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Pottenbakkersovens in Landgraaf 

Schaesberg, Steenfabriek Russel, Dr. Calsstraat 

In 1921 twee ovens uit verschillende tijdsperken met vondsten uit de 

vroege en volle middeleeuwen. Ook in 1926 werd nog aardewerk gevon-

den. De vondsten zijn indertijd overgedragen aan de Rijks Oudheidkundi-

ge Bodemonderzoek (ROB). Alleen enkele foto’s zijn beschikbaar. 
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Pottenbakkersovens in Landgraaf 

Schaesberg, Hoofdstraat/Swagemakerstraat  

Het gebied werd vroeger “I gen Uel” genoemd. Hier lagen pottenbakkerij-

en voor aardewerk voor dagelijks gebruik. Uel is oel en betekent pot en 

oeloven. Bij de ontwikkeling van het gebied werden scherven aangetrof-

fen. Een gemeenteambtenaar werd verplicht om over deze vondst te zwij-

gen. Van deze vondsten zijn geen foto’s beschikbaar.  
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Pottenbakkersovens in Landgraaf 

Nieuwenhagen 

1916 Pottenbakkerij uit de vroege middeleeuwen bij de 

  kerk van Nieuwenhagen. 

1932  Gatestraat 49 stuks aardewerk Pingsdörfer 

1946 Gatestraat 3 ovens met veel scherven  

  Karolingisch 

1965  Vaechshof 

1977 Gatestraat melding ROB napvormige schaaltjes 

  versierd met glazuur, schenkkannen en drinkbe-

  kers 

1976 Hereweg ovenresten en metselwerk 

1986 Gatestraat en Hereweg 

1987  Middengebied bij ontwikkeling Op de Kamp 

 

Nieuwenhagen is een centrum geweest waar meerdere 

pottenbakkers hebben gewoond en geleefd. Helaas is 

de bewoning niet teruggevonden. 
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Pottenbakkersovens in Landgraaf 

Nieuwenhagen. Afbeeldingen van vondsten 

Delen van potten Deel van een geglazuurd bovenstuk van een 

schenkkan. 
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Pottenbakkersovens in Landgraaf 

Nieuwenhagen  
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Pottenbakkersovens in Landgraaf 

Groenstraat/Rötscherweg 

Naar aanleiding van de vondsten van middeleeuws aardewerk werd in 1977 een pottenbakkersoven in de Groen-

straat opgegraven. De oven was bijzonder goed in tact en werd gedateerd op medio 1000 na Chr. Binnen Land-

graaf liggen vast nog meer ovens onder de grond. Veel is echter verstoord. 
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Grafheuvels in Landgraaf 

Prehistorische begraafplaatsen zijn in Zuid-Limburg vrij 

zeldzaam.. In de Brunssummerheide ligt nabij Abdis-

senbosch aan de Heiweg een complex van circa 10 

grafheuvels. In de buurt van deze plek zijn in het verle-

den ook veel restanten gevonden van vuurwerk. 

 

In het begin van de vorige eeuw zijn veel heuvels afge-

graven op zoek naar de urnen. Om wat extra geld te 

hebben werden de vondsten op de markt in Aken ver-

kocht.  

Maar ook dichterbij de bewoonde wereld ligt nog mini-

maal een grafheuvel. De heuvels lagen vroeger niet 

ver van de nederzetting. Om de grafheuvel stond meer 

of minder palen die de kwade geesten buiten het graf 

moesten houden. Om de heuvel werd een kleine grep-

pel gegraven. Binnen de heuvel kunnen meerdere ur-

nen met crematieresten staan. Maar het kan ook maar 

één enkele urn zijn. 
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Grafheuvels in Landgraaf 

In de Exdel ligt een nog vrijwel gave grafheuvel. Deze 

grafheuvel zal om verdere aantasting door groen te 

voorkomen, een opschoning krijgen. Dit is een initiatief 

van Paul Arends, de gemeente Landgraaf, Stichting 

Bosbeheer Landgraaf, Natuurmonumenten Zuid-

limburg. IKL voert een en ander uit. 

Het informatiebord bij de grafheuvel zal worden ver-

vangen door een nieuwe bord met een meer passende 

en verbeterde tekst als geadviseerd door de Heem-

kundevereniging Land-

graaf. 

 

 

Op de afbeelding een 

Urn die binnen 

Landgraaf is opgegraven. 
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Grafheuvels in Landgraaf 
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Grafheuvels in Landgraaf 

De grafheuvel in de Exdel is vermoedelijk 

uit de late Bronstijd of vroege IJzertijd  

(1100 tot 500 v Chr.). 

De grafheuvel werd indertijd ontdekt door 

de Rimburgse amateurarcheoloog Chris 

Beckers. Beckers vond indertijd in de 

Brunssummerheide meerdere urnen met 

crematieresten.  

Grafheuvels in de overgang naar het 

vruchtbare gebied zijn in het verleden ver-

moedelijk verloren gegaan door de bo-

dembewerking zoals ploegen. Ook bij de 

aanleg van bossen en met name dennen-

bos voor houtwinning voor de mijnen zijn 

heuvels verloren gegaan. 

Belangrijke sporen van onze voorouders 

zijn daardoor verloren gegaan.  
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Grafheuvels in Landgraaf 

De grafheuvel wordt niet opgegraven voor 

onderzoek. Daardoor verdwijnen immers 

alle sporen. 

Bovendien is het zonder meer opgraven 

niet toegestaan op grond van het Verdrag 

van Malta. 

Uit andere vondsten weten we, dat binnen  

de grenzen van het huidige Landgraaf al 

heel lang mensen wonen. Dit weten we 

aan de hand van toevallig gevonden 

werktuigen als vuistbuilen in de Krijgers-

berglaan en de Kakertsweg. Binnen Nieu-

wenhagen is veel vuursteen met werktui-

gen gevonden. In Waubach en Rimburg 

werden ook materialen uit de bronstijd ge-

vonden. Met name Beckers heeft veel on-

derzoek gedaan. 
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Grafheuvels in Landgraaf 

De grafheuvel in de Exdel is vermoedelijk 

uit de late Bronstijd of vroege IJzertijd  

(1100 tot 500 v Chr.). 

De grafheuvel werd indertijd ontdekt door 

de Rimburgse amateurarcheoloog Chris 

Beckers. Beckers vond indertijd in de 

Brunssummerheide meerdere urnen met 

crematieresten.  

Grafheuvels in de overgang naar het 

vruchtbare gebied zijn in het verleden ver-

moedelijk verloren gegaan door de bo-

dembewerking zoals ploegen. Ook bij de 

aanleg van bossen en met name dennen-

bos voor houtwinning voor de mijnen zijn 

heuvels verloren gegaan. 

Belangrijke sporen van onze voorouders 

zijn daardoor verloren gegaan.  
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Grafheuvels in Landgraaf 

Gelukkig zijn nog een aantal in de Bruns-

summerheide gevonden urnen behouden 

gebleven. Hier enkele voorbeelden. 
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Vuurstenen werktuigen in Landgraaf 
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Andere vondsten in Landgraaf 

Koker bijl uit brons en speerpunt brons en 65 fragmenten vuursteen gevonden Waubach. Museum Leiden 


