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Mook en Middelaar, villa Plasmolen 
Lokatie van de vindplaats 

Legenda 

•ir Lokatie van de vindplaats 
H 

Afb.l. De pijl markeert Mook en het sterretje geeft de ligging aan van de vindplaats 'villa Plasmolen' op de 
topografische  kaart (schaal 1:25.000). 
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1 Inleiding 

Van 1 juni tot en met 3 juni 1999 is een Aanvullend Archeologisch Onderzoelc (AAO) uitge- 
voerd op een terrein dat bekend staat als de 'villa Plasmolen'. Opdrachtgever en finan- 
cier was de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). De gemeente 
Mook en Middelaar en de Vereniging Natuurmonumenten hebben het onderzoek geïni- 
tieerd. De opgraving wrerd verricht door de archeologen van het Archeologisch Diensten 
Centrum (ADC). 
Het opgravingsterrein ligt in de gemeente Mook en Middelaar, aan de noordzijde van de 
N271 ter hoogte van Plasmolen, op de westflank van de Sint Jansberg.' Het ligt in een 
uniek natuurgebied dat is aangekocht en wordt beheerd door de Vereniging Natuur- 
monumenten. Het onderzoeksgebied bevindt zich op een hoge markante plaats in het land- 
schap, een stuwwal, en bestaat uit een min of meer rechthoekig terras met afmetingen 
van ca. 100 x 30 m. Op dit plateau liggen de restanten van een 2' eeuwse Romeinse villa. 
Het is op de Archeologische Monumentenkaart Limburg aangemerkt als terrein vanzeer 
hoge archeologische waarde en is een wettelijk beschermd archeologisch monument. 

Er worden plannen ontwikkeld om het monument in de nabije toekomst te consolideren. 
Dit is dringend noodzakelijk geworden omdat het terrein tijdens de Tweede Wereldoorlog 
aanzienlijk is vernield door de aanleg van een Duitse stelling en de inslagen van granaten. 
Daarnaast is de villa in de afgelopen decennia ernstig aangetast door vooral 
schatgravers en de wortelwerking van bomen. Met consolidatie van het monument wordt 
bedoeld het veiligstellen of behouden van de thans in de bodem aanwezige archeologische 
informatie.' 
Op grond van de eerdere - en enige - opgravingen in 1931 door W.C. Braat van het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden mag men veronderstellen dat de afbraak van de 
villa zeer grondig heeft plaatsgevonden. Braat vond in zijn negentien sleuven slechts spo- 
ren van fundamentsleuven en enkele vloeren van en met restanten van hypocausta.^ Het 
steen van de muren is waarschijnlijk kort na de verwoesting hergebruikt, zoals elders in 
ons land bij overblijfselen uit de Romeinse tijd het geval is geweest. Verder vermeldt 
Braat dat grote stukken van het terrein totaal ontoegankelijk waren door de aanwezigheid 
van veel grote bomen met wijdvertakte wortels. Gezien deze gegevens en de verstorin- 
gen nadien was een nader oudheidkundig bodemonderzoek gewenst. Bovendien wordt 
door hedendaagse onderzoekers enigszins getwijfeld aan de juiste interpretatie en recon- 
structie van de door Braat aangetroffen grondsporen.' 
Dit alles heeft geleid tot een onderzoek naar de Romeinse 'villa Plasmolen'. De eerste 
fase van het onderzoek is reeds afgerond en bestond uit een literatuur- en archief- 
onderzoek, een fijnschalige hoogte- en landmeting en het vervaardigen van kaart- 
materiaal.'^ De tweede fase behelst een Aanvullend Archeologisch Onderzoek met als doel 
een uitgebreider onderzoek naar de exacte locatie en conservering van de archeologische 
grondsporen over het hele terrein. Op basis van de informatie die in dit rapport is be- 
schreven zal een beheers- en inrichtingsplan voor het terrein worden gemaakt. 

1. In de volksmond ook wel Klooster- 
berg genoemd. Hoogveld (1964, 257, 
noot 11) schrijft: "Die naam ontleent 
de berg wellicht aan het feit dat op zijn 
flank fundamenten van een groot ge- 
bouw werden gevonden. De afmetingen 
deden denken aan een klooster, dat er 
echter nooit gestaan heeft." 
2. Piras et al. 1998, 1. 
3. Er gaan geruchten dat Van Giffen net 
na de Iweede Wereldoorlog enig onder- 
zoek heeft verricht op het terrein. Dit is 
echter vooralsnog niet in verslagen te- 
njg te vinden. 
4. De fundamentsleuven waren op vele 
plaatsen zo onduidelijk, dat vaak eeist 
na minutieus onderzoek volkomen 
klaarheid verkregen kon worden (Braat 
1934, 5). 
5. Piras et al. 1998, 2-3. 
6. Het heeft geresulteerd in een rapport: 
Piras, S.A.G., K. van der Graaf & M. 
Koeken (1998):  Rapportage onderzoek 
(läse 1) van de Romeinse villa te Plas- 
molen, gemeente Mook en Middelaar, 
Amersfoort. 

Het veldwerk werd vanuit de ROB voorbereid door M. Koeken en M. Polak, vanuit de ge- 
meente Mook en Middelaar door F. van Kuppeveld en vanuit de Vereniging Natuur- 
monumenten door H. Suilen. Het werd vervolgens uitgevoerd door archeologen van het 
Archeologisch Diensten Centrum (ADC). De dagelijks wetenschappelijke leiding, coördina- 
tie en verantwoordelijkheid lag bij de projectleider het ADC en was in handen vanT. 
Hazenberg. De veldarcheoloog wasW.K. Vos, daarbij geassisteerd door R.W. van der 
Kolk. De kraanmachinist was A. de Wit. 

ADMINISTRAHEVE GEGEVENS VAN DE VINDPLAATS: 

Provincie: 
Gemeente: 
Plaats: 
Toponiem: 
ROB-CMA code: 
ROB-CAA   object-code: 
ROB gemeentecode: 
Centrumcoördinaten: 

Limburg 
Mook en Middelaar 
Plasmolen 
villa  Plasmolen 
46B-009 
46B-279Z 
M00R99 
192.100   /  416.850 
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Afb.2. Uool( en Middelaar, 'villa Plasmolen' 1999. Locatie van het opgravingsterrein. 
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2 Doel van het onderzoek 

2.1 DOELSTELLING 
Het doel van het onderzoek was meerledig. Allereerst moest de kwaliteit en conservering 
van de archeologische informatie in het bodemarchief nader worden bepaald. Ten tweede 
diende de exacte plaats van de archeologische grondsporen te worden bekeken, zowel in 
het horizontale vlak als in de diepte, ten opzichte van het huidige maaiveld. Dit gold ook 
de sporen van de waarnemingen van Braat uit de jaren dertig. Vervolgens diende een na- 
dere datering van de wallen, die aan de west- en noordzijde van het terras zichtbaar wa- 
ren, te worden bepaald. Voorts moest de eventuele relatie tussen de wallen en de villa 
worden vastgesteld. 
Ten slotte dienden de uitkomsten van het onderzoek te worden geïnterpreteerd en toege- 
past ten behoeve van een integraal beheers- en inrichtingsplan voor de langere termijn. 

