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1 Inleiding

   De komende jaren zal het plangebied Maastricht-Kruisdonk in het 
noorden van de gemeente Maastricht ontwikkeld worden ten behoeve van 
een betere doorstroming van de A2 en een verbeterde bereikbaarheid en 
leefbaarheid van de omgeving. Het is in Nederland wettelijk vastgelegd 
dat voorafgaand aan bodemverstorende projecten een onderzoek 
plaatsvindt naar de eventuele aanwezigheid van archeologische resten 
in de ondergrond. Dergelijk onderzoek bestaat uit meerdere fasen, die 
variëren van bureauonderzoek tot aan een definitieve opgraving. Ook in 
het plangebied is in eerste instantie een bureauonderzoek uitgevoerd. 
Hieruit kwam naar voren dat het gebied vanwege zijn ligging een 
middelhoge en hoge archeologische verwachting had.1 Vervolgens is door 
RAAP Archeologisch adviesbureau2 een booronderzoek en oppervlakte-
kartering uitgevoerd (verkennende fase). Hierbij zijn twee zones binnen 
het plangebied in kaart gebracht waar zich clusters archeologische resten 
bevinden. De door RAAP aangetroffen resten bestonden uit vondsten uit de 
steentijd, late prehistorie, Romeinse tijd en Nieuwe tijd.

Naar aanleiding van het selectiebesluit van de gemeente Maastricht, dienden 
de archeologische waarden in het plangebied door middel van een proef-
sleuvenonderzoek nader in kaart gebracht te worden (waarderende fase). 
Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) heeft daartoe in opdracht van 
het Projectbureau A2 Maastricht een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) 
in de vorm van proefsleuven uitgevoerd op deze locatie. Het proefsleuven-
onderzoek bestond uit de waardering van de twee (onbegrensde) zones met 

1  Nales et al. 2005.
2  Van Dijk 2007.
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Figuur 1.1 
Locatie plangebied Maastricht-Passage A2
(in grijs).
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archeologische resten aan weerszijden van de A2 alsmede een terrein ten 
westen van de Meerssenerweg. 
   Doel van het onderzoek was de aard van de archeologische waarden op de 
te waarderen vindplaatsen te documenteren en hun fysieke en inhoudelijke 
kwaliteit vast te stellen. De vindplaatsen zijn gewaardeerd volgens de 
richtlijnen van de KNA 3.1. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan 
over de behoudenswaardigheid van de vindplaatsen en de al dan niet 
aanwezige noodzaak van vervolgonderzoek (DO definitieve opgraving).
   Het onderzoeksgebied is opgedeeld in twee gebieden, die respectievelijk 
ten noordwesten (deelgebied 1) en zuidoosten (deelgebied 2) van de huidige 
A2 liggen. In het noordoosten wordt de begrenzing van het plangebied 
gevormd door kasteel Kruisdonk en in het noorden en noordwesten de 
spoorlijn Maastricht-Sittard. In het zuidoosten vormt de A79 de grens en in 
het oosten het dorpje Rothem. Het onderzoeksgebied besloeg aanvankelijk 
ongeveer 10,3 hectare. Naar aanleiding van de eerste resultaten van het 
proefsleuvenonderzoek is deelgebied 1 uitgebreid naar de aangrenzende 
oostelijke en zuidwestelijke percelen. Het totale oppervlak van het onder-
zoeksgebied kwam hiermee op ongeveer 15,4 hectare. Het plangebied 
heeft voornamelijk een agrarische functie (akkerbouw/weiland). Binnen 
deelgebied 1 zijn de percelen ten westen van de Meerssenerweg met bomen 
beplant.
   Het veldwerk heeft in twee fasen plaatsgevonden, namelijk van 16 juni 
tot en met 18 juli 2008 en van 15 tot en met 23 september 2008. Hierbij 
zijn verspreid over het plangebied in totaal 46 proefsleuven gegraven 
conform de richtlijnen in het Programma van Eisen (PvE).3 Het onderzochte 
oppervlak bedraagt in totaal 7893 m2.

In dit rapport zal eerst kort de landschappelijke en archeologische context 
van het plangebied geschetst worden (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens wordt 
het reeds uitgevoerde traject binnen het archeologisch proces verder 
uiteen gezet alsmede de bij het proefsleuvenonderzoek gehanteerde 
methodiek (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 t/m 10 de belangrijkste resultaten 
gepresenteerd zullen worden. In hoofdstuk 11 wordt vervolgens per 
periode een korte synthese van de resultaten en een waardering van de 
verschillende vindplaatsen gegeven. De conclusies van het proefsleuvenon-
derzoek alsmede de aanbevelingen voor het vervolgtraject volgen tenslotte in 
hoofdstuk 12.

3  Geraeds 2008.
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Figuur 1.2 
Het plangebied Maastricht-Passage A2 met 
daarbinnen het onderzoeksgebied in rood.
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Administratieve gegevens

Datum per procesonderdeel
Veldwerk IVO: juni-september 2008

Uitwerking/rapportage: november 2008 - juni 2009

Opdrachtgever  Projectbureau A2 Maastricht
Uitvoerder  Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)
Bevoegd gezag  Gemeente Maastricht

Locatie
Gemeente:   Maastricht
Plaats:  Rothem
Toponiem:  Kruisdonk

Depot   Gemeentelijk Depot voor Bodemvondsten 
    Maastricht

SIC-code  MPA1206

CIS-code  29143

Archis-vondstmeldingsnummer     407761

Centrumcoördinaten plangebied     179.172 / 320.478

Coördinaten per vindplaats
1     179.120/320.540
2 179.000/320.690
3 178.870/320.570
4 179.190/320.640
5    179.290/320.370
6    179.430/320.520

Geomorfologie
Deelgebied 1: holocene fluviatiele afzettingen op pleistocene terrasafzettin-
gen, doorsneden door een actieve vroeg-holocene geul (ten westen van de 
Meerssenerweg).
Deelgebied 2: flank van deels vergraven Terras van Mechelen aan de Maas.
De vindplaatsen liggen op ongeveer 45-48 meter +NAP.

Bodem
Kalkloze poldervaaggronden: zware zavel en lichte klei (Rn95C) en siltige 
ooivaaggronden in colluviummateriaal in hellingvoet of uitspoelingswaaier 
(Ldh6)

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens IVO plangebied 
Maastricht-Passage A2.
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2 Geologisch en geomorfologisch kader - Eckhart Heunks

2.1 Op de grens van twee laat-pleistocene Maasterrassen

Het plangebied Kruisdonk maakt deel uit van het terrassenlandschap van 
de Maas, waarvan de hoofdcontouren zijn gevormd in het Midden- en Laat-
Pleistoceen (figuur 2.1).
   Het gedeelte ten westen van de A2 (deelgebied 1) ligt op het jongste terras 
van de Maas. Dit terras wordt op de Rivierterrassenkaart aangeduid als het 
Geistingenterras waarvan de jongste actieve fase gedateerd kan worden in 
het Late Dryas en mogelijk het Preboreaal (10.800 – ca. 9.000 jaar BP). 
Het terras is gevormd onder periglaciale omstandigheden, waarin sprake 
is van een brede riviervlakte met een vlechtend geulenpatroon. Het terras 
kent thans een relatief grote verbreiding en reikt vanaf het plangebied 
bijna tot aan de huidige oevers van de Maas. Buiten geulinsnijdingen, 
grindeilanden en terrasrugrestanten ligt de top van het grindrijke terras in 
deze vlakte op een gemiddelde diepte van ongeveer 42,0 m +NAP. Ruggen 
en geulen hebben in deze vlakte globaal een zuid-noord oriëntatie en zijn 
kenmerkend voor het vlechtende karakter van de Maas in deze periode. 
In het Preboreaal raken veel van deze geulen geleidelijk inactief onder 
invloed van een structurele klimaatsverbetering. De Maas concentreert zich 
daarbij geleidelijk in één meanderende, insnijdende hoofdgeul. Op grond 
van landschapsreconstructies in het kader van archeologisch onderzoek in 
de omgeving van Itteren en Borgharen lijkt voor dit deel van de Maas pas 
in het Atlanticum sprake van één hoofdgeul waarvan de ligging globaal 
overeen komt met de huidige ligging (o.a van de Graaf & de Kramer, 
2005). In de omgeving van Itteren-Borgharen is het laat-pleistocene en 
vroeg-holocene patroon van geulen en grindeilanden aan het oppervlak nog 

Figuur 2.1 
Uitsnede Maasterrassenkaart (Staringcentrum/
RGD, 1989). Het plangebied (omcirkeld) ligt 
op de grens van het omvangrijke terras 
van Geistingen en het beperkte Terras van 
Mechelen aan de Maas (overgangsterras naar 
het terras van Eisden-Lanklaar).
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goed herkenbaar. Dit hangt samen met de holocene activiteit van de Maas, 
waarbij laat-pleistocene geulen zijn blijven functioneren in perioden van 
hoog water. Verder van de holocene Maasgeul is het terrasreliëf grotendeels 
genivelleerd door opslibbing zowel vanuit de Maas als vanuit het lokale 
achterland, inclusief het Geuldal.
   Terwijl deelgebied 1 redelijk vlak is (Geistingenterras), stijgt het maaiveld 
in de zone direct ten oosten van de A2 (deelgebied 2) over korte afstand 
met enkele meters, hetgeen de overgang tekent naar een hoger gelegen 
ouder Maasterras. Dit terras wordt het Terras van Mechelen aan de Maas 
(graag door gehele tekst aanpassen) genoemd (Rivierterrassenkaart, Staring 
Centrum/RGD, 1989; figuur 1). Het betreft een zeer lokaal als zodanig 
erkend terras dat is gevormd in het vroeg- en midden-Weichselien (ca.

110.000 – 16.000 jaar BP). Nog iets oostelijker ligt het weer iets oudere 
terras van Eisden – Lanklaar (=Eisden in Belgie!) dat een veel groter 
oppervlak bestrijkt. Beide terrassen zijn afgedekt door een in dikte wisselend 
pakket lössafzettingen. Niet uitgesloten kan worden dat het hier deels van 
hoger af verspoelde afzettingen betreft.

2.2 Laat-pleistocene daluitspoelingswaaier van het Geuldal: lokaal 

obstakel in het Geistingenterras

   Aan de randen van het Geistingenterras, aan de voet van het Terras van 
Mechelen aan de Maas lijken op meerdere plaatsen laat-pleistocene geulen 
te hebben gelegen die veelal in het huidige reliëf nog herkenbaar zijn. 
Vaak fungeren deze thans als lokale afwatering met al dan niet gegraven 
waterafvoeren. Een voorbeeld hiervan is de ‘bovenloop’ van de Kanjelbeek. 
Ter hoogte van het plangebied heeft het reliëf van het maaiveld echter een 
wat afwijkend beeld. In plaats van een doorlopende geul aan de voet van het 
Terras van Mechelen aan de Maas lijkt deze in noordelijke richting dood te 
lopen op een westelijke uitloper van dit terras. Volgens de geomorfologische 
kaart zou het hier echter gaan om een vrij vlakke daluitspoelingswaaier 
(3G5) die hier over de volle breedte in de monding van het pleistocene 
Geuldal is gelegen. Ook is op het AHN-beeld met enige moeite een rug 
zichtbaar ter hoogte van de Meerssenerweg, die verband lijkt te houden 
met deze spoelwaaier, waarbij het om een zuidwestelijke uitstulping lijkt te 
gaan (figuur 2.3). Op de geomorfologische kaart is deze uitstulping terug te 
vinden als relatief hooggelegen rivierdalbodem (3T5). Daluitspoelingswaaiers 
zijn ontstaan onder periglaciale omstandigheden toen sneeuwsmeltwa-
ter, dat in het voorjaar in tijden dat de grond diep bevroren was in grote 
hoeveelheden uit het dal spoelde, waarbij grof materiaal kon eroderen en 
werd verplaatst. De genese van de daluitspoelingswaaier (bestaande uit 
grindrijke afzettingen) is vermoedelijk gelijktijdig met de terrasinsnijding 
tijdens de vorming van het Geistingenterras in de Late Dryas. De waaier 
lijkt een obstakel te hebben gevormd voor de normale zuid-noord oriëntatie 
van de laat-pleistocene geulen van het Geistingenterras ten zuiden van 
de waaier. Opmerkelijk is dat de geomorfologische kaart weliswaar een 
gekromde geul langs de terrasrand weergeeft, maar dat deze ter hoogte van 
de waaier ‘doodloopt’(figuur 2.2). Overigens is de exacte morfologie van de 
daluitspoelingswaaier niet bekend.
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2.3 Holocene opslibbing van de laat-pleistocene riviervlakte

