorlog.	Het	verschil	was	alleen	dat	er	geen	sleuf	in	zat	om	het	
plaatje	in	twee	delen	te	breken	(één	deel	bij	het	lichaam,	één	deel	voor	in	de	
administratie) en dat de naam van de soldaat er voluit op stond (later vervangen 
door	een	nummer).	In	de	jaren	’20	is	de	sleuf	in	het	midden	ingevoerd.

Beide	delen	vertonen	dezelfde	beschrifting.	Bij	bovenstaand	voorbeeld	staat	
3./Ers.	Btl.	voor	derde	Ersatz-bataillon,	J.R.G.D.	staat	voor	Infanterie-Regiment	
Großdeutschland. Bij eenheden die bijzondere opdrachten uitvoerden, zoals de 
Fallschirmjäger, is ook de naam van het regiment vervangen door een nummer. 
De	bovenste	helft	heeft	twee	gaatjes	voor	de	bevestiging	aan	een	koord	of	
ketting,	de	onderste	helft	één	gat,	om	de	plaatjes	van	gesneuvelden	te	kunnen	
bundelen	tegen	verlies.	De	meeste	Erkennungsmarken	zijn	uitgevoerd	in	
aluminium	of	zink.	

Afb. 5.14 Het koppelslot, de 

kokarde en de koppelhaken.

116  https://de.wikipedia.org/wiki/
	 	Erkennungsmarke.
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Van	de	Erkennungsmarke	van	het	kazerneterrein	is	slechts	een	klein	deel	
overgebleven. Gezien de locatie van de breuken is het plaatje bewust in stukken 
gebroken.	Of	hiervoor	in	de	plaats	een	nieuw	plaatje	is	uitgedeeld	of	dat	dit	
gebeurd is aan het einde van de oorlog valt niet te zeggen. Op het plaatje 
staan	twee	regels	schrift.	De	bovenste	regel	laat	“5	8	8”	zien,	het	nummer	van	
de	soldaat	of	een	deel	daarvan.	Op	de	onderste	regel	staat	“B.	U.	G.”.	Normaal	
gezien	zou	dit	een	deel	van	de	afkorting	moeten	zijn	van	het	legeronderdeel.	
Deze	afkorting	is	echter	niet	bekend,	navraag	op	een	gespecialiseerd	forum	
leverde geen resultaten op.118

5.1.4 Munten

Het	aantal	gevonden	munten	is	klein,	slechts	zes	stuks.	Het	betreft,	in	
chronologische volgorde, een duit van Karel II uit Roermond (1665-1700), een 2 
Pfennige	van	Pruisen	(1821-1873),	een	halve	cent	van	Willem	I	(1829),	een	cent	
van Wilhelmina (1901-1940) en twee centen van Juliana uit 1954.

5.1.5 Overige metaalvondsten

De	overige	metaalvondsten	betreffen	vaak	onderdelen	van	een	groter	geheel	en	
niet	te	identificeren	voorwerpen.	Slechts	een	drietal	vondsten	verdient	wat	meer	
aandacht.
In	werkput	86	is	bij	de	aanleg	van	de	put	een	kleine	passer	aangetroffen	(vnr.	
10).	Deze	messing	kaart-	of	steekpasser	heeft	een	lengte	van	8,6	cm.	De	datering	
ligt vermoedelijk in de 17e	of	18e eeuw.119

Een	tweede	voorwerp	dat	in	het	oog	valt	is	een	zogenaamd	snorrebot,	
aangetroffen	in	werkput	93	(vnr.	75).	Het	snorrebot	is	een	dunne	loden	schijf	
met een doorsnede van circa 6 cm. De rand van het voorwerp is gekarteld, in 
het midden zijn twee gaatjes aangebracht.

Afb. 5.15 Een standaard 

Erkennungsmarke uit de 

Tweede Wereldoorlog.117

Afb. 5.16 De voorzijde van 

het stuk Erkennungsmarke 

van het kazerneterrein.

117  http://www.warrelics.eu/ 
	 	forum/erkennungsmarken-	
  id-discs/3-erkennungsmarke- 
  collection-8069.
118  http://www.wehrmacht- 
	 	awards.com/forums/	
	 	showthread.php?t=900785.
119  http://www.awlv.nl/
  onderzoeken/onderzoek- 
  leidsekade-39-leidschendam.

Afb. 5.17 Het passertje
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In bijvoorbeeld Bourtange zijn een groot aantal vergelijkbare snorrebotten 
gevonden. De diameter varieert daar tussen 3,5 tot 5,5 cm.120 Het gebruik is als 
volgt: door de gaatjes in het midden worden koordjes gespannen, die aan de 
uiteinden worden vastgeknoopt. Door met de ene hand de koordjes rond te 
draaien, worden deze om elkaar gerold. Vervolgens worden de uiteinden van de 
koordjes uit elkaar getrokken, waardoor het plaatje snel gaat ronddraaien en de 
kartelrand	een	sterk	snorrend	geluid	voortbrengt.	Een	datering	is	niet	te	geven,	
de aanwezigheid van kinderspeelgoed is wel opvallend en wijst op de mogelijke 
aanwezigheid	van	militaire	gezinnen	in	het	fort.

Afb. 5.18  Het snorrebot

Afb. 5.19 De wig in boven- en 

zijaanzicht

120  Hasselt, Lenting & Van  
  Westing, 452.
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Een	laatste	voorwerp	met	een	verhaal	is	een	ijzeren	wig,	gevonden	in	de	
nabijheid	van	de	fortmuur	in	werkput	98	(vnr.	78).	De	wig	is	circa	19	cm	lang	en	
5 cm breed. De bovenzijde is circa 3 cm dik, maar door het veelvuldig gebruik 
is het mogelijk dat de wig iets breder is geweest. De wig is weggegooid omdat 
een	groot	stuk	van	de	bovenkant	is	afgebroken.	De	soort	wig,	de	beschadiging	
en	de	nabijheid	van	de	fortmuur	laten	zien	dat	de	wig	gebruikt	is	tijdens	de	
sloop van de muur.

5.2 Keramiek en bouwkeramiek (R. van der Mark)

Er	is	tijdens	het	onderzoek	relatief	weinig	(bouw)keramiek	aangetroffen.	Al	het	
materiaal	stamt	uit	de	periode	van	het	fort	(1641-circa	1870)	of	de	kazerne	(circa	
1910-2003).

vnr. spoor aantal fragment vorm soort datering opmerkingen

6 84007 2 fragment baksteen machinaal 1850-1900 klinker

23 90002 4 steel tabakspijp pijpaarde 17e-19e 

23 90002 1 wand mineraalwaterfles steengoed grijs 1800-1850

23 90002 1 wand kan steengoed grijs 17e-18e 

32 89005 1 rand bord industrieel wit 1900-1950

32 89005 3 fragment kop industrieel wit 1900-1950 DIV II Soc. Cer.

33 89011 1 oor pot roodbakkend 1650-1700

34 89012 2 fragment lampetkan industrieel wit 1900-1920

36 90002 1 wand onbekend roodbakkend 18e-19e 

38 90004 1 steel tabakspijp pijpaarde 1650-1700

39 90002 1 rand kan witbakkend 18e

41 90002 1 bodem pot roodbakkend 1800-1850 vlakke bodem

42 90002 1 wand pot roodbakkend 1650-1700

42 90002 3 wand grape roodbakkend 1650-1700

42 90002 1 wand kan steengoed grijs 1650-1700 Raeren

42 90002 1 fragment Oud	Hollandse	golfpan roodbakkend 1650-1900

42 90002 1 fragment nokvorst roodbakkend 1650-1900

46 90002 1 fragment Oud	Hollandse	golfpan grijsbakkend 1650-1900

46 90002 1 fragment daklei leisteen met spijkergaten

46 90002 1 wand bord Nederrijns 18e

50 93011 1 wand kan steengoed grijs 18e

66 97022 3 fragment kom industrieel wit 1900-1920

79 98999 1 kop tabakspijp pijpaarde 1750-1800 wapen Gouda

Er	zijn	in	deze	beperkte	hoeveelheid	vondstmateriaal	geen	gesloten	contexten	
aanwezig die nadere uitleg behoeven.

Tabel 5.3  Determinatie 

(bouw)keramiek.
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5.3 Houtmonsters (P. Doeve)

Tijdens het onderzoek zijn 12 houtmonsters genomen van het balkenrooster 
onder	de	muur	van	het	fort.	Alle	monsters	zijn	aan	de	buitenzijde	van	de	muur	
genomen. Deze monsters zijn in eerste instantie gewaardeerd, waarna twee 
veelbelovende monsters zijn doorgestuurd naar S. van Daalen (Van Daalen 
Dendrochronologie).121 Dit laatste rapport is als bijlage bijgevoegd (Bijlage 8). 

Er	zijn	negen	delen	constructiehout	uit	de	fundering	van	het	fort	bemonsterd	
voor	dendrochronologisch	onderzoek	(Afb.	5.20;	Tabel	5.4).	Ook	zijn	drie	
houtvondsten tijdens de archeologische opgraving ingepakt voor nader 
onderzoek. Het onderzoek richt zich op het determineren van de houtsoort en 
het waarderend onderzoek voor dendrochronologie.

Methode
De houtsoort is gedetermineerd op basis van de celstructuur van het hout met 
behulp van een lichtdoorvallende microscoop (BioBlue.lab met vergrotingen 
4, 10, 25 en 40).122 Bij de waardering van het hout voor dendrochronologie is 
gekeken naar de houtsoort, het aantal jaarringen (minimaal 70 jaarringen), 
de	aanwezigheid	van	spinthout	en/of	wankant	en	of	het	hout	vergroeiingen	
heeft	die	het	jaarringenpatroon	vervormen.	Houtmonsters	met	sterke	juvenale	
groei, gekarakteriseerd door brede ringen in de kern bij de stam, zijn in de regel 
minder	of	niet	geschikt	voor	dendrochronologie,	ook	al	heeft	het	monster	65	tot	
70 jaarringen. Per te onderzoeken structuur dienen bij voorkeur drie geschikte 
monsters beschikbaar te zijn.123

Afb. 5.20  Houtmonsters 

dendrochronologie. Links, van 

boven naar onder: vnr. 28, 

29, 30; middelste, van boven 

naar beneden: vnr. 49, 40, 

45; rechts, van boven naar 

beneden: vnr. 54, 55, 58.

