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1 Inleiding

In opdracht van Stichting Maaskant Wonen heeft Archeologisch Onderzoek 
Leiden BV (Archol) een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) in de vorm 
van proefsleuven uitgevoerd op de locatie Aelserhof te Elsloo. Aanleiding 
voor het archeologisch onderzoek is de geplande bouw van woningen 
binnen het plangebied. De bouwwerkzaamheden zullen leiden tot verstoring 
en vernietiging van de binnen het plangebied aanwezige archeologische 
resten. 
Doel van het onderzoek is te komen tot adviezen voor een door het bevoegd 
gezag te nemen selectiebesluit met betrekking tot de archeologische 
waarde van het terrein. Daarbij zal tijdens het IVO-proefsleuven moeten 
worden vastgesteld welke archeologische waarden in de ondergrond van 
het geselecteerde terrein aanwezig zijn en wat hun fysieke en inhoudelijke 
kwaliteit is. De waardering van het terrein dient volgens de richtlijnen van 
de KNA 3.1 te gebeuren. Dit opdat een gefundeerde onderbouwing van 
verder beleid aangaande de archeologische waarden binnen het terrein 
mogelijk is.
Het plangebied Elsloo-Aelserhof bestaat uit een circa 2,8 ha groot terrein, 
dat gedeeltelijk bebouwd is, deels met een bejaardentehuis (Aelserhof) en 
deels met twee handbalvelden. Het perceel dat met proefsleuven verkend 
kan worden is 83 bij 60 meter groot, circa 0,5 ha. Het onderzoeksgebied 
ligt ingeklemd tussen de Jurgenstraat in het zuiden, het Aelserhof in het 
oosten, de Charles deGavrestraat in het westen en Mgr. D’Arbergstraat in 
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Figuur 1.1 
Locatie plangebied Elsloo-Aelserhof



6 Aelserhof

het noorden (figuur 1.1). Het veldwerk vond plaats van 5 tot 6 september 
2007. Hierbij zijn drie proefsleuven aangelegd conform de richtlijnen in het 
Programma van Eisen (PvE).�

Het plangebied Elsloo-Aelserhof heeft ook volgens de Archeologische 
verwachtingskaart van de gemeente Stein� een ‘terrein van zeer hoge 
archeologische verwachting’. Deze status is echter gebaseerd op 
waarnemingen die voornamelijk ten zuiden van het plangebied zijn 
gedaan alsmede op de gunstige landschappelijke locatie. Er is vooral een 
grote verwachting voor sporen en vondsten uit de periode van de Lineaire 
Bandkeramiek.

Bij het onderzoek moest volgens het Programma van Eisen� (PvE) de 
bekende archeologische gegevens uit de directe omgeving betrokken 
worden. 

In dit rapport zal eerst kort worden ingegaan op de landschappelijke ligging 
van het plangebied en de omgeving (hoofdstuk 2). Hierna worden het 
archeologisch kader en de gehanteerde methodieken besproken (hoofdstuk 
3 en 4). Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd 
(hoofdstuk 5 en 6). Een conclusie met waardering en advies zal het geheel 
afsluiten (hoofdstuk 7).

Administratieve gegevens

Datum per procesonderdeel 
 Veldwerk IVO:  september 2007
 Uitwerking/rapportage:  mei 2008

Opdrachtgever Stichting Maaskant Wonen
Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)
Bevoegd gezag Gemeente Stein
Locatie  
 Gemeente:  Stein
 Plaats: Elsloo
 Toponiem: Aelserhof
 Depot Provinciaal depot van Limburg

SIC  ELA1172
CIS-code 24106
Archis vondstmeldingsnummer 405550

Coördinaten vindplaats 181691/328802
  181628/328796
  181626/328857
  181682/328863
 

�  Van Wijk en Goossens 2007.
2  Van Wijk & Van Hoof 2005.
�  Van Wijk & Goossens 2007.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens archeologisch 
onderzoek Elsloo-Aelserhof.
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Geomorfologie Lössplateau op maasterrasafzettingen. 
  Dit plateau is afgescheiden door twee  
  droogdalen en ligt op geruime afstand van  
  de Maas. De vindplaats ligt op ca 65m +  
  NAP, grondwatertrap VII.

Bodem Bergbrikgrond

2 Landschappelijk kader

2.1 De vorming van het lösslandschap

Het huidige lösslandschap van Zuid-Limburg is merendeels door de Maas 
gevormd ten tijde van de ijstijden. Dit gebeurde in een aantal fasen. Tijdens 
het Kwartair (vroeg-Pleistoceen) werden dikke pakketten Maasafzettingen 
tot een aantal terrassen gevormd waarbij het hoogterras het oudste 
niveau is. Vervolgens zakte de erosiebasis van de Maas door tektonische 
opheffing van het gebied en sneed de rivier in haar eigen hoogterrassen-
sediment. Op een dieper niveau werd wederom erosief materiaal door de 
Maas afgezet dat op haar beurt de Middenterrassen vormde. Gedurende 
de Middenterrassenperiode zorgde verdere opheffing van het gebied voor 
een sterke erosie van het hoogterrassensediment waardoor het huidige 
versneden landschap ontstond. 

In het Pleistoceen werden deze terrassen bedekt met löss. Deze löss is 
waarschijnlijk afkomstig van glaciale- en glaciofluviale afzettingen uit het 
Noordzeebekken wat een verklaring biedt voor het gegeven dat de löss 
naar het noordwesten toe steeds zandiger wordt.� Het afzetten van de löss 
gebeurde in drie cycli: een eerste cyclus gedurende het Saalien (Saale II) 
waarin zich gedurende een warme periode (Eemien) een roodbruine bodem 
heeft gevormd (figuur 2.1). Tijdens het Weichselien (Würm II/IV) vonden 
de laatste twee cycli plaats.� De löss werd afhankelijk van de plaatselijke 
reliëfverhoudingen, in dunne of dikke pakketten afgezet. De lössafzettingen 
vormden als het ware een deken over het landschap met kleine hoogtever-
schillen.� 
De met löss bedekte terrassen werden aan het einde van het Pleistoceen 
(Dryas en Alleröd) en in het Holoceen verder gevormd door erosie. 
Modderman� toonde bij zijn onderzoek naar de bandkeramische 
nederzetting in Sittard in 1953 aan dat door de hellingsgraad (ongeveer 
3%) van de locatie, solifluctie�

 
was opgetreden. Bij solifluctie wordt aan de 

top van de helling materiaal geërodeerd waarna het materiaal op een lager 
gedeelte weer wordt afgezet (het colluvium) (figuur 2.2). Dit proces treedt 
op wanneer een gebied ontbost is. Wanneer de begroeiing van het gebied 
verdwijnt, wordt de löss niet meer door wortels vastgehouden en krijgt de 
regen een directe impact op de bodem. Bij een hellingsgraad van minimaal 
2% vloeit de A-horizont af. Afvloeiing van de B-horizont treedt op bij een 
percentage van 5%.� 
�  Berendsen 2000, ��.
5  Huijzer �99�, �6�.
6  Bouten et al. �985.
7  Modderman �958/59.
8  Het vloeien van bodemmateriaal onder niet-periglaciale omstandigheden.
9  Modderman �958/59, �6.
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Archeologische en geologische tijdschaal
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Vondstmateriaal afkomstig uit het colluvium wijst uit dat het erosieproces 
in hoge mate is gerelateerd aan ontginningsfasen van de zeer vruchtbare 
lössplateaus door de mens. Deze ontginningen dateren uit het neolithicum, 
de late ijzertijd en de Romeinse tijd, en uit de volle middeleeuwen en latere 
perioden.�0 De erosie zorgde voor een afzwakking van het reliëf, omdat de 
dalen enigszins opgevuld werden. 
Het huidige lösslandschap kan dan ook gekarakteriseerd worden als een 
door de Maas gevormd terrassenlandschap, waarop door de wind een dik 
lösspakket is afgezet dat het oudere reliëf ten dele afgedekt heeft. 
Een ander fenomeen dat kenmerkend is voor het Limburgse lössgebied zijn 
droogdalen. Droogdalen zijn gedurende de laatste ijstijd ontstaan toen de 
bodem nog bevroren was. In een fase van opwarming ontdooide de bovenste 
laag van het oppervlak, waarna deze afvloeide over de bevroren ondergrond. 
Door de cycli van opwarming en bevriezing en het watertransport dat 
over het bevroren oppervlak plaats vond, sleten de dalen zich op een 
kenmerkende manier uit (zie figuur 2.2). Door verschillen in opwarming 
van beide zijden van het dal en de daaruit voortvloeiende (ongelijke) erosie 
(gelifluctie��), kregen dergelijk dalen namelijk een asymmetrische vorm.�� 
De bodems van deze dalen zijn naderhand geleidelijk opgevuld met 
colluvium. De droogdalen zijn vandaag de dag nog steeds voor een groot 
deel verantwoordelijk voor de afwatering van de plateaus.