2.2 HISTORISCHE ACHTERGROND 
Het begrip villa kan meerdere betekenissen hebben. Het duidt allereerst op een luxe en 
vaak mooi gelegen stenen gebouw van een welgestelde Romein, die naast zijn woning in 
de stad een buitenverblijf bezat. Soms woonde hij maar een paar maanden per jaar in zijn 
buitenverblijf en liet hij de rest van de tijd een rentmeester {vilicus) zijn villa bewonen 
en beheren. 
Vervolgens duidt de term villa ook op het totale beheer van een op Romeinse wijze geëx- 
ploiteerd landbouwbedrijf. Hiertoe behoren niet alleen de bij het buitenverblijf gelegen 
bedrijfsgebouwen, maar ook de rondom gelegen landerijen. Die landerijen of anders ge- 
zegd het agrarische bezit, vormde de basis voor de rijkdom van de villaeigenaren. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat veel Nederlandse villae in het tegenwoordige Zuid-Limburg 
lagen, daar waar zich uitstekende landbouwgronden bevinden op een uitloper van een uit- 
gestrekt en vruchtbaar lössplateau. 

7. Braat 1934, 5; Hoogveld 1964, 257- 
259. 
8. Zie ook Van Es 1981, 181-194; Van 
Es & Hessing 1994, 58-62. 

Er bestonden villae met overwegend een woonfunctie. Deze konden gemakkelijk uit- 
groeien tot enorme, luxueuze bouwwerken en een dergelijk paleis wordt ook wel een 
villa urbana genoemd. Ondanks het feit dat dit begrip ook wel voor Nederlandse villae 
wordt gebruikt, zijn zulke gebouwen in Nederland (nog) niet aangetroffen.' Zelfs de groot- 
ste Nederlandse villae zijn zeer eenvoudig vergeleken met de in het buitenland aangetrof- 
fen paleisachtige gebouwen. 
Een meer op de landbouw gericht bedrijf, met vaak een wat kleiner hoofdgebouw en een 
eenvoudige plattegrond, wordt in Nederland vervolgens als villa rustica gekenschetst. 
Strikt genomen kloppen beide bovenstaande termen niet voor de Nederlandse villae en is 
het daarom misschien maar beter om te spreken van een pars dominica (woonhuis) en 
pars rustica (bedrijfsgedeelte).* 

yyyy^ NiKT t-ttf  ÄftÄOi.UTr   ^üKC-^ML^O 

O    »OOM 

Afb.3. Plattegrond van de Romeinse 'villa Plasmolen'. Naar Braat 1934, afb.3. 
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Mook en Middelaar, villa Plasmolen 
Put- en meeti ij nen kaart 

Legenda 

Putten met putnummer, onderzoek ADC1999 

Putten onderzoek van Braat 1^ 
Spitgaten 

^^^      Wallen 

>< 

Afb.4. Mook en Middelaar, 'villa Plasmolen' 1999. Put- en meetlijnenkaart over de plattegrond van de villa. 
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De plattegronden van de Nederlandse villae verschillen sterk in omvang en ontwikke- 
ling.' De villa in Plasmolen heeft afmetingen van ca. 85 x 25 m en is daarmee op dit mo- 
ment het grootste villagebouw in ons land (afb.3). Veel villae zijn aan het begin van de 2* 
eeuw gebouwd en hebben op z'n laatst tot ongeveer het midden van de 3^ eeuw na Chr. 
standgehouden. Dan stort om allerlei politiek-economische, maar ook bodemkundige rede- 
nen het landbouwsysteem in elkaar en verdwijnt daarmee de villacultuur uit onze stre- 
ken.i" 

2.3  METHODE VAN ONDERZOEK 
Het onderzoeksvoorstel voorzag in de aanleg van meerdere proefsleuven met een geza- 
menlijk maaiveldoppervlak van maximaal 150 m^. Allereerst is bepaald waar de proef- 
sleuven het best konden worden aangelegd ter beantwoording van de gestelde vragen. 
Daarbij is rekening gehouden met de hoogteverschillen van het maaiveld, bestaande uit 
een glooiend reliëf van afwisselende hoge 'koppen' en diepe 'gaten'. Ook moest de 
exacte ligging van de grondsporen van de villa worden bepaald. Uitgangspunten hierbij 
waren de aangenomen plattegrond van Braat en de veronderstelde positie van de villa op 
het terras op basis van landmeetkundige inmetingen van de ROB. 
Om bij de bepaling van de exacte locatie van de grondsporen de meeste kans van slagen 
te hebben zijn de proefsleuven zodanig aangelegd dat er zoveel mogelijk villa-vertrekken 
in combinatie met Braatsleuven zouden worden aangesneden. Daarmee konden de sleu- 
ven van Braat en de nieuwe sleuven met voldoende zekerheid aan elkaar worden gekop- 
peld. Vervolgens zijn de proefsleuven ook door de 'koppen' en 'gaten' van het terrein 
aangelegd o.a. de wal aan de westzijde, om de relatie vast te stellen tussen de grond- 
sporen en het huidige reliëf van het onderzoeksgebied. 

De grondsporen en andere archeologische resten zijn zoveel mogelijk ongemoeid gela- 
ten. In een enkel geval is de diepte van een grondspoor op indirecte wijze nader be- 
paald door het spoor plaatselijk te verdiepen. Verticale doorsneden van sporen zijn niet 
gemaakt." Alleen duidelijk losliggend vondstmateriaal is verzameld en gedocumen- 
teerd.'^ De opgraving is grotendeels met een hydraulische graafmachine uitgevoerd. 
Hierbij is in elk van de vier putten een horizontaal vlak aangelegd, uitgezonderd put 3 
waar twee vlakken werden onderzocht. Alle proefsleuven hadden een breedte van 
ca.1,50 m en een variable lengte met een maximum van 24 m. De vlakken zijn alleen 
met de bak van de graafmachine 'leesbaar' gemaakt en waar nodig met de schop ver- 
der bijgewerkt. 
Van de putten 2 en 4 zijn de zuidelijke profielwanden gedeeltelijk geschaafd, getekend 
en gefotografeerd. De profielen bevatten enerzijds inhoudelijke informatie over bijvoor- 
beeld de wal of de diepte van sporen in bepaalde villa-vertrekken, en bieden 
anderszijds aanvullende gegevens om de beheersing en inrichting van het terrein te on- 
dersteunen. 