121  Van Daalen 2017.
122  Schweingruber 1990.
123  Jansma 2006.
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spoor vnr. elementtype
hout-
soort stamcode 

gezaagd 
monster

lengte
cm 

breedte 
cm

diepte
cm

88500 28 dwarsligger eik balk uit kwart stam ja indet. 18 17

88500 29 dwarsligger eik balk uit kwart stam ja indet. 20 14

88500 30 dwarsligger eik balk uit halve stam ja indet. 16 15

90500 40
dwarsbalk 
coupe 
muurzijde

eik balk uit rondhout ja indet. 15 15

90005 44 paal den rondhout - >	45 8 8

90500 45 dwarsligger eik balk uit rondhout ja indet. 20 16

93012 49 - den paal uit rondhout ja indet. 25 25

93500 54 - eik balk uit gedeelte van stam ja indet. 20 14

93500 55 - eik balk uit halve stam ja indet. 16 13

92005 56 plank west eik tangentiale plank - >	118 14-20 7

92005 57 plank noord eik tangentiale plank - >	105 25-27 7

92500 58 - eik balk uit rondhout ja indet. 25 21

spoor vnr.
hout-
soort kern n n(s) wk vergroeiing

geschikt voor 
dendrochronologie

88500 28 eik ± c. 60-65 ja nabij juvenale groei ongeschikt

88500 29 eik ± c. 65-70 ja nabij juvenale groei ongeschikt 

88500 30 eik ± c. 50 nee nee juvenale groei, brede ringen ongeschikt

90500 40 eik ja c. 40-45 nee nee juvenale groei ongeschikt

90005 44 den ja c. 20-25 n.v.t. nee - ongeschikt

90500 45 eik ja c. 50-55 ja nee juvenale groei ongeschikt

93012 49 den ja c. 33 n.v.t. nee juvenale groei, brede ringen ongeschikt

93500 54 eik nee c. 25 nee nee juvenale groei, brede ringen ongeschikt

93500 55 eik ± c. 25 nee nee juvenale groei, brede ringen ongeschikt

92005 56 eik ± c. 50 nee nee juvenale groei ongeschikt

92005 57 eik nee c. 50 ja nee - ongeschikt

92500 58 eik ja c. 50 ja nabij juvenale groei, brede ringen ongeschikt

90005 44 den ja c. 20-25 n.v.t. nee - ongeschikt

Tabel 5.4  Houtvondsten en houtmonsters 

dendrochronologie

Tabel 5.5  Resultaten waarderingsonderzoek. 

Legenda, kern: aanwezigheid van de kern/

merg van het hout; n: aantal jaarringen; n(s); 

aanwezigheid van spinthoutringen; wankant: 

aanwezigheid van de laatste gegroeide 

jaarring onder de bast.
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Resultaten 
Uit het onderzoek is gebleken dat tien houtvondsten eik (Quercus sp.)	betreft	
en twee zijn van den (Pinus sp.) (Tabel 5.4). Het bemonsterde hout is in principe 
minder geschikt voor daterend dendrochronologisch onderzoek (Tabel 5.5), 
ondanks dat het aantal jaarringen van vnr. 28 en 29 ruim 60 bedraagt.

De twee meest belovende monsters (vnr. 28 en 29) zijn ter datering opgestuurd 
naar	S.	van	Daalen.	Deze	heeft	in	het	verleden	al	diverse	malen	houtmonsters	
van	fort	Sint	Michiel	gewaardeerd	en	gedateerd.124 Tijdens dit nader onderzoek 
is	geconstateerd	dat	de	kapdatum	van	beide	houtfragmenten	goed	overeen-
komt	met	de	al	eerder	onderzochte	delen	van	het	fort,	namelijk	herfst/winter	
1806/1807 (zie Bijlage 8). In verband met een onduidelijkheid in de diverse 
dateringen	van	het	balkenframe	onder	de	fortmuren	heeft	Esther	Jansma	na	de	
campagne van 2012/2013 de diverse resultaten geëvalueerd, waarbij duidelijk 
werd	dat	de	kapdatum	van	al	het	tot	dan	toe	aangetroffen	hout	rond	de	
voorgenoemde datum ligt.125

5.4 Bot (L. de Vries)

Op het kazerneterrein van Venlo zijn tijdens het archeologisch onderzoek 
door BAAC bv onder andere de resten van twee schuilkelders uit de Tweede 
Wereldoorlog	aangetroffen.	Het	was	duidelijk	dat	beide	kelders	getroffen	zijn	
door bommen en al snel na de oorlog zijn opgeruimd. Alleen de resten beneden 
maaiveld zijn behouden gebleven. Het aanwezige vondstmateriaal bestaat 
deels uit Duits, deels uit geallieerd materiaal (blikjes, munitie). Daarnaast 
zijn	botresten	aangetroffen.	De	opgravers	vermoeden	dat	het	hier	gaat	om	
slachtafval	van	een	eventuele	veldkeuken,	waarschijnlijk	van	net	na	de	oorlog.126 

5.4.1 Vraagstelling

De	volgende	vragen	zijn	geformuleerd	naar	aanleiding	van	de	vondst	van	het	
botmateriaal:

-		 Zijn	er	bij	de	diverse	bombardementen	slachtoffers	gevallen	bij	de	voltreffer		
 op de schuilkelders?
-		 Welke	diersoorten	zijn	aangetroffen?
-  Kan er iets gezegd worden over het aantal individuen?
-		 Wat	was	de	vermoedelijke	slachtleeftijd	van	de	aangetroffen	dieren?

5.4.2 Conservering

Het botmateriaal is niet verbrand. Het bot is goed geconserveerd. Volgens de 
classificatie	van	conservering	van	dierlijk	bot	volgens	Huisman127 hoort het 
onderzochte	materiaal	thuis	in	klasse	1	(sterk	bot).	Enkele	botten	vertonen	
recente breuken en een paar botten hebben breuken die oudtijds zijn ontstaan.

5.4.3 Methoden

Het	onderzoek	is	uitgevoerd	conform	het	protocol	Specialistisch	Onderzoek	
KNA128 en de KNA Leidraad Archeozoölogie.129 Het botmateriaal is 

124  De onderzoeksresultaten van 
	 	fort	St.	Michiel	zijn	in	
  opdracht van Vestigia  
  geëvalueerd en gearchiveerd  
  op het nationale e-depot  
  voor dendrochronologische  
  data (DCCD onder project-
  code P: 2014508 https:// 
  dendro.dans.knaw.nl/ 
  search/q/2014508.)
125  Jansma 2014.
126  Van der Weerden 2017 en  
  mondelinge mededeling J.F.  
  van der Weerden.
127  Huisman 2006.
128  KNA (Kwaliteitsnorm voor  
  de Nederlandse Archeologie,  
  versie 4.0), Protocol 4006  
  SIKB.
129  Lauwerier 2011.
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het bot in de schuilkelders.
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gedetermineerd volgens het Laboratorium protocol archeozoölogie ROB.130 

Het onderzochte botmateriaal werd met de hand verzameld. Het botmateriaal 
is geteld en gewogen en de gegevens zijn vastgelegd in een spreadsheet. Maten 
van botten zijn genomen volgens Von den Driesch.131	De	leeftijden	zijn	bepaald	
aan de hand van Habermehl.132 Wegens het ontbreken van complete volgroeide 
pijpbeenderen	was	het	niet	mogelijk	om	schofthoogtes	te	reconstrueren.

5.4.4 Resultaten

Het	gaat	om	tien	botten	en	botfragmenten	uit	vier	vondstnummers	(zie	Tabel	
5.6). De botten hebben een gezamenlijk gewicht van ongeveer 450 gram. 
Er	is	één	fragment	schouderblad	van	een	rund	aangetroffen.	Op	dit	fragment	
waren	zowel	snij-	als	haksporen	zichtbaar.	De	overige	botten	waren	afkomstig	
van	schapen	of	geiten	(zie	Tabel	5.7).	Het	is	aannemelijk	dat	het	hier	om	schapen	
zou	gaan,	maar	dit	viel	morfologisch	niet	vast	te	stellen.	Van	schaap	of	geit	
zijn	een	fragment	rib	aangetroffen,	een	deel	van	een	schouderblad,	een	bijna	
compleet	opperarmbeen,	twee	bijna	complete	spaakbenen,	een	helft	van	een	
bekken en drie bijna complete scheenbenen.

vondstnummer aantal botten

61 1

62 2

66 5

68 2

diersoort skeletelement aantal gewicht

rund scapula 1 173,8

schaap/geit costa 1 6,7

 scapula 1 14,9

 humerus 1 37,1

 radius 2 60,6

 pelvis 1 47,8

 tibia 3 108,7

totaal 10 449,6

De	aangetroffen	pijpbeenderen	van	schaap	of	geit	waren	alle	afkomstig	van	
niet-volgroeide	dieren.	De	minimum	leeftijd	van	de	dieren	zal	rond	de	3-4	
maanden hebben gelegen. Geen van de dieren is ouder geworden dan 3,5 jaar. 
Het	gaat	om	minstens	twee	individuen.	Op	het	fragment	schouderblad,	het	
opperarmbeen, een spaakbeen en een scheenbeen waren snijsporen zichtbaar. 
De	aangetroffen	skeletelementen	vertegenwoordigen	de	delen	van	het	dier	die	
vlees bevatten. De snijsporen en de vertegenwoordiging van bepaalde vleesrijke 
skeletelementen	duiden	erop	dat	het	hier	gaat	om	consumptieafval	en	dat	de	
dieren hier niet ter plaatse zijn geslacht.

Tabel 5.6 Overzicht van 

vondstnummers met onder-

zocht botmateriaal.

Tabel 5.7 Een overzicht van 

de aangetroffen diersoorten 

en skeletelementen uit de 

schuilkelders.