2.2 Bodemopbouw van het plangebied Elsloo-Aelserhof

Het plangebied is sinds geruime tijd (meer dan 50 jaar) in gebruik geweest 
als sportterrein (eerst voetbalvelden waarna handbalvelden zijn aangelegd). 
Voor de aanleg van de sportvelden is het gebied in gebruik geweest 
als akkerland. De voornaamste verstoringen van het bodemprofiel zijn 
echter opgetreden tijdens de aanleg van de twee handbalvelden. Daarbij 

�0  Boenigk en Hagedorn �996.
��  Het vloeien van bodemmateriaal onder glaciale omstandigheden.
�2  Berendsen �997, ��-�5.

Figuur 2.2 
Dwarsdoorsnede van een “typisch” droogdal 
(Stiboka �990)
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Tabel 2: 
waardering vindplaatsis voornamelijk de bouwvoor ontgraven waarna vulzand de betonnen 

platen van de handbalvelden hebben ondersteund. Daarnaast zijn nog 
zogenaamde dug-outs gefundeerd in beton naast de velden aangelegd 
en zijn er drainagebuizen en elektriciteitsleidingen aangelegd. Over het 
algemeen genomen beperken de verstoringen zich voornamelijk tot de 
oorspronkelijke A-horizont en de uitspoelingshorizont (E) daaronder. De 
A-, E- en Bt- horizont zijn vermoedelijk deels opgenomen in de bouwvoor. 
Het gaat hierbij dus om een bergbrikgrond waarbij een geringe erosie heeft 
plaatsgevonden.

3 Archeologisch kader

3.1 Inleiding

De gemeente Stein heeft een rijk bodemarchief. Er zijn dan ook al diverse 
opgravingen binnen het gemeentelijke grondgebied uitgevoerd. Sommige 
daarvan hebben resten aan het licht gebracht die internationaal bekend zijn 
zoals het LBK-grafveld van Elsloo en de grafkelder van Stein. Deze laatste 
vindplaats heeft zelfs een groep mensen uit de Nieuwe Steentijd van een 
naam voorzien: de Stein-groep.��

3.2 De eerste boeren

Vermoedelijk werden de eerste akkers in Nederland aangelegd op het 
grondgebied van de gemeente Stein, in het bos dat na de IJstijd was 
ontstaan. Rond 5250 v. Chr. stichtten boeren-immigranten uit Midden-
Duitsland enkele kleine gehuchten aan de rand van de Graetheide: op het 
grondgebied van het huidige Elsloo, Stein, Geleen en Sittard. De gehuchten 
telden aanvankelijk ieder zo’n drie tot vijf boerderijen maar groeiden in 
de loop van de generaties uit, zodat vooral de westrand van het Graetheide 
Plateau langs de Maas en de Ur dicht bewoond raakte. Deze cultuur wordt 

��  Modderman �96�.
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Figuur 3.1 
De bandkeramische nederzetting van Elsloo-Koolweg



Aelserhof    11

ook wel LBK, naar het Duitse Linearbandkeramische Kultur, genoemd. Zij 
verbouwden graan op de akkers bij de dorpen, en trokken met hun vee in 
de zomer naar noordelijker streken om te weiden in het laagland langs 
de grote rivieren. De nalatenschap van deze cultuur in de bodem bestaat 
uit sporen van huizen en dorpsterreinen met een omvang tot wel enkele 
tientallen hectaren. Grondverkleuringen in de bodem geven aan waar ooit 
de boerderijen stonden, en verraden ook de kuilen ernaast die geleidelijk 
gevuld werden met afval. Kaf van het dorsen, verbrande maaltijdresten, 
potscherven, gebroken en versleten werktuigen als maalstenen, pijlspitsen 
en messen gunnen een blik op hun leven. Beroemd is de nederzetting 
aan de Koolweg in Elsloo, die voor ongeveer een derde is onderzocht, en 
waar 95 boerderijen werden gevonden in de bijna drie hectare van de 
opgraving.�� Recent zijn daar nog vijf boerderijen aan toegevoegd tijdens 
een opgraving ten zuiden van de J. Riviusstraat.�� Al deze boerderijen 
stonden er niet allemaal tegelijkertijd; vermoedelijk moeten we uit gaan 
van vijf tot tien erven per generatie. In hetzelfde Elsloo is uit de periode van 
de Bandkeramische cultuur een grafveld aangetroffen, uniek in Limburg, 
bijzonder in het hele Bandkeramische gebied: het dichtstbijzijnde bekende 
grafveld uit dezelfde periode ligt ruim 40 km oostwaarts, in Duitsland. 
Er zijn in dit grafveld 113 graven aangetroffen met gecremeerde of in 
slaaphouding ter ruste gelegde vrouwen, mannen en kinderen, sommigen 
door geweld omgebracht, met of zonder nog zichtbare bijgiften voor de reis 
naar de andere wereld, een bonte verzameling.��

De LBK verdwijnt rond 5000 v. Chr. even plotseling als zij gekomen is, 
waarom is niet duidelijk. Het zou honderden jaren duren voor er weer bos 
gekapt wordt voor de aanleg van akkers in deze streken. 

3.3 Stein in de metaaltijden

Tussen 2500 en 2000 v. Chr. wordt een belangrijke technologische 
ontwikkeling in onze streken geïntroduceerd. Veel werktuigen die de mens 
in het dagelijkse bestaan nodig heeft, werden tot dan toe al duizenden jaren 
lang gemaakt van (vuur)steen, bot of hout. Nu kwamen daar koper, brons 
en nog later ijzer bij. Hiermee kwam de Steentijd tot een eind en nam het 
gebruik van vuursteen steeds verder af. In Zuid-Limburg komt vuursteen 
van nature voor, terwijl koper en tin (de grondstof voor brons) van verre 
gehaald moest worden, bijvoorbeeld uit Zuid-Engeland, Bretagne of de 
Alpen. Brons werd daarom in het begin van deze periode vooral voor luxe-
voorwerpen als sieraden, bijlen en zwaarden gebruikt.

Zwaarden en bijlen uit deze periode worden af en toe bij baggerwerk-
zaamheden in de Maas naar boven gehaald. Zo is uit de gemeente Stein 
een bronzen zwaard bekend dat bij Meers gevonden is.�� Sieraden worden 
vooral in graven van – naar we aannemen – bijzondere mensen gevonden. 
Meestal bestaan de resten van een graf uit niet veel meer dan een urn met 
de gecremeerde resten van een lichaam. Deze urnen werden begraven op 
grote grafvelden, die we nu urnenvelden noemen. Sommige waren mogelijk 
afgedekt met een ronde heuvel. Een mooi voorbeeld van zo’n urnenveld 
met (gereconstrueerde) grafheuvels kan op de Boshoverheide bij Weert 

��  Modderman �970.
�5  Van Wijk & Van de Velde in voorbereiding.
�6  Modderman �970, Van de Velde �979.
�7  Hendrix �995.
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bezichtigd worden, maar ook in Stein hebben twee urnenvelden gelegen: 
rond de Mauritsweg en rond de Keerenderkerkweg.�� 
Uit de periode van de Bandkeramiek kennen we dorpjes waar in perioden 
van meerdere eeuwen verschillende families woonden, we weten eigenlijk 
weinig over de grafvelden. De situatie voor de metaaltijden is precies 
andersom: we weten vooral veel over de grafvelden, maar vooral op de 
lössgebieden zijn tot nu toe weinig sporen van nederzettingen aangetroffen. 
Dat komt doordat families in deze tijd meer verspreid van elkaar woonden. 
Men woonde in een boerderij met een erf eromheen en de buren konden 
wel een paar honderd meter verderop wonen. Een ‘dorp’ bestond dus uit 
een losse spreiding van boerderijen zoals men nu soms nog in Flevoland 
ziet. Ondanks de verspreide bewoning was toch sprake van een hechte 
dorpsgemeenschap. De verschillende families die los van elkaar woonden, 
maakten namelijk van hetzelfde grafveld. Dit betekent dat we in Stein zeker 
van twee ‘buurtgemeenschappen’ uit kunnen gaan: één rond het urnenveld 
aan de Mauritsweg en één rond die van de Keerenderkerkweg.