9. Een goede indruk van de ontwikke- 
ling van zo'n landbouwbedrijr krijgt 
men aan de hand van de plattegrond 
van de villa Voerendaal-Ten Hove, dat 
een van de weinige Nederlandse com- 
plexen is, waarvan niet alleen het hoofd- 
gebouw bekend is, maar ook enkele 
bijgebouwen, zoals schuren en andere 
bedrijfsgebouwen  (Braat  1953;  Willems 
1987; Willems & Kooistra 1987 en 
1988). 
10. Zie bijvoorbeeld Siofstra 1991, 178 
e.V. 
11. De opdrachtgever stelde dat de 
diepte van sporen alleen met een grond- 
boor mocht worden vastgesteld. In ver- 
band met de puinvulling van de sporen, 
betreffende zowel uitbraaksleuven als 
Braatsleuven, is dit niet uitgevoerd aan- 
gezien de archeologen van het ADC een 
goed boorresultaat daarmee vrijwel 
kansloos  achtten. 
12. Hypocausta zijn in overleg met de 
opdrachtgever wel uitgegraven en ge- 
borgen. 
13. Respectievelijk de spoornummers 
S4 en S5. 
14. De maximale diepte van de 
opgravingsput  bevond zich  op  31.20 
m-t- NAR 

3 Resultaten 

3.1   GRONDSPOREN 
De archeologische grondsporen waren over het algemeen redelijk goed herkenbaar tij- 
dens de opgraving. Vanaf het moment dat de eerste proefsleuf was aangelegd konden 
met enige moeite de sporen van de villa worden gevolgd. Daarbij waren twee uitgangs- 
punten: de villaplattegrond zoals Braat die heeft opgetekend en de meetkundige inpassing 
van diezelfde plattegrond op het plateau zoals de landmeters van de ROB die hadden ge- 
construeerd. 

3.1.1 DE SLEUVEN VAN BRAAT 
Tijdens het onderhavige onderzoek is vijf keer een Braatsleuf aangesneden. Het is niet 
precies duidelijk hoe diep Braat de sleuven heeft aangelegd. Hoewel op zijn villa- 
plattegrond verschillende dieptematen vanaf het toenmalige maaiveld zijn aangegeven, 
staat niet vast hoe hoog het maaiveld ten opzichte van NAP heeft gelegen (zie afb.3). Ook 
heeft Braat niet bij elke sleuf een maat opgetekend. 
In put 1 zijn de Braatsleuven I en VI herkend." Beide sleuven hadden een donkere bruin- 
gele vulling die geroerd is geweest en waarin zich nog wat puinresten bevonden. 
In put 2 had naast sleuf I ook sleuf V moeten worden aangetroffen. Beide sleuven - 
waren niet goed herkenbaar, omdat de opgravingsput tamelijk diep was aangelegd." Op 
basis van de landmeetkundige gegevens kan wel worden geconcludeerd dat het spoor S6 
overeenkomt met de Braatsleuf I. 
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Mook en Middelaar, villa Plasmolen 
Sporen van de uitbraaksleuven van de villa in de opgravingsputten 
Legenda 

^^^^^       Putten, «iderzoeli Braat 

^^5"     Putten, onderzoek ADC1999 

Uitbraaitsieuven die lierkend werden 

Uittvaaksleuver^ die niet herkend werden 

I    Genummerde ruimten 

S6 Spoornummcrs 

H 
Afb.5. Mooi! en Middelaar, 'villa Plasmolen' 1999. Braatsleuven I,V,VI en XVI en putten 1 tm 4 met spoornummers. 
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Sleuf XVI van Braat is in put 3 (S6) aangetoond en tekende zich af als donkere bruingrijze 
grond met betrekkelijk veel puin van mortel en baksteen. De sleuf is tot op een diepte 
van 31.44 m+ NAP waargenomen. 
In put 4 is zoals verwacht geen Braatsleuf aangesneden. 

15. Naar Braat (1934, 5). 
16. Uitgezonderd de sporen van de 
'nieuwe' muur, zie volgende paragraaf. 
17. Dus de oostmuur van ruimte 8 en 9 
(zie afb.3). 
18. Een alternatief zou zijn dat de muur 
tot een andere fase van de villa hoort, 
bijvoorbeeld die van een gedeeltelijk 
houten)   voorloper, waarbij de muur de 
achterwand van deze villa-fase is ge- 
weest. 

3.1.2 DE MUREN 
Evenals bij Braat waren in de proefsleuven van 1999 de muren van het gebouw nergens 
meer in situ aanwezig. Wat resteerde waren slechts uitbraaksleuven van muurwerk of 
fundamentsleuven, die op de meeste plaatsen moeilijk herkenbaar waren. Hiernaar is 
echter geen minutieus onderzoek gedaan, omdat het niet binnen de doelstellingen van het 
AAO paste. Dat had tot gevolg dat op sommige plekken over de exacte positie van het 
oorspronkelijke muurwerk "geen volkomen klaarheid is verkregen'.^' De positie van de 
aangetroffen muren lijkt overeen te komen met de door Braat veronderstelde uitbraak- 
sleuven. Dit ondanks het feit dat niet alle uitbraaksleuven van muren zijn waargenomen 
tijdens het laatste onderzoek. 
In put 1 is het restant van de oostelijke muur van ruimte 8 opgegraven. Ook de west- 
muur van ruimte 8 en de noordmuur van ruimte 34 lagen in deze put, maar ze waren niet 
meer zichtbaar omdat Braat ze voor het grootste gedeelte reeds had onderzocht. In put 2 
zijn geen restanten van muren waargenomen, ondanks het feit dat daar de oost- en west- 
muur van ruimte 9, en de noord- en oostmuur van ruimte 26 hadden moeten zit- 
ten.^' Een spoor zou nog op basis van landmeetkundige gegevens als muur kunnen wor- 
den geïdentificeerd, namelijk S4 als de westmuur van ruimte 28, maar erg duidelijk was 
dit spoor niet. Het is eveneens onduidelijk waarom de andere muurresten niet zijn aange- 
troffen. De sporen van put 2 blijven zodoende moeilijk te Interpreteren. 
De aangetroffen uitbraaksleuf in put 3 is vermoedelijk de zuidmuur van ruimte 14. De 

oostmuur van deze ruimte zou ook in deze 
put tevoorschijn zijn gekomen, als de werk- 
put dieper was aangelegd.Tot slot is in put 
4 geen enkel restant van muurwerk waar- 
genomen, terwijl daar zowel de oost- als 
de westmuur van ruimte 2 aanwezig had 
moeten zijn. 

