Middeleeuwse toren gevonden
bij Fort Sanderbout
En opeens kijk je met andere ogen naar de eeuwenoude tekening van de Sittardse vestingwerken. Die blijkt toch waarheidsgetrouwer dan aanvankelijk gedacht. Onlangs zijn bij opgravingen sporen gevonden van de grote vestingtoren die prominent
op de oude tekening staat. Archeoloog Eric van der Kuijl vertelt over deze unieke vondst.

“In oktober hebben we in opdracht
van de gemeente archeologische
proefsleuven gegraven bij Fort Sanderbout“, vertelt van der Kuijl. ”Om te
onderzoeken of er rondom het fort nog
restanten lagen van de middeleeuwse
verdedigingswerken. Die moesten de
stad destijds beschermen tegen vijandige legers. Sittard had maar liefst drie
stadsgrachten, wat voor een middeleeuwse stad redelijk uniek was.”
Tijdens het archeologisch onderzoek
kwam totaal onverwacht een middeleeuwse toren van mergelblokken
tevoorschijn. Van der Kuijl: “We vermoeden dat de toren uit de late 14e eeuw

stamt. Hij had een omtrek van maar
liefst 40 meter. En dat mag je voor een
relatief ‘kleine veste’ als Sittard gerust
bijzonder noemen. In de toren zaten verschillende schietgaten voor vuurwapens
en kanonnen, bedoeld om de stadspoort
aan de zuidoostzijde van de stad - de
Putpoort - te kunnen verdedigen.”
Grachten
Buiten de toren troffen de onderzoekers ook twee middeleeuwse stadsgrachten en een verdedigingswerk
aan, een zogenaamde ravelijn uit de 17e
eeuw. Dit eilandje in de vestinggracht
was omgeven door een binnen- en een
buitengracht. “Hieraan kunnen we zien

Wilt u een evenement organiseren, dan heeft u hiervoor
meestal een vergunning nodig. De kleine evenementen zoals
een straatfeest, hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Hoe
het precies zit, leest u hier.

dat de vesting in de Tachtigjarige Oorlog opnieuw is versterkt. Toekomstige
onderzoeken buiten de middeleeuwse
grachten moeten uitwijzen of er nog
meer restanten van verdedigingswerken bewaard zijn gebleven. Voorlopig

hebben we de aangetroffen resten
weer toegedekt, maar de gemeente wil
de resten opnieuw zichtbaar maken bij
de herinrichting van het schootsveld
rondom Fort Sanderbout”, besluit Van
der Kuijl.

Informatiebijeenkomst
De resultaten van het onderzoek zijn gescand en verwerkt tot een 3D reconstructie.
Deze wordt, samen met de bevindingen van de opgravingen, tijdens een informatiebijeenkomst op 17 januari gepresenteerd. Deze avond is bovendien speciale aandacht voor een bijzondere en nog niet eerder getoonde vondst. Belangstellenden zijn
van harte welkom op deze bijeenkomst in De Domijnen aan de Kapittelstraat. Inloop
vanaf 18.00 uur, de presentatie begint om 18.30 uur. U kunt de vondsten straks ook
bewonderen via de gemeentelijke website. Hier kunt u ook een virtuele tour maken
door de onderaardse gangen van Fort Sanderbout.  www.sittard-geleen.nl

Doe de check
Of u een vergunning nodig heeft of uw
evenement moet melden, checkt u via
 www.sittard-geleen.nl
Blijkt uit de check dat u uw evenement
alleen hoeft te melden, dan kunt u dat
direct online regelen. Meld uw evenement
tenminste 15 werkdagen vóór aanvang.

Vergunning nodig
Organiseert u een groter evenement
dan vraagt u hiervoor vergunning aan.
Bijvoorbeeld schuttersfeesten, wielerwedstrijden, braderieën en evenementen
met meer dan 150 deelnemers. Vraag de

vergunning aan minimaal 14 weken voor
aanvang van het evenement.

Grote evenementen
Bij grote risicovolle evenementen zoals
popconcerten, cultuurfestivals neemt u
zes maanden vóór het evenement contact
op met de gemeente. Samen met de
gemeente, politie, brandweer bespreekt
u uw evenement en de mogelijke risico’s.
Zodat er maatregelen getroffen kunnen
worden om het evenement veilig en succesvol te laten verlopen.
 www.sittard-geleen.nl/Inwoners/
verenigingsloket

