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LAUDY restaureert Romeins badhuis 

  

Sinds begin 2017 is LAUDY bezig met een zeer bijzondere restauratie van het Romeins 
Thermencomplex in Heerlen. Tijdens de restauratie, die door onze restauratie vakmensen wordt 
uitgevoerd, wordt tevens archeologisch onderzoek verricht. De komende maanden wordt nog 
hard doorgewerkt om het Romeins badhuis haar vorm weer terug te geven zoals die in 1941 bij 
de eerste opgraving werd aantroffen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste 3D 
computertechnieken.

Het Thermencomplex 

In 1940 werd in het centrum van Heerlen het fundament ontdekt van een thermencomplex , het tot nu 
toe belangrijkste bouwwerk van de Romeinse nederzetting Coriovallum (Heerlen). Een aantal dagen 
later begon amateurarcheoloog dr. H. Beckers, geholpen door vrijwilligers, met een grote opgraving en 
in 1941 waren de voor Nederland imposante archeologische resten blootgelegd. Omdat het oorlog was, 
dekte men het terrein af met een laag zilverzand met de bedoeling om het later weer te ontgraven. Dat 
gebeurde eerst in 1975, waarna de opgraving werd opgenomen binnen de muren van een nieuw 
museumcomplex. Het Thermenmuseum is sinds 1977 geopend voor publiek. 

Romeins Badhuis 

Uit onderzoek in 1940 bleek dat de 1e fase van het Romeins badhuis in de 1e eeuw na Christus door 
de Romeinen werd gebouwd. Enkele decennia later werd het gebouw uitgebreid en verbouwd. Hoewel 
het opgaande muurwerk bijna geheel verdwenen is, kan men zich aan de hand van funderingen en 
vloerniveaus nog een goede voorstelling maken van het badhuis. Het bestond uit een ommuurd terrein 
met daarbinnen een badgebouw van 50 bij 50 meter. 

 

Afbeelding 1: Overzichtsfoto Thermenmuseum met een deel van het Romeins badhuis
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De reconstructie van het Romeins Badhuis 

In 2013 luidde conservator Karen Jeneson van het Thermenmuseum de noodklok met de mededeling 
dat de opgravingssite op 17 plaatsen instabiel is en op zeker 138 plekken beschadigd. In 2015 is gestart 
met het onderzoek, waarbij ook gebruik werd gemaakt van oud archiefmateriaal, zoals foto’s en 
tekeningen uit 1941, die in 3D computermodellen zijn opgenomen en waar in diverse kleuren de fasering 
van de te restaureren onderdelen is opgezet. Belangrijk uitgangspunt bij de restauratie is dat het 
Romeins badhuis haar vorm weer terugkrijgt zoals die in 1941 bij de eerste opgraving werd aantroffen. 

 

 

Afbeelding 2: Reconstructie van het Romeins badhuis in Coriovallum (Heerlen)

 

Afbeelding 3: 3D-computermodel fasering 
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Bouwtechnieken 

Tijdens het onderzoek van de afgelopen 2 jaar heeft men gekeken naar het gebruik en de rol van het 
badhuis, de samenstelling van de bouwmaterialen en de toegepaste bouwwijzen van 2.000 jaar 
geleden. Met die schat aan nieuwe informatie zijn onze restauratievaklieden samen met  historici nu 
aan de slag met de restauratie van het badhuis. De reconstructie omvat het aanmetselen van  de muren, 
het leggen van tegels en dakpannen en het weer terugbrengen van ontbrekende elementen. 

De restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd met dezelfde bouwtechnieken en bouwmaterialen 
die de Romeinen toepasten. Onze vaklieden zijn speciaal opgeleid in de Romeinse metseltechniek om 
de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Ontbrekende bouwstenen worden gekapt uit Kunradersteen, 
tegels en dakpannen worden vervaardigd uit Brunssumse klei (replica’s) en worden door steenfabriek 
Klinkers in Maastricht met de hand exact nagemaakt. Onze medewerkers werken tijdens de restauratie 
nauw samen met de experts van Restauratieatelier Restaura. Tijdens de restauratiewerkzaamheden is 
het museum gewoon open voor publiek.

 

 

 

Afbeelding 4: Onze restauratievakspecialist Jacco Körver bezig met de reconstructie van een muurfragment 

 

Afbeelding 5: Restauratie van een muurfragment in het Thermenmuseum Heerlen met Ron Curfs (links) en Jacco Körver 