130  Lauwerier 1997.
131  Von den Driesch 1976.
132  Habermehl 1975.
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5.4.5 Beantwoording onderzoeksvragen

-  Zijn er bij de diverse bombardementen slachtoffers gevallen bij de voltreffer  
 op de schuilkelders?
De	onderzochte	botresten	zijn	afkomstig	van	dieren.	Er	zijn	geen	menselijke	
resten	aangetroffen.	Met	dit	onderzoek	kan	niet	aangetoond	worden	dat	
er	slachtoffers	zijn	gevallen	bij	bombardementen	op	de	schuilkelders,	wat	
overigens niet wil zeggen dat deze er niet zijn geweest.

-  Welke diersoorten zijn aangetroffen?
Er	zijn	10	botten/botfragmenten	aangetroffen.	Eén	bot	was	van	een	rund,	de	
andere	botten	waren	afkomstig	van	schaap	of	geit.

-  Kan er iets gezegd worden over het aantal individuen?
Het	gaat	om	resten	van	minstens	twee	schapen	of	geiten	en	één	rund.

-  Wat was de vermoedelijke slachtleeftijd van de aangetroffen dieren?
Geen	van	de	aangetroffen	pijpbeenderen	van	schaap	of	geit	was	volledig	
vergroeid. Het gaat hier vermoedelijk om jonge (juveniel tot sub-adult), niet 
volwassen	dieren.	De	leeftijd	van	het	rund	was	niet	vast	te	stellen.

5.5 Glas (M. Tolboom)

Tijdens het archeologisch onderzoek in Venlo zijn acht stuks 20e-eeuws glas 
aangetroffen.	Twee	potten	en	een	kleine	fles	zijn	compleet	bewaard	gebleven.	
De	overige	vijf	fragmenten	zijn	van	vensterglas	en	van	een	flesje.	
Het glas is te relateren aan het gebruik van het terrein in de 20e eeuw 
(vindplaats 9 en 10). De complete voorwerpen houden verband met een 
schuilkelder	uit	de	Tweede	Wereldoorlog.	Het	gaat	om	een	geelbruin	flesje	
(vnr. 66), een cilindrische conservenpot (vnr. 72) en een licht tonvormige potje 
van	het	merk	Shippam’s	(vnr.	65).	Het	flesje	is	cilindrisch	van	vorm	en	is	op	de	
schouder	versierd	met	twaalf	facetten.	De	mond	kon	gesloten	worden	met	een	
schroefdop.	Waarschijnlijk	zat	hier	een	druppelmond	op	bevestigd	en	was	de	
vloeistof	in	de	fles	van	huishoudelijke	of	medicinale	aard.
De conservenpot is op de bodem gemerkt met een vis. De pot kon gesloten 
worden	met	een	felssluiting,	waarbij	een	metalen	plaat	met	rubberafdichting,	
waarmee	de	mond	werd	afgedekt,	met	een	blikken	band	op	zijn	plaats	werd	
gehouden.
Shippam’s	is	een	bekend	Engels	merk	van	ingeblikt	vlees,	vis	en	andere	
etenswaren. De geschiedenis van Shippam’s gaat terug tot in de 18e eeuw, als 
Shipston	Shippam	een	kruidenierszaak	opent	in	Chichester.	In	de	tweede	helft	
van de 19e eeuw komt er een slagerij bij. In 1894 begint Shippam’s ingeblikt 
vlees	en	vis	te	verkopen.	Shippam’s	is	in	de	jaren	voorafgaand	aan	de	Eerste	
Wereldoorlog	hofleverancier	van	het	Britse	leger.	Het	tonvormige	potje	
Shippam’s	dat	in	Venlo	is	gevonden,	is	karakteristiek	voor	de	jaren	20	en	blijft	
tot ver in de jaren ‘50 van de 20e eeuw in gebruik.133	In	Nederland	heeft	het	
merk blijkbaar geen voet aan de grond weten te krijgen. In het digitale 

133  Diverse internetbronnen  
  zijn geraadpleegd d.d.  
  5 juli 2017: Market Lavington  
  Museum (museum blog),  
  Sussex History Forum en  
  Caroline’s Miscellany.
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krantenarchief	Delpher	zijn	twee	advertenties	van	het	merk	teruggevonden	
in kranten uit 1909 en 1912.134 Het potje zal met de Britten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn meegekomen. 

Afb. 5.22 Een flesje (vnr. 66), een 

potje Shippam’s (vnr. 65) en een 

conservenpot (vnr. 72).

Afb. 5.23 Detail van de vis op 

de bodem van de conservenpot.

Afb. 5.24 Reclames van Shippam’s 

uit 1935 en 1954.

Bron: http://www.graces-guide.

co.uk/Shippam’s.
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 6 Synthese

Het	onderzoek	aan	de	zones	1A	en	1B	heeft,	gezien	de	vraagstellingen	in	het	
PvE135,	wisselende	resultaten	opgeleverd.	Zo	zijn	er	geen	sporen	of	vondsten	
aangetroffen	uit	de	periode	van	voor	de	bouw	van	het	fort.	Hierdoor	zijn	de	
vragen	uit	het	PvE	die	betrekking	hadden	op	deze	periode	niet	beantwoordbaar.		
Het	ontbreken	van	sporen	en	vondsten	geeft	op	zich	ook	informatie	over	
bewoning en landgebruik in het onderzoeksterrein. Sporen (muren en grachten) 
en	vondsten	die	betrekking	hebben	op	het	fort	Sint	Michiel	zijn	natuurlijk	wel	
ruim	voorhanden.	Echte	verrassingen	zijn	hierbij	niet	aangetroffen.	Dit	zal	mede	
komen door de maximale ontgravingsdiepte van de gracht (tot 16.40 m +NAP), 
zodat slechts in de kijkgaten en coupes over de gracht de mogelijk vondstrijkere 
onderkant van de gracht bereikt kon worden. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat	deze	gracht	in	de	jaren	1806/1810	opnieuw	is	aangelegd	of	ten	minste	
is	opgeschoond.	Hierna	hebben	rond	en	in	het	fort	geen	krijgshandelingen	
meer	plaatsgevonden,	zodat	de	kans	op	het	aantreffen	van	relevant	
vondstmateriaal	klein	is.	Een	kleine	verrassing	was	de	vondst	van	delen	van	de	
top	van	de	vestingmuur	(zie	Afb.	4.7).	Deze	zijn	bij	de	afbraak	van	het	fort	in	
de openliggende gracht beland en daarna met het zand van de voormalige 
wal	afgedekt	geraakt.	Het	verdere	vondstmateriaal	bestaat	uit	(scherven	van)	
kanons-	en	mortierkogels,	musketkogels	en	een	verdwaalde	bajonet	(zie	Afb.	
5.12).
In werkput 99 werd de watertoevoer voor de gracht teruggevonden. Deze was 
al tijdens de vooronderzoeken ontdekt en als zodanig geïnterpreteerd.136 De 
aanleg dateert mogelijk uit de periode rond 1825, maar dit is niet met zekerheid 
te zeggen. Het deel waar de overkluizing in de gracht zou moeten uitmonden 
ontbreekt.
Uit	periode	dat	de	kazerne	heeft	gefunctioneerd	(1913-2003)	zijn	een	groot	
aantal	sporen,	en	in	mindere	mate,	vondsten	aanwezig.	Eén	van	de	(reeks	van)	
structuren	die	sporen	heeft	nagelaten	is	de	stormbaan.	Er	was	van	te	voren	niet	
ingeschat dat ook de voormalige stormbaan veel sporen zou hebben nagelaten. 
Op	veel	oude	kaarten	van	de	kazerne	wordt	hij	niet	eens	afgebeeld,	en	ook	
foto’s	zijn	schaars.	Toen	in	werkput	85	dan	ook	drie	standgreppels	werden	
aangetroffen,	werd	in	eerste	instantie	gedacht	aan	de	fundering	van	een	houten	
barak.	Deze	fundering	oversneed	de	ravelijnsgracht	en	werd	zelf	oversneden	
door	een	kuil	met	daarin	bouwafval	van	de	kazerne.	De	interpretatie	als	
bouwloods	voor	de	afbraak	van	het	fort	(vanaf	1870)	of	de	bouw	van	de	
kazerne (1910-1913) lag voor de hand. Nadere onderzoek wees echter in de 
richting van de voormalige stormbaan, waarbij ook in andere werkputten resten 
van deze stormbaan aanwezig bleken te zijn. De stormbaan besloeg namelijk 
een smalle strook evenwijdig aan de spoorlijn. Daarnaast lijken er nog sporen 
van	de	stormbaan	voor	te	komen	buiten	de	officieel	op	de	(naoorlogse)	kaarten	
aangegeven zone. Deze zullen vermoedelijk toebehoren aan een oudere 
variant, mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog.

135  Hessing et al. 2016.
136		Van	de	Graaf	2014.
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Buiten	de	stormbaan	zijn	ook	nog	sporen	aangetroffen	van	een	voormalig	
logiesgebouw en schuilkelders uit de Tweede Wereldoorlog. Van beide was de 
aanwezigheid	bekend	van	kaarten	en	foto’s,	maar	de	mate	van	conservatie	was	
onbekend. Van het logiesgebouw, waarvan in 2012/2013 al het zuidoostelijke 
deel was opgegraven, was nog een groot deel van de noordelijke lange gevel 
bewaard gebleven. De westelijke zijgevel was verdwenen door de aanleg van 
een riool. Gelukkig was de noordwestelijke hoek bewaard gebleven, zodat de 
afmetingen	van	het	gebouw	duidelijk	zijn.	Uit	het	vooronderzoek	kwam	naar	
voren dat op het kazerneterrein diverse schuilkelders zijn aangelegd tijdens 
de	Tweede	Wereldoorlog.	Het	onderzoek	van	Archeodienst	heeft	de	twee	
schuilkelders achter gebouw C blootgelegd. Deze zijn echter niet als zodanig 
herkend en weggeschreven (en verder niet beschreven) als een gebouw uit de 
periode 1913-1943.137 Op de vlaktekening is duidelijk te zien dat het hierbij om 
twee schuilkelders gaat. De tijdens het onderhavige BAAC onderzoek zijn de 
twee schuilkelders achter gebouw B blootgelegd. Van deze schuilkelders was 
nog maximaal 50 cm opgaand muurwerk bewaard gebleven. Beide kelders zijn 
tijdens de bombardementen van eind 1944 zwaar beschadigd geraakt en al vrij 
snel na de oorlog verwijderd. Van de overige schuilkelders op het kazerneterrein 
is bekend dat deze deels tot in de jaren ’70 aanwezig zijn geweest.