3.4 Archeologisch onderzoek nabij Elsloo-Aelserhof

In het onderzoeksgebied zijn zowel resten uit de middeleeuwen en later die 
verband houden met de oude dorpskern (waardoor het terrein de status van 
terrein van archeologische waarde heeft gekregen, Terrein 13 in Van Wijk 
en Van Hoof 2005), als resten uit het vroeg-neolithicum te verwachten. 
Ten zuidoosten van het plangebied zijn door de bekende amateurarcheo-
logen, en pioniers op het gebied van de bandkeramiek, de heren Beckers 
en Beckers (1940) een drietal bandkeramische kuilen (destijds nog als 
hutkommen geïnterpreteerd) gevonden. Het vermoeden bestaat dat hier een 
nog niet nader bepaalde bandkeramische nederzetting ligt. In dezelfde zone 

�8  Schuyf & Verwers �976.

Figuur 3.2 
Situering van de urnenvelden in de 
gemeente Stein, Keerenderkerkweg (K) en 
Sanderboutlaan (S), schaal �:20000.
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waar de bandkeramische nederzetting is gedefinieerd, is in 1963 ook een in 
de Romeinse tijd te dateren kuil gevonden. Deze bevatte vele aardewerkfrag-
menten waaronder kannen, schalen, bekers en dolia. Daarnaast bevonden 
zich nog meerdere dakpanfragmenten in de kuil.�� 

4 Methodisch kader

4.1 Inleiding

Archeologisch onderzoek vond tot voor kort in het algemeen plaats nadat bij 
werkzaamheden in de bodem sporen uit het verleden waren aangetroffen. 
In veel gevallen restte er voor de archeoloog niets anders dan “te redden 
wat er te redden valt”. Het laatste decennium is het echter gebruikelijk 
dat vóór aanvang van verstorende activiteiten van het bodemarchief een 
gebied archeologisch onderzocht wordt. Dit hoeft niet direct plaats te vinden 
door middel van een (volledige) opgraving van een gebied. In de meeste 
gevallen is dit te tijdrovend en te kostbaar (en vaak ook niet noodzakelijk). 
Voorafgaand aan een archeologische selectie zijn diverse methoden van 
onderzoek beschikbaar om een gebied archeologisch in kaart te brengen. 
Hiervoor is een getrapte aanpak van het onderzoek ontwikkeld waarbij de 
vindplaatsen eerst worden gekarteerd, vervolgens gewaardeerd en indien 
noodzakelijk worden opgegraven. Aangezien het plangebied een hoge 
archeologische verwachting heeft, is de karterende fase overgeslagen en is 
gelijk gekozen voor een waarderend onderzoek.
�9  Archisnummer �6�70.

13
12

plangebied

Figuur 3.3 
Bandkeramische en Romeinse waarnemingen 
ten zuiden van Elsloo-Aelserhof
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Overzicht van de aangelegde putten te Elsloo-
Aelserhof

Figuur 4.2 
Aanleg van de proefsleuven op de locatie
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4.2 Methodiek proefsleuven

Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in 
de verspreiding van de archeologische waarden in een gebied zonder dat 
daarbij direct grote vlakken worden uitgegraven. Een belangrijk kenmerk 
is dat bij deze vorm van onderzoek het bodemarchief wel wordt beroerd, 
maar niet wordt opgegraven. Het kan daarom in zekere zin ook worden 
beschouwd als een zo min mogelijk destructief onderzoek. Slechts een 
selectie van de sporen wordt via couperen nader onderzocht om uitspraken 
te kunnen doen over conservering en datering van de vindplaats. 

4.2.1 Methodiek plangebied Elsloo-Aelserhof

De locatie van de geplande proefsleuven in het plangebied Elsloo-Aelserhof 
is eveneens in sterke mate beïnvloed door het huidige gebruik van het 
gebied. De locatie van de proefsleuven is derhalve bepaald op basis van 
de ligging van de handbalvelden. De oriëntatie van de drie sleuven is N-
Z. Het opgravingsvlak is direct onder de puinlaag of onder de bouwvoor 
aangelegd op een dergelijke wijze dat sporen in de Bt-horizont leesbaar zijn. 
Met een graafmachine met een vlakke bak gebeurt dit schavenderwijs na 
verwijdering van de bouwvoor. Vondsten zijn hierbij per laag en in vakken 
van maximaal 5 bij 4 m verzameld. Het aanleggen van het vlak is met een 
metaaldetector begeleid.
Het vlak is handmatig geschaafd, op schaal 1:50 ingetekend en 
gefotografeerd. Een selectie aan sporen is gecoupeerd, gefotografeerd en op 
schaal getekend.
Sporen laten zich over het algemeen herkennen als verkleuringen in 
de natuurlijke ondergrond. Het zijn de restanten van ingegraven palen, 
gegraven kuilen en greppels, haardplaatsen etc.(bijlage 1) In de sleuven zijn 
naast de sporen het vondstmateriaal en het bodemprofiel gedocumenteerd. 
Vondsten zijn, waar mogelijk, per spoor verzameld (bijlage 2). In de 
proefsleuven zijn slechts in een aantal gevallen sporen gecoupeerd of 
uitgegraven om het karakter te kunnen vaststellen of om daterend materiaal 
te verzamelen. De reden hiervoor is dat in de smalle proefsleuven nog 
weinig inzicht bestaat in de toewijzing van sporen aan structuren. Om de 
verspreiding specifieker te karteren en te waarderen kunnen vervolgens 
extra sleuven worden aangelegd of op strategische plaatsen sleuven worden 
verbreed om de aard en begrenzing van sporen(clusters) en eventueel 
aanwezige structuren te bepalen. De coupes van de sporen zijn getekend 
op een schaal van 1:10. Sporen en structuren zijn vervolgens gefotografeerd 
met een digitale camera. Met een Infrarood Theodoliet (IRT) zijn alle 
putwanden, meetbuizen, vlakhoogtes en profielen ingemeten in het 
landelijke coördinatenstelsel
Om de geologische karakteristieken van het onderzoeksgebied vast te 
kunnen leggen, zijn er om de 20 m afstand profieltekeningen gemaakt. 
Deze doorgaans een meter brede kolommen worden getekend op een 
schaal van 1:20 en gefotografeerd. In werkput 1 is een breed en diep 
profiel gegraven om meer gedetailleerde informatie te vergaren over de 
geomorfologie en bodemopbouw in het onderzoeksgebied.

4.3 Vraagstellingen

Het onderzoek moet ingepast worden in het onderzoek naar het nederzet-
tingssysteem van de Lineaire Bandkeramiek als uitgevoerd aan de Faculteit 
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der Archeologie van de Universiteit Leiden. Met name moet daarbij 
aansluiting gezocht worden op het paleo-economisch onderzoek van prof. 
dr. C.C. Bakels en op het onderzoek naar aardewerk en nederzettingsstruc-
tuur van dr. P. van de Velde.
Het onderzoek naar de late prehistorie dient ingepast te worden het onder-
zoeksprogramma van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit 
Leiden. 
Voorafgaande aan het IVO zijn op basis van de NOaA en de archeologische 
waarnemingen in de nabijheid van het plangebied de volgende onderzoeks-
vragen geformuleerd:�0

1. Wat is de landschapstypologische context en de landschappelijke 
geleding van het onderzoeksgebied?

2. Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw 
van de ondergrond en het microreliëf in het onderzoeksgebied?

3. Bestaat er een relatie tussen microreliëf, afzettingen, bodemtype, afstand 
tot water (waarbij de droogdalen niet vergeten moeten worden) en de 
aan- of afwezigheid van vindplaatsen? Wat zegt de landschappelijke 
ligging van de archeologische resten over de locatiekeuze en het vroegere 
landschapsgebruik?

4. Kunnen ‘lege’ zones verklaard worden door het landschapsgebruik (en 
wat was daar dan de aard van) of door post-depositionele processen?

5. Welke delen van het gebied zijn verstoord en tot op welke diepte? 
Bestaan er verschillen in de conservering van archeologische resten 
binnen het onderzoeksgebied als gevolg van bijvoorbeeld erosie, 
afdekking, bodemvorming en recente ingrepen als bouw/indu-
striegebruik? In welke lagen of gebieden zijn (nog) gave en goed 
geconserveerde archeologische resten of aanwijzingen voor landgebruik 
te verwachten?

6. In hoeverre zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? Bestaat 
hierin verschil tussen sporen uit verschillende perioden en zo ja, welke? 
Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk 
tekenen de grondsporen zich af?

7. Is er een relatie tussen het (micro)reliëf en de conservering van de 
archeologische resten?

8. Welke en hoeveel vindplaatsen, sites en off-site-patronen zijn in het onder-
zoeksgebied te herkennen? Zijn er markante ‘lege’ gebieden?