   Tussen de vroeg-holocene Maasinsnijding en de overgang naar het Terras 
van Mechelen aan de Maas bevindt zich gedurende het Holoceen een 
brede riviervlakte, die bij hoog water vanuit de hier gesitueerde vlechtende 
geulen geleidelijk opslibt met fijnkorrelige en kleiige sedimenten. Het 
algemene beeld is dat naarmate deze opslibbing vordert en de Maas zich 
verder insnijdt de opslibbingsnelheid gedurende het Holoceen steeds verder 
afneemt. Daarbij gaan de geulen van het vlechtende patroon in de overstro-
mingsvlakte steeds meer een passieve rol spelen in het sedimentatieproces, 
hetgeen op veel plaatsen tot uitdrukking komt in een relatief zandige en 
sterk gelaagde basis van de vulling en een relatief kleiige/siltige homogeen 
middendeel en top (o.a. gegevens Van de Graaf & de Kramer, 2005). De 
op verschillende plaatsen in de overstromingsvlakte vastgestelde begraven 
bodems of beter vegetatiehorizonten, wijzen op relatieve stilstandfasen in 
het sedimentatieproces. Binnen de grenzen van het plangebied is tijdens het 
karterend vooronderzoek een dergelijke bodem aangetroffen op een diepte 
van ca. 220 cm –Mv (ca. 44,75 m +NAP4). Aan de hand van pollenanalyses 
is deze humusrijke laag gedateerd op Preboreaal. Mogelijk representeert 
deze opvallende en wijd verbreide laag een versnelde insnijding van de 
Maas en definitieve verlating van het vlechtende geulenpatroon in de over-
stromingsvlakte. Mogelijk is dezelfde laag iets zuidelijker enkele keren 
bemonsterd tijdens enkele proefboringen in het tracé van de toekomstige 
A2, waarbij pollenanalyses resulteerden in een vergelijkbare vroeg-holocene 
datering.5 Opvallend is dat het bodemprofiel onder de vegetatiehorizont tot 
grotere diepte wordt gekenmerkt door relatief fijnzandige siltrijke gelaagde 

4  van Dijk 2007.
5  van der Gaauw 2005.

Figuur 2.2. 
Uitsnede geomorfologische kaart 
(Staringcentrum/RGD, 1989) met weergave 
van een vrij vlakke daluitspoelingswaaier 
(3G5) in de monding van het Geuldal direct 
ten noorden van het plangebied. Een gek-
romde geulvormige laagte langs de rand van 
de holocene dalvlakte loopt in noordelijke 
richting dood op de uitspoelingswaaier.
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fluviatiele afzettingen. Blijkbaar was in de periode direct voorafgaand aan 
het Preboreaal in deze zone sprake van een meer actieve sedimentatie. 
Het fijne materiaal (of anders gesteld: het ontbreken van grind en grof 
zand) wijst daarbij op een vroeg-holocene datering. Een tweede binnen 
het plangebied vastgestelde vegetatiehorizont bevindt zich op ca. 1,0 – 1,5
m –Mv (45,5 – 45,0 m +NAP6). Een monster uit deze laag bevatte helaas 
te weinig pollen voor een betrouwbare datering. Mogelijk echter kan deze 
horizont worden gerelateerd aan een ‘begraven bodem’ die werd vastgesteld 
tijdens proefsleuvenonderzoek ten noordoosten van Itteren.7 Deze bodem 
kon aan de hand van pollenanalyses worden gedateerd op vermoedelijk 
Atlanticum (8000 – 5000 jaar BP). De diepte waarop deze bodem is 
aangetroffen is variabel en reikt in de laagten (voormalige geulen) tot 
maximaal 1,7 m –Mv. Op veel plaatsen ligt deze echter rond 1,0 m -Mv (ca. 
42,0 m +NAP) wat er op neerkomt dat na het Atlanticum hier slechts 1,0
m sediment is afgezet. Overigens stemt dit overeen met de aangetroffen 
archeologische vondsten tot dusverre in de overstromingsvlakte ter hoogte 
van het plangebied. Terwijl mesolithische vondsten vooralsnog ontbreken, 
bevinden neolithische vondsten zich zonder uitzondering binnen 1,0 m 
–Mv en op verschillende plaatsen zijn zelfs (vrijwel) aan het maaiveld 
vondsten uit deze periode gedaan. 
   Het algemene beeld is dat na het rustige Atlanticum de sedimentlast 
en afvoerpieken van de Maas door ontbossing en landbouw geleidelijk 
toenemen, resulterend in een toenemende sedimentatie met daarbij een 
toename van het percentage grovere sedimenten (grof silt, zand). Dit geldt 
ook voor de Geul. Mogelijk echter beperkte de meeste sedimentatie zich 
tot de directe oeverzones van de Maas en in de reeds goeddeels opgeslibde 
laat-pleistocene geulen en andere laagten. Binnen de grenzen van het 
plangebied lijkt op grond van archeologische vondsten deze sedimentatie 
in ieder geval na de Romeinse tijd vrijwel gestagneerd, terwijl vondsten uit 
Neolithicum op geringe diepte beneden maaiveld lijken te wijzen op een 
geringe sedimentatie vanaf de Steentijd! Tevens lijkt uit deze archeologische 
vondsten te mogen worden geconcludeerd dat de hoeveelheid hellingmate-
riaal dat in het plangebied is afgezet vanaf de Romeinse tijd, maar ook in 
de landbouwperioden daaraan voorafgaand, gering is geweest ondanks de 
ligging aan de voet van een aanzienlijke helling. In hoeverre de Geul invloed 
heeft gehad op de holocene sedimentatiegeschiedenis van het plangebied is 
onduidelijk.

De bodems in het plangebied worden gekenmerkt door vaaggronden. Het 
gehele gebied ten westen van de A2 wordt gerekend tot de kalkloze polder-
vaaggronden: zware zavel en lichte klei (Rn95C). De hoger gelegen zone ten 
oosten van de A2 behorende tot het Terras van Mechelen aan de Maas wordt 
gerekend tot de siltige ooivaaggronden in colluviummateriaal in hellingvoet 
of uitspoelingswaaier (Ldh6). Een smeltwaterdal mondt juist ten zuiden 
van het plangebied uit in het holocene Maasdal. De bodemkaart geeft geen 
aanduiding voor de datering van deze colluviale afzettingen.

6  van Dijk 2007.
7  De Graaf & De Kramer 2005.



MAASTRICHT-PASSAGE A2    15

Figuur 2.3
Weergave van het actuele reliëf (bron: www.AHN.nl). Opvallend is de waaier van iets hoger gelegen gronden in 
de monding van het Geuldal waar ook het gebied rondom de Meerssenerweg deel van lijkt uit te maken. De 
vraag is of deze waaier wordt veroorzaakt door de grindrijke zanden van de onderliggende laat-pleistocene 
daluitspoelingswaaier, of dat holocene afzettingen vanuit het geuldal (mede) bepalend zijn voor het typer-
ende reliëf. 

Figuur 2.4 
Uitsnede van de bodemkaart, schaal 1:50.000 (Stiboka, 1990). De dalvlakte wordt gekenmerkt door kalkloze 
poldervaaggronden: zware zavel en lichte klei (Rn95C). De hogere delen van het plangebied zijn weergegeven 
als siltige ooivaaggronden in colluviummateriaal in hellingvoet of uitspoelingswaaier (Ldh6). Een smeltwater-
dal mondt juist ten zuiden van het plangebied uit in het holocene Maasdal.
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3 Archeologisch kader – Lucas Meurkens

3.1 Inleiding

De gemeente Maastricht is uitzonderlijk rijk aan archeologische 
vindplaatsen uit verschillende periodes. Daarbij is traditioneel veel 
aandacht uitgegaan naar de bewoningsgeschiedenis van de stad Maastricht 
zelf. Dit betekent echter niet dat de buitengebieden van de gemeente op 
archeologisch gebied slecht bedeeld zijn. Integendeel, ook hier bevinden 
zich archeologische vindplaatsen uit vele verschillende periodes, variërend 
van vindplaatsen uit het midden-paleolithicum tot nederzettingen uit 
de ijzertijd. In de Romeinse tijd (ca. 0-400 na Chr.) bevonden zich in 
het landelijke gebied rond Maastricht veel grote landbouwbedrijven, de 
zogenaamde villa’s. De landelijke bewoning uit de middeleeuwen (400-1500
na Chr.) is veel minder goed bekend.
   Al met al zal het aan de hand van deze korte karakterisering duidelijk 
zijn dat het onderzoek in het kader van de aanleg van de A2 passage 
niet in een archeologisch “leeg” gebied plaats vindt. Ten behoeve van de 
geplande herstructurering van de A2 is door Vestigia B.V. een weten-
schappelijk onderzoekskader opgesteld (WOK), waarin de belangrijkste 
kennislacunes over de verschillende periodes uiteen zijn gezet en waarin 
een reeks vraagstellingen met betrekking tot het landschap en archeologie is 
opgesteld, waarop dit proefsleuvenonderzoek hopelijk antwoord kan geven.8

   In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de archeologie 
binnen en in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Hierbij gaat 
vooral de aandacht uit naar die periodes waaruit archeologische resten 
kunnen worden aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek, namelijk de 
periodes van het neolithicum tot en met de late middeleeuwen.

3.2 Vooronderzoek in het plangebied

Voorafgaand aan het IVO zijn twee archeologische onderzoeken verricht 
in het plangebied. Het gaat daarbij om een bureauonderzoek uitgevoerd 
door BAAC bv9 en een booronderzoek met oppervlaktekartering door RAAP 
Archeologisch Adviesbureau.10 De oppervlaktekartering kon slechts op één 
perceel worden uitgevoerd, omdat dit perceel als enige in het plangebied 
in gebruik was als akker (perceelnummer 2044). De kartering leverde 
archeologische resten uit verschillende periodes op, waarbij het vooral gaat 
om vuursteen uit waarschijnlijk het midden-neolithicum (N=42), aardewerk 
uit de Romeinse tijd (N=14) en aardewerk uit de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd (N=31). Ook het booronderzoek op deze locatie leverde 
verschillende archeologische indicatoren op.
   Op een tweede locatie, ingeklemd tussen de snelwegen A2 en A79, kon 
alleen een booronderzoek worden uitgevoerd (perceelnummers 1954 en 
1993). Ook hier werden archeologische indicatoren aangetroffen in een 
aantal boringen. De boringen met vondsten vormen een dichte concentratie 
op de hier gelegen rand van het terras van Mechelen aan de Maas en wijzen 
op een vindplaats waarin meerdere periodes vertegenwoordigd zijn. 

8  Hessing et al. 2008.
9  Nales et al. 2005.
10  Van Dijk 2007.
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3.3 Steentijdbewoning in het Maasdal bij Maastricht

Midden-Paleolithicum tot en met Mesolithicum (ca. 300.000 – 5.300 v. Chr.)

   Maastricht kan zich beroepen op het feit dat zich binnen de 
gemeentegrenzen enkele van de oudste vindplaatsen bevinden die ooit op 
Nederlands grondgebied onderzocht zijn. Het gaat daarbij om een twaalftal 
vindplaatsen in de groeve Belvédère, die dateren uit de periode rond 
250.000 jaar geleden, toen zich daar een dichtbegroeide oeverzone van de 
Maas bevond. De vindplaatsen bestaan uit vuursteenconcentraties, waar 
werktuigen geproduceerd werden en grotere gebieden met een zeer losse 
spreiding van werktuigen.11

   Het onderzoeksgebied A2 passage bevindt zich geologisch gezien op het 
laagterras van de Maas, het zogenaamde Geistingenterras en is grotendeels 
bedekt met holocene rivierafzettingen, die na het paleolithicum zijn afgezet 
(vanaf ca. 10.000 v. Chr.). Bij vrijwel alle paleolithische vondsten, die in 
een vergelijkbare context zijn aangetroffen betreft het verspoelde vondsten. 
De kans om hier paleolithische vondsten in niet-verstoorde context aan te 
treffen is dus vrijwel nihil te noemen. 
   Vindplaatsen uit het mesolithicum zijn uiterst zeldzaam in de directe 
omgeving van het onderzoeksgebied en in het zuidelijke Maasdal in 
het algemeen. De kanttekeningen die gelden voor het aantreffen van 
paleolithische vindplaatsen in het onderzoeksgebied gelden ook voor het 
mesolithicum. Gezien de afzettingsgeschiedenis in het plangebied zal het 
bij mesolithische vondsten ook grotendeels om verspoeld materiaal gaan. De 
oppervlaktekartering door RAAP op perceel 2044 heeft overigens wel een 
mogelijk mesolithische klingkern opgeleverd.