Gezien	de	resultaten	van	de	vorige	opgravingen	op	het	terrein	is	er	relatief	
weinig	vondstmateriaal	aangetroffen.	Dit	ligt	enerzijds	aan	het	ontbreken	
van kansrijke vondstlocaties, zoals de opgeblazen huizen aan de Brugstraat, 
anderzijds aan de aanwezigheid van de gracht. De kans op vondsten uit het 
wallichaam, waarmee de gracht is gedempt, is gering. Slechts in de buitenste 
schil	van	de	wal	kunnen	vondsten	aanwezig	zijn,	wat	maar	een	relatief	klein	
deel van het totale wallichaam uitmaakt. Daarnaast is de bodem van de gracht 
op slechts een beperkt aantal plaatsen aangesneden. Desondanks zijn er wel 
relatief	veel	metaalvondsten	verzameld.	Dit	is	vanwege	het	feit	dat	er	zowel	bij

Afb. 6.1 Sfeeropname van 

de monstername van de 

uitstekende balken in de 

fundering van de muur.

137		Van	de	Graaf	2014,	117.
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het	explosieven-	als	het	archeologische	onderzoek	intensief	gebruik	gemaakt	
wordt van metaaldetectoren. Menige archeologische vondst is dan ook 
aangetroffen	bij	het	explosievenonderzoek,	andersom	kwam	ook	wel	eens	
voor. De vondst van een 500 ponder kwam, gezien de vondstlocatie, als een 
verrassing.	Een	dergelijke	vondst	werd	eerder	meer	naar	het	oosten	toe	
verwacht.	Een	grote	vertraging	heeft	deze	vondst	niet	veroorzaakt,	de	volgorde	
van werken kon worden aangepast.

De	resultaten	van	de	materiaalspecialisten	laten	wat	betreft	het	
jaarringonderzoek zien dat ook nu weer een kapdatum voor de balken in de 
fundering	van	de	muur	ligt	in	de	jaren	1806/07.	Het	is	vrijwel	zeker	dat	de	
muur	rond	het	fort	tijdens	de	jaren	1806-1810	in	één	keer	is	opgetrokken.	De	
aanwezige bouwnaad (grens “netjes”/ “ruw”) lijkt vooralsnog geen langdurige 
bouwstop weer te geven. De aan de buitenkant van de muur aanwezige naden 
en verschillende types baksteen zijn het resultaat van herstellingen uit de loop 
van de 19e eeuw.

Hoewel er nu een groot deel van het kazerneterrein is onderzocht, zijn er nog 
steeds	tal	van	vragen	die	nog	niet	beantwoord	zijn.	Dit	komt	mede	door	het	feit	
dat de diverse onderzoeken zich vooral concentreerden op het gebied buiten de 
fortmuren.	De	periode	dat	het	fort	in	gebruik	was	is	hiermee	onderbelicht.	Er	is	
nog	weinig	kennis	beschikbaar	over	het	dagelijkse	leven	in	het	fort,	het	gebruik	
van	de	gebouwen	binnen	het	fort	en	de	bouw,	verbouw	en	afbraak	van	deze	
gebouwen.
Een	andere	onderbelichte	periode	is	de	tijd	van	de	Tweede	Wereldoorlog	en	
de tijd net daarna. Het is nog steeds niet duidelijk welke Duitse troepen er in 
de oorlog gebruik hebben gemaakt van de kazerne. Dit is ook het geval met 
de	periode	na	de	bevrijding.	Achtergelaten	afval	doet	veronderstellen	dat	de	
geallieerden de kazerne een tijd hebben benut, al dan niet gelijktijdig met 
Duitse mijnenruimers.
Verder	archeologisch	en	archiefonderzoek	kan	mogelijk	meer	duidelijkheid	
brengen	ten	aanzien	van	deze	gebruiksfases	van	het	fort	en	de	kazerne.
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Algemeen:

1.  Wat zijn de begin- en einddatering van de onderscheiden vindplaatsen?
Er	zijn	vijf	duidelijke	(delen	van)	vindplaatsen	te	onderscheiden.	Van	vindplaats	7,	het	
fort,	zijn	grachten	en	muren	aangetroffen.	De	bouw	van	het	fort	begint	in	1641,	de	
laatste resten verdwijnen pas na de Tweede Wereldoorlog. Wanneer de 19e eeuwse 
overkluizing (vindplaats 8) in onbruik raakt, is niet duidelijk, maar mogelijk bij het 
dempen van de gracht. De overige vindplaatsen horen bij de kazerne (vindplaats 10). 
Dit	betreft	de	stormbaan	(1913	tot	2003),	een	logiesgebouw	(1918	tot1946?)	en	twee	
schuilkelders (1941-1945).

2.  Wat zijn de ligging, omvang en het karakter van de verschillende vindplaatsen?
De	ligging	van	het	fort	mag	bekend	geacht	worden.	De	bakstenen	overkluizing	ligt	in	
werkput 99, in het noordwesten van het onderzoeksgebied. De stormbaan ligt parallel 
aan de spoorlijn, het logiesgebouw ligt ten zuidwesten van loods S. De schuilkelders 
tenslotte lagen ten zuidwesten van gebouw B.

3.  Heeft erosie van de aangetroffen archeologische resten (onderverdeeld naar   
 vindplaats) plaatsgevonden? Zo ja, hoe en wanneer?
Alle	vindplaatsen	zijn	in	het	verleden	beschadigd	door	afbraak	en	sloop.	Het	fort	en	de	
schuilkelders zijn tevens door bominslagen beschadigd.

4.  Welke vondstcategorieën zijn per vindplaats aangetroffen en wat is hun datering?
Er	is,	op	metalen	voorwerpen	na,	vrij	weinig	vondstmateriaal	aangetroffen.	Het	meeste	
vondstmateriaal	is	gevonden	in	en	nabij	de	schuilkelders.	Het	betreft	hier	vondsten	uit	
het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast hebben ook de grachten van het 
fort	nog	wat	materiaal	prijsgegeven.	De	mortierscherven	en	musketkogels	duiden	op	
belegeringen en strijd. 

5.  Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw binnen het
 onderzoeksgebied en komt die overeen met de resultaten uit de eerdere  inven-
 tariserende onderzoeken?
De	bodemopbouw	komt	overeen	met	wat	is	vastgesteld	bij	de	verschillende	vooraf-
gaande	onderzoeken.	Voor	een	samenvatting	zie	paragraaf	2.1.

6.  Welke mogelijkheden zijn er per vindplaats voor het specifiek dateren van sporen
 en structuren met behulp van natuurwetenschappelijke technieken als dendro-
 chronologie, OSL en C-14?
Voor	vindplaats	7,	het	fort,	is	gebruik	gemaakt	van	dendrochronologie.	Hieruit	komt	
naar	voren	dat	de	balken	van	de	fundering	van	de	muur	in	de	herfst	of	winter	van	
1806/1807 zijn gekapt. Voor de overige vindplaatsen volstaan de historische bronnen 
ter datering.

7.  Welke mogelijkheden zijn er voor ecologisch en botanisch onderzoek en welke   
 bijdrage kan dit onderzoek leveren aan de reconstructie van het landschap en de   
 voedseleconomie van ieder onderscheiden vindplaats en archeologische periode?

Bijlage 1 Beantwoording onderzoeksvragen
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Gezien de gesteldheid van de ondergrond en de aard van de sporen is ecologisch en 
botanisch	onderzoek	weinig	zinvol.	Zelfs	de	kansrijke	gracht	heeft	periodiek	droog	
gestaan, waardoor ecologische en botanische resten slecht bewaard zullen zijn.

Vindplaats 1:
8.  Wat is de aard van vindplaats 1, is er sprake van een nederzetting?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

9.  Kunnen de sporen van vindplaats 1 nader gedateerd worden?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

10.  Beperken de sporen van vindplaats 1 zich tot een strook van 30-40 m aan weers-
zijden van een (Romeinse) weg of bevinden ze zich ook elders in het plangebied?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

11.  Bestaat er verband tussen vindplaats 1 en de weg van vindplaats 4 of heeft   
vindplaats 1 niets met de weg te maken?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

Vindplaats 3:
12.  Kunnen de sporen van vindplaats 3 nader gedateerd worden?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

13.  Kan er een fasering aangetoond worden en zo ja, hoe ziet die eruit?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

14.  Kan er continuïteit vanuit de ijzertijd worden aangetoond?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

15.  Kan er continuïteit naar de vroege middeleeuwen worden aangetoond?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

16.  Hangt de vindplaats samen met de (Romeinse) weg (vindplaats 4)?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

17.  Zijn er aanwijzingen dat de vindplaats met Blariacum geïdentificeerd kan worden?
Zo ja, welke en hoeveel waarde kan aan deze aanwijzingen worden toegeschreven?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

18.  Zijn er aanwijzingen voor de ligging van de noord-zuid verlopende Romeinse
 hoofdweg van Tongeren naar Nijmegen of een andere noord-zuid verlopende weg?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

Vindplaats 4:
19.  Welke Romeinse sporen en structuren zijn aangetroffen?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.
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20.  Waar kan een Romeinse weg binnen het plangebied aangetoond worden?   
 Zo ja, wat zijn het exacte verloop en de verschijningsvorm van die weg (verhard, 
 onverhard, breedte, greppels)?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

21.  Zijn er concrete aanwijzingen dat een van de wegen het verlengde van de in   
 Raaijweide aangetroffen grindweg vormt?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

22.  Zijn er langs de wegen begeleidende structuren (bijv. graven of bewonings-
 sporen) of ander (los) vondstmateriaal aanwezig? Zo ja, wat is hun datering?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

23.  Wat is het verband tussen vindplaats 4 en vindplaatsen 1 en 3?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

24.  Kan de gebruiksperiode van de wegen en andere sporen exacter begrensd worden  
 dan tot nu toe het geval was?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

25.  Kunnen de nederzettingssporen begrensd worden in tijd en plaats.
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

26.  Welke bijdrage kunnen de Romeinse sporen en vondsten leveren aan de  geschiede-
 nis van Venlo.
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