3.1.3 EEN 'NIEUWE' MUUR 
Naast de (gedeeltelijk) herkende restanten 
van bekend veronderstelde muren is ook 
een uitbraaksleuf van een 'nieuwe muur' 
teruggevonden. Deze 'muur' is niet door 
Braat opgetekend of herkend. De "nieuwe' 
muur werd al gelijk zichtbaar in het ooste- 
lijke deel van de putten 1 en 2 (afb.ó). Hoe- 
wel eerst werd gedacht dat het de ooste- 
lijke lange buitenmuur van de villa betrof,^' 
bleek na nauwkeurige metingen dat er 
sprake was van een niet eerder opgete- 
kende uitbraaksleuf (afb.7)." De muur zou 
in noordelijke en zuidelijke richting over 
een grote afstand - en waarom niet over 
de gehele lengte van de villa - kunnen 
worden doorgetrokken. In dat geval zou de 
muur In de zuidoostelijke hoek kunnen aan- 
sluiten op de concaafvormige uitbouw van 
het veronderstelde caldarium (Braat's 
ruimte 11). Bij de noordoosthoek (ruimte 5) 
zou de nieuwe muur echter achter de villa 
langs gaan en niet aansluiten op een muur. 

Afb.6. Mook en Middelaar, 'villa Plasmolen' 1999. Het 
aanleggen van put 2 vanuit het oosten geilen met op de 
voorgrond de uitbraaksleuf van de 'nieuwe' muur 
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Mook en Middelaar, villa Plasmolen 
De 'nieuwe' muur 
Legenda 

^ Putten, onderzoek Braat 

r^^51     Putten, onderzoek ADC1999 

Gereconstrueerde 'nieuwe' muur 

Genummerde ruimttn 

Afb.7. Mook en Middelaar, 'villa Plasmolen' 1999. Sporen en reconstructie van de 'nieuwe' muur uitgezet over de plattegrond volgens Braat. 
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Dat Braat de sporen van deze nieuwe uitbraaksleuf niet heeft aangetroffen is merkwaar- 
dig.^' Indien de muur aciiter de gehele villa heeft bestaan, had Braat hem namelijk kunnen 
waarnemen in het uiterste oosten van zijn sleuf XIII. Mocht het zo zijn dat de muur daar 
net niet zichtbaar was, dan had Braat een tweede kans in sleuf III. Deze sleuf lag 
slechts zeven meter ten zuiden van put 1 van het onderhavige AAO. Bovendien lag de 
sleuf ook nog eens tussen de AAO putten 1 en 2 en in beide putten is de 'nieuwe' muur 
getraceerd. Als Braat de 'nieuwe' muur ook daar heeft gemist, had hij ten slotte een 
derde mogelijkheid bij de aanleg van zijn sleuf IX. Maar zoals eerder gezegd lijkt de muur 
niet aan te sluiten op de muren van ruimte 5en hoeft die zodoende daar niet aanwezig 
te zijn geweest. 
Het is echter denkbaar dat de muren van de villa in sleuf IX net iets anders hebben gelo- 
pen dan Braat's gereconstrueerde muurwerk doet vermoeden. Hij schrijft zelf: "Aan de 
achterzijde heeft het gebouw eveneens een galerij, ter breedte van ongeveer 3^2 m. Deze 
is echter geen open porticus geweest, daar zij bijna geheel van een hypokaustum was 
voorzien."^" Met deze galerij aan de achterzijde van het gebouw bedoelt hij de langgerekte 
ruimtes 8,9 en 10 (zie afb.3). Maar is het helemaal uitgesloten dat zich daarachter een 
porticus heeft bevonden, waarvan de 'nieuwe' muur een restant is geweest? Hoewel dit 
erg ongewoon lijkt in de Nederlandse villa-architectuur, getuige de plattegrond van bij- 
voorbeeld Nuth-Vaasrade,^i is ook een hypocaustsysteem in de achterste langgerekte 
ruimtes (8, 9 en 10) betrekkelijk ongebruikelijk. Indien als we immers Vitruvius volgen 
zijn dit de koeienstallen geweest." 

19. M. Polak (ROB) verondetstelt n.a.v. 
deze constatering dat Braat mogelijk 
niet diep genoeg heeft kunnen graven 
vanwege het reliëf  toentertijd op het 
plateau. 
20. Braat 1934, 6. 
21. Braat 1934, 28-32. 
22. Vitruvius VI, 6; zie ook Van Es 1981, 
145; Braat 1934, 30. 
23. De wallen zijn ingemeten door de 
ROB en zichtbaar gemaakt op verschil- 
lende kaarten in het Rapport van Piras 
er al. 1998. 
24. Braat 1934, 6. 
25. Braat 1934, 13. 
26. Het gaat hierbij om vlakvondsten 
aangezien vooraf was bepaald dat alleen 
losliggend vondstmateriaal zou worden 
gedocumenteerd. Bij het doorspitten 
van uitbraaksleuven zou aanzienlijk 
meer vondstmateriaal gevonden kunnen 
worden. 
27. Dit in tegenstelling tot de bevindin- 
gen van Braat (1934, 7)  die in ruimte 7 
ook stukken van een bovenvloer heeft 
aangetroffen. 

3.1.4 De wallen 
Aan de noord- en westzijde van het plateau waren met enige moeite nog wallen zichtbaar, 
waar tot voor kort lage begroeiing op stond." Braat vond dit toentertijd ook terug, want 
hij schrijft dat het terras was afgesloten door een lage aarden wal. Hij vervolgt met de 
opmerking dat de wal blijkbaar later is opgeworpen en dus niet gelijktijdig bestond met 
de villa, aangezien zich in de wallen puin van het gebouw bevond.^" 
Met put 4 is de wal aan de westzijde van het plateau aangesneden. In deze put is geen 
duidelijke relatie tussen de wal en de villa vastgesteld, in zoverre dat ze gezien het puin 
in de wal niet gelijktijdig kunnen zijn. Daarbij wordt er van uitgegaan dat het puin pas in 
de wal terecht is gekomen toen de villa was gesloopt. In theorie is het natuurlijk denk- 
baar dat het puin afkomstig is van een bouw- of reparatiefase van de villa. Daarmee zou 
het materiaal toch tijdens het bestaan van de villa in de wal terecht zijn gekomen. Die 
kon echter niet worden aangetoond in put 4. 
In de put waren ook geen oversnijdingen zichtbaar die een relatieve datering aantoonbaar 
had kunnen maken. Wel bestond in het profiel een donkergrijze humeuze laag die geasso- 
cieerd moet worden met mogelijk de laatste fase, maar waarschijnlijk de gehele 
bewoningsfase van de villa (afb.8). Op deze laag lag een puinpakket van de zogenaamde 
wal. De donkergekleurde laag liep een aantal meters min of meer horizontaal in weste- 
lijke richting. Daarna duikt deze vrij snel van het plateau af, alwaar een ca. 60 cm dik 
pakket wordt gevormd door mortel en kiezels van een kunstmatig aangelegd terras. In- 
dien men dit voor waar aanneemt kan het pakket zijn aangelegd voor of tijdens de (eer- 
ste?) bewoningsfase van de villa en is het pakket niet pas bij de afbraak van het gebouw 
ontstaan. In dat geval had meer materiaal mogen worden verwacht en met name meer 
baksteenpuin moeten zijn aangetroffen. Het gevonden pakket met mortel en kiezels be- 
staat mogelijk uit de (onbruikbare) resten van muurpleisterwerk. Het is niet uitgesloten 
dat dit afval bewust aan de rand van het plateau, bij wijze van een terras, is aangebracht 
om erosie te voorkomen. 