Neolithicum (5.300 – 2.000 v. Chr.)

   Aan het op jagen en verzamelen gebaseerde bestaan van het paleo- 
en mesolithicum komt rond 5.300 voor Christus een einde als zich in 
Zuid-Limburg de eerste landbouwers vestigen. Hun cultuur, de lineaire 
bandkeramiek (LBK), is vernoemd naar het met karakteristieke motieven 
versierde aardewerk, dat deze mensen vervaardigden. Ze vestigden zich 
aanvankelijk op de vruchtbare lössgronden. Binnen de gemeente Maastricht 
zijn verschillende nederzettingsterreinen uit de periode bekend, onder meer 
op de Caberg aan de noordwestkant van Maastricht.12

   Er werd lange tijd gedacht dat de kleigronden op het laagterras van de 
Maas niet voor bewoning gebruikt werden door de bandkeramiekers. 
De vondst van twee nederzettingsterreinen bij Itteren en Nattenhoven 
nuanceert dit beeld echter en maakt duidelijk dat ook binnen het plangebied 
sporen uit deze periode verwacht mogen worden.13 Bij Maastricht-Randwijck 
is bovendien op het laagterras een vindplaats van de Rössen cultuur 
onderzocht. Deze cultuur kan als opvolger van de LBK beschouwd worden. 

   De vondsten bij Maastricht-Randwyck, Itteren en Nattenhoven, 
alsmede landschapsreconstructies die uitgevoerd zijn in het kader van 
de Maaswerken in het gebied Borgharen – Itteren hebben onomstotelijk 
aangetoond dat bewoning op het laagterras vanaf het neolithicum mogelijk 

11  Roebroeks 2005, 104-5.
12  Meurkens & Van Wijk in prep.
13  Amkreutz 2004.
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was.14 De bewoning concentreerde zich op grindeilanden die ontstaan zijn 
in de periode dat de maas een vlechtend riviersysteem was. Deze eilanden 
zijn vanaf het midden-neolithicum (4.200 – 2.900 v. Chr.) voor bewoning 
gebruikt.
   Het midden-neolithicum kenmerkt zich door een grote hoeveelheid 
vondstmeldingen, maar desondanks vormt het nederzettingssysteem in 
deze periode nog altijd een kennislacune. De nederzettingen uit deze 
periode laten zich moeilijk grijpen en beperken zich in het gunstigste geval 
tot concentraties vondstmateriaal. 
   Dergelijke vondstconcentraties bevinden zich ook in en in de directe 
omgeving van het plangebied. Bij Amby ten zuidoosten van het plangebied 
is een concentratie midden-neolithisch vuursteen bekend. De oppervlakte-
kartering door RAAP op perceel 2044 heeft ook een groep van ongeveer 40 
vuurstenen artefacten uit deze periode opgeleverd. 

3.4 De late bronstijd en ijzertijd (1150-12 v. Chr.)

Van de periode tussen het late neolithicum en de midden-bronstijd is nog 
zo goed als niets bekend uit het onderzoeksgebied en de directe omgeving. 
Dit feit is kenmerkend voor geheel Zuid-Limburg, waar deze periodes zo 
goed als ontbreken in het archeologisch bestand.15

   Bewoning van het gebied wordt pas vanaf de late bronstijd weer zichtbaar 
in het gebied. We kennen een aantal nederzettingsterreinen en grafvelden 
uit de late bronstijd en vroege ijzertijd uit de gemeente Maastricht. 
Het beeld wordt echter stevig gedomineerd door grafvelden. Deze zijn 
onder andere gevonden te Maastricht-Withuisveld,16 -Vroendael,17 en 
–Oosderveld.18 Het gaat hier om kleine urnenvelden met enkele tientallen 
graven uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd (Maastricht-Oosderveld is 
met 32 graven het grootste urnenveld). Op nagenoeg al deze locaties zijn 
ook andere sporen gedocumenteerd, waaronder kuilen met aardewerkmis-
baksels en secundair verbrand aardewerk te Vroendaal en ovenkuilen te 
Oosderveld. Deze zijn gedateerd in de vroege en midden-ijzertijd.
   Nederzettingsterreinen met eenduidige huisplattegronden uit de 
late bronstijd en vroege ijzertijd zijn nog niet aangetroffen in de regio 
rond Maastricht. Er zijn wel nederzettingsterreinen bekend maar deze 
kenmerken zich grotendeels door losse paalkuilen, kuilen en vondstconcen-
traties, zoals te Borgharen en Itteren. De hier aangetroffen sporen dateren 
vooral uit de late bronstijd.19

   Het recentelijk uitgevoerde proefsleuvenonderzoek te Maastricht-
Lanakerveld heeft zowel nederzettingssporen uit de late bronstijd en de 
vroege ijzertijd en begravingen uit de vroege ijzertijd opgeleverd.20 Bij een 
opgraving op het aangrenzende bedrijventerrein Europark in Lanaken 
(België) is ook een groot areaal van een nederzettingsterrein uit de late 
bronstijd blootgelegd, bestaande uit bijgebouwen en tientallen kuilen. 
Ondanks de grootte van het opgegraven terrein zijn hier echter ook geen 
duidelijke huisplattegronden gevonden.21

14  Hessing et al. 2008.
15  Van Hoof 2008.
16  Dijkman 1995.
17  Dijkman & Hulst, 2000.
18  Mildner & Wetzels 2005.
19  Zie Brounen & Ball 2002; Van de Graaf & Kramer 2005a en 2005b.
20  Meurkens & Van Wijk in prep.
21  Vanderbeken & Van den Hove 2008.
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   Het aantal meldingen van vondsten uit de midden- en late ijzertijd is 
aanzienlijk. Met name het gebied rond Maastricht-Randwyck is bekend om 
zijn nederzettingssporen uit de gehele ijzertijd, waaronder vermoedelijke 
ovenkuilen met misbaksels.22 Desondanks zijn we relatief slecht 
geïnformeerd over deze periode, aangezien zowel goed gedocumenteerde 
huisplaatsen als grafvelden ontbreken in het gegevensbestand. 

3.5 De Romeinse tijd

De stad Maastricht

   Het aantal vindplaatsen uit de Romeinse tijd in de directe omgeving 
van het plangebied is aanzienlijk te noemen. Een groot deel hiervan wordt 
echter ingenomen door vindplaatsen in het centrum van Maastricht. De 
nederzetting Maastricht is in de 1e eeuw na Christus gesticht ter hoogte 
van een belangrijke overgang over de Maas. De aanwezigheid van een 
(houten) brug in deze periode is aangetoond.23 De brug neemt in de laat-

22  Dijkman, 1989; Knippels, 1991.
23  Vos 2004.

brug? t.h.v. 
kasteel Poelsoord

Figuur 3.1 
Romeins Maastricht en omgeving (naar Panhuysen 
1996, figuur 2)
Legenda:
1 = weg (aangetoond)
2 = weg (verondersteld)
3 = bewoningskern in het centrum van Maastricht
4 = bouwresten
5 = villa
6 = afzonderlijke graven
7 = grafveld
8 = tumulus
9 = steengroeve
10 = ommuring van 1229
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Romeinse tijd toe in strategisch belang door de politieke crises waaronder 
het Romeinse rijk in die tijd gebukt ging. In de 4e eeuw culmineert dit in de 
aanleg van een stenen versterking rond de brug.24  

Bewoning in het achterland van Maastricht

   Over de landelijke bewoning rond Maastricht is veel minder bekend. 
Uit vondstmeldingen is echter duidelijk dat rond Maastricht een groot 
aantal Romeinse villa’s gelegen heeft. Hiervan is er echter geen één 
nauwkeurig onderzocht. Meestal gaat het om meldingen van dakpannen 
en ander Romeins vondstmateriaal aan het oppervlak, op basis waarvan 
de aanwezigheid van een Romeinse villa verondersteld wordt. Duidelijke 
villaterreinen zijn aangetoond te Maastricht-Louwberg, Maastricht-
Backerbosch en in Borgharen.25 In de omgeving van het plangebied A2 
passage bevinden zich twee mogelijke villaterreinen die bekend zijn uit 
oude vondstmeldingen, namelijk Amby – Ambyerstraat-Zuid en Meerssen-
Putsteeg. Deze laatste bevindt zich ongeveer ter hoogte van de snelweg A2 
en is bij de aanleg hiervan mogelijk (groten)deels verloren gegaan.26

   Verder in noordoostelijke richting bevinden zich in de bebouwde kom 
van Meerssen nog twee villaterreinen, namelijk Meerssen-Proosdijpark 
en Meerssen-Onderste Herkenberg. De eerste is slechts bekend door 
summiere meldingen van funderingsresten en Romeins vondstmateriaal. 
De villa Meerssen-Onderste Herkenberg is uitgebreider onderzocht. In 
1865 werd hier door Habets een opgraving verricht waarbij de grote delen 
van het hoofdgebouw werden blootgelegd. Daarbij werden onder andere 
een kelder gevonden, waarvan de muren nog tot een hoogte van 2,4 
meter bewaard waren gebleven en een gebouw met gepolijste vloer, dat 
als badhuis geïnterpreteerd is. Gefragmenteerde vondsten wijzen erop dat 
dit vertrek oorspronkelijk rijk versierd moet zijn geweest met muurschil-
deringen, marmer en reliëfs. In het kader van het project Actualisering 
Monumentenregister (AMR) is de villa recent opnieuw onderzocht. Hierbij 
is vastgesteld dat de villa een oppervlak van 8,4 hectare beslagen moet 
hebben, wat het tot de grootste in Nederland bekende villa maakt.27

   Er zijn enkele duidelijke kennislacunes met betrekking tot de Romeinse 
bewoning in de regio te noemen. Eén daarvan betreft de inrichting van 
villaterreinen buiten de vaak goed onderzochte hoofdgebouwen. Daarnaast 
vormt de vraag over het voortbestaan van inheemse nederzettingen zonder 
steenbouw in de Romeinse tijd een duidelijke kennislacune. Het beeld dat 
villa’s in deze regio het rurale landschap domineren wordt genuanceerd 
door de opgraving van een inheemse omgreppelde nederzetting zonder 
steenbouw bij Veldwezelt (B.). De nederzetting bestaat uit twee clusters 
huisplattegronden van het Alphen-Ekeren type en enkele vermoedelijke 
drenkpoelen.28 Een mogelijk vergelijkbare nederzetting is recent 
aangetroffen op het Lanakerveld (vindplaats 18).29 Te Neerharen-Rekem (B.) 
is ook een nederzetting uit de late ijzertijd / vroeg-Romeinse tijd gevonden. 
Op dezelfde vindplaats ontwikkelde zich later in de Romeinse tijd een 
stenen villa.30

24  Panhuysen 1996, 58.
25  Panhuysen 1996; mond. mededeling G. Soeters, Maastricht.
26  De Groot 2005.
27  De Groot 2005.
28  Pauwels 2007.
29  Meurkens & Van Wijk 2008.
30  De Boe 1987.
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Romeinse wegen rond Maastricht