27.  Wat kunnen de Romeinse vondsten zeggen over de grootte, verspreiding,   
 tijdsspanne en aard van de Romeinse bewoning?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

28.  Wat kan gezegd worden over de Romeinse bewoning in de 3de en 4de eeuw?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

29.  Welke aanwijzingen zijn er voor bewoning continuïteit tot in de Merovingische
 (en Karolingische) tijd.
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

Vindplaats 6:
30.  Kan aan de hand van de haardkuilen en eventuele andere sporen geconcludeerd 
 worden waar de kampementen van de fortbouwers lagen, m.a.w. geef een zo exact  
 mogelijke datering en positie binnen de verticale en horizontale stratigrafie van   
 vindplaats 7.
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

31.  Welke argumenten kunnen worden gegeven dat deze sporen inderdaad zijn
 te associëren met de aanlegfase van het fort? 
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.
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32.  Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden in welke 
 volgorde het fort is aangelegd? Is er sprake van een in eerste aanleg aarden wal
 die later (na 1650) geheel of gedeeltelijk is versteend of was het fort in eerste
 aanleg al voorzien van delen die in steen waren uitgevoerd?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

33.  Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden  hoeveel
 manschappen ingezet zijn voor de bouw van het fort?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

34.  Kan aan de hand van de sporen en vondsten iets gezegd worden over de achter-
 grond en herkomst van de bouwploeg?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

35.  Kan aan de hand van de sporen van vindplaats 6 geconcludeerd worden  waar 
 leidinggevende personen gehuisvest waren?
Deze	vindplaats	is	bij	het	onderhavige	onderzoek	niet	aangetroffen.

Vindplaats 7:
36.  Wat is het exacte verloop van de bakstenen vestingmuur en bijbehorende gracht?
Het	exacte	verloop	is	te	zien	op	de	alle-sporen-kaart.	Naast	de	hoofdgracht	is	ook	een	
ravelijnsgracht	aangetroffen.

37.  Welke zijn de aanwijzingen voor een aarden(wal)fase voorafgaand aan de bouw 
 van het muurwerk?
In de coupe over de gracht is te zien dat de onderste grachtlagen worden doorsneden 
door	de	insteek	van	de	muur.	Daarnaast	is	er	in	één	grachtdoorsnede	nog	een	restantje	
van de wal aanwezig.

38.  Wanneer heeft het fort zijn eerste bakstenen muren gekregen. Zijn hiervan binnen 
 het onderzoeksgebied nog resten bewaard en waar bevinden deze zich?
Hoewel de historische gegevens melding maken van een mogelijke verstening rond 
1730,	is	hiervan	archeologisch	geen	enkel	bewijs	te	vinden.	Alle	aangetroffen	fortmuren,	
de	binnenbebouwing	uitgezonderd,	zijn	gefundeerd	op	balken	die	gekapt	zijn	in	de	
jaren 1806/1807. Mochten er voordien al muren aanwezig zijn geweest, dan zullen de 
Fransen deze grondig hebben opgeruimd. Mogelijk zijn de stenen hergebruikt. Wat 
dan	echter	mist	is	de	grote	hoeveelheid	mortel,	die	na	het	afbikken	van	deze	stenen	
achterblijft.

39.  Zijn er een of meerdere faseringen af te lezen aan het muurwerk en zo ja, hoeveel 
 bouwfasen zijn te herkennen en hoe zijn deze te dateren?
Zoals	ook	al	tijdens	de	voorafgaande	onderzoeken	duidelijk	werd	zijn	er	in	feite	twee	
bouwfasen,	een	“nette”	en	een	“slordige”.	Ondertussen	is	wel	duidelijk	geworden	dat	
deze	beide	Frans	zijn.	Hoeveel	tijd	er	tussen	de	beide	fases	zit	is	onduidelijk,	mogelijk	
gaat	het	slechts	om	een	winterstop.	Wat	aan	de	buitenkant	af	te	lezen	valt	zijn	de	
diverse	herstellingsfases.	Vooral	in	de	winter	wilde	het	nogal	eens	gebeuren	dat	de	muur	
door	vorst	of	zelfs	kruiend	ijs	werd	beschadigd.	Uit	de	Staatscourant	komt	naar	voren	
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dat gedurende de 19e	eeuw	telkens	aanbestedingen	worden	uitgeschreven	om	het	fort	
te herstellen.138

Afb. B1 Muurdeel C bij gebouw D. Rechtsonder een latere reparatie met afwijkende stenen.

40.  Zijn de verschillende bouwfasen te koppelen aan historisch bekende gebeurte-
  nissen, of archiefstukken?
Zoals de stand van zaken nu is lijken alle bouwactiviteiten te correleren met de Franse 
bouwtekeningen uit de jaren 1806-1810.

41.  Vertoont het muurwerk tekenen van oorlogshandelingen en zo ja, wanneer   
  kunnen deze gedateerd worden?
Er	zijn	slechts	de	sporen	van	de	bombardementen	uit	de	Tweede	Wereldoorlog	
zichtbaar.	Dit	is	niet	verwonderlijk,	gezien	het	feit	dat	de	muren	pas	op	hun	vroegst	in	
1806 kunnen zijn opgetrokken. De Belgische bezetting van 1830-1839 ging immers niet 
met krijgshandelingen gepaard.

42.  Hoe zijn verschillen in de conserveringstoestand van het muurwerk te verklaren? In
  het noorden van het fort is bijvoorbeeld de buitenschil vaak afgebrokkeld, terwijl 
  deze in het zuiden nog ongeschonden bewaard is.
Ook in het onderhavige onderzoek is de muur verschillend geconserveerd. Dit 
hangt samen met de mate van sloop en de blootstelling aan de elementen. Zo is de 
binnenzijde van de muur, waar zand tegen aan lag, beter geconserveerd dan de aan 

138  Van der Weerden 2015, 49.
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weer en wind blootgestelde buitenzijde. Daarnaast zijn er in en over de muur kabels, 
leidingen	en	riolen	gelegd,	wat	de	muur	niet	ten	goede	kwam.	In	werkput	95	was	zelfs	
een grote olietank aanwezig, waardoor de muur tot op grotere diepte gesloopt was dan 
elders.

Afb. B2 De in werkput 95 aanwezige olietank.

43.  Welke nieuwe informatie valt uit het aangetroffen muurwerk te halen over   
  de bouwwijze?
Het	bij	deze	campagne	blootgelegde	muurwerk	heeft	enkele	brokken	van	de	bovenkant	
van de muur opgeleverd. Hierdoor weten we dat de bovenzijde bepleisterd was, een 
anderhalf-steens	rollaag	had	en	zich	op	het	hoekpunt	een	natuurstenen	bouwelement	
bevond.

44.  Welke delen van de muren (en de rest van het fort ) zijn ingrijpend verbouwd en   
  waarom?
Er	zijn	geen	aanwijzingen	voor	ingrijpende	verbouwingen.

45.  Welke aanwijzingen zijn er voor de vorm en lay-out van de eerste bouwfase van het  
  fort, waar wijken deze af van de napoleontische bouwfase, die het meest bepalend  
  is geweest voor de huidige overlevering?
Afwijkend	van	het	fort	zoals	dat	in	het	begin	van	de	19e eeuw opnieuw vorm werd 
gegeven is de aanwezigheid van een ravelijnsgracht. Deze stamt hoogstwaarschijnlijk uit 
het einde van de 17e eeuw en is met de verbouwing door de Fransen gedempt.
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46.  Waar kunnen de houten funderingen via dendrochronologisch onderzoek een  
 bijdrage leveren aan een preciezere datering van de verschillende bouwfasen?   
 Hierbij moet vooral gelet worden op een eventueel afwijkende datering van balken  
 aan de binnenzijde en buitenzijde van de vestingmuur, en indien mogelijk van   
 balken uit de kern van de fundering?
Tot	nu	toe	lijken	alle	balken	eenzelfde	ouderdom	te	hebben.	Monsters	nemen	uit	de	
kern	van	de	fundering	lijkt	onhaalbaar	en	zinloos,	de	balken	lijken	van	binnen	naar	
buiten door te lopen.

47. Valt op basis van houtdeterminatie en dendrochronologie, van het gebruikte 
 constructiehout in de funderingen en het gebruikte baksteen of natuursteen van 
 muur en eventuele gebouwen iets te zeggen over de herkomst en toelevering van 
 bouwmateriaal tijdens de belangrijkste bouwfasen?
Het lijkt er op dat er bij de balken sprake is van snel-gegroeide eik, mogelijk van lokale 
of	regionale	herkomst.	De	benodigde	bakstenen	zijn	waarschijnlijk	op	Raaijweide	
gebakken,	in	de	daar	aangetroffen	veldovens.

48.  Op enig moment is de hoek van de flanken veranderd van loodrecht naar schuin.  
 Zijn hier overblijfselen van? Wanneer is dit gebeurd?
Deze verandering is archeologisch nog niet aangetoond.

49.  Wanneer zijn de aarden wallen bekleed met een vestingmuur en welke andere   
 veranderingen zijn er aan het fort aangebracht en wanneer?
De vestingmuur lijkt op zijn vroegst uit 1806/1807 te dateren. Hierbij is ook de 
ravelijnsgracht	gedempt	en	is	de	hoofdgracht	opgeschoond.

50.  Op welke plaatsen is er sprake geweest van toepassing van hardstenen elementen of  
 toevoegingen?
Door de vondst van de bovenkant van de muur weten we dat op de schouderknik van 
de bastions een natuurstenen bouwelement zat. In de gracht zijn verder enige ruwe 
natuurstenen	blokken	gevonden,	waarvan	de	functie	en	herkomst	onduidelijk	zijn.

51.  Welke overeenkomsten en afwijkingen vertonen de nieuw opgegraven muurdelen  
 met de delen die al eerder opgegraven zijn?
De	nu	(soms	opnieuw)	vrijgelegde	muurdelen	wijken	niet	af	van	de	al	eerder	vrijgelegde	
delen.

52.  Zijn er wetmatigheden in de bouwfasen van het fort te ontdekken?
Er	is	eerder	sprake	van	één	hoofdfase.	Deze	is	bij	alle	muurdelen	op	te	splitsen	in	een	
“nette”	en	“slordige”	subfase.