9. Wat is de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als verticale 
zin, van vindplaatsen, sites en off-site-patronen en wat is hun onderlinge 
samenhang?

10. Wat is per archeologische site / off-site locatie in het onderzoeksgebied:
- de ligging (inclusief diepteligging)
- de geologische en/of bodemkundige eenheid
- de omvang (inclusief verticale dimensies)
- het type en de functie van de sites of off-site-patronen
- de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)
- de vondst- en spoordichtheid
- de stratigrafie voor zover aanwezig
- de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie
11. In hoeverre is er sprake van verschuivingen in het nederzettingspatroon 

en landschapsgebruik in de loop van de tijd?
20  Van Wijk & Goossens 2007.
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12. Beperken de sites zich tot het plangebied? Is een indicatie te geven 
van de plaats en omvang van dat deel van de sites dat zich tot buiten 
het plangebied uitstrekt (specifiek dient hierbij aan de relatie tot de 
vindplaats Hoolstraat aandacht besteed te worden)?

13. Is er een chronologische relatie met de vindplaats Hoolstraat aan te 
tonen? Daarbij moet met name gelet worden op een gelijktijdigheid 
binnen de fasering van de Lineaire Bandkeramiek en op de ruimtelijke 
verspreiding van de sporen.

14. Kunnen er op basis van onderzoek naar macrobotanische resten, 
vuursteen en aardewerk activiteitenzones en ‘erf’/’familie’-eenheden 
aangegeven worden?

5 Resultaten van het archeologisch onderzoek te Elsloo-Aelserhof

5.1 Inleiding

Het onderzoek in Elsloo heeft plaatsgevonden van 7 t/m 11 september op 
een terrein dat een zeer hoge archeologische verwachting is toegekend op 
basis van diverse waarnemingen ten zuiden van het plangebied en op basis 
van de landschappelijke ligging.�� Daarnaast bevindt het terrein zich binnen 
de oude dorpskern van Elsloo. Tijdens het onderzoek zijn in totaal drie 
noord-zuid georiënteerde sleuven verdeeld over het plangebied aangelegd. 
Daarbij is in totaal 561 m2 ontgraven.

In dit hoofdstuk zullen eerst de resultaten van het proefsleuvenonderzoek 
worden besproken, waarbij de aangetroffen sporen centraal zullen staan. 
Vervolgens wordt een analyse gegeven van het vondstmateriaal.

5.2 Sporen

De sporen die zijn aangetroffen in de proefsleuven onderscheiden zich 
hoofdzakelijk in twee verschillende typen: paalsporen en kuilen. Dit eerste 
type is het meest aangetroffen in de proefsleuven. Daarnaast zijn natuurlijke 
en recente sporen in de sleuven aanwezig.

5.2.1Proefsleuf 1

De eerste sleuf (62 x 4m) is centraal in het plangebied aangelegd tussen de 
twee handbalvelden in. Deze ligging had ten gevolg dat er geen uitbreiding 
mogelijk was indien dit nodig zou blijken te zijn. Tevens hebben diverse 
verstoringen die in samenhang zijn met het gebruik en aanleg van de 
handbalvelden, geleidt tot een enigszins verstoord archeologisch vlak. 
Desondanks zijn in deze sleuf de meeste, mogelijk archeologische sporen 
waargenomen.
Het vlak is aangelegd net onder de overgang van de bouwvoor en de B-
horizont. Daarbij moet opgemerkt worden dat de bovenkant van de B-
horizont (Bt-laag) niet meer aanwezig is. Deze is waarschijnlijk door recente 
verstoringen deels opgenomen in de bouwvoor.
Het betreffen hier een aantal (paal)sporen (waarvan zes sporen zijn 
gecoupeerd) met een diepte tussen de 6 en 30 cm. De sporen zijn 
merendeels roodbruin van kleur en tekenen zich meestal onduidelijk af 
in de coupe. Daarnaast zijn nog enkele (kuil)sporen aangetroffen. Ook 

2�  Van Wijk & Van Hoof 2005.
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deze sporen kenmerkten zich door een roodbruine kleur en een slechte 
zichtbaarheid. Het merendeel van de gecoupeerde verkleuringen bleek 
na het couperen natuurlijke sporen te zijn. Het vermoeden bestaat dat 
het merendeel van de aangetroffen sporen die nog niet zijn gecoupeerd, 
ook natuurlijke verstoringen zijn. Opmerkelijk is dat tijdens het couperen 
geen enkele vondst is gedaan die gebruikt kan worden om de sporen te 
dateren. Het vermoeden bestaat, op basis van de roodbruine kleur en de 
nabijheid van bandkeramische sporen ten zuiden van het plangebied, dat de 
sporen in het vroeg neolithicum dateren oftewel relicten zijn van de Lineair 
Bandkeramische Cultuur (LBK). Het is echter niet nader vast te stellen 
zonder dateerbare vondsten. 

5.2.2 Proefsleuf 2

Ten westen van de handbalveldjes is een tweede sleuf (61,5 x 4m) gegraven. 
Het archeologisch leesbare vlak was zichtbaar net onder de overgang van de 
bouwvoor en de B-horizont.
Bij het aanleggen van het vlak waren voornamelijk in het zuiden van de 
sleuf veel recente verstoringen zichtbaar. Deze zijn afkomstig van de sloop 
van een (bij)gebouw dat ten zuiden aan het plangebied grenst.
Bij de vlakaanleg zijn een aantal verkleuringen waargenomen. Er kan echter 
maar in één geval daadwerkelijk in de coupe vastgesteld worden dat het een 
paalspoor betreft. Ook dit spoor kenmerkt zich door de roodbruine kleur en 
vage begrenzing. 

B - horizont

Puinlaag

Bouwvoor

66,70 m + NAP

Figuur 5.3 
Profielopbouw sleuf 2
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5.2.3 Proefsleuf 3

Geheel tegen de oostelijke grens van het plangebied, tussen de 
handbalvelden en een hekwerk in gelegen, is sleuf 3 (2-3 x 40m) aangelegd. 
Een deel van het terrein is ter plaatse opgehoogd waardoor een talud is 
ontstaan. Deze is goed zichtbaar in de profielen die zijn gezet. Ook hier 
bevindt het archeologische vlak net onder de overgang van de bouwvoor/
opgebrachte grond en de B-horizont.
Bij het aanleggen van het vlak is met zekerheid één spoor (spoor 2) 
waargenomen. Deze werd zichtbaar direct op de overgang van de bouwvoor 
en de B-horizont. Het betreft hier een spoor dat zich in eerste instantie 
liet zien door enkele verbrande botfragmentjes en brokjes houtskool. 
Bij het verdere verdiepen van het vlak is een donkerbruine verkleuring 
waargenomen waarschijnlijk als gevolg van de diverse houtskoolfragment-
jes die in het spoor aanwezig zijn. Het spoor is ovaal van vorm en heeft 
een diameter van ongeveer 30 cm. In de coupe is duidelijk te zien dat 
de houtskoolresten en verbrande botfragmenten zich in het hele spoor 
bevinden. Het spoor is ongeveer 17 cm diep.

Een eerste scan van het verbrande botmateriaal wees uit dat het hier om 
menselijke resten gaat. Men kan dus stellen dat we hier te maken hebben 
met crematieresten en dus met een crematiegraf (zie ook paragraaf 5.4).
Naast dit spoor zijn nog enkele verkleuringen waargenomen die 
waarschijnlijk het gevolg zijn van natuurlijke verstoringen in de bodem.

5.3 Vondstmateriaal

Zoals eerder opgemerkt kenmerkt het sleuvenonderzoek zich door een 
relatief laag aantal vondsten. Het betreffen voornamelijk vondsten afkomstig 
uit de bouwvoor die tijdens de vlakaanleg zijn gedaan. In totaal zijn er 11 
vondsten gedaan (tabel 6.1).
Het enige spoor dat vondsten heeft opgeleverd is het crematiegraf in put 
3 (spoor 2). Het betreft hier een metaalvondst dat tijdens de vlakaanleg in 
de onmiddellijke nabijheid van het spoor is gevonden en enkele, verbrande 
passende fragmenten van natuursteen.

Figuur 5.4 
Coupefoto spoor 2
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5.3.1 Aardewerk

Er zijn slechts twee fragmenten aardewerk aangetroffen. Beide zijn 
afkomstig uit het colluvium in het noordelijk deel van werkput 1. Het betreft 
twee stuks middeleeuws aardewerk, waarvan er één mogelijk Andennewaar 
is (datering: 1075-1275).