   Het Romeinse wegenstelsel rond Maastricht is in grote lijnen bekend. 
Met name van belang voor het huidige onderzoek is het tracé van de 
zogenaamde Via Belgica,31 de hoofdweg die Boulogne-sur-Mer via Tongeren, 
Maastricht en Heerlen met Keulen verbond. 
   Deze weg doorkruist het plangebied en volgt hier vermoedelijk 
grotendeels het tracé van de Meerssenerweg. Dat dit het geval was werd al 
in de 19e eeuw verondersteld door Habets.32 Direct archeologisch bewijs 
voor de aanwezigheid van de weg is tot nu toe echter vrij mager. Recent is 
enkele honderden meters ten zuidwesten van het plangebied (tussen kasteel 
Poelsoord en de spoorlijn) bij de aanleg van een waterleiding houtwerk 
gevonden dat met deze weg geassocieerd is. Het zou hier gaan om de 
houten fundering van de weg, die op deze locatie een drassige zone moest 
overbruggen.33 Een andere aanwijzing voor het feit dat de Meerssenerweg 
grotendeels het tracé van de Romeinse weg volgt zijn de vele begravingen, 
die met name in de 19e eeuw aan weerszijden van de weg gevonden zijn 
(zie volgende paragraaf). Bij grotere Romeinse steden en dorpen zijn de 
grafvelden namelijk meestal langs de uitvalswegen van die stad aangelegd.
   Ten oosten van het plangebied is de weg op twee locaties vastgesteld. 
Ten noorden van de villa Meerssen-Onderste Herkenberg is door Habets 
in de 19e eeuw een Romeinse weg gevonden. Het moet gezegd worden dat 
niet vaststaat of het hier de hoofdweg of een secundaire weg betreft. Ten 
zuidwesten van Meerssen, bij Houthem is de weg ook waargenomen.34

Grafvelden rond Maastricht

Over de Romeinse grafvelden van Maastricht is erg weinig bekend. Wat 
we weten stamt uit oude 19e eeuwse meldingen en niet door archeologen 
begeleide waarnemingen. Uit de oude meldingen kan worden opgemaakt 
dat zich twee langgerekte zones met begravingen bevonden langs de 
weg van Maastricht naar Keulen. Eén van de grafvelden bevond zich ten 
westen van de nederzetting, tussen het Vrijthof en de oostelijke helft van 
de Brusselsestraat. Het tweede grafveld bevond zich ten noordoosten van 
Maastricht tussen de Sint-Martinuskerk in Wyck en de oude dorpskern van 
Limmel.35

   Buiten deze twee grafvelden, die waarschijnlijk tot de stad Maastricht 
zelf behoorden zijn er verder van Maastricht af ook een flink aantal 
(oude) meldingen van graven bekend. Uit de directe omgeving van het 
plangebied is een melding bekend van een aantal Romeinse kruiken uit 
de 2e en 3e eeuw die in 1865 bij werkzaamheden aan het spoor gevonden 
werden ongeveer ter hoogte van de huidige spoorwegovergang bij de 
Limmelderweg. Mogelijk betreft het hier een melding van een Romeins 
graf met complete aardewerken potten. Dit zou op de aanwezigheid van een 
Romeins grafveld in het onderzoeksgebied kunnen wijzen. 

31 Via Belgica is een recente benaming.
32  Panhuysen 1996, 27.
33  Mond. mededeling G. Soeters, Maastricht.
34  De Groot, 2005.
35  Panhuijsen 1996.
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3.6 De middeleeuwen

De vroege middeleeuwen (450-1050)

   Het onderzoek naar de vroege middeleeuwen in de regio, heeft zich 
net als voor de Romeinse tijd het geval was, geconcentreerd op de stad 
Maastricht. Maastricht nam vanaf de 6e eeuw een belangrijke rol in als 
economisch centrum van de regio.36 De meeste vindplaatsen uit deze 
periode bevinden zich dan ook in het centrum van Maastricht en dan met 
name binnen en rondom de begrenzing van de Romeinse stad. 
   Nederzettingsresten uit deze periode bestaan binnen de stad over 
het algemeen uit niet meer dan verspreide paalkuilen, afvalkuilen 
en vondstmateriaal. Op meerdere plekken zijn daarnaast sporen van 
ambachtelijke activiteiten aangetroffen, waaronder aardewerk-, glas-, 
barnsteen- en hertshoornproductie en metaalbewerking. Ter hoogte van 
Centre Céramique in Maastricht-Randwyck zijn vijf pottenbakkersovens uit 
de 7e eeuw aangetroffen.37 De vondst van meer dan 20.000 scherven in en 
rond deze ovens wijst eerder op een regionaal dan een lokaal productiecen-
trum. Grafvelden zijn wat beter bekend uit de binnenstad dan nederzet-
tingssporen en zijn onder andere aangetroffen in de nabijheid van de vroeg-
middeleeuwse kerken St.-Servaas en St.-Martinus.38

   Met de kennis over de landelijke bewoning in de regio gedurende de 
vroege middeleeuwen is het beduidend slechter gesteld. Onze kennis 
is voornamelijk afkomstig uit grafvelden. Nederzettingsterreinen zijn 
nauwelijks bekend. Uitzondering vormt een nederzetting uit de vroege 
middeleeuwen, die recent te Maastricht-Lanakerveld gevonden is (vindplaats 
124). De aangetroffen sporen bestaan uit een éénschepige huisplattegrond 
en een bijgebouw. Enkele tientallen meters ten zuiden daarvan bevonden 
zich in ieder geval twee Merovingische pottenbakkersovens.39

   In de directe omgeving van het plangebied kennen we slechts twee 
meldingen van begravingen, namelijk in de dorpskern van Rothem en nabij 
Amby.40 Nederzettingssporen zijn niet bekend.

De volle en late middeleeuwen (1050-1500)

Het aantal waarnemingen uit deze periode binnen de regio is hoog. Het 
betreft hier echter grotendeels meldingen van losse vondsten en een enkele 
middeleeuwse huisplaats of kasteelterrein. 
   Afgezien van de stad Maastricht zelf is er ook naar deze periodes 
nauwelijks onderzoek verricht. In de directe omgeving van het plangebied 
A2 passage bevinden zich twee kastelen, namelijk kasteel Vaeshartelt en 
de hoeve Kanjel (de voorganger van Kasteel Poelsoord). Van Vaeshartelt is 
zeker dat dit uit de late middeleeuwen stamt met de vroegste vermelding uit 
de 14e eeuw. De huidige landgoederen zijn opvolgers van de gelijknamige 
adellijke leengoederen, die teruggaan tot in de middeleeuwen. Op geen van 
de kasteelterreinen is archeologisch onderzoek verricht.41

   Naast kasteelterreinen kennen we uit historische bronnen wat informatie 
aangaande de dorpen Amby en Rothem, direct ten oosten en zuiden van het 
plangebied. De dorpen hebben een middeleeuwse oorsprong met de oudste 

36  Dijkman 1999.
37  Panhuysen et al. 1992.
38  Dijkman 1999..
39  Meurkens & Van Wijk 2008.
40  Dijkman 1999; Hessing et al. 2008.
41  Hessing et al. 2008.
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vermeldingen in respectievelijk 1157 en 1382. In archeologisch opzicht is er 
echter ook aan dit gegeven maar weinig toe te voegen.42

3.7 Conclusie

Het plangebied bevindt zich in een archeologisch rijk gebied, waarin 
archeologische resten uit een groot aantal periodes aangetroffen zijn. 
De waarnemingen in de directe nabijheid van het onderzoeksgebied 
betreffen echter grotendeels losse vondsten waarvan de context meestal 
niet onderzocht is. De resten dateren hoofdzakelijk uit de periode midden-
neolithicum tot en met de middeleeuwen, maar traditioneel is daarbij veel 
aandacht uitgegaan naar de stad Maastricht zelf. 

42  Hessing et al. 2008.
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4 Methodisch kader – Maurits Pruysen, Eckhart Heunks & Lucas Meurkens

4.1 Inleiding

Sinds 1 september 2007 is de nieuwe wet op de archeologische 
monumentenzorg (WAMZ) van kracht. Hiermee geeft de rijksoverheid 
uitvoering aan de implementatie van het Europese Verdrag van Valletta 
(“Malta”) uit 1993 dat beoogt het cultureel erfgoed in de bodem beter te 
beschermen. Met de inwerkingtreding van de WAMZ krijgen gemeenten 
de zorgplicht voor het erfgoed binnen de eigen gemeentegrenzen en zijn 
initiatiefnemers van ruimtelijke projecten verplicht rekening te houden 
met de archeologische waarden die in het plangebied aanwezig (kunnen) 
zijn. Indien een initiatiefnemer verplicht is tot het (laten) uitvoeren 
van een archeologisch vooronderzoek, dan dient dit volgens een vast 
stramien te worden uitgevoerd. Dit vaste stramien is vastgelegd in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie en wordt ook wel omschreven 
als het proces van de archeologische monumentenzorg of de AMZ-cyclus. 
De AMZ-cyclus is ingedeeld in een aantal vaste processtappen. Het 
archeologisch vooronderzoek bestaat uit vier stappen – bureauonderzoek, 
IVO (inventariserend veldonderzoek) -verkennend, -karterend en 
waarderend – met als uiteindelijk doel vast te stellen of in een plangebied 
archeologische resten aanwezig zijn en, zo ja, of deze resten zo waardevol 
zijn dat zij behouden dienen te worden (behoudenswaardig). De resultaten 
van elke stap worden in principe in een rapport vastgelegd dat door de 
initiatiefnemer aan het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Maastricht, 
moet worden overlegd. Dit rapport vormt het uitgangspunt voor de afweging 
door het bevoegd gezag of een vervolgactie nodig is of dat ontheffing kan 
worden verleend (geen archeologische waarden aanwezig!). Ontheffing kan 
overigens ook worden verleend als de initiatiefnemer kan aantonen dat door 
planaanpassing de archeologische waarden in situ behouden blijven.
   Het archeologische traject voor het onderzoeksgebied A2 passage 
Maastricht - Kruisdonk is opgebouwd uit een bureauonderzoek uitgevoerd 
door BAAC,43 een veldkartering en een verkennend booronderzoek 
uitgevoerd door RAAP.44 Op dit onderzoek volgde het waarderende proef-
sleuvenonderzoek, waarvan dit rapport verslag doet.

4.2 Het voortraject en het doel van het proefsleuvenonderzoek

Voor een eerste indruk van de kwaliteit, aard, datering, omvang en 
diepteligging van archeologische resten binnen het plangebied zijn zoals 
reeds eerder in dit rapport aangestipt door respectievelijk BAAC en RAAP 
een bureauonderzoek, oppervlaktekartering en booronderzoek uitgevoerd. 
Het bureauonderzoek vormde de basis van de opgestelde archeologische 
verwachting, waarop vervolgens de aanpak van het veldwerk is afgestemd. 
Bij het uitvoeren van het booronderzoek en de oppervlaktekartering zijn 
archeologische indicatoren waargenomen, die dateren uit het Neolithicum, 
de Romeinse tijd, de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. De oppervlak-
tekartering kon alleen uitgevoerd worden op een akker in het westelijke 
deelgebied ten zuiden van de Meerssenerweg (perceel Amby C 2044). De 
boringen met archeologische indicatoren bevinden zich grotendeels in 
deelgebied 2 (ten oosten van de A2). Op basis van de resultaten van het 

43  Nales et al. 2005.
44  Van Dijk 2007.
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booronderzoek en de oppervlaktekartering heeft RAAP twee zones binnen 
het plangebied aangewezen waar zich clusters archeologische resten 
bevinden

Op basis van het RAAP-onderzoek heeft het bevoegd gezag (gemeente 
Maastricht, drs. G. Soeters) besloten tot een waarderend proefsleuvenon-
derzoek. Tevens is besloten om in deelgebied 1 ook het terrein ten westen 
van de Meerssenerweg door middel van proefsleuven te verkennen gezien 
de hoge verwachting die gold voor het terrein direct ten oosten van de weg. 
Doel van het onderzoek, zoals opgesteld in het Programma van Eisen, is 
het vaststellen van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de aangetroffen 
vindplaatsen (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, conservering) om zo tot 
een waardestelling te kunnen komen.45

4.3 Vraagstellingen

In het PvE zijn een groot aantal vraagstellingen opgenomen, die 
ontleend zijn aan het wetenschappelijk onderzoekskader (WOK) voor het 
archeologisch onderzoek in het plangebied A2 passage Maastricht.46 Op basis 
van de kennis die is opgedaan bij het proefsleuvenonderzoek zal echter maar 
een deel van deze vragen beantwoord worden (zie hoofdstuk 12). 

