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Wroeten in weide Witham

ARCHEOLOGIE Geen spectaculaire vondsten bij onderzoek Nieuwstadt

De omgeving van Huize
Witham in Nieuwstadt is
een plaatje. Maar alle ogen
zijn gericht op de grond. Ar-
cheologen wroeten in de aar-
de, op zoek naar vondsten.

door Hanneke Drohm

M et aangepaste kledij,
laarzen én pet met op-
druk ‘Nuujsjtadt’ be-
kijkt Jo Verkuijlen van

de Heemkundevereniging de werk-
zaamheden van archeologisch bu-
reau Raap. „Elk dag kom ik kijken
én foto’s maken”, lacht Verkuijlen.

„Af en toe zie ik zelf ook een scherf
liggen, die geef ik dan af. Hier heb
ik geleerd dat je met de neus naar
de grond moet lopen, je vindt al-
tijd wat.”
Projectleidster Gudrun Hensen van
Raap stapt met een opschrijfblok
door het maanlandschap van ho-
pen aarde. „We kunnen rekenen op
veel belangstelling”, vertelt Hen-
sen. „En dat terwijl we geen écht
spectaculaire vondsten hebben ge-
daan.” De buit bestaat uit scherven
uit de 13de, 14de en 16de eeuw.
Daarnaast is de loop van een
gracht gevonden en ontdekt dat er
gebouwen op een deel van de wei-
de hebben gestaan. Raap doet het
onderzoek, omdat projectontwikke-
laar Van der Looy uit Weert op een
deel van de weide acht patiobunga-

lows en achttien eengezinswonin-
gen wil bouwen. Volgens directeur
Robert van der Looy gaat per 1 de-
cember de schop de grond in. De
gemeente Echt-Susteren meldt dat
het college nog een besluit moet ne-
men. Naar verwachting gebeurt dat
vóór 1 december, als de resultaten
van het onderzoek bekend zijn.
Roland Verstaen, schrijver van het
protestboekje ‘Het laatste relict’,
neemt ook elke dag een kijkje bij
de opgraving. „Dat dit werk nu se-
rieus gebeurt, is denk ik een gevolg
van het boek. Of per 1 december
wordt gebouwd, wil ik nog wel
eens zien. Desnoods stappen we
naar de Raad van State om de
bouw tegen te houden.”
Het archeologisch onderzoek
wordt in het voorjaar vervolgd.

De huisweide bij Huize Witham in Nieuwstadt is het decor van opgravingen.  foto Annemiek Mommers