5.3.2 Steenmateriaal

Het steenmateriaal bestaat uit vijf fragmenten kwartsitische zandsteen (vnrs 
9,10,12; P3 S2), die oorspronkelijk aan elkaar pasten (243,9 g). Ze zijn door 
verhitting uit elkaar geklapt. Het ligt dan ook voor de hand te stellen, dat 
de steen met de crematie mee is verhit. Verder zijn geen gebruikssporen 
zichtbaar, waardoor de oorspronkelijke functie niet duidelijk is.��

Eén vuursteenfragment betreft een losse vlakvondst zonder verdere context.

5.3.3 Metaal

In totaal zijn vier metalen voorwerpen gevonden (127 g). Het betreffen hier 
een duit uit de nieuwe tijd, twee spijkers en een niet nader te definiëren 
voorwerp. Eén spijker (vondstnummer 10) is afkomstig uit de onmiddellijke 
nabijheid van het crematiegraf. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze tot 
het graf behoort gezien de datering van dit spoor (zie §6.5).

6 het onderzoek van de crematieresten (dr Liesbeth Smits)

6.1 Inleiding

Bij gecremeerd botmateriaal is de samenstelling van het bot veranderd. De 
organische bestanddelen zijn door de hoge temperaturen verdwenen en 
alleen het anorganische gedeelte, voornamelijk bestaand uit hydroxyapatiet, 
blijft over. De kristalstructuur van dit mineraal verandert eveneens. 
Verbrand botmateriaal heeft te lijden gehad van fragmentatie, vervorming, 
krimp en breuk, waardoor de determinatie bemoeilijkt kan worden. 
Wanneer er echter genoeg botfragmenten van een redelijke grootte zijn 
overgebleven is het in het algemeen wel mogelijk om een leeftijdsschatting, 
een geslachtsdiagnose en een minimum aantal individuen te bepalen. 

Het onderzoek naar crematieresten omvat de beschrijving van de 
crematieresten zelf (verbranding en fragmentatie) en de beschrijving 
van de fysisch antropologische eigenschappen, zoals de determinatie van 
de botfragmenten, leeftijd, geslacht, lichaamslengte, minimum aantal 
individuen en pathologische botveranderingen. 

22  Determinatie S. Knippenberg.

 Neolithicum (LBK) Middeleeuws Nieuwe tijd Onbepaald Totaal

Aardewerk 2 (5,9 g) 2 (5,9 g)

Steen 5 (2��,9 g) 5 (2��,9 g)

Vuursteen � (�,� g) � (�,� g)

Baksteen � (�2,� g) � (�2,� g)

Metaal � (80,� g) � (�7,6 g) � (�27 g)

Tabel 5.1 
Overzicht vondsten.
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6.2 De methoden

6.2.1 Beschrijving van de crematieresten

-Fragmentatiegraad
De fragmentatiegraad van crematieresten is afhankelijk van verschillende 
depositionele en post-depositionele processen (o.a. wel of niet bewaren 
in een urn, blussen). Niet afgekoelde crematieresten zijn erg breekbaar, 
handelingen als blussen of verzamelen van deze resten zorgen ervoor dat de 
fragmenten kleiner worden. Er worden verscheidene stadia van fragmentatie 
onderscheiden:

Fase Omschrijving Fragmentgrootte (cm)

� zeer klein < �.5

2 klein �.6-2.5

� middel 2.5-�.5

� groot �.6-�.5

5 zeer groot >�.6

-Verbrandingsgraad
De verbrandingsgraad kan men o.a. bepalen aan de kleur- en krimpscheur-
patronen van het verbrande bot. Deze kleur is afhankelijk van de duur 
en de temperatuur van de verbranding. Er worden verschillende fasen 
onderscheiden,�� een indeling volgt hieronder.
 

Kleur Verbrandingsgraad Temperatuur oC

lichtbruin 0=onverbrand -

donkerbruin �=zeer slecht verbrand <275

zwart 2=slecht verbrand 275-�50

grijs �=middelmatig verbrand �50-650

krijtwit �=goed verbrand 650-800

oudwit         5=zeer goed verbrand
>800

6.2.2 Beschrijving van de fysisch antropologische eigenschappen 

-Determinatie
Bij het determineren van crematieresten worden vooral de fractie van 10 
mm en groter bekeken, botstukjes kleiner dan 10 mm kunnen zelden 
gedetermineerd worden.�� Deze kleine fractie wordt wel nagekeken op 
fragmenten die van belang kunnen zijn voor de leeftijd- en geslachtsbepa-
ling of het minimum aantal individuen (MAI). De crematieresten worden 
bij voorkeur gezeefd over een 1 mm zeef omdat dan de grootste kans bestaat 
dat de allerkleinste botjes, n.l. de gehoorbotjes die van belang kunnen zijn 
bij het bepalen van het MAI, bewaard blijven.

Bij de inventarisatie worden de botfragmenten in de volgende skeletregio’s 
onderverdeeld:

2�  Wahl, �982.
2�  Maat, �985.

Tabel 6.1
Fragmentatiegraad van crematieresten.

Tabel 6.2
Verbrandingsgraad van crematieresten.
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Skeletdeel Omschrijving skeletdelen

neurocranium hersenschedel

viscerocranium aangezichtsschedel

axiaal schouder wervels ribben bekken heiligbeen, sleutelbeen

diafysen extremiteiten schachtfragmenten armen benen

epifysen extremiteiten gewrichtsuiteinden armen en benen

Binnen deze skeletregio’s zijn de individuele botstukken gedetermineerd 
(b.v. dijbeen, spaakbeen). Wanneer bij deze determinatie bepaalde 
beenderen ontbreken, hoeft dat nog niet te betekenen dat deze 
daadwerkelijk niet aanwezig zijn. De mogelijkheid bestaat dat de 
fragmenten te klein zijn hiervoor. 

-Geslachtsbepaling
De geslachtsbepaling wordt uitgevoerd volgens de normen van de 
Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen (1979) en maakt gebruik van een 
aantal kenmerken van de schedel en het bekken die in vorm en grootte 
verschillen tussen de geslachten. Wanneer achter de geslachtsbepaling een 
vraagteken staat, b.v.  “m?” betekent dit “zeer waarschijnlijk mannelijk,” 
bij twee vraagtekens is de geslachtsbepaling nog onzekerder. Een geslacht 
toewijzen is alleen bij volwassenen mogelijk. De robuustheid van het post-
craniële skelet kan eveneens een aanwijzing zijn voor het geslacht.��

-Leeftijdsbepaling
De leeftijdsbepaling bij crematieresten-onderzoek volgt dezelfde richtlijnen 
als die van het inhumatie-onderzoek. Voor onvolwassenen wordt naar de 
vergroeiing van de epifysen gekeken,�� het eruptiepatroon van de tanden 
en kiezen,�� het aanzien van de symphysis pubica en de sluiting van de 
schedelnaden endocraniaal�� en de facies auricularis�� (allebei gewrichtsvlak-
ken aan het bekken), en de ectocraniale sluiting van de schedelnaden.�0 

-Lichaamslengteschatting
Voor de lichaamslengteschatting wordt gebruik gemaakt van de grootte van 
de proximale gewrichten van de humerus (bovenarm), de radius (spaakbeen) 
en het femur (dijbeen).��

-Pathologie
Het onderzoek naar ziekten en ongelukken bij gecremeerde individuen is 
vanwege de incompleetheid van het materiaal vrij moeilijk. Een beschrijving 
van de ziekteverschijnselen is vaak het hoogst haalbare.  

6.3 Werkwijze

De fractie die groter of gelijk is aan 1 cm wordt gedetermineerd. De 
crematieresten in de verschillende skeletregio’s worden gewogen 
en de fragmentatie- en verbrandingsgraad vastgesteld. De maximale 
fragmentgrootte wordt afgerond op een halve cm. Wanneer crematieresten 
minder dan 1 gram wegen wordt dit afgerond tot 1 gram.

25  Schutkowski en Hummel, �987.
26  Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen, �979.
27  Ubelaker, �98�.
28  Acsádi en Nemeskéri, �970.
29  Lovejoy c.s., �985.
�0  Rösing, �977.
��  Rösing, �977.

Tabel 6.3
Determinatie van crematie resten.
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De fractie die kleiner is dan 1 cm wordt onderzocht op relevante 
botfragmenten. Wat overblijft wordt residu genoemd. In sommige gevallen 
is het residu erg vervuild en moet een schatting gemaakt worden van het 
gewicht aan crematieresten, dat aanwezig is in het residu. 
Aanwezige dierenbotten worden van de menselijke crematieresten 
gescheiden, fragmentatie- en verbrandingsgraad en gewicht worden 
genoteerd.
Het totaal gewicht aan crematieresten onder aan de tabellen duidt op het 
totaal zonder de dierlijke botfragmenten.