53.  Zijn er nog concrete overblijfselen of andere aanwijzingen voor het slopen en weer  
 oprichten van het oostelijke front aan de Maaszijde?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	niet	plaatsgevonden	aan	die	zijde	van	het	fort.
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54.  Welke mogelijkheden biedt het onderzoek van de grachtvullingen om de platte-
 grond van het fort in de verschillende bouwfasen vast te stellen?
De	plattegrond	van	het	fort	lijkt	niet	ingrijpend	veranderd	te	zijn.

55.  Is er sprake geweest van een binnenmuur of beschoeiing aan de binnenkant van de  
 wal en zo ja, uit welke bouwfasen stamt die?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	zich	beperkt	tot	de	buitenzijde	van	het	fort.

56.  Zijn er aanwijzingen voor de wijze van landmeten bij de aanleg van het fort en de  
 verschillende bouwfasen?
Hiervoor zijn geen aanwijzingen teruggevonden.

57. Is er een verklaring voor de afwijkende steunberen in het noorden van werkput 42  
 bij de punt van bastion 5?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	niet	plaatsgevonden	aan	die	zijde	van	het	fort.

58. Zijn er overblijfselen van bruggen over de buitengracht(en) bewaard, zo ja hoe   
 waren deze geconstrueerd en wat is de datering?
Er	zijn	geen	sporen	van	bruggen	over	de	buitengracht	aangetroffen.

59. Bevatte elke courtine een poterne en zo ja hoe waren deze geconstrueerd en wat is  
 de datering?
Er	zou	een	poterne	onder	gebouw	D	aanwezig	kunnen	zijn.	Gebouw	D	was	echter	ten	
tijde van het onderzoek nog niet gesloopt.

60. Zijn de poternes bouwkundig vergelijkbaar of vertonen ze afwijkingen ten opzichte  
 van elkaar?
Zie het antwoord op de vorige vraag.

61. Zijn er overblijfselen van de escarp en contrescarp en zo ja, hoe zien die eruit en wat  
 zijn de dateringen?
Hiervan	zijn	tijdens	het	onderzoek	geen	resten	aangetroffen.

62. In werkput 36 lijkt een stuk van de gracht langs de vestingmuur afgedamd te zijn   
 geweest. Is dit op meer plaatsen het geval?
Het lijkt er sterk op dat de ravelijnsgracht op een gegeven moment eveneens is 
afgedamd.	Of	dit	direct	voor	demping	is	gebeurt	is	niet	geheel	duidelijk.

63. Wat waren de exacte afmetingen van de grachten in de loop van de tijd? Welke   
 verschillende fasen kunnen worden vastgesteld met bijbehorende datering?
Het	onderzoek	aan	het	fort	en	de	grachten	wordt	behandeld	in	paragraaf	4.1.

64. Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen een bijdrage leveren aan de   
 datering van de verschillende aanleg- en gebruiksfasen van de gracht?
Er	zijn	nauwelijks	vondsten	aangetroffen	tijdens	het	onderhavige	onderzoek.	Deze	
dragen in dit geval niet veel bij tot de datering.
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65.  Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen of elders binnen het onderzoeks- 
 gebied informatie leveren over oorlogshandelingen of gebruik van het fort?
Er	zijn	geen	vondsten	in	de	onderste	grachtvulling	aangetroffen	die	wijzen	op	
oorlogshandelingen.

66.  Kunnen vondsten uit de onderste grachtvullingen of elders binnen het onderzoeks-
 gebied iets zeggen over de aard en nationaliteit van de bezetting van het fort?
Er	zijn	geen	vondsten	in	de	onderste	grachtvulling	aangetroffen	die	wijzen	op	een	
bepaalde nationaliteit.

67.  Hoe zag de binnenbebouwing eruit? Tot welke type gebouwen kunnen de aange-
 troffen resten worden gerekend en komt dit overeen met historische kaarten?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	zich	beperkt	tot	de	buitenzijde	van	het	fort.

68.  Hoe zag het kruitmagazijn eruit? Komt dit overeen met reeds bekende gegevens   
 van  het fort of van vergelijkbare locaties elders?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	zich	beperkt	tot	de	buitenzijde	van	het	fort.

69.  Waar kan de kruittoren worden gelokaliseerd en hoe zag deze er uit.
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	zich	beperkt	tot	de	buitenzijde	van	het	fort.

70.  Waar lag de kapel en hoe zag deze er uit.
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	zich	beperkt	tot	de	buitenzijde	van	het	fort.

71.  Welke menselijke resten zijn in en rondom het fort gevonden en wat vertellen deze
 resten over de bemensing van het fort in de loop der eeuwen. Is iets te zeggen over  
 lengte, gezondheid, herkomst, ziekte, oorzaak van overlijden ect van de menselijke  
 resten.
Er	zijn	tijdens	het	onderhavige	onderzoek	geen	menselijke	resten	aangetroffen.

72.  Waar lagen de waterputten en waren deze gelijktijdig in dienst? Hoe zagen ze er  
 uit?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	zich	beperkt	tot	de	buitenzijde	van	het	fort.

73.  Waren er een of meer waterpompen aanwezig in het fort?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	zich	beperkt	tot	de	buitenzijde	van	het	fort.

74.  Zijn er restanten van andere structuren (beschoeiingen, palen, bruggen, andere   
 pompen, enz.) in de grachten aanwezig?
Er	zijn	in	de	grachten	geen	sporen	aangetroffen	van	structuren.	Hierbij	moet	worden	
opgemerkt dat slechts op een beperkt aantal plaatsen de onderkant van de gracht is 
bereikt.

75.  Is iets te zeggen over het uiterlijk van de tuinen in het fort en de beplanting? Zijn er  
 planten te identificeren?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	zich	beperkt	tot	de	buitenzijde	van	het	fort.
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76.  Waarmee waren glacis, bedekte weg, taluds, grachten en andere werken van het  
 fort mee bekleed (soorten planten en of andere bekleding). Welke veranderingen  
 deden zich in de loop der eeuwen aan?
Gezien de lage grondwaterspiegel blijven botanische resten slecht bewaard. Het is niet 
met	zekerheid	te	zeggen	of	deze	vraag	beantwoord	kan	worden	door	archeologisch	
onderzoek.

77. Zijn er op het binnenterrein en/of op andere plekken binnen en buiten het fort   
 overblijfselen van oorlogshandelingen te vinden? (bijvoorbeeld van belegering,   
 loopgraven, munitie, etc).
Er	zijn	in	de	grachten	munitie,	wapenonderdelen	en	uitrustingsstukken	aangetroffen	die	
mogelijk wijzen op oorlogshandelingen. Voor de periode vóór de Tweede Wereldoorlog 
zijn alleen de mortierscherven met zekerheid toe te schrijven aan beschietingen, zoals 
die zijn uitgevoerd in 1702 en 1793. Al het andere materiaal kan ook het gevolg zijn van 
oefeningen	tijdens	het	gebruik	van	het	fort.	Voor	de	Tweede	Wereldoorlog	is	dit	min	of	
meer	hetzelfde	verhaal.	Slechts	de	bomkraters	en	bom/granaatscherven	wijzen	direct	op	
oorlogshandelingen.

78.  Zijn er knekelkuilen? Hoe zijn de knekelkuilen die gevonden zijn te verklaren?   
 Gaat het om gevallen soldaten? Wat zijn de overlijdens oorzaken? Waarom zijn de  
 skeletten herbegraven? Zijn er nog meer knekelkuilen of grafvelden aanwezig?
Er	zijn	tijdens	het	onderhavige	onderzoek	geen	menselijke	resten	aangetroffen.

79.  Wat zijn de herkomst, leeftijd en geslacht van de aangetroffen skeletten en welke
 anomalieën zijn op de botresten aanwezig (ziekten, slijtage, genezen verwon-
 dingen, niet geheelde (oorlog) verwondingen)?
Er	zijn	tijdens	het	onderhavige	onderzoek	geen	menselijke	resten	aangetroffen.

80.  Welke historische archieven en bronnen kunnen nog informatie leveren over  
 fort St Michiel welke een bijdrage kunnen leveren aan de reconstructie van en de
 geschiedschrijving over Fort St. Michiel, haar voorgangers en de (militaire)   
 geschiedenis van het onderzoeksgebied?
Er	zijn	ongetwijfeld	nog	archieven	die	informatie	bezitten	over	fort	Sint	Michiel	in	
bijvoorbeeld	Frankrijk	of	Spanje.	Uit	diverse	vooronderzoeken	komt	naar	voren	dat	deze	
archieven	slecht	ontsloten	zijn,	waardoor	het	vrijwel	onmogelijk	is	om	te	achterhalen	of	
er	überhaupt	informatie	aanwezig	is,	laat	staan	dat	men	weet	wat	voor	informatie	dit	
kan zijn.

81.  Met welke forten kan Fort St Michiel in de loop der eeuwen vergeleken worden?
Het	bouwen	van	forten	is	aan	veranderingen	onderhevig	geweest.	Elk	fort	werd	naar	
de ten tijde van de bouw militair-technische mogelijkheden en eisen gebouwd. Fort Sint 
Michiel	lijkt	twee	belangrijke	hoofdbouwfases	gehad	te	hebben	en	diverse	aanpassingen	
hierop.	De	eerste	bouwfase	ligt	in	1641-1643.	Er	wordt	dan	door	de	Spanjaarden	een	
vijfpuntig	aarden	fort	opgericht.	Aangezien	Spanje	op	dat	moment	een	wereldrijk	was,	
zullen op diverse plaatsen van de wereld (zoals bijvoorbeeld Zuid-Amerika en Azië) 
dergelijk	forten	zijn	gebouwd.	In	de	periode	1806-1810	wordt	het	fort	herbouwd	door	
de Fransen. Ook deze hebben op dat moment een wereldrijk opgebouwd. Vergelijkbare 
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stenen	forten	zullen	dan	ook	verspreidt	over	de	aardbol	voorkomen.	Elk	fort	heeft	
echter een eigen, unieke geschiedenis.

