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OPENING NIEUW  
ARCHEO-SPEERPUNT  
IN MOLENAKKER

Een archeo-speerpunt, wat is dat dan? 
Weert ligt op een archeo-route, een route langs belangrijke 
archeologische vindplaatsen in Limburg.

Deze zijn te herkennen aan een hoge stalen speer. Met een 
smartphone kan de Archeo Route App gedownload worden en 
worden sporen die onze verre voorouders in de grond hebben 
achtergelaten weer tot leven gewekt.  Ook in de wijk Molenak-
ker komt zo’n archeo-speerpunt, die van de Keltische schans.

 

En wanneer is dan die opening? 
Op zaterdag 12 oktober wordt om 15.30 uur het archeospeer-
punt ‘De Keltische schans” geopend.  

Ruud Burlet ( gedeputeerde Provincie Limburg) verzorgd samen 
met Geert Gabriels (wethouder Weert) de opening. En jij kunt 
daarbij zijn. 

 

Maar waar moet ik dan zijn?
Het archeo-speerpunt van de Keltische Schans wordt geplaats 
op het Smalbeekpad aan de Oude Laarderweg. Daar gaan de 
vlaggen uit en ben je welkom om de opening mee te maken.

NB: Samen met de wijkraad wordt in onze wijk nog een in-
formatieavond georganiseerd over deze Keltische Schans. De 
details van deze avond volgen via facebook (Wijk Molenakker)



Een versterking uit de  
Late IJzertijd
De vroegste bewoningssporen op 
Molenakker zijn al aangetroffen bij 
een opgraving in 1994.Het gaat om 
een omgracht terrein, een versterking 
uit de Late IJzertijd met een dubbel 
grachtsysteem. De datering is 1ste eeuw 
voor Christus.
Dit terrein moet minimaal 10 ha groot 
geweest zijn: de buitenste omgrachting 
ten minste 300 x 40 m. De binnenste is 
ca. 160 x 110 m

de Keltische schans van Molenakker, 
met een dubbele omgrachting

bewoning
Het betreft een nederzetting van 45 
grotere gebouwen, zes waterputten en 
achttien graanschuurtjes. Deze dateren 
uit ca. 50 v.Chr. tot 250 na Chr.

Reconstructie van een tweeschepige 
boerderij met zadeldak

functie van de vluchtschans
Voor Nederlandse begrippen is dit een 
zeer indrukwekkende aardwerk, zeker 
gezien de periode waarin het is aange-
legd. Wat betreft de dubbele omgrach-
ting is nergens anders in Nederland een 
dergelijke versterking aangetroffen! 
Deze versterking fungeerde als een 
vluchtburcht voor mens en vee tegen 
invallende ruitergroepen.

bronsdepot
Op het erf van de grootste boerderij op 
de nederzetting (zie plattegrond het 
rode kruis), is een Romeinse brons-
vondst aangetroffen, die dateert uit 
het eind van de 2de eeuw na Christus. 
Het betreft enkele bronzen zeven, met 
scheplepels, een bronzen kan en een 
bronzen bekken.
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bronsdepot 
Op het erf van de grootste boerderij op de nederzetting (zie plattegrond het rode kruis), is een 
Romeinse bronsvondst aangetroffen, die dateert uit het eind van de 2de eeuw na Christus. Het betreft 
enkele bronzen zeven, met scheplepels, een bronzen kan en een bronzen bekken. 

   
 
het bronsdepot van Molenakker 
 

 
locatie van het bronsdepot (rode driehoekje) 
 
grafveld 
Direct aan de noordrand van de nederzetting is een grafveld, bestaande uit 125 graven, uit de 
Romeinse Tijd aangetroffen. Locatie: Molenakkerdreef (onder een van de voetbalvelden van FC Laar). 
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locatie van het grafveld ten noorden van de nederzetting 
 
reconstructie 
Opvallend is dat voor de oriëntatie van de huizen, de rooilijn van de Oude Laarderweg is aanhouden. 
Dit betekent dat deze historische weg reeds dateert uit de Late IJzertijd !  
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