6.4 Resultaten crematierestenonderzoek

Skeletdeel
Gewicht
(gram)

Fragmentatie
(cm)

Verbrandingsgraad
(fase)

Inhoud
(+    = aanwezige fragmenten)

Neurocranium �8 � 5

Os occipitale = achterhoofd

+ Os pariëtale = wandbeen

+ Os temporale = slaapbeen

+ Os frontale = voorhoofd

Viscerocranium 5 2 5

Orbita = oogkas

Os zygomaticum = jukbeen

Maxilla =bovenkaak

+ Mandibula= onderkaak

Gebitselementen

Axiaal �5 5 5

+ Vertebrae = wervels

+ Costae = ribben

Clavicula = sleutelbeen

Scapula = schouderblad

+ Pelvis = bekken

Diafyse 65 � 5

+ Humerus = bovenarm  

Radius = spaakbeen

Ulna = ellepijp

+ Femur = dijbeen

+ Tibia = scheenbeen

Fibula = kuitbeen

Phalangen = hand/voetkootjes

Epifyse 5 � 5

    Gewrichten van: 

hand/arm

+ voet/been

Residu �20 <� 5   Diverse skeletdelen

Totaal (mens) ��8

Dierlijk -

6.4.1 Geslachtsbepaling 

Angulus pubis = +1 (mannelijk)

6.4.2 Leeftijdsbepaling 

Sutuursluiting = fase I
Symphyse = fase II
De leeftijd is ca. 26-35 jaar.

6.4.3 Conclusie 

Waarschijnlijk een mannelijk individu van 26-35 jaar oud.

6.5 Datering

Eén verbrand botfragment is ten behoeve van een 14C datering geanalyseerd 
door het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit 

Tabel 6.4
Resultaten crematierestenonderzoek.
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Groningen. Het resultaat geeft een datering van 2455 ±30 BP. Dit is 
problematisch want dat ligt op het zogenaamde Hallstatt-plateau.�� 
Gekalibreerd geeft dat met 95,4% waarschijnlijkheid een ouderdom tussen 
754 – 685, 668 – 610 en 598 – 412 v. Chr. Maar in zoverre is dat al een 
bijzondere uitkomst aangezien dat het crematiegraf in de vroege of de 
midden-ijzertijd dateert.

7 Conclusies, waardering en aanbevelingen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek te Elsloo-Aelserhof zijn in totaal drie 
proefsleuven aangelegd met een gezamenlijk oppervlak van 561 m2. 
Hoewel het plangebied een geringe mate van verstoring kent door de 
ligging van twee handbalvelden centraal gelegen en de sloop van een 
(bij)gebouw aan de zuidkant van het terrein, zijn daadwerkelijk sporen 
aangetroffen. Het betreffen echter voornamelijk vaag begrensde sporen 
zonder vondstmateriaal. Daarnaast zijn meerdere natuurlijke verstoringen 
aangetroffen.
Van belang echter is het voorkomen van een vroeg-midden ijzertijd 
crematiegraf in het oosten van het plangebied. Het is niet duidelijk 
of dit graf als een alleenstaand graf beschouwd moeten worden of dat 
dit onderdeel uitmaakt van een groter geheel (grafveld). Met beide 
mogelijkheden moet echter rekening gehouden worden. Waarschijnlijk is 
het grafveld hetzelfde ingericht als de beide urnenvelden van Stein: een 
relatief dunbevolkt grafveld met een losse spreiding van graven over een 
relatief groot areaal (zie figuur 3.2).

7.1 Conclusies en beantwoording van de onderzoeksvragen Elsloo-

Aelserhof

Voorafgaande aan het IVO zijn op basis van de NOaA en de archeologische 
waarnemingen in de nabijheid van het plangebied onderzoeksvragen 
geformuleerd.�� Deze kunnen we nu als volgt beantwoorden:

1. Wat is de landschapstypologische context en de landschappelijke geleding van 

het onderzoeksgebied?

 Het plangebied ligt op een lössplateau dat het middenterras (Caberg 
terras) afdekt, en dat wordt begrensd door twee droogdalen, op circa 600 
m afstand van de Maas. Deze lössafzettingen behoren tot het Laagpakket 
van Schimmert, onderdeel van de Formatie van Boxtel.

2. Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw van de 

ondergrond en het microreliëf in het onderzoeksgebied?

 Op het terrein heeft zich oorspronkelijk een radebrikgrond gevormd 
(BLd6). De briklaag (Bt) is redelijk bewaard gebleven. Hierboven is op 
enkele plaatsen colluvium afgezet met daarin steenkoolresten. Aangezien 
het bodemprofiel niet meer intact is, dienen we echter te spreken van 
een bergbrikgrond. Het aangelegde vlak helt af in noordelijke richting 
van 65,85 tot 65,05m +NAP.  

�2  Tussen 750 en �00 v. Chr.  is er een ‘plateau’ in de kalibratiecurve die veroorzaakt wordt door 
een verhoogde uitstoot van ��C in de atmosfeer rond 800 v. Chr.

��  Van Wijk & Goossens 2007.
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3. Bestaat er een relatie tussen microreliëf, afzettingen, bodemtype, afstand tot 

water (waarbij de droogdalen niet vergeten moeten worden) en de aan- of 

afwezigheid van vindplaatsen? Wat zegt de landschappelijke ligging van de 

archeologische resten over de locatiekeuze en het vroegere landschapsgebruik?

 Op basis van wat bekend is over vestigingskeuzes en landschapsge-
bruik door de tijden heen, blijkt dat de aanwezigheid van beeklopen 
en droogdalen op de löss bepalend is voor menselijke activiteiten. 
Er bestaat wat dit betreft weinig verschil tussen jagers-verzamelaars 
en landbouwers. Voor het grondgebied van de gemeente Stein kan 
geconcludeerd worden dat het landgebruik in het verleden werd 
bepaald door de Maas, maar bijna evenzeer door andere in het gebied 
voorkomende beekjes zoals de Ur en droogdalen. De voorkeur van 
culturen door de tijden heen voor deze locaties kan deels verklaard 
worden uit de aanwezigheid van een (deels tijdelijke) zoetwatervoor-
ziening in de directe nabijheid, deels ook door een voorkeur voor 
gebieden waar verschillende ecologische zones aan elkaar grenzen. Dit 
laatste betekent namelijk dat vanuit één verblijfsplaats de verschillende 
zones geëxploiteerd kunnen worden. Denk daarbij aan het weiden van 
het vee of de mogelijkheid tot jacht in het beekdal, het akkeren op de 
plateaus en het verzamelen van grind in dagzomende grindlagen op de 
Hoogterassen.

 Men zou dus ook verwachten dat in het plangebied sporen van bewoning 
aanwezig zouden zijn. Het vermoeden bestaat echter dat de nederzet-
tingsterreinen niet aangesneden zijn tijdens dit onderzoek maar dat deze 
wel in de directe nabijheid zijn te verwachten.

4. Kunnen ‘lege’ zones verklaard worden door het landschapsgebruik (en wat was 

daar dan de aard van) of door post-depositionele processen?

 Het nagenoeg ontbreken van nederzettingssporen in het plangebied 
doet vermoeden dat dit deel van het landschap niet in gebruik was voor 
menselijke bewoning maar onderdeel uitmaakt van het “achterland” dat 
in gebruik was voor bijvoorbeeld akkerbouw. Er zijn echter geen concrete 
aanwijzingen daartoe gevonden. 

 Het voorkomen van een crematiegraf doet wel vermoeden dat aan 
het plangebied een speciale plek was toebedacht; namelijk een plek 
om de doden te begraven en te eren. Deze plekken bleven vaker 
in de herinnering van de mensen doorleven en worden meestal in 
latere perioden niet bebouwd. Het ontbreken van sporen is, hoewel 
er enigszins sprake is van verstoringen, niet het gevolg van deze 
verstoringen.

5. Welke delen van het gebied zijn verstoord en tot op welke diepte? Bestaan er 

verschillen in de conservering van archeologische resten binnen het onder-

zoeksgebied als gevolg van bijvoorbeeld erosie, afdekking, bodemvorming en 

recente ingrepen als bouw/industriegebruik? In welke lagen of gebieden zijn 

(nog) gave en goed geconserveerde archeologische resten of aanwijzingen voor 

landgebruik te verwachten?