3.2   VONDSTEN 
Uit de vondsten van het terrein bleek al In de jaren dertig dat de villa in de 2' eeuw ge- 
bouwd moet zijn en dat gezien de baksteenstempels dit tijdens of kort na de regering van 
Trajanus moet hebben plaatsgevonden."Tijdens het AAO is uit de meeste grondsporen 
betrekkelijk weinig materiaal geborgen." Het merendeel van deze vondsten betrof boven- 
dien minder scherp dateerbaar puin van baksteen en mortel, dat ooit tot de muren en het 
dak van de villa heeft behoord. Daarnaast zijn de vondsten ook nog eens selectief verza- 
meld en is speciaal gelet op opmerkelijke baksteenfragmenten van imbrices, muurplaten, 
hypocausttegels en fragmenten van wandschilderingen. 

3.2.1   VLOEREN EN HYPOCAUSTA 
Bij de restanten van vloeren die zijn aangetroffen, bleek het in alle gevallen te gaan om 
ondervloeren van hypocaustruimten." Dit kon worden aangetoond door twee bakstenen 
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Mook en Middelaar, villa Plasmolen 
Het westelijke deel van het zuidprofiel van put 4 

Legenda 

Puinconcentraöe 

Puinpaktcet van de wal 

Donkergrijze humeuse laag 

Mortel en kiezel 

Natuurlijke ondergrond 

H 
Afb,8. Mook en Middelaar, villa 'Plasmolen'1999. Het westelijke deel van het zuidpmfiel van werkput 4. 

hypocaustpijlers die nog intact op een en dezelfde vloer stonden in put 2 (afb.9). Ook in 
put 3 was nog een vloer gedeeltelijk intact, maar daar zijn geen hypocaustpijlers in situ 
gevonden. De hoogteligging van deze vloer is nagenoeg gelijk aan die van put 2 (ca. 32.40 
m+ NAP). Op grond daarvan kan ook de vloer in put 3 als ondervloer worden geïnterpre- 
teerd. 
De hypocausta bestonden uit ronde bakstenen tegels van om- 
streeks 3,5 cm dikte en een doorsnede van ca.l7 cm. De ene - 
pijler bestond uit zeven ronde tegels die rustten op een nagenoeg 
vierkante vloerplaat. Van de andere pijler zijn slechts drie tegels 
teruggevonden die opmerkelijk genoeg niet op een vierkante maar 
op een iets grotere ronde vloertegel hebben gerust. Tussen de te- 
gels was in veel gevallen nog mortel aanwezig die de pijlers bijeen 
heeft gehouden. 

3.2.2    NATUURSTENEN BOUWFRAGMENT 
Tijdens de opgravingen zijn ook enkele fragmenten natuursteen 
verzameld. Het gaat hierbij meestal om kleine tufstenen blokken 
die waren bewerkt d.m.v. kapsporen. Daarnaast is een stuk na- 
tuursteen gevonden van een vrij zachte kalksteen, dat was be- 
werkt tot een bouwfragment (afb.lO). De steen'' heeft een recht- 
hoekige vorm, is 29 cm hoog en meet aan de basis 16 cm breed en 
20 cm dik. Aan de bovenzijde is de steen beduidend kleiner en be- 
dragen de breedte en en de dikte daar respectievelijk 12 en 14 cm. 
In het midden van de bovenkant van de steen bevindt zich een 

Atb.9. Mook en Middelaar, villa 'Plasmolen' 1999. Zeven ronde hypocausttegels op 

een nog net zichtbare vierkante vloerplaat. De pijler rustte op een (niet op de foto 

zichtbare) harde ondervloer 

28. vondstnummer 2-1-S 
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Afb.lO. Mook en Middelaar, 'rilla Plas- 
molen' 1999. Bouwiragment van kalk- 
ttam. 

bijna 3 cm diepe holte met afmetingen van 5,5 bij 
4,5 cm. De holte heeft mogelijk gediend om een 
aantal bouwelementen aan elkaar te bevestigen 
door in de holte een losse steen te plaatsen die de 
bouwelementen met elkaar verbond. 
De steen Is aan de onderzijde in het verleden be- 
schadigd, zodat de basis nu niet meer recht is. De 
beschadiging aan een van de zijkanten Is recent en 
moet zijn veroorzaakt tijdens de opgraving door de 
graafmachine. Op het oppervlak van de kalksteen 
zijn groeven en strepen zichtbaar, alsof de steen 
toendertijd maar gedeeltelijk is afgewerkt. Een van 
de zijden is zelfs zo ruw dat het lijkt alsof men de 
afwerking nog moest aanvangen. Het fragment is 
afkomstig uit het westelijke deel van put 2, uit de 
ruimte die Braat met nummer 25 aanduidt." 
Het is niet het eerste betrekkelijk grote natuurste- 
nen bouwfragment van het terrein. Braat trof toen- 
dertijd een veel fraaier stuk kalksteen aan, een met 
schubben versierd zuiltje.'" 