82.  Welke bijdrage kunnen de opgegraven delen van het fort en de vondsten uit de 
 bestaanstijd van het fort leveren aan het Verhaal van Venlo?
Er	zijn	nog	veel	lege	stukken	in	de	geschiedenis	van	het	fort	en	daarmee	onlosmakelijk	
verbonden ook Venlo. De hoogtepunten, zoals belegeringen en veroveringen, zijn vaak 
uitputtend beschreven. Wat ontbreekt zijn meestal de beschrijvingen van het dagelijks 
gebruik. Welke troepen er lagen en wat voor activiteiten die ontplooiden is vaak 
onderbelicht.

83.  Zijn er gesloten contexten van oorlogserfgoed, en zo ja waar bestaan deze uit.
Er	zijn	geen	gesloten	contexten	van	oorlogserfgoed	uit	de	fort-periode	aangetroffen.

Vindplaats 8:
84.  Wat zijn de exacte ligging en opbouw van het bakstenen riool uit de 19e eeuw?  
 Kan het riool nauwkeuriger worden gedateerd op basis van constructie en/of   
 aanwezig vondstmateriaal?
De	bakstenen	overkluizing	wordt	besproken	in	paragraaf	4.2.	Er	is	geen	vondstmateriaal	
aangetroffen	dat	iets	meer	kan	zeggen	over	een	mogelijke	datering.

85.  Is sprake van hergebruik van het riool als overkluisde beek om de gracht te voeden?  
 Zo ja, wanneer was sprake van deze gewijzigde functie?
Gezien de ligging gaat het hierbij inderdaad om de watertoevoer voor de gracht, zoals 
beschreven in het rapport van Archeodienst.139	Een	functie	als	riool	is	onwaarschijnlijk,	
gezien het ontbreken van bebouwing.

WOII
86.  Welke sporen uit WOII worden aangetroffen? Kunnen betreffende sporen gelinkt  
 worden aan historische gebeurtenissen en/of bombardementen (mei 1940, najaar  
 1944 etc)?
Naast	enkele	bomkraters	zijn	de	twee	aangetroffen	schuilkelders	de	belangrijkste	
getuigen van de Tweede Wereldoorlog. Deze schuilkelders zijn vermoedelijk in 1941 
gebouwd,	gezien	het	feit	dat	rond	die	tijd	op	alle	Nederlandse	kazernes	schuilkelders	
verschenen. De Duitsers waren er niet in geslaagd de luchtoorlog in hun voordeel 
te beslissen kwamen tot de ontdekking dat militaire objecten wel eens door de 
geallieerden gebombardeerd konden worden. De schuilkelders konden dan als 
onderkomen	dienen,	maar	boden	zeker	geen	bescherming	tegen	directe	bomtreffers.	
Aangezien beide schuilkelders beschadigd zijn door bominslagen kunnen ze gekoppeld 
worden aan de bombardementen van oktober/november 1944. Het aanwezige 
vondstmateriaal kan dan weer gekoppeld worden aan de periode direct na de 
bevrijding.

87.  Bij integrale bestudering van CE, ‘strategisch schroot’ en overige militaire objecten: 
 kunnen vondsten gekoppeld worden aan Nederlandse, Duitse en/of Geallieerde   
 activiteiten. Wat kunnen de vondsten zeggen over de troepen die voor, tijdens en na  
 WOII gelegerd waren in de kazerne of elders op het terrein?

139		Van	de	Graaf	2014,	405	e.v.
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Er	is	vondstmateriaal	aangetroffen	van	zowel	Nederlandse,	Duitse	als	geallieerde	
herkomst.	Dit	vondstmateriaal	geeft	maar	weinig	details	over	de	aanwezige	troepen.	
Helaas	is	de	Duitse	Erkennungsmarke	nog	niet	gedetermineerd,	waardoor	er	over	het	
legeronderdeel waarbij de eigenaar ingedeeld was niets te zeggen valt.

88.  Welke bijdrage kunnen de WOII vondsten leveren aan het Verhaal van Venlo?
Er	zijn	nog	kennislacunes	met	betrekking	tot	de	Tweede	Wereldoorlog,	in	het	bijzonder	
met betrekking tot de periode van de bezetting. Dat er Duitsers in de kazerne gelegerd 
waren is duidelijk, maar wie dat wanneer waren niet. Ook de relatie tussen de kazerne 
en Fliegerhorst Venlo is verre van duidelijk.

89.  Zijn er uitsluitend sporen en vondsten uit WOII met een militair karakter of zijn er  
 ook civiele elementen. Zo ja waar bestaan deze uit?
Er	zijn	geen	duidelijke	civiele	elementen	uit	de	oorlog	aangetroffen.	De	blikjes	en	flesjes	
bij de schuilkelders zijn civiel, maar gebruikt in een tijd dat slechts militairen het terrein 
bevolkten.

90.  Is bij beantwoording van voorgaande vraag sprake van collaboratie of verzet en   
 waar blijkt dat uit?
Er	zijn	geen	aanwijzingen	gevonden	voor	collaboratie	of	verzet.

91.  Zijn er sporen of vondsten die duiden op het gebruik als gevangenis tijdens WOII of  
 na december 1944?
Er	zijn	in	het	onderhavige	onderzoek	geen	sporen	van	mogelijke	(krijgs)gevangenen	
gevonden.

92.  Zijn er gesloten contexten van oorlogserfgoed en zo ja waar bestaan deze uit?
Er	is	slechts	mogelijk	één	gesloten	context	met	oorlogserfgoed.	Dit	betreft	de	kuil	
met Beaumontonderdelen in werkput 89. Het ligt evenwel voor de hand dat deze 
onderdelen al voor de Tweede Wereldoorlog in de grond zijn gekomen. Daarnaast zijn 
ook	de	resten	van	de	schuilkelders	als	min	of	meer	gesloten	context	op	te	vatten,	omdat	
deze	vrij	snel	na	afloop	van	de	oorlog	gesloopt	lijken	te	zijn.

93.  Zijn er voorbereide stellingen of ad hoc aanpassingen, waar blijkt dat uit?
Er	zijn	geen	stellingen	aangetroffen.

Bewoning begin 20ste eeuw
94.  Welke sporen en funderingen zijn toe te schrijven aan de bouw van de kazerne?
Er	zijn	geen	specifieke	sporen	toe	te	schrijven	aan	de	bouw	van	de	kazerne.

95.  Welke andere gebouwen hebben binnen onderzoeksgebied gestaan, wat was de  
 functie en wanneer zijn deze afgebroken?
In het onderzoeksgebied hebben diverse gebouwen gestaan. Deze hebben niet allemaal 
duidelijke	sporen	nagelaten.	Vaak	heeft	dit	te	maken	met	latere	verstoringen	(soms	in	
de vorm van eerder archeologisch onderzoek). 
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Afb. B3 Verdwenen en bestaande bebouwing van de kazerne in het onderzoeksgebied. In 

lichtblauw zone 1A en donkerder blauw zone 1B.
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In het westen van het onderzoeksgebied stond een wapenmagazijn (29 op de kaart). 
Dit magazijn is al direct bij de aanleg van de kazerne gebouwd. In een milieurapport 
uit	1987	wordt	melding	gemaakt	van	het	feit	dat	er	lakens,	dekens,	kasten,	stoelen	
en schoonmaakmiddelen zijn opgeslagen in gebouw T.140 Op een kaart van het 
Kazerneterrein uit 1990 staat het gebouw niet meer aangegeven.141 Van dit gebouw zijn 
slechts	sloopsporen	aangetroffen	(verstoringen	door	een	getande	bak).	Iets	verder	naar	
het oosten stond gebouw O, 98 op de kaart. Deze sporthal staat nog niet op een kaart 
uit	1966,	hoewel	er	op	25-10-1965	een	bouwvergunning	wordt	afgegeven	voor	de	bouw	
van een gymnastieklokaal. Dit gebouw lijkt in 2012 gesloopt te zijn. Restanten hiervan 
waren	in	de	ondergrond	aanwezig	in	de	vorm	van	betonnen	schroefpalen,	welke	zelfs	
door	de	voet	van	de	fortmuur	doorgedrongen	waren.	Direct	ten	westen	van	loods	S	
stond gebouw AK, 100 op de kaart. Dit magazijn voor de opslag van textiel en schoenen 
(1987) staat op de kaart van 1959 niet aangegeven, op die van 1966 al wel. Misschien 
heeft	de	bouwvergunning	van	14-04-1966	(bouw	van	een	magazijn)	betrekking	op	
dit gebouw. Dit gebouw is ook omstreeks 2012 gesloopt. Het enige restant dat dit 
gebouw	heeft	nagelaten	lijkt	de	olietank	in	werkput	96	te	zijn.	Een	verder	verdwenen	
gebouw in het onderzoeksgebied is een logiesgebouw ten zuidwesten van loods S (17 
op de kaart). Dit gebouw lijkt op de kaart al direct bij de bouw van de kazerne te zijn 
opgetrokken, maar de bouwvergunning is pas in 1918 verstrekt.142 Van dit logiesgebouw 
zijn	in	2012/2013	al	sporen	aangetroffen,	ook	nu	is	een	deel	van	de	noordelijke	muur	
aangetroffen.	
De	schuilkelders	worden	verder	behandeld	in	paragraaf	4.5.	

Molukkenkamp
96. Wat zijn de exacte ligging en lay-out van het Molukkenkamp? Kunnen de bewoners 
 van het kamp op basis van het vondstmateriaal nader worden geïdentificeerd   
 (herkomst, sociale groepen etc).
Het Molukkenkamp lag aan de overkant van de Garnizoenweg. In het onderhavige 
onderzoeksgebied	zijn	geen	sporen	of	vondsten	aangetroffen	die	wijzen	op	Molukse	
aanwezigheid.

97.  Is sprake van hergebruik van het riool als overkluisde beek om de 19e eeuwse gracht  
 te voeden? Zo ja, wanneer was sprake van deze gewijzigde functie?
Het gemetselde riool is aangelegd ten tijde van de bouw van de kazerne (1910-1913). 
Een	relatie	met	de	fortgracht	is	hierdoor	niet	aanwezig.

Koude Oorlog
98.  Zijn er gesloten contexten van modern oorlogserfgoed uit de Koude Oorlogperiode?  
 Zo ja waar bestaan deze uit?
Er	zijn	geen	duidelijke	contexten	van	modern	oorlogserfgoed	aan	te	wijzen.	Vrijwel	alle	
gebouwen en structuren die na de oorlog zijn toegevoegd zijn gesloopt.