 Het plangebied is in gebruik geweest als sportterrein, bestaande uit twee 
handbalvelden en een grasveld. Tijdens de aanleg van de handbalvelden 
is een deel van het bodemprofiel aangetast. De bovenste 39-40 cm van 
de profielen bestaat uit puin, grind en opgebrachte löss. Hieronder is de 
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Bt (briklaag) voor een belangrijk deel intact. In het zuidelijke deel van de 
sleuven is de bodemconservering minder gunstig: hier is een deel van 
de Bt-horizont door de bouw en sloop van een huis aangetast. De aanleg 
van een tweede, dieper gelegen  archeologisch vlak onder de funderings-
resten van de handbalvelden kan zeker nog grondsporen opleveren. 
Tijdens een opgraving in Elsloo is duidelijk te zien dat sporen die zijn 
afgedekt door bebouwing vaker beter geconserveerd zijn.��

6. In hoeverre zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? Bestaat hierin 

verschil tussen sporen uit verschillende perioden en zo ja, welke? Op welk 

niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen de 

grondsporen zich af?

 De grondsporen zijn zichtbaar in de Bt-horizont. Enkele kuilen en 
paalsporen dateren vermoedelijk in de steentijd op basis van een 
vervaagde omtrek en een paarsbruine kleuring door inspoeling met 
ijzerhoudende kleidelen. Het crematiegraf is lichtbruingrijs van kleur 
door uitlogingsprocessen en duidelijk ingegraven ná vorming van de 
briklaag. Alle grondsporen tekenen zich redelijk duidelijk af.

7. Is er een relatie tussen het (micro)reliëf en de conservering van de 

archeologische resten?

 De Bt-horizont, waarin het archeologisch vlak is aangelegd, is in het 
gehele plangebied redelijk goed bewaard gebleven. De van nature licht 
aflopende helling zal nauwelijks tot erosie van de grondsporen en het 
bodemprofiel hebben geleid.

 
8. Welke en hoeveel vindplaatsen, sites en off-site-patronen zijn in het onderzoeks-

gebied te herkennen? Zijn er markante ‘lege’ gebieden?

 Er is één vindplaats aangetroffen die in de ijzertijd dateert. Het betreft 
een crematiegraf, dat waarschijnlijk deel uitmaakt van een grafveld. De 
begrenzing van dit grafveld is niet vastgesteld, dus ook buiten zones met 
een lagere spoordichtheid kunnen graven verwacht worden. Er zijn in 
het plangebied geen andere begravingen aangetroffen. Enkele kuilen en 
paalsporen die mogelijk in de steentijd dateren, kunnen deel uitmaken 
van het buitengebied van een nabij gelegen, meer zuidelijk gelegen, 
LBK-nederzetting.

9. Wat is de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als verticale zin, van 

vindplaatsen, sites en off-site-patronen en wat is hun onderlinge samenhang?

 De verwachting is dat in het plangebied niet substantieel meer sporen 
aanwezig zijn die in de steentijd dateren. Omdat het LBK-onderzoek 
altijd gericht is geweest op de kernen van nederzettingsterreinen, zijn off-

site patronen (nog) niet beschreven of duidelijk herkend. Crematiegraven 
komen in geïsoleerde toestand voor maar maken vaker ook deel uit van 
een grafveld met meerdere graven. Beide mogelijkheden zijn mogelijk.

10. Wat is per archeologische site / off-site-locatie in het onderzoeksgebied:

 - de ligging (inclusief diepteligging)

 Eventuele (crematie)graven kunnen over het gehele plangebied verwacht 
worden. Het sporenvlak is aangelegd in de top van de briklaag, op 30-
40cm onder maaiveld.

��  Van Wijk in voorbereiding.
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 - de geologische en/of bodemkundige eenheid

 Het plangebied ligt op een lössplateau dat het middenterras afdekt, dat 
wordt afgescheiden door twee droogdalen, op circa 600 m afstand van de 
Maas. Deze lössafzettingen behoren tot het Laagpakket van Schimmert, 
onderdeel van de Formatie van Boxtel. Hierin is een radebrikgrond 
(BLd6) gevormd.

 - de omvang (inclusief verticale dimensies)

 Zie deze vraag, hierboven.
 - het type en de functie van de sites of off-site-patronen

 De vindplaats bestaat uit een enkel crematiegraf die eventueel behoort 
bij een (groter) grafveld. Enkele kuilen en paalsporen die mogelijk in 
de steentijd dateren wijzen op extensief gebruik van het terrein in die 
periode.

 - de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)

 Zie deze vraag, hierboven.
 - de vondst- en spoordichtheid

 Er zijn tijdens het onderzoek nauwelijks vondsten gedaan. Het 
crematiegraf bestaat enkel en alleen uit fragmenten verbrand bot die in 
een kuil zijn geplaatst.

 - de stratigrafie voor zover aanwezig

 De sporen zijn alle in de briklaag herkenbaar en worden door een 
bouwvoor/puinlaag en colluvium afgedekt. 

 - de ouderdom, periodisering, typo-chronologische classificatie

 De vindplaats dateert in de ijzertijd

11. In hoeverre is er sprake van verschuivingen in het nederzettingspatroon en 

landschapsgebruik in de loop van de tijd?

 Hierover zijn geen uitspraken te doen.

12. Beperken de sites zich tot het plangebied? Is een indicatie te geven van de 

plaats en omvang van dat deel van de sites dat zich tot buiten het plangebied 

uitstrekt (specifiek dient hierbij aan de relatie tot de vindplaats Stein-

Keerenderkerweg en Elsloo-Koolweg aandacht besteed te worden)?

 Wat betreft de LBK (Elsloo-Koolweg) of ten zuiden Julianastraat loopt de 
bewoning niet door in het plangebied. 

 Het is op dit moment niet nader vast te stellen of er meerdere graven 
aanwezig zijn of dat het om een geïsoleerd graf gaat. Eventueel kan men 
wel nederzettingssporen in de directe omgeving verwachten zoals nu ook 
van dergelijke grafvelden uit Stein zijn bekend.

13. Is er een chronologische relatie met de vindplaats Stein-Keerenderkerweg en  

Elsloo-Koolweg aan te tonen? Daarbij moet met name gelet worden op een 

gelijktijdigheid binnen de fasering van de Lineaire Bandkeramiek en op de 

ruimtelijke verspreiding van de sporen.

 Deze vraag is gezien de resultaten niet van toepassing. De datering 
van het graf valt wel samen met de urnenvelden die in Stein zijn 
aangetroffen.

14. Kunnen er op basis van onderzoek naar macrobotanische resten, vuursteen en 

aardewerk activiteitenzones en ‘erf’/’familie’-eenheden aangegeven worden?

 Deze vraag is gezien de resultaten niet van toepassing.
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15. Wat is de fysieke kwaliteit van de archeologisch sporen en resten? In welke 

mate zijn er verschillen in gaafheid en conservering in relatie tot ruimtelijke 

spreiding en grondgebruik? Wat is de conserveringsgraad van sporen en 

verschillende materiaalcategorieën, inclusief eventueel archeobotanisch en 

–zoölogisch materiaal? 

 De grondsporen en het vondstmateriaal zijn goed geconserveerd, behalve 
daar waar de funderingen van de handbalveldjes zijn ingegraven. 
Echter hieronder kunnen ook diepere grondsporen bewaard zijn. De 
aanwezigheid van vondstmateriaal in de sporen en bij de aanleg van 
het vlak wijst er op, dat de bewoning slechts minimaal door erosie is 
aangetast. De metaalvondsten zijn zeer sterk geoxideerd, organisch 
materiaal is alleen in verbrande toestand geconserveerd. 

In geval van een ijzertijd urnenveld:��

16. Wat zijn de diameters en gerelateerde hoogtes van de eventueel aangetroffen 

grafmonumenten?

 Het spoor is ovaal van vorm en heeft een diameter van ongeveer 30 cm.  
In de coupe is duidelijk te zien dat de houtskoolresten en verbrande 
botfragmenten zich in het hele spoor bevinden. Het spoor is ongeveer 17 
cm diep.

17. Welke personen (geslacht en leeftijd) zijn in de ontdekte grafmonumenten 

begraven? Alle crematieresten dienen te worden geanalyseerd door een ter zake 

kundig fysisch antropoloog. Deze specialist kan de meer specifieke vragen over 

de overledenen beantwoorden. Wat voor personen zijn erin begraven (geslacht 

en leeftijd)? Op welke wijze zijn de lichamen behandeld en ter aarde gesteld? 

Zijn dierlijke bijgiften in het graf meegegeven?

 De crematieresten behoren waarschijnlijk toe aan een mannelijk 
individu van 26-35 jaar oud. Er zijn geen dierlijke bijgiften in het graf 
meegegeven.