3.2.3  OVERIG VONDSTMATERIAAL 
Onder het overige vondstmateriaal bevinden zich 
scherven van een gladwandige kruik, een ruw- 
wandige kookpot met dekselgeul type Stuart 203, 
een rand van blauwgrijze voorraadpot type 
Holwerda 140/142 en enkele wandfragmenten van 
een zandbestrooide geverfde beker, Brunsting tech- 
niek B. 
Verder is een groot aantal fragmenten beschilderd 
pleisterwerk aangetroffen. Doorop bevonden zich 

voor zover waarneembaar geen figuratieve elementen. Wel werd een een fragment van 
een vermoedelijke lijst gevonden (afb.ll). Overige fragmenten zijn egaal in de kleuren 
azuurblauw, bordeauxrood, okergeel en wit. Nader onderzoek dient uit te maken van 
welke technieken bijvoorbeeld gebruik is gemaakt en welke kleuren in welke ruimtes zijn 
teruggevonden. 
Ten slotte kwamen vrij veel baksteenfragmenten van muurplaten, rookbuizen en ander- 
soortig baksteen tevoorschijn, dat met opgaand muurwerk van doen heeft gehad. 

3.3 Conservering & kwaliteit 

3.3.1   HET HUIDIGE RELIEF: BOUWVOOR, BOMEN, BOMMEN EN SPITGATEN 
In zijn artikel schreef Braat al over de moeilijkheid van de vele bomen op het terrein, die 
het met hun wijdvertakte wortels het opgravingsterrein vrijwel ontoegankelijk maakten. 
Hij heeft zijn proefsleuven tussen deze bomen ingelegd en tekende ze vervolgens in op de 
vjllaplattegrond (zie afb.3). Voor de aanvang van het laatste onderzoek was het gebied 

Afb.ll. Mook en Middelaar, 'villa Pias- 
molen' 1999. fragment van een wand- 
schildering. 

29. Ruimte 25 zou de grote zaal of 
oecus moeten zijn (Braat 1934, 8). 
30. Braat 1934, afb.7, no.37. 
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Afb.l2. Mook en Middelaar, 'villa Plasmolen' 1999. Hoogtelijnenkaart van het plateau. 
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echter geheel ontdaan van bomen. Bij het kappen van het groen heeft men de stronken in 
de grond laten zitten, om verdere aantasting van het terrein te voorkomen. Maar wortel- 
werking van de bomen heeft de archeologische grondsporen inmiddels ernstige schade 
toegebracht. Het zeer onregelmatige reliëf van het terrein vertoonde daarnaast ook veel 
sporen van (illegaal) gegraven kuilen door mensen die vondsten zochten met een 
metaaldetector. In de Tweede Wereldoorlog heeft het plateau bovendien dienst gedaan als 
geschutstelling van het Duitse leger. Men bew/eert dat daarbij Romeinse bouwmaterialen 
zijn verwerkt.^^ Een aantal vermoedelijke bom- en granaatinslagen was dan ook nog zicht- 
baar op het terrein, hetgeen werd bevestigd door de vondst van een granaat in het zuid- 
profiel van put 1. 

3.3.2   DE CONSERVERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE INFORMAHE 
Zonder twijfel heeft het bodemarchief onder de bovenstaande redenen te lijden gehad. 
Het onderhavige AAO heeft aangetoond dat het zorgwekkend is gesteld met de conser- 
vering van de archeologische informatie in de bodem. Reeds is beschreven dat de onder- 
vloeren onder de hypocaustruimten ongeveer op 32.40 m-l- NAP liggen. Hiervan is een 
gedeelte behouden. Hogere resten van de villa zijn nauwelijks in situ gespaard. Slechts 
op enkele plaatsen staan er hypocaustpijlers gedeeltelijk overeind.^^ En Braat heeft toen- 
dertijd op enkele plaatsen bovenvloeren waargenomen." 

Heden ten dage zijn de archeologische resten bedekt door een bouwvoor met een dikte 
van 0,50 m en 0,80 m. De dikte van de bouwvoor opgeteld bij de hoogte van het onder- 
vloerniveau, 32.40 m-l- NAP, geeft een hoogteligging van het maaiveld van ongeveer 33.00 
m-l- NAP. De hoogte van het maaiveld op plaatsen waar de ondervloeren en dieper lig- 
gende grondsporen nog intact kunnen zijn, moet daarmee hoger zijn dan 33.00 m + NAR 
Waar het maaiveld lager is, is de kans klein dat het niveau van de ondervloeren onge- 
schonden is. Eventueel kunnen diepere grondsporen nog wel intact zijn. 

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat de hoogtelijn van 33.00 m + NAP cru- 
ciaal is voor het mate van conservering van de grondsporen. In de noordelijke helft van 
de villa kronkelt deze lijn over het terrein en vooral op het noordelijke deel van de villa 
loopt die over het midden van het voormalige gebouw (afb.l2). Op de zuidelijke villahelft 
loopt de 33.00 m + NAP-lijn min of meer gelijk met de westrand van het plateau. 
Dit betekent vervolgens dat de overblijfselen ten oosten van de lijn beter zijn geconser- 
veerd dan die ten westen van de lijn. Daarbij moet echter steeds in gedachten worden 
gehouden dat het hier gaat om de restanten van overblijfselen op ondervloerniveau. Van 
de daarboven gelegen sporen zal veel minder bewaard zijn gebleven. 

Op de hoogtelijnenkaart is ook te zien dat het noordwestelijke gedeelte van het villa- 
terrein en de zuidwesthoek lager liggen dan de voor goede conservering gewenste 
hoogte. Dit zou naast de eerder genoemde bedreigingen het gevolg kunnen zijn van erosie 
van de randen van het plateau. Daardoor is het bodemarchief nog slechts bedekt door 
een minimale bouwvoor. Zo lag bijvoorbeeld het restant van de ondervloer in put 3 onder 
een laag van slechts 30 cm. Dit betekent dat elke bodemingreep het monument verder 
aantast en verlies van archeologische informatie tot gevolg heeft. 

De situatie lijkt nog verder te zijn verslechterd sinds de opgraving van Braat. Put 4 van 
het onderhavige onderzoek had moeten stuiten op de meest westelijke muur van de villa. 
Alle moeite ten spijt is deze niet aangetroffen. Het is tekenend voor dit verval sinds de 
jaren dertig toen Braat nog sporen van de westelijke buitenmuur en diverse andere res- 
tanten heeft kunnen waarnemen. 