99.  Welke bijdrage kunnen de Koude Oorlogvondsten leveren aan het verhaal van   
 Venlo?

140  Van Heur 2011, bijlage 5.
141  Bosman et al. 2012, 39.
142  Denessen et al. 2008, 18.
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De tijd van de Koude Oorlog is voor de kazerne van groot belang geweest. Hierbij 
valt te denken aan de periode net na de Tweede Wereldoorlog, toen op de kazerne 
soldaten werden opgeleid om in Nederlands Indië te worden ingezet. Daarnaast hebben 
veel soldaten hun rijbewijs op de kazerne gehaald. Het is tijdens de verschillende 
opgravingscampagnes herhaaldelijk voorgekomen dat oud-militairen een kijkje kwamen 
nemen en herinneringen aan hun diensttijd ophaalden.

Specifieke	vragen	bij	het	uit	te	voeren	bouwhistorische	onderzoek
De onderzoeksvragen zijn uit te splitsen per bouwkundig onderdeel:

Fortmuren:
91.  Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top.
De	muren	van	het	fort	worden	in	paragraaf	4.1	behandeld.

92.  Hoe is de muur gefundeerd? Is er in alle gevallen sprake van een balkenrooster en 
 zo ja, hoe is de opbouw daarvan? Wat zijn de kenmerken van dit balkenrooster: 
 opbouw en houtsoort. N.B: in de noordwestelijke hoek is hiervoor extra aandacht  
 nodig doordat hier bij eerdere onderzoeken afwijkingen ten opzichte van de   
 zuidzijde van het terrein zijn waargenomen.
Tijdens het onderzoek is op diverse plaatsen de onderkant van de muur opgezocht. 
Er	was	in	alle	gevallen	sprake	van	een	balkenrooster.	Het	houten	fundament	is	een	
zogenaamd rooster, een raamwerk van onderling gekoppelde langsbalken met 
dwarsliggers	daarover.	De	afmetingen	van	het	hout	variëren	licht.	Gemiddeld	meet	het	
hout 16 x 22 cm in doorsnede. Uit eerder onderzoek bleek reeds dat de langsbalken 
onderling met zwaluwstaatverbindingen zijn samengebracht. Aan de bovenzijde zijn 
de	langsbalken	iets	ingekeept,	daar	waar	de	dwarsliggers	zijn	opgelegd.	Men	heeft	bij	
het bepalen van de diepte van de te maken inkepingen rekenschap gehouden met het 
metselwerk dat tussen de dwarsliggers moest worden aangebracht. De houtsoort is eik, 
dendrochronologisch onderzoek laat zien dat de datering in 1806/1807 ligt.

93.  Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en op welke  
 plek?
De buitenschil van de muur vertoont op diverse plaatsen reparaties.

94.  Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat betreft:   
 baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, tienlagenmaten,   
 metselverband (zowel buitenschil(len) als binnenwerk), mortelsamenstelling,   
 voegafwerking?
Zie	voor	de	beantwoording	van	deze	vraag	paragraaf	4.1.

95.  Wat zijn de karakteristieken van de steunberen (vorm, onderlinge afstand,   
 fundering)?
Zie	voor	de	beantwoording	van	deze	vraag	paragraaf	4.1.

96.  Hoe is de voegafwerking van het buitenmuurwerk, van het binnenmuurwerk en van
 de steunberen? Wat zijn de verschillen tussen de oude (zie noordwestzijde) en de  
 vernieuwde buitenschil?
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Zie	voor	de	beantwoording	van	deze	vraag	paragraaf	4.1.

97.  Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
Er	lijken	geen	echte	bouwfases	in	het	muurwerk	te	zitten,	de	“nette”	en	“slordige”	fase	
behoren	tot	de	zelfde	bouwfase.

98.  Is er verklaring voor het verschil tussen het onderste, zorgvuldig gemetselde   
 muurwerk en de voortzetting in zeer slordig metselwerk daarop?
Er	is	vooralsnog	geen	sluitende	verklaring	te	vinden.

99.  Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) en bouwrichting te 
 herkennen?
Er	is	geen	duidelijke	bouwvolgorde	waargenomen.

100. In welke bouwfase past de buitenschil (per muurdeel) met de verbrede 
 funderingsvoet?
De	hele	muur,	inclusief	buitenschil	en	funderingsvoet,	lijkt	tot	dezelfde	bouwfase	te	
horen.

101. Welke sporen zijn er met betrekking tot de wijze van sloop van de fortmuren?
Bij	de	hoek	van	de	muursegmenten	A	en	E	liggen	grote	brokken	muurwerk	in	de	gracht.	
Het	lijkt	er	op	dat	de	muur	misschien	met	behulp	van	springstoffen	is	opgeblazen,	
waardoor deze verder onhandelbare brokken in de gracht gevallen zijn. Daarnaast is er 
een	ijzeren	wig	aangetroffen	(vnr.	78).	Deze	is	duidelijk	gebruikt	bij	het	losbreken	van	
stenen van de muur.

102. Zijn er aanwijzingen voor eerdere sloopwerkzaamheden vóór de opheffing in 1872?  
 Hierbij dient aandacht te zijn voor mogelijke sloopresten in de grachtvulling.
Er	zijn	geen	duidelijke	aanwijzingen	voor	eerdere	sloopwerkzaamheden.

103. Zijn er aanwijzingen voor schade aan het muurwerk door gevechtshandelingen?
Gezien	het	feit	dat	de	muren	uit	de	Franse	tijd	zijn	en	er	daarna	geen	gevechtshande-
lingen	in	en	rond	het	fort	hebben	plaatsgevonden,	is	het	ontbreken	van	dergelijke	
sporen verklaarbaar.

Poterne(s):
104. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top en van binnen-  
 naar buitenzijde?
Tijdens	het	onderhavige	onderzoek	zijn	er	geen	verdere	poternes	aangetroffen.

105. Hoe is de muur gefundeerd?
Tijdens	het	onderhavige	onderzoek	zijn	er	geen	verdere	poternes	aangetroffen.

106. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat betreft:   
 baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, tienlagenmaten,  
 metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), mortelsamenstelling,   
 voegafwerking?
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Tijdens	het	onderhavige	onderzoek	zijn	er	geen	verdere	poternes	aangetroffen.

107. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
Tijdens	het	onderhavige	onderzoek	zijn	er	geen	verdere	poternes	aangetroffen.

108. Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) te herkennen?
Tijdens	het	onderhavige	onderzoek	zijn	er	geen	verdere	poternes	aangetroffen.

109. Zijn er aanwijzingen over hoe de poternes gefunctioneerd hebben?
Tijdens	het	onderhavige	onderzoek	zijn	er	geen	verdere	poternes	aangetroffen.

110. Hoe was de relatie met de fortmuren?
Tijdens	het	onderhavige	onderzoek	zijn	er	geen	verdere	poternes	aangetroffen.

111. Bij welke bouwfase(n) horen de poternes?
Tijdens	het	onderhavige	onderzoek	zijn	er	geen	verdere	poternes	aangetroffen.

Contrescarp:
112. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top?
Er	is	geen	muurwerk	ter	plaatse	van	de	contrescarp	aangetroffen.

113. Hoe is de muur gefundeerd?
Er	is	geen	muurwerk	ter	plaatse	van	de	contrescarp	aangetroffen.

114. Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en op welke 
 plek?
Er	is	geen	muurwerk	ter	plaatse	van	de	contrescarp	aangetroffen.

115. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat betreft:   
 baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, tienlagenmaten,  
 metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), mortelsamenstelling,   
 voegafwerking?
Er	is	geen	muurwerk	ter	plaatse	van	de	contrescarp	aangetroffen.

116. Wat zijn de karakteristieken van de steunberen (vorm, onderlinge afstand,   
 fundering)
Er	is	geen	muurwerk	ter	plaatse	van	de	contrescarp	aangetroffen.

117. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
Er	is	geen	muurwerk	ter	plaatse	van	de	contrescarp	aangetroffen.

118. Zijn er sporen van bouwvolgorde (binnen één bouwfase) te herkennen?
Er	is	geen	muurwerk	ter	plaatse	van	de	contrescarp	aangetroffen.

119. Uit welke periode(n) dateert de contrescarp?
Er	is	geen	muurwerk	ter	plaatse	van	de	contrescarp	aangetroffen.
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120. Welke sporen zijn er met betrekking tot de wijze van sloop van de muren?
Er	is	geen	muurwerk	ter	plaatse	van	de	contrescarp	aangetroffen.

Bebouwing fort (per gebouw):
121. Hoe is de opbouw van het muurwerk vanaf de fundering tot de top?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	buiten	de	muren	van	het	fort	plaatsgevonden.

122. Hoe zijn de muren gefundeerd?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	buiten	de	muren	van	het	fort	plaatsgevonden.

123. Zijn er verschillende soorten muurwerk waar te nemen, welke zijn dit en op welke 
plek?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	buiten	de	muren	van	het	fort	plaatsgevonden.

124. Wat zijn de karakteristieken van ieder soort muurwerk voor wat betreft: 
baksteenformaten, hardheid van de steen, kleur van de steen, tienlagenmaten, 
metselverband (zowel buitenschil als binnenwerk), mortelsamenstelling, voegafwerking?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	buiten	de	muren	van	het	fort	plaatsgevonden.

125. Zijn er duidelijk verschillende bouwfasen te herkennen in het muurwerk?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	buiten	de	muren	van	het	fort	plaatsgevonden.

126. Zijn er aanwijzingen voor de functie van de gebouwen?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	buiten	de	muren	van	het	fort	plaatsgevonden.

127. Uit welke periode(n) dateren de gebouwen?
Het	onderhavige	onderzoek	heeft	buiten	de	muren	van	het	fort	plaatsgevonden.
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Bijlage 6 Bouwhistorie
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Bijlage 7 Doorsnedes gracht
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Venlo, Fort van Venlo, fase 1-2
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natte grachtbodem: 1641-1806

natte grachtbodem: vermoedelijk 1806-1807/20ste eeuw

natte grachtbodem: eind 17de eeuw-1806

droge grachtbodem: eind 17de eeuw
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Bijlage 9 Stormbanen
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Stormbaan 1966
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