18. Welke bijdrage levert deze vindplaats over onze beeldvorming van de 

betreffende periode(n) in het lössgebied van Zuid Limburg.

 In de gemeente Stein is voornamelijk de kern van Stein redelijk verte-
genwoordigd door vondsten uit de ijzertijd. Het gaat hierbij vooral om 
de nederzettingssporen bij de Keerenderkerkweg en aansluitend het 
urnenveld aan de Mauritsweg. In Elsloo zijn slechts enkele meldingen 
van de ijzertijd ons bekend. Ook hier zijn nederzettingssporen 
aangetroffen bij het grootschalig LBK onderzoek aan de Koolweg en zijn 
er oude meldingen die dateren van de aanleg van het Julianakanaal en 
een bescheiden onderzoek bij het Catsop. Voor het lössgebied is onlangs 
bij een inventarisatie gebleken dat de kennis aangaande de ijzertijd 
voor dit gebied behoorlijk schril in contrast staat met bijvoorbeeld de 
kennis omtrent de LBK. Deze vindplaats kan dan ook als een waardevolle 
aanvulling gezien worden waarbij verder onderzoek een verdere waarde 
moet toekennen aan deze vondst.

�5  Oorspronkelijk waren de vragen omtrent het urnenveld in het PvE voor de locatie Stein-As-
sevedostraat opgesteld maar aangezien het vermoeden was dat het graf in de ijzertijd kan 
dateren, worden de vragen ook voor dit plangebied beantwoord.
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7.2 Waardering Elsloo-Aelserhof

De waardering van de archeologische waarden binnen het plangebied heeft 
plaatsgevonden op basis van de door de KNA onderscheiden criteria van 
beleving, fysieke kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en representativiteit. De 
parameters zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Waarden  Criteria Score   

  

   hoog matig laag

Beleving Schoonheid  n.v.t. 

  Herinnering  n.v.t.  

      

 

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

  Conservering 3   

     

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3  

  Informatiewaarde 3  

  Ensemblewaarde n.v.t.  

  Representativiteit n.v.t.   
     

De belevingswaarde geldt in principe alleen voor nog zichtbare monumenten, 
beide criteria zijn dan ook niet van toepassing op deze vindplaats.
Een tweede waardering, waarbij de mate waarin archeologische 
overblijfselen nog intact en in hun oorspronkelijke positie aanwezig zijn, 
geschiedt op basis van de fysieke criteria: gaafheid en conservering. 
Aan de parameters voor de gaafheid van de vindplaats wordt voldaan. Er is 
met enige zekerheid vastgesteld dat sporen uit de prehistorie (neolithicum-
ijzertijd) in het plangebied aanwezig zijn. Het betreffen hier waarschijnlijk 
wel sporen die toe te wijzen zijn aan off-site activiteiten. Daarnaast is het 
crematiegraf goed geconserveerd gebleven. Hoewel er een flauwe helling 
in het terrein zit, zijn er geen bewijzen gevonden voor erosieve processen. 
De Bt-horizont is overal aanwezig. De sporen zijn in deze Bt-horizont 
goed zichtbaar (in principe het eerste niveau waarop –prehistorische- 
sporen in de löss zichtbaar zijn) met uitzondering van de plekken waar de 
handbalveldjes en het zuidoostelijke (bij)gebouw zijn gelegen. De diepte van 
verstoring van de handbalvelden is niet bekend maar zal naar verwachting 
op hetzelfde niveau liggen als thans de proefsleuven zijn aangelegd. De 
sporen worden thans afgedekt door een bouwvoor, betonnen speelvelden 
en op enkele locaties door een pakket bouwpuin. Er wordt niet verwacht dat 
de sporen snel zullen degraderen indien de huidige situatie in stand wordt 
gehouden. Op basis van de bovengenoemde redenen krijgt de parameter 
gaafheid middelmatige score.
Het tweede criterium aangaande de fysieke kwaliteit betreft de conservering 
van artefacten en organisch materiaal. De conservering van de sporen, onder 
andere van de grafkuil, is goed. Hetzelfde geldt voor het vondstmateriaal. 
De verwachting is echter wel laag voor organisch materiaal aangezien geen 
vondsten onder de grondwaterspiegel verwacht worden en in de ontkalkte 
löss geen onverkoolde botfragmenten aangetroffen worden. Organische 

Tabel 7.1 
Waardering van de vindplaats Elsloo-Aelserhof  
n.a.v..het  proefsleuvenonderzoek.
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materialen zullen daarom alleen in verbrande staat, zoals de aangetroffen 
crematieresten, bewaard zijn. Dit is echter een algemeen beeld voor de 
Limburgse lössgronden, en wijkt dus niet af van andere archeologisch 
onderzoek in de regio. Derhalve wordt de conservering over het geheel 
bezien als hoog gekwalificeerd.
Na een waardering op basis van de fysieke kwaliteit komt vervolgens een 
waardering op basis van inhoudelijke kwaliteit. Hier gelden de parameters: 
zeldzaamheids-, informatie-, ensemblewaarde en representativiteit. Op dit 
moment is het moeilijk om een waardering te geven van de inhoudelijke 
kwaliteit door de afwezigheid van vondsten. Een datering is op dit moment 
alleen geschiedt op basis van de kleur van de sporen (vroeg neolithisch 
van aard) en de C14 datering van het crematiegraf (ijzertijd). Het is niet 
de verwachting dat de sporen en het crematiegraf als deel uitmakend van 
een geheel gezien moeten worden. De waardering van beide complexen 
moet dan ook los van elkaar geschieden. De vraag is terecht om te stellen 
of de waarderingsmatrix als instrument bruikbaar is om deze vindplaats 
te waarderen aangezien de waardering in feite slechts gebaseerd is op één 
enkel (graf)spoor.
De afwezigheid van vondsten die als daterend voor de sporen gebruikt 
kunnen worden (waardoor ook eventueel de functie uit afgeleid wordt), 
bemoeilijkt de interpretatie van het sporencomplex. Aangenomen 
wordt dat het onderdeel uit kan maken van off-site activiteiten in  het 
neolithicum (eventueel de bandkeramiek). Aangezien tot nu toe er geen 
specifiek onderzoek is gedaan naar off-site activiteiten van bijvoorbeeld 
bandkeramische nederzettingen is het bijna onmogelijk om daadwerkelijk 
te bepalen dat de aangetroffen sporen daartoe behoren. Zeker in dit geval 
waarbij geen vastgestelde nabijgelegen nederzettingskern aanwezig is. De 
zeldzaamheid is in dit geval dus niet te bepalen en krijgt dus een minimale 
score. Hetzelfde geldt voor de informatie- en ensemblewaarde alsmede de 
representativiteit.
Het crematiegraf krijgt echter wel een hoge score qua zeldzaamheid. 
In de gemeente Stein zijn tot nu toe twee urnenvelden bekend met 
crematiegraven. Beide urnenvelden liggen echter in de kern van Stein. 
Uit Elsloo zijn tot nu toe nog geen ijzertijdgraven bekend. Het blijft 
echter de vraag of het om een enkel graf gaat of het deel uitmaakt van een 
omvangrijker (diffuus) grafveld. Hetzelfde kan ook gezegd worden voor de 
informatiewaarde die daardoor ook een hoge waardering krijgt ondanks 
het gegeven of het een, al dan niet, geïsoleerd ijzertijdgraf betreft. Dit geldt 
echter niet voor de ensemblewaarde. Aangezien niet duidelijk is of er zich 
meerdere graven bevinden kan de ensemblewaarde eigenlijk niet gescoord 
worden.
Op basis van de waardering van het Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) 
is de vindplaats behoudenswaardig. 

7.3 Aanbeveling

Uit het proefsleuvenonderzoek valt niet op te maken of er sprake is van 
meerdere crematiegraven (vindplaats) of dat het een geïsoleerd graf betreft 
(vindplek). Beide vormen komen voor en daar dient in het vervolgtraject 
mee rekening gehouden worden. Indien bodemverstorende activiteiten in de 
toekomst gaan plaatsvinden, verdient het de aanbeveling om de graafwerk-
zaamheden actief archeologisch te begeleiden. Aangezien geen zekerheid 
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gegeven kan worden over de omvang van de mogelijke vindplaats en het 
nog te verwachten aantal graven kan met een archeologische begeleiding de 
graafwerkzaamheden worden begeleid waarbij een vlak onder begeleiding 
van een archeoloog wordt aangelegd. Eventueel aan te treffen graven dienen 
volledig opgegraven en gedocumenteerd te worden.
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