Op het midden van het terrein bevindt zich een tamelijk diepe krater, waarschijnlijk het 
gevolg van een granaatinslag in de Tweede Wereldoorlog. Een geluk bij een ongeluk is dat 
juist op die plaats mogelijk zich ook de diepste grondsporen bevinden. Van het algemene 
ondervloerniveau is daar niets behouden. Maar het lijkt erop dat deze diepste sporen als 

kelder kunnen worden geïnterpreteerd, zoals reeds door Braat werd vermoed.^" 
Het best bewaarde gedeelte ligt ten oosten van de 33 meter-hoogtelijn en is vermoedelijk 
bedekt met materiaal dat is geërodeerd van de helling van de Sint Jansberg. Hier bevin- 
den zich uitbraaksleuven van muren en goed geconserveerde delen van vloeren met ver- 

31. Piras et al. 1998,2. moedelijk nog vrij veel resten van hypocausta. Helaas is juist dit gedeelte het meest aan- 
32. De bovenkant van de hoogst waarge-    getast door Schatgravers, waarvan de talloze ingravingen nog getuigen. 
nomen hypocaustpijler lag op ca. 32.70 
m+ NAR 
33. Braat 1934, 2,7. 
34. Braat 1934, 7, riumte 26 
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3.3.3   DE KWALITEIT VAN DE ARCHEOLOGISCHE INFORMATIE 
De informatiewaarde van het monument bij Plasmolen is op grond van het AAO moeilijk te 
bepalen.Tijdens het AAO heeft de nadruk gelegen op de bepaling van de mate van con- 
servering van de archeologische resten en de controle van reeds beschikbare gegevens. 
Hoewel het monument erg is beschadigd door de eeuwen heen, bevat het wel een schat 
aan informatie. Het betreft immers het tot nu toe grootste burgerlijke, uit steen opge- 
trokken gebouw uit de Romeinse tijd in Nederland.^^ 
Nog slechts weinig villae zijn in hun geheel en nauwkeurig onderzocht." De plattegrond 
van Plasmolen is grotendeels alleen als grondspoor nog bewaard gebleven. De uitbraak- 
sleuven van muren bevatten veel vondsten, vooral bouwmateriaal bestaande uit natuur- 
en baksteen.Tevens zijn veel fragmenten van wandschilderingen geborgen. Tot op heden 
is dat echter zo fragmentarisch gebeurd dat van reconstructie van de inrichting van de 
vertrekken nog geen sprake kan zijn. Eventueel vervolgonderzoek zal de kans hierop ver- 
groten. De onderzoeken hebben nog weinig metalen voorwerpen opgeleverd. Het feit ech- 
ter dat het terrein grote aantrekkingskracht uitoefent op schatgravers, wijst op een aan- 
zienlijke hoeveelheid metalen vondsten die het beeld van het leven in de villa kunnen ver- 
levendigen. Ditzelfde geldt voor het vele aardewerk en bot, dat zich in de uitbraaksleuven 
bevindt. 
Hierbij moet een kanttekening worden gemaakt.Ten gevolge van de grondige sloop van de 
villa is reeds in vroege tijden veel vondstmateriaal en grond versleept en geleidelijk over 
het gehele terrein verplaatst. De vondsten liggen dus waarschijnlijk niet meer op de 
plaats waar zij door de bewoners van de villa zijn achtergelaten of weggegooid. Daardoor 
zal het vondstmateriaal niet eenvoudig te koppelen zijn aan de grondsporen, waaruit ze 
worden geborgen. 

4 Conclusies 

Het onderhavige AAO had tot doel de mate van conservering en de kwaliteit van de ar- 
cheologische informatie in de bodem van het monument in Plasmolen te bepalen. Daar- 
naast werden de resultaten van de opgraving van Braat in 1934 gecontroleerd om ze in 
het moderne systeem van het Rijksdriehoeksnet te kunnen inmeten. De resultaten van 
het onderzoek dienen antwoord te geven op de vraag of het monument behoudenswaardig 
blijft en indien dit antwoord bevestigend zou zijn, hoe het terrein zo goed mogelijk be- 
heerd zou kunnen worden. 

De opgravingsputten in 1999 hebben veel grondsporen op de van te voren verwachte 
plaats opgeleverd. Het betreft hier zowel door Braat reeds ontdekte uitbraaksleuven van 
muren van de villa als de door Braat aangelegde proefsleuven. Ook werden bevindingen 
van Braat aangaande enkele vertrekken van de villa bevestigd. Zo werden tijdens het 
AAO hypocaustpijlers op ondervloeren aangetroffen in ruimte 9, waar deze ook door 
Braat zijn opgetekend. Ook tekende de door Braat geïnterpreteerde kelder, ruimte 26, 
zich in put 2 af als een diep uitgegraven fundering. Maar enkele uitbraaksleuven, die tij- 
dens het onderhavige AAO zeker hadden moeten worden aangesneden, lieten zich niet 
herkennen. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in het feit dat de uitbraaksleuven zich 
niet overal even duidelijk tonen maar ook in het verval van het monument. 

Het vondstmateriaal heeft tijdens het AAO niet de volle aandacht gekregen, zoals vooraf 
was bepaald. Het aardewerk dat alsnog werd verzameld bevestigt de datering van de be- 
woning van de villa vanaf het begin van de 2e eeuw tot halverwege de 3e eeuw na Chr., 
zoals reeds door Braat was geconcludeerd. Verder werden vooral bouwmaterialen gebor- 
gen, zoals dakpannen, muurplaten, rookbuizen, de eerder genoemde hypocaustpijlers, 
tufsteen, een kalkstenen bouwfragmenten stukjes beschilderd pleisterwerk. 

Over de wallen aan de noord- en westzijde van het monument kan op basis van het hui- 
dige AAO hetzelfde worden geconcludeerd als door Braat, namelijk dat deze wallen na de 
sloop van de villa zijn ontstaan. Een meer precieze datering is van de wal niet te geven. 
Daarentegen heeft het onderzoek een terras enkele meters onder het plateau aan het 
licht gebracht. Dit terras is verstevigd met losse brokken mortel en kiezel. Waarschijnlijk 
is dit gebeurd om erosie van het plateau tegen te gaan. 

Het villaterrein is in de loop der jaren in hevige mate aangetast door schadelijk vormen 
van bodemingrepen en grondgebruik. Allereerst is de villa na het verlaten van de bewo- 
ners dusdanig grondig afgebroken dat muurresten nauwelijks meer te verwachten zijn. 

35. Van Es 1981, 187. 
36. Naar een aantal Nederlandse villae 
heeft de laatste decennia nog betrekke- 
lijk veel onderzoek plaatsgevonden, bij- 
voorbeeld die van Voerendaal (Braat 
1953;  Willems  1987;  Kooistra 
1996,129-252)  en  Hoogeloon  (Slofstra 
1982 en 1987). 
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Maar ook 'm recentere tijden heeft het monument veel te lijden gehad. Braat schrijft al 
over de vele bomen die met hun wortels de archeologische resten aantasten en het ter- 
rein ontoegankelijk maken. Na de jaren dertig hebben oorlogshandelingen, wortelw/erking 
en schatgravers gezorgd voor de huidige staat van het monument. 