45  Geraeds 2008.
46  Hessing et al. 2008.

Figuur 4.1. 
Door RAAP gekarteerde clusters of vindplaat-
sen binnen het plangebied.
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De vraagstellingen voor het onderzoek zijn als volgt:

Algemeen 

1. Bevinden zich in het onderzoeksgebied Archeologische resten? Waaruit 
bestaan de archeologische resten? Gaat het alleen om mobilia of 
tevens om grondsporen? Zijn er waterputten, afvalkuilen of potstallen 
aanwezig? Wat is de samenstelling van de vulling?

2. Wat is de spreiding van de archeologische resten zowel in verticale als 
horizontale zin? en wat is de waardestelling van de vindplaatsen?

3. Is er sprake van vindplaatsen, sites dan wel off-site verschijnselen?
4. Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk 

tekenen de grondsporen zich af (aangeven per site en/of periode)? In 
hoeverre zijn bijvoorbeeld grondsporen vervaagd door bodemvorming 
(aangeven per site en/of periode)? Bestaat hierin verschil tussen sporen 
uit verschillende perioden? Beschrijf deze verschillen.

5. Hoe zijn de conserverende eigenschappen van de bodem voor 
organische en anorganische artefacten en grondsporen?

6. In hoeverre zijn oudere sites door jongere sites verstoord?
7. Wat is de relatie tussen oppervlaktevondsten en mogelijke grondsporen?
8. Blijken uit het onderzoek antropogene verstoringen die nog niet bekend 

waren?
9. Wat is samengevat de fysieke kwaliteit van de diverse sites dan wel off-

site verschijnselen?
10. Wat is de landschappelijke context van de vindplaatsen in termen van 

geologie, bodemkunde en geomorfologie (aangeven per onderscheiden 
periode/archeologische cultuur of, zo mogelijk, per site of off-site 
verschijnsel)? Wat is de landschappelijke context tijdens de onderzochte 
bewoningsperiode(n)? Welke aanzet voor een bij een definitief 
onderzoek te maken landschapsreconstructie kan gegeven worden?

11. Op wat voor type bodem liggen de sites zoals in het veld kan worden 
vastgesteld? Beschrijf de verschillende bodemtypes. Tot welke diepte 
heeft bodemvorming plaatsgevonden?

12. In welke lithogenetische context liggen de archeologische vondsten en 
sporen (beschrijf per vindplaats en site)?

13. Op welke wijze is de locatiekeuze in verschillende perioden afhankelijk 
geweest van het landschap? Welke landschappelijke factoren hebben 
de sitelocatie (mede) bepaald en het ontstaan en het verlaten van de 
vindplaats beïnvloed?

14. Wat is het verband tussen de archeologische sites en de (hoogte)ligging 
in het landschap?

15. Beschrijf het paleoreliëf (o.b.v. putprofielen e.d.) ten tijde van de 
verschillende menselijke activiteiten?

16. Welke vorm van landgebruik is er na het verlaten van de vindplaats 
geweest?

17. Is het mogelijk één of meer paleogeografische reconstructies te maken? 
Zo ja hoe zien deze eruit? Zo nee waarom niet?

18. Wat is de relatie tussen de vindplaatsen en de directe omgeving?
19. Wat is de samenstelling, herkomst, datering of looptijd van de 

archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of vondstcategorieën 
behoren zij?
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20. Hebben de archeologische waarden een relatie met uit de omgeving 
bekende archeologische of historische locaties en welke is dat?

Rond het fysisch landschap en de landschapsontwikkeling

21. Wat is de landschapsgenese van het plangebied?
22. Wat zijn de aanwijzingen voor bewoning op en nabij de steilrand 

aan de noordelijke grens van het plangebied. Hoe verhoudt deze zich 
tot de colluvium pakketten. Westelijk van Rothem, waar de Geul uit 
Heuvelland in het Maasdal mondt, bevindt zich een afbraakwand 
met droge dalen en daluitspoelingswaaiers. Deze afbraakwand vormt 
de overgangszone tussen de rivierdalbodem en het plateauterras 
en is ten gevolge van het hoogteverschil duidelijk zichtbaar in het 
landschap. De daluitspoelingswaaier bestaat daar uit een bijna 4 m 
dik pakket lösscolluvium. Het is vrijwel zeker dat de sedimentatie 
van dit pakket in meerdere fasen is gebeurd. Een hypothese is dat de 
erosie en het colluvium vooral is ontstaan als gevolg van het Romeinse 
en Middeleeuwse landgebruik. De vraag is of hieronder nog goed 
geconserveerde archeologische relicten bewaart zijn gebleven;

23. Wat waren de bewoningsmogelijkheden door de tijd binnen de 
verschillende landschappelijke zones?

24. Wat is de ouderdom van het Geistingenterras en de verschillende land-
schappelijke elementen daarbinnen?

25. Wat is de relatie tussen bewoning en de geulsystemen in de dalvlakte 
(Laagterras) van de Maas?

26. Wat is de ouderdom van de Heugemse geul en waar lag de loop van de 
hoofdgeul en eventuele nevengeulen?

27. Wat is de relatie tussen de Kanjelbeek en het Heugemse geulsysteem?
28. Waar lagen in het plangebied grindruggen en andere hoger gelegen 

natuurlijke plekken die geschikt waren voor bewoning?
29. Welke aanwijzingen kunnen worden gevonden voor overstromingen 

(vergelijk bodemkundige en historische gegevens)?
30. Wat is de stratigrafische relatie tussen colluvium afzettingen en 

fluviatiele sedimenten, waar lagen deze en wat betekenen deze voor de 
conservering of erosie van de archeologie?

31. Is het op basis van paleo-ecologisch onderzoek mogelijk betrouwbare 
vegetatie reconstucties te maken en ontwikkeling van het landschap te 
detailleren?

Bodems in relatie tot de archeologie

32. Welke relaties zijn er tussen de aangetroffen bodemtypen en 
prehistorische bewoning?

33. Is er een relatie tussen waterhuishouding, grondwaterstand en 
archeologische vindplaatsen?

34. Wat is de fasering in de oude rivierklei afzettingen op het 
Geistingenterras?

35. Zijn er aanwijzingen voor begraven bodemhorizonten op de terrassen, 
maar met name op het Geistingenterras, en de eventuele relatie met de 
archeologie;

36. Waar kan Nagelbeekhorizont worden aangetroffen?
37. Is de tephralaag van Laachersee uitbarsting een goede indicatie voor de 

diepteligging van het laat paleolithisch oppervlak?
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38. Wat is het onderscheid tussen lösscolluvium/lössleem en door Maas 
hergesedimenteerd lösshoudend materiaal (Schwemmlöss). In de 
praktijk blijkt het verschil lastig te identificeren en geeft problemen bij 
identificatie en datering van relevante lagen;

39. Wat is de invloed van bodemvormingsprocessen op de herkenbaarheid 
van archeologische sporen? In Itteren waren bijvoorbeeld door 
bodemvorming de archeologische sporen in lössachtige sedimenten 
minder goed herkenbaar dan in Borgharen.

Verschijningsvormen van het cultuurlandschap

40. Wat is de cultuurlandschappelijke setting van vindplaatsen?
41. Zijn er aanwijzingen voor akkerarealen en landindeling rond 

archeologische vindplaatsen?
42. Wat is de relatie tussen archeologische vindplaatsen en historische en/of 

bestaande landschapselementen, zoals historische wegen en waterlopen, 
verkavelingen?

43. Wat is de invloed van het cultuurlandschap op de conservering van 
archeologische resten?

Onderzoeksvragen per archeologische periode

Vroege Prehistorie

44. Wat was de wijze van exploitatie van het Maasdal in de Steentijd?
45. Welke aanwijzingen zijn er voor locatiekeuze in respectievelijk 

Mesolithicum, Vroeg-Neolithicum en Midden-Neolithicum en wat was 
het belang van de grindruggen en plateaus in het Geistingen terras?

46. Wat is de herkomst van het in de steentijd gebruikte vuursteen?

Bronstijd en IJzertijd

47. Ontbreekt Vroege- en Midden Bronstijd bewoning inderdaad in het 
Maasdal, en wat kan daar dan de verklaring voor zijn?

48. Gaat het beeld van zwervende erven en vaste grafvelden in de urnen-
veldenperiode ook op voor zuidelijke Maasdal of was er sprake van een 
ander bewoningspatroon?

49. Welke landschappelijke factoren bepaalden de locatiekeuze in de 
Bronstijd en de IJzertijd in het Maasdal?

50. Wat is de diachrone ontwikkeling van IJzertijd naar Romeinse tijd. 
Welke zijn de eventuele aanwijzingen voor functionele continuïteiten 
en/of discontinuïteit?

Romeinse tijd

51. Zijn en aanwijzingen dat het pre-Romeinse rurale bewoningspatroon 
voortzetting krijgt in de Romeinse tijd?

52. Zijn er verschillen aan te wijzen in het nederzettingspatroon en 
voedseleconomie en andere aspecten tussen villanederzettingen en 
andere (inheems georiënteerde) nederzettingen op het platteland?

53. Wat is de ligging, constructie en datering van de Romeinse wegen in het 
gebied, met name Via Belgica?

54. Zijn er aanwijzingen voor technische constructies en kunstwerken bij 
lastige terreinomstandigheden?
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55. Zijn er aanwijzingen dat de Heugemse geul watervoerende of bevaarbaar 
was in de Romeinse tijd?

56. Zijn er aanwijzingen voor wachtposten of andere bijzondere constructies 
langs de wegen?

57. Bestond er een functionele relatie tussen Maastricht en het voorland aan 
de andere kant van de Maas?

58. Wat zijn de aanwijzingen voor waterbeheersing in de Romeinse tijd?
59. Wat was de diachrone ontwikkeling van de Romeinse tijd naar de 

Vroege Middeleeuwen? Wat zijn de aanwijzingen voor functionele 
continuïteiten en discontinuïteit?

Vroege Middeleeuwen

60. Wat is de ruimtelijke relatie tussen bewoning, begravingen en 
akkerarealen in de Vroege (en Volle) Middeleeuwen?

61. Wat zijn de archeobotanische aanwijzingen voor de continuering 
landgebruik en gewassen in de periode tussen de Laat-Romeinse tijd en 
de Vroege Middeleeuwen?

62. Wat kan er ten aanzien van de sociale structuur worden afgeleid uit de 
grafvelden?

63. Hoe kan de discrepantie in de dichtheid aan Merovingische en 
Karolingische vindplaatsen en vondsten verklaard worden?

Volle en Late Middeleeuwen

64. Zijn er aanwijzingen voor essentiële veranderingen in het landgebruik 
en de landindeling vanaf de Middeleeuwen?

65. Wat is de relatie tussen plattelandsbewoning, de bewoning in de dorpen 
en de ligging van akkerarealen in de Vroege en Volle Middeleeuwen: 
dorpskern - ommelanden

66. Wat is de verhouding tussen Maaslandse en Rijnlandse producten in 
de materiële cultuur (met name aardewerk) in verschillende perioden en 
tussen verschillende nederzettingen?

Nieuwe Tijd

67. Zijn er aanwijzingen dat de Heugemse geul bevaarbaar was?
68. Zijn er nog sporen van militaire linies in het plangebied?
69. Wat is de voorgeschiedenis van de bestaande wegen en bewoning er 

langs?
70. Wat zijn de aanwijzingen voor industriële activiteiten in het plangebied?

Specifieke vragen voor de IVO (karterende en waarderende fase)

71. Wat is de toepasbaarheid van geo-wetenschappelijke methoden en 
technieken in de bebouwde omgeving?

72. Welke mogelijkheden bestaan er om informatie uit geotechnische 
onderzoeken die voor andere doeleinden in het project worden 
uitgevoerd, te gebruiken voor het beantwoorden van archeologische 
vragen?

73. Wat is de toepasbaarheid van geochemisch en micromorfologisch 
onderzoek bij het beantwoorden van de landschapsarcheologische 
vraagstellingen?

74. Zijn OSL-dateringen van sedimenten toepasbaar en betrouwbaar genoeg 
voor het beantwoorden van landschapsarcheologische vragen?
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75. Wat is de relatie tussen bodemvorming en genese van het landschap?
76. Wat is de sedimentatiegeschiedenis van de Heugemse geul (Overlaat)?
77. In er een relatie tussen her huidige microreliëf (AHNprojectie), 

historische bewoning en archeologische vindplaatsen?
78. Wat zijn de mogelijkheden tot het maken van paleogeografische 

reconstructies voor de aangetroffen vindplaatsen?
79. Wat is de gaafheid en conservering van aangetroffen archeologische 

vindplaatsen?

4.4 Methodiek Proefsleuven

Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van circa 15,4 ha. Hiervan 
is d.m.v. 46 proefsleuven 7893 m2 onderzocht. Het gebied is opgedeeld 
in twee deelgebieden. Deelgebied 1 (10,7 ha) ligt ten noordwesten van de 
huidige A2, terwijl deelgebied 2 (4,7 ha) zich ten zuidoosten van de A2 
bevindt. Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. Van 16 juni tot 18 juli 
2008 is een oppervlakte van 6023 m2 onderzocht, verspreid over beide 
deelgebieden. Van 15 tot 23 september 2008 is nog eens 1870 m2 verkend 
en gewaardeerd binnen deelgebied 1. Het laatst onderzochte gebied betreft 
de  percelen ten noordoosten van perceel Amby C 2044. Ten tijde van de 
aanvang van de verkenning waren deze percelen nog niet toegankelijk. Een 
deel van deelgebied 2 is niet onderzocht. Hier was de opbouw van de bodem 
danig verstoord door grindwinning, zodat geen archeologische resten 
meer verwacht werden. De grootte van de verstoring is door informatie 
van de pachters en door boringen en kleine proefputjes vastgesteld. 
De vrijgekomen meters zijn in overleg met het bevoegd gezag en de 
opdrachtgever ingezet op het westelijk deel van perceel Maastricht 13913 in 
deelgebied 1, dat oorspronkelijk niet in het onderzoeksgebied opgenomen 
was.
   Door de aanwezigheid van slecht toegankelijke terreinen (bospercelen 
in deelgebied 1) en verstoringen (grindwinning in deelgebied 2) vallen de 
onderzochte percentages van de verschillende deelgebieden lager uit dan bij 
een proefsleuvenonderzoek wenselijk geacht wordt (6-8 %). Van deelgebied 
1 is 5,65 % (6056 m2) onderzocht. Van deelgebied 2 is 3,9 % (1837 m2)
onderzocht. Dit lage percentage wordt veroorzaakt door de grote verstoring 
op het terrein, die niet verder onderzocht is, maar wel in zijn geheel met 
kleine proefputten en boringen in kaart gebracht is.

   De proefsleuven hadden over het algemeen een breedte van 4 meter en 
een variërende lengte. Ze zijn over het algemeen haaks op het reliëf in 
het gebied aangelegd om een beter inzicht te verkrijgen in de geologische 
overgangen in het gebied. In drie situaties is hiervan afgeweken. Het 
oostelijke deel van perceel Maastricht 13913 was beplant met bos. De ruimte 
tussen de stammen liet geen sleufbreedte van 4 meter toe, waardoor in 
overleg met het bevoegd gezag voor een breedte van 3 meter gekozen is. 
Daarnaast zijn op verschillende locaties sleuven gegraven met als primair 
doel om de grootte van vindplaatsen nader te bepalen en mogelijke 
begrenzingen vast te stellen. Tevens zijn rond aangetroffen graven kleine 
uitbreidingen gegraven, om er zeker van te zijn dat de gehele grafkuil zich 
in de proefsleuf bevond.
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   Anders dan in het PvE staat aangegeven, is op aandringen van de pachters 
niet met een bandenkraan maar een rupskraan gewerkt. De machine was 
uitgerust met een gladde 2 meter brede bak, waarmee het vlak laagsgewijs 
verdiept is. De uitgegraven grond is in lagen van elkaar gescheiden en na 
de werkzaamheden in dezelfde volgorde teruggestort. Vondsten zijn bij de 
aanleg eveneens laagsgewijs verzameld in vakken van 5 meter lang. Waar 
nodig is handmatig bijgeschaafd om een leesbaar archeologisch vlak te 
bewerkstelligen. Tijdens de aanleg is het vlak herhaaldelijk gecontroleerd 
met een metaaldetector ten behoeve van metaalvondsten. Veelal tekenen de 
sporen zich af in de top van de ‘oude klei’ (spoor 5020), waarboven zich een 
verbruiningshorizont aftekent (spoor 5000). Maar in een aantal gevallen 
tekenden vage contouren van sporen zich al af direct onder de bouwvoor. 
Het sporenvlak is in delen van 5 bij 4 m gefotografeerd. Vervolgens is het 
vlak analoog ingetekend op schaal 1:50 en in RD ingemeten of digitaal 
getekend met de Robotic Total Station. Deze keuze is voornamelijk bepaald 
door de hoeveelheid gedefinieerde sporen per put. Uiteindelijk is alleen put 
1 met de hand getekend en zijn alle andere proefsleuven volledig ingemeten 
met de RTS. Bij deze laatste werkwijze wordt in het veld een plot gemaakt 
van de waarnemingen (schaal 1:100) ter vervanging van een vlaktekening. 

Figuur 4.2 
De gegraven proefsleuven in relatie tot de 
RAAP clusters.
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   Uitgaande van het waarderende karakter van het onderzoek is een 
selectie van sporen gecoupeerd en gedocumenteerd (getekend 1:10 en 
gefotografeerd). Geïsoleerd gelegen sporen zijn daarbij altijd gecoupeerd, 
terwijl van sporenclusters slechts een selectie gecoupeerd is. Van een aantal 
van de gecoupeerde sporen is een grondmonster genomen ten behoeve 
van macrobotanisch onderzoek. Vondsten zijn per vulling van het spoor 
verzameld.
   Bij het onderzoek zijn de resten van twee verschillende, vermoedelijke 
secundaire, Romeinse wegen gevonden. Eén van de wegen is 
gedocumenteerd door middel van een dwarsprofiel.
    Het onderzoek heeft zoals gezegd ook verschillende Romeinse 
crematiegraven opgeleverd. De graven bevonden zich bijna allemaal direct 
onder de bouwvoor. Door de kwetsbare ligging direct onder de bouwvoor 
en door het feit dat het aardewerk slecht geconserveerd was, is in bijna 
alle gevallen besloten om de graven te lichten. Hierbij is het vlak steeds 

Figuur 4.3. 
Het aanleggen van proefsleuven in het bos-
perceel.

Figuur 4.4 
Uitprepareren van een Romeins crematiegraf.
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laagsgewijs verdiept, waarbij getracht is de omtrek van de grafkuil te 
bepalen. De locatie van alle bijgiften is ingetekend op schaal 1:10, waarna 
deze vervolgens gelicht zijn. De locatie van de crematieresten is ingetekend 
en deze zijn vervolgens en bloc gelicht. Het blok crematieresten is vervolgens 
uitgezeefd over een zeef met een maaswijdte van 1 mm.

4.5 Methodiek fysisch geografisch onderzoek

Ten behoeve van de paleo-landschappelijke vraagstellingen van het 
onderzoek zijn van alle putten de bodemkundige en lithologische 
kenmerken beschreven en in het veld geïnterpreteerd. De basis hiervoor 
vormde een grid van diepere profielkuilen, waarbij binnen de proefsleuven 
het sporenvlak over een breedte van ca. 1,5 meter verdiept is tot een diepte 
variërend tussen 1,5 en 3,0 meter onder maaiveld. is verdiept (voorbeeld 
figuur 5.2). De diepte van een profielkuil werd bepaald door veiligheid, mate 
van kwel en diepte van het onderliggende grindpakket. De afstand tussen de 
profielkuilen binnen een proefsleuf bedraagt gemiddeld 30 meter. In totaal 
zijn op deze manier ca. 65  profielkuilen aangelegd. In de meeste gevallen 
zijn de profielkuilen naar beneden verder verdiept met behulp van een 
Edelmanboor (diam. 7 cm) en een gutsboor (diam. 3 cm) tot de top van het 
onderliggende grindpakket. 

Op een aantal locaties zijn aanvullende boringen vanaf het maaiveld 
geplaatst om lege zones tussen de proefsleuven op te vullen en/of om 
representatieve geologische raaien verder te detailleren. De maximale 
boordiepte bedroeg 5,0 m onder maaiveld. Een uitgebreider grid van 
boringen is geplaatst in deelgebied 2 ten oosten van de A2 en was gericht op 
het in kaart brengen van de hier gesitueerde, maar grotendeels afgegraven 
grindopduiking (boringen 3,4,7 en 12 t/m 15).

Van alle profielen zijn bepaald: textuur (conform NEN 5104) met een 
onderscheid tussen bodemmatrix en insluitingen (sublagen), kleur, 
kalkgehalte, oxidatie-reductieverschijnselen (ijzer/mangaan, etc.), eventueel 
voorkomende fossiele bodems, organische stof en plantenresten en overige 
insluitingen, waaronder archeologische resten. De waargenomen profiel-
kenmerken zijn zoveel mogelijk in het veld vertaald naar lithogenetische 
eenheden.

Het bepalen van de textuurklasse in het veld blijkt in deze ‘siltige’ regio 
keer op keer een lastige opgave. Wat kleiig lijkt is veelal juist erg siltig, en 
grof silt lijkt soms erg zandig. De veldinschatting blijkt hierdoor behoorlijk 
te kunnen afwijken van de werkelijke, op basis van laboratoriummetingen 
bepaalde textuurklasse. Illustratief zijn de figuren 7.3 t/m 7.7 in Van de 
Graaf & De Kramer (2005) waar de veldschattingen gecombineerd zijn met 
de laboratoriummetingen, in dit geval van een site van het nabij gelegen 
Itteren. Bij het onderhavig onderzoek zijn geen laboratorium metingen 
verricht. Op grond van recent veldonderzoek te Itteren is echter duidelijk 
dat de textuur waarschijnlijk te kleiig is ingeschat. Gunstig voor onderhavig 
onderzoek is wel dat de bepalingen door één persoon zijn gedaan in een 
relatief kort tijdsbestek onder vergelijkbare weerscondities. Uitgangspunt 
bij de veldschatting is dat in ieder geval consequent onderscheid is gemaakt 
tussen fijnere en grovere sedimenten met een directe vertaling naar afzet-
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tingsmilieu (rustig-actief). Of het daarbij nu bijvoorbeeld een weinig zandige 
Lz1 of Ks3 betreft; beide textuurklassen verwijzen in deze omgeving naar 
een rustig milieu. 

De veldresultaten zijn gecombineerd met reeds beschikbare bodemkundige, 
geologische en in bredere zin landschappelijke informatie (zie 
literatuurlijst). Onder andere zijn de boorresultaten van het  RAAP-
onderzoek47 geïntegreerd met de veldresultaten van het proefsleuvenonder-
zoek.

47  Van Dijk 2007.
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5 Resultaten paleogeografisch onderzoek – Eckhart Heunks

5.1 Inleiding

Het veldonderzoek was gericht op een verdere detaillering van reeds 
bekende bodemkundige en geologische processen en hieraan gerelateerde 
landschappelijke eenheden (zie H. 2). In dit hoofdstuk worden de resultaten 
van het veldonderzoek geïntegreerd met reeds beschikbare bodemkundige, 
geologische en in bredere zin landschappelijke informatie. Samenhangend 
met de ruimtelijke variatie in landschappelijke eenheden wordt bij de 
beschrijving een onderscheid gemaakt in de zone westelijk van de A2 met 
daarbinnen een verdere onderverdeling (deelgebied 1) en de zone oostelijk 
hiervan (deelgebied 2) (respectievelijk § 5.2.1 en 5.2.2). In § 5.3 wordt nader 
ingegaan op de archeologische betekenis van de vastgestelde paleogeografi-
sche opbouw en bodemkundige kenmerken. 

5.2 Beschrijving van de paleogeografische opbouw van het plangebied

5.2.1 Deelgebied 1

In overeenstemming met de verwachting wordt vrijwel het gehele 
deelgebied ten westen van de A2 gekenmerkt door een dik pakket relatief 
fijne holocene fluviatiele afzettingen op pleistocene terrasafzettingen. Het 
pakket met holocene afzettingen varieert in dikte tussen circa drie en meer 
dan vijf meter (maximale dieptebereik met boringen). Dit deelgebied is 
op geomorfologische gronden op te delen in 2 zones, namelijk het relatief 
hoog gelegen gebied rondom de Meerssenerweg en de gehele zone ten 
noordwesten hiervan, en het relatief laag gelegen gebied direct grenzend 
aan de A2. 

Standaardprofielopbouw rond de Meerssenerweg en de zone ten noordwesten 

hiervan

   Het gebied ten noorden van, en direct rondom de Meerssenerweg 
kent een vrij constante geologisch opbouw. De top van het pleistocene 
(ondoordringbare) grindpakket vangt hier aan op een diepte van ca. vier tot 
vijf meter beneden maaiveld en heeft een vrijwel constante NAP-hoogte van 
42,5 - 42,7 m +NAP (zie figuren 5.1 en 5.3, resp. profiel B-B’ en C-C’). Deze 
NAP-waarden sluiten goed aan op de diepten van het Geistingenterras die 
tijdens diverse archeologische onderzoeken in de omgeving van Itteren en 
Borgharen vastgesteld zijn.48

Het maaiveld loopt in westelijke richting iets af van 47,4 naar 47,0 m +NAP. 
Iets zuidelijk van de Meerssenerweg daalt het maaiveld in zuidoostelijke 
richting aanmerkelijk meer van circa 47 naar 46 m +NAP. Op hoofdlijnen 
kunnen binnen het holocene pakket drie lagen worden onderscheiden met 
daarbinnen sublagen. Van beneden (= top grindterras) naar het maaiveld 
zijn dat:

Laag 1 (42,5 – 44,5 m +NAP): een relatief fijnzandig, naar boven aflopend 
fluviatiel pakket. De basis wordt gekenmerkt door kalkrijke zandige 
afzettingen met kleilagen, de top door kalkhoudende kleiige afzettingen met 
zandlagen. De afzettingen lijken een actieve sedimentatieperiode van de 

48  o.a. van de Graaf & de Kramer 2005, Heunks in prep.
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Maas te representeren, waarin deze niet meer in staat is grindig materiaal 
te verplaatsen en waarschijnlijk daarmee in het Vroeg-Holoceen te plaatsen 
is. De vraag is vanuit welk geulensysteem dit behoorlijk dikke pakket fijne 
afzettingen is gesedimenteerd. Vermoedelijk zijn op dat moment de meeste 
vlechtende geulen over de volle breedte van het Geistingenterras nog actief 
meestromend en raken de zones daarbuiten (de grindruggen/eilanden) 
vanuit deze geulen geleidelijk afgedekt met steeds fijner materiaal. Er is 
geen aanwijzing voor de aanwezigheid van een hoofdgeul in deze periode 
in of nabij het plangebied. Deze werd voorafgaande aan het onderzoek 
verondersteld in de laagte direct tegen de A2, maar het grindverloop en 
verspreiding van andere lagen maakt dit onmogelijk (zie verder).

 Laag 2 (44,5 – 45,25 m +NAP): een kleiig, humeus pakket met een 
opvallende donkerbruin gekleurde zeer humeuze en plaatselijk zelfs venige 
kern met grote brokken hout. Dit ca. 10 tot 20 cm dik humeuze/venige 
pakket is zeer compact. De laag direct boven het humeuze/venige pakket 
bestaat uit matig siltige klei (Ks2), het pakket daar direct onder uit sterk 
tot uiterst siltige klei (Ks3/ks4). Het gehele pakket representeert een zeer 
rustige fase in de sedimentatie, waarbij de vorming van de humeuze/venige 
sublaag een aanduiding is voor zeer natte omstandigheden in deze periode. 

Het humeuze/venige pakket vormt binnen de gehele holocene 
profielopbouw de meest markante laag. De laag loopt ver ten zuiden van 
de Meerssenerweg door met een zeer vlakke ligging. Bij eerder onderzoek 
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Figuur 5.1. 
Profiel B-B’ .
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(RAAP) is deze laag aan de hand van pollenanalyses gedateerd in het Vroeg-
Holoceen, hetgeen betekent dat een belangrijk deel van het ‘holocene’ 
pakket gevormd moet zijn op de overgang van het Laat-Pleistoceen naar het 
Vroeg-Holoceen. Een aannemelijke verklaring voor laag 2 lijkt de periode 
waarin de Maas zich definitief concentreert in één insnijdende hoofdgeul 
met een omvangrijke omliggende overstromingsvlakte. Een vlakte die 
dan nog wel regelmatig overstroomt maar nauwelijks sediment ontvangt. 
In slecht afwaterende zones, waartoe het plangebied blijkbaar behoorde, 
kon daarbij veenvorming optreden. De ligging direct tegen een hoger 
gelegen terrasniveau met hiermee gepaard gaande kwelstromen zal hebben 
bijgedragen aan de natte omstandigheden. De Geul lijkt in deze periode 
geen invloed te hebben op het plangebied. 

Laag 3 (45,25 – 47,0 m +NAP): een pakket met een gemiddeld relatief 
smalle zeer zandige basis (dikte 25 -50 cm) en een dikke kleiige top (125
-150 cm). De overgang van laag 2 naar laag 3 verloopt vrij abrupt (<10 cm). 
De profielopbouw representeert een vrij abrupt startende actieve fase in het 
sedimentatieproces met daarna een geleidelijke afname van activiteit. Een 
in dit deel van het plangebied moeilijk traceerbare fossiele bodem of vegeta-
tiehorizont (diepte ca. 90 cm –Mv) lijkt een tijdelijke stilstand in de rustige 
sedimentatiefase te weerspiegelen (figuur 5.2). In deze zone is daarbij echter 
op grond van textuurkenmerken geen eenduidig onderscheid te maken 
tussen het fossiele bodemniveau en de lagen hier direct boven/onder. De 
bodemhorizont wordt duidelijker zuidelijk van de Meerssenerweg waar deze 
wel een texturele grens vormt tussen meer zandige/siltige afzettingen onder 
en meer kleiige afzettingen boven (zie figuur 5.2 en figuur 5.7, profiel A-A’).

Een actieve vroeg-holocene geul ten noordwesten van de Meerssenerweg. 

   Spectaculair is de vaststelling van tenminste één, met enige moeite te 
vervolgen geulsysteem in het gebied ten noorden van de Meerssenerweg. 
Deze kon worden gekarteerd aan de hand van een combinatie van pro-

Figuur 5.2 
Bodemprofiel vlak ten zuiden van de 
Meerssenerweg met twee vegetatiehorizont-
en (profielkuil 6.1). Bovenste vegetatiehorizont 
bevindt zich ca. 90-100 cm –Mv (= midden 
van laag 1), de onderste bevindt zich ca. 170-
180 cm –Mv (= midden van laag 2). De relatief 
ondiepe ligging van laag 2 hangt samen met 
een lokale opduiking in het onderliggende 
grindterras (top 355 cm –Mv).
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fielkuilwaarnemingen, aanvullende boringen en de boorresultaten van 
het voorgaand RAAP-onderzoek. Het AHN-beeld biedt enige aankno-
pingspunten (figuur 5.5). De putten ten zuidwesten van het bosperceel 
zijn aangelegd daar waar de geul op basis van het AHN-beeld verwacht 
werd.49 De geulinsnijding heeft een breedte van circa 20 meter en maakt 
een slingerende beweging door het bosperceel met een globale oost-west 
oriëntatie. De geul is van grote betekenis voor een verklaring van een deel 
van de vastgestelde profielopbouw. Profiel C-C’ geeft een schematisch 
beeld van de geulopbouw (figuur 5.3). Dit profiel is afkomstig uit put 3 en 
is samengesteld uit putprofielwaarnemingen en aanvullende boringen. 
Duidelijk is te zien hoe de geul zich heeft ingesneden in het pakket met 
zware humeuze kleien (laag 2), en het hieronder liggende meer zandige 
pakket (laag 1). De basis van de geulvulling is grofzandig en sterk grindig, 
met een abrupte overgang naar onderliggende fijnere afzettingen. Op deze 
locatie heeft de geul het onderliggende terras net niet kunnen aansnijden, 
maar vermoedelijk is het diepste punt van de geul hier net gemist. In 
put 4 is door middel van een boring namelijk wel vastgesteld dat de basis 
van de geulvulling tot aan het grindterras reikt (top 4 m –Mv). De gehele 
geulvulling is erg zandig (Zs2/Z33), iets grindhoudend, met een enkel stuk 
verspoeld hout. Kenmerkend is de sterke roest- en mangaanvorming in 
de gehele geulvulling waardoor deze donker roodbruin gekleurd is (figuur 
5.4). In de basis van de geulvulling is sprake van een schuine gelaagdheid 
van afzettingen. Opvallend is daarnaast het voorkomen van banden met 
silt/leemconcreties in de basis van de geulvulling. Het lijkt hier te gaan 
om accumulatie van de, uit het zandige pakket uitgespoelde siltige fractie 
(lessivage). De top van het geulprofiel komt overeen met de top van de 
zandige fase van laag 3. In combinatie met het verloop van deze laag buiten 
de geulinsnijding wordt duidelijk dat deze moet zijn afgezet tijdens de 
actieve fase van de geul (figuur 5.7, profiel A-A’). Dicht bij de geulinsnijding 
is de zandige fase van laag 3 het meest grofzandig en bereikt de grootste 
dikte. Een kenmerk waarop de ligging van de geul ook elders kon worden 
gekarteerd. Op grotere afstand heeft de zandige fase van laag 3 een beperkte 
dikte en zandigheid (zie figuren 5.1 en 5.3, resp. profiel 1 en 2). Een 
afwijking hierop ligt ter hoogte van de Meerssenerweg waar de dikte iets 
toeneemt. Mogelijk wijst dit op een nabij gelegen, niet gekarteerde tweede 
geulinsnijding.
   De zandige fase van laag 3 zou als een oeverafzetting kunnen worden 
opgevat van het geulsysteem, waarbij wel gesteld dat er op kleinere schaal 
vermoedelijk meerdere van dergelijke geulen zijn te onderscheiden van 
waaruit de zandige fase is afgezet.
   Boven de geulvulling wijkt het profiel niet af van de ruime omgeving. 
Tussen 50 en 90 cm –Mv zijn hier vuursteenvondsten gedaan, die op grond 
van uiterlijke kenmerken kunnen worden gedateerd in het neolithicum. Het 
gaat hier echter om verplaatst materiaal in secundaire context (zie paragraaf  
6.3). De diepte van de vondsten lijkt te corresponderen met de vastgestelde 
fossiele bodem zuidelijker. In de geulvulling zelf ontbreken archeologische 
vondsten. De vondsten maken duidelijk dat de geul in ieder geval vanaf eind 
neolithicum niet meer als zodanig herkenbaar is geweest en dan reeds is 
afgedekt door een ca. 50 cm dik pakket kleiige afzettingen. Met een vroeg-

49  In eerste instantie werden de depressies die zichtbaar waren op het AHN-beeld toebedacht 
aan de Romeinse vindplaats die in het bosperceel aangetroffen werd.
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holocene datering voor het humeuze/venige pakket waar de geul zich in 
heeft ingesneden, kan de actieve fase van de geul globaal gedateerd worden 
tussen 9500 en 5500 BP. Uitgaande van de geulkenmerken lijkt de geul 
echter maar zeer korte tijd werkelijk actief te zijn geweest. Er lijkt sprake 
van één insnijdingsfase zonder noemenswaardige laterale verplaatsing van 
de geul (geen kronkelwaard). Daarnaast is de vulling erg grof en kent weinig 
fijne gelaagdheid wat lijkt te wijzen op een snelle opvulling direct na of zelfs 
gelijktijdig met aanleg van de geul. 

Op basis van hoogteligging en globale oriëntatie (west-oost) lijkt te mogen 
worden geconcludeerd dat de geulinsnijding afkomstig is uit het iets noord-
oostelijker gelegen Geuldal. De geul lijkt daarbij de contouren te volgen 
van de daluitspoelingswaaier zoals deze op de geomorfologische kaart in de 
monding van het Geuldal is weergegeven (figuur 2.2) en ook terug te vinden 
is op het AHN-beeld (figuur 2.3). Met name de noordwaartse beweging van 
de geul in het meest oostelijke deel van het plangebied sluit aan op deze 
gedachte. Hier komt het onderliggende grindpakket, vermoedelijk behorend 
tot de daluitspoelingswaaier oostwaarts gaand geleidelijk omhoog (zie figuur 
5.7; grindverloop m NAP). 
   Hoewel hierboven gesteld is dat de op het AHN zichtbare waaier in de 
monding van het Geuldal toegeschreven lijkt te mogen worden aan de hier 
gesitueerde daluitspoelingswaaier, is het verleidelijk om in de waaiervorm 
een ‘delta’ te zien van holocene Geul-geultjes, waarvan de meest zuidelijke 
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Figuur 5.4. 
Bodemprofiel van geulinsnijding put 32. De 
insnijding wordt gekenmerkt door bruinkleur-
ing als gevolg van veel ijzer- en mangaan-
concretaties/vlekken.
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juist in het plangebied is gesitueerd. Van een onlangs vastgesteld geultje 
bij een opgraving iets ten noordoosten van Itteren lijken de kenmerken 
eveneens te verwijzen naar een vroeg-holocene Geuldelta.50 De geultjes 
lijken te refereren naar een periode waarin nog geen sprake is van één 
Geul maar van een dynamisch stelsel van meerdere zich snel verplaatsende 
kleinere geultjes. Welk proces hieraan ten grondslag ligt is niet duidelijk. 
Ontbossing van het achterland lijkt geen optie gezien de vroege datering 
(het neolithisch niveau vanaf wanneer sporen van ontbossing verwacht 
zouden kunnen worden ligt gezien het neolithisch materiaal in de top van 
de geulvulling ruim boven de geul). Veel eerder lijkt de geul te moeten 
worden geplaatst in het vroege Holoceen als het achterland nog niet dicht 
bebost is en de Maas zich nog niet diep heeft ingesneden (weinig verhang 
t.o.v. Geuldal). Lastig blijft dan een verklaring voor het abrupt actief worden 
van het Geuldal na een zeer rustige periode. 

Een lagere zone zuidelijk van Meerssenerweg

   Iets zuidelijk van de Meerssenerweg zakt het maaiveld geleidelijk 
in zuidoostelijke richting, wat samengaat met een geleidelijke daling 
van de top van het grindterras (zie figuur 5.6). Wel zijn dicht tegen de 
Meerssenerweg enkele uitzonderingen met juist een lokale opduiking van 
het grind. Het humeuze/venige pakket (laag 2) houdt in deze zone vrijwel 
dezelfde hoogte (top ca. 45,0 m +NAP; zie figuur 5.7, profiel A-A’). Dat geldt 

50  Opgraving Itteren-Emmaus, Heunks -rapportage in prep.
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niet voor de richting lagere delen steeds duidelijker wordende vegetatieho-
rizont in laag 3. Deze duikt van ca. 46,25 m +NAP naar waarden rond 45,5 
m +NAP. Ten opzichte van het maaiveld duikt deze van 90 cm naar 150
cm –Mv (figuur 5.8). Zowel tijdens onderhavig onderzoek (put 5: 90 – 105
cm –Mv) als tijdens het RAAP booronderzoek zijn van deze laag monsters 
genomen ten behoeve van pollenanalyses. Helaas bleek in beide gevallen het 
monster te weinig pollen te bevatten voor een volwaardige analyse. 
   In het lagere deel van het plangebied wordt het bodemprofiel gekenmerkt 
door een steeds hoger reductieniveau en sterke gley-verschijnselen (roest, 
vlekkerigheid).

Afwijkend is de laagst gelegen zone direct ten westen van de A2. Alleen in 
deze zone ontbreekt de kenmerkende humeuze/venige laag en bevindt de 
top van het terras zich op grote diepte (>5,0 m –Mv; <41,0 m +NAP; zie 
figuur 5.7 profiel C-C’). De bovenste 1,5 m van het bodemprofiel is hier sterk 
humeus en kent meerdere vegetatiehorizonten. Deze zijn niet eenduidig te 
verbinden met de vastgestelde vegetatiehorizonten buiten deze laagte (boor-
waarnemingen). Vanaf ca 1,5 tot tenminste 5,0 m –Mv (= maximale diepte 
van boor) wordt het bodemprofiel gekenmerkt door een sterke afwisseling 
van meer kleiige en meer zandige afzettingen. Hoewel het hier in eerste 
instantie leek te gaan om de actieve vulling van een laat-pleistocene/vroeg-
holocene Maasgeul, zijn er verschillende redenen om eerder uit te gaan 
van een lokale depressie. Veelzeggend is het verloop van de top van de 
grindige ondergrond (figuur 5.6). Behalve een sterke stijging van het grind 
in oostelijke richting (oost van de A2 = hoger terrasniveau van Mechelen), 
blijkt het grind ook in noordelijke en noordoostelijke richting over korte 
afstand aanmerkelijk te stijgen van ca. 42-43 m + NAP naar 44-45 m +NAP. 
Uitgaande van het kaartbeeld van de geomorfologische kaart (figuur 2.2), 
lijkt het hier te gaan om de daluitspoelingswaaier in de monding van 
het Geuldal. Samen met het grind komt in noordoostelijke richting ook 
de vroeg-holocene vegetatiehorizont omhoog van waarden rond 44,8 m 
+NAP naar waarden tot ca. 46 m +NAP meest noordoostelijk (figuur 5.6). 
De grindwaaier ligt dermate hoog dat een noordelijke of noordwestelijke 
verlenging van de geulvormige laagte niet mogelijk is. Daarnaast ontbreken 
in deze zone met veel profielwaarnemingen aanwijzingen voor mogelijke 
geulinsnijdingen. Een eventuele route van een vroeg-holocene geul in 
noordoostelijke richting onder het niet te onderzoeken tracé van de A2 biedt 
veel te weinig ruimte; het hogere Terras van Mechelen aan de Maas en de 
grindwaaier komen juist hier samen. 
   Wat kan dan wel een verklaring zijn voor de lokale laagte aan de voet 
van het hogere terrasniveau? Duidelijk is dat de huidige lage ligging van 
het huidige maaiveld gerelateerd is aan de diepe ligging van de top van het 
grind. Een verklaring van de diepe ligging van het grind in deze smalle 
zone moet gezocht worden in het laat-pleistocene landschap. Mogelijk 
lag aan de voet van het hogere terras een lokaal smeltwaterdal dat water 
afkomstig uit het Geuldal in zuidwestelijke richting over de daluitspoe-
lingswaaier heen afvoerde. De terrasrand vormde daarbij een geleider met 
concentratie van watererosie en insnijding tot gevolg. Wat daar niet voor 
pleit is het ontbreken van een duidelijke insnijding in de grindwaaier, 
maar mogelijk ligt deze onder het tracé van de A2. Ook de historische 
afwatering (verdwenen onder de A2) wijst in deze richting. De eenmaal 
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gevormde laagte bleef gedurende het Holoceen in zuidwestelijke richting 
afvoeren. Vermoedelijk lag het venige/humeuze pakket ook hier (laag 2) tot 
aan de rand van het hogere terras. Mogelijk samen met de aanleg van de 
geulinsnijding noordwestelijker is ook de laagte langs de terrasrand actiever 
gaan stromen, waarbij de venige/humeuze laag is opgeruimd. 

5.2.2 Deelgebied 2

Afwijkend op de verwachtingen op basis van voortgaand booronderzoek51,
bestaat een deel van het gebied oostelijk van de A2 uit een dagzomend 
grindrijk rivierterras dat in het verleden is afgegraven ten behoeve van 
de aanleg van de A2. Deze zone beslaat een groot deel van het zuidelijke 
perceel. De bodemopbouw wordt hier gekenmerkt door een rommelige 
grindrijke bovengrond, op een diepte van 40 tot 60 cm –Mv abrupt 
overgaand in grindrijke afzettingen. De top van dit afgevlakte grindterras 
ligt op ca. 47,5 m +NAP. Door middel van boringen kon de westelijke 
begrenzing van dit afgegraven ‘grindeiland’ worden gekarteerd. In westelijke 
richting, duikt het terras over korte afstand weg naar waarden dieper dan 
44,0 m +NAP en raakt het terras (de flank hiervan) afgedekt door een snel 
dikker wordend pakket kleiige afzettingen. Deze gradiënt loopt vrijwel gelijk 
aan het tracé van de A2. In deze flankzone zijn geen aanwijzingen voor 
diepere bodemverstoringen/grondverzet. 

51  van Dijk 2007.

Figuur 5.8 
Fotoserie profiel A-A’ (zie figuur 5.7) van het 
relatief laag gelegen zuidelijk deel (links) 
naar het relatief hoog gelegen noordelijk 
deel (rechts). De afstand tussen de profielen 
bedraagt ca. 30 meter. Richting lagere delen 
wordt de bovenste fossiele bodem steeds 
duidelijker als donkergrijze band zichtbaar. 
Daarnaast stijgt in deze richting het reductien-
iveau en de daarboven gelegen zone met veel 
roestvlekken. Meest zuidelijk (links) is sprake 
van een zeer hoge grondwaterstand met 
sterke gley-verschijnselen vanaf de bouwvoor. 
Meest noordelijk (rechts) is de top van het 
bodemprofiel sterk verbruind.

Figuur 5.9. 
Donker gekleurde brede vegetatiehorizont 
onderaan flank van Terras van Mechelen aan 
de Maas oostelijk van de A2 (profielkuil 24.1). 
Deze bovenste vegetatiehorizont staat los van 
de twee, over een groot oppervlak aangetrof-
fen dieper gelegen vegetatiehorizonten west 
van de A2 en hangt samen met de venige/
humeuze laagte ter hoogte van, en direct ron-
dom het tracé van de A2.
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   In de meest westelijke, laagste delen (smalle zone direct grenzend aan de 
A2), is in de top van de holocene kleiige afzettingen een donker gekleurde 
vegetatiehorizont aangetroffen. Gezien de hoge ligging (46,5-47,0 m +NAP) 
lijkt deze niet te corresponderen met de aangetroffen bovenste vegetatiehori-
zont tussen de Meerssenerweg en de A2. Eerder lijkt deze samen te hangen 
met de humeuze, venige toplaag aangetroffen in de laagste zone direct ten 
westen van de A2 (zie figuur 5.7 profiel A-A’).

In het midden en noordelijk deel neigt de top van het terras naar waarden 
rond 47,0 m +NAP. Deze hoogte behoudt het terras over het gehele 
oostelijke deel van het noordelijke perceel, wat er op lijkt te duiden dat 
deze overeenstemt met de gemiddelde erosiebasis van het Terras van 
Mechelen aan de Maas. Ondanks de hoge ligging wordt het terras ook 
hier afgedekt door een in dikte wisselend pakket holocene afzettingen, 
waarbij het holocene dek een sterk nivellerende werking heeft op het 
oorspronkelijke pleistocene grindreliëf (figuur 5.6). In de lokaal lagere 
delen van het terras heeft dit pakket een maximale dikte van ca. 1,5 m. Het 
holocene dek lijkt qua kleur en textuur sterk overeen te stemmen met de 
fluviatiele afzettingen (Maas/Geul) westelijk van de A2. Dat zou betekenen 
dat deze afzettingen hier tot ruim boven 47,0 m +NAP zijn afgezet, wat 
wel erg hoog is vergeleken met de zone westelijk van de A2 (maaiveld ca. 
46-47 m +NAP). Gezien de nabije ligging van veel hogere terrasniveaus iets 
noordoostelijk zal tenminste een deel van het afdekkende pakket bestaan 
uit lokaal verspoelde löss. Dat zou overeenstemmen met de bodemkaart 
(Stiboka, 1990; figuur 2.4) waarop het gebied is weergegeven als siltige 
ooivaaggronden in colluviummateriaal in hellingvoet of uitspoelingswaaier 
(Ldh6). Direct zuidelijk van het plangebied mondt een lokaal smeltwaterdal 
uit in het Maasdal en het hellingmateriaal lijkt vanuit dit dal in het 
plangebied te