De resten van de villa zijn het meest intact boven de 33-meter-hoogtelijn, die in het noor- 
delijke deel midden over het terrein loopt en zijn vjeg vervolgt langs de westzijde van het 
plateau om over de zuidwesthoek naar het oosten af te buigen. Daar biedt de bouwvoor 
een dusdanige bescherming dat de uitbraaksleuven de plattegrond van het gebouw in re- 
delijke mate weergeven. Hier zijn ook nog delen van hypocaustruimten en ondervloeren 
gespaard gebleven. Eventueel bestaan ook nog resten de bovenvloeren, die door Braat 
zijn gezien. 

Op het lager gelegen deel van het plateau zijn de archeologische resten ernstig aange- 
tast. Slechts diepere sporen lijken aan de bedreigingen te zijn ontsnapt, zoals de kelder 
en het terras. Vele delen van de uitbraaksleuven zijn verdwenen. De situatie is sinds de 
opgravingen van Braat nog verder verslechterd, vooral door erosie aan de randen van 
het plateau. Waar hij nog uitbraaksleuven heeft kunnen documenteren, is tijdens het on- 
derhavige AAO nauwelijks iets meer waargenomen. 

Uit het bovenstaande volgt zeer duidelijk dat elke bodemingreep het monument ernstig zal 
aantasten en verlies van archeologische informatie tot gevolg heeft. Dit terwijl het ter- 
rein van grote historische waarde is, vanwege het feit dat zich hier de resten van het 
grootste, uit steen opgetrokken, burgerlijke gebouw uit de Romeinse tijd op Nederlands 
grondgebied bevindt. Eventueel vervolgonderzoek zou veel belangwekkende gegevens 
kunnen opleveren. Een dergelijk onderzoek zou niet alleen gericht moeten zijn op de plek 
van het gebouw, maar ook op de directe omgeving zodat meer duidelijk wordt over de be- 
tekenis van de villa in zijn landschappelijke context. Naast deze historische belangen 
spreekt dit monument vanwege zijn mooie ligging tot de verbeelding. De 'villa Plasmolen' 
is dan ook geschikt om het maatschappelijke draagvlak voor de cultuur-historie te ver- 
breden. Om dit te bewerkstelligen mag het monument echter niet verder worden bescha- 
digd en zal het terrein moeten worden beheerd en bewaakt.Ten slotte zal een wijze van 
presentatie moeten worden ontwikkeld, die geïnteresseerden zal aanspreken en 
enthousiasmeren, zonder dat het monument er verder onder te lijden heeft. 

5 Aanbevelingen 

De in dit rapport gepresenteerde gegevens dienen de ontwikkeling van een integraal be- 
heers- en inrichtingsplan voor de langere termijn. Dit plan zal zich moeten richten op 
enerzijds het wegnemen van de bedreigingen en de bestendiging van de huidige situatie, 
anderzijds zal de waarde van het monument op aansprekende wijze gepresenteerd moe- 
ten worden. 

37. Vanzelfsprekend geldt dat dergelijke 
maatregelen idealiter van toepassing 
zouden moeten zijn op het gehele ter- 
rein. 

De voornaamste bedreigingen die moeten worden weggenomen zijn de schatgraverij en 
de wortelwerking van bomen. Daarnaast zal de erosie van de randen van het plateau 
moeten worden tegengegaan. Een van de technieken die verder verval van de villa te- 
gengaat is het opbrengen van nieuwe grond op het gehele terrein ter bescherming van de 
archeologische sporen. Het verdient aanbeveling om dit te doen tot op het niveau van 
minstens 33.50 meter boven NAP. Het onregelmatige oppervlak moet worden aangevuld 
slechts door middel van het opbrengen van nieuwe grond. Bij toekomstige grond- 
werkzaamheden mag het terrein nM eerst worden geëgaliseerd of 'oude' grond worden 
afgegraven. Op deze wijze blijft het huidige onregelmatige reliëf van hoge 'koppen' en 
diepe 'gaten' in de ondergrond ongestoord. 
Andere technieken die voortgaand verval kunnen vermijden zijn onder andere het aan- 
brengen van worteldoek en gepaste begroeiing tegen wortelwerking, het ingraven van 
metalen netten en een vorm van bewaking om de schatgravers te ontmoedigen.^' Om ero- 
sie aan de randen tegen te gaan moet ervoor worden gezorgd dat ook de nieuw opge- 
brachte grond niet weer wordt weggespoeld van het plateau. Hoewel de wallen geen on- 
derdeel uitmaken van het Romeinse verhaal, zou een versteviging van de wallen mis- 
schien een probaat middel zijn tegen erosie. Het is van belang te beseffen dat alle toe- 
komstige restauratie en beheerswerkzaamheden met grote voorzichtigheid dienen te wor- 
den uitgevoerd. Het betreden van het terrein met voertuigen met grote wielen is sterk af 
te raden, zoals het kappen van de bomen en het verwijderen van het hout in het voorjaar 
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van 1999 heeft aangetoond. Het gebruik van rupsband-voertuigen vermijdt grote aantas- 
ting van de bouwvoor. 

Ten behoeve van het presenteren van het monument en de cultuur-historische waarde er- 
van wordt reeds gedacht aan de inrichting van een informatiecentrum aan de voet van de 
Sint Jansberg. Reconstructies van de villa op posters of op schaal zullen het verhaal ze- 
ker kunnen verbeelden. Een reconstructie van de villa op ware grootte op het monument 
zelf lijkt geen optie. De bouw-werkzaamheden zullen de archeologische resten in de bo- 
dem ernstige schade toebrengen. Daarnaast zullen de financiële consequenties enorm zijn 
en bezoekersaantallen eisen die indruisen tegen de andere doelstellingen van het natuur- 
monument. Toch kan wel gedacht worden aan bepaalde vormen van visualisering van het 
villagebouw op het monument. Al vele jaren is veel ervaring opgedaan met het in beeld 
brengen van plattegronden van opgegraven gebouwen door middel van patronen in be- 
strating en begroeiing. Ook kan gedacht worden aan het plaatsen van grote schilderijen 
met taferelen uit het leven in de villa en met vergezichten vanaf het plateau over het 
landschap zoals dat er uit zou kunnen hebben gezien in de Romeinse tijd. 

Deze aanbevelingen zijn zeker niet uitputtend maar geven een aanzet voor de ontwikke- 
ling van toekomstplannen voor het monument 'villa Plasmalen'. 

6 Vondsten en documentatie 

De vondsten van het onderzoek Mook en Middelaar - 'villa Plasmolen' 1999 zullen wor- 
den ondergebracht in het Depot voor Bodemvondsten van de provincie Limburg te Maast- 
richt. De documentatie, de veldtekeningen en de foto's van het onderzoek zullen worden 
gearchiveerd bij de ROB te Amersfoort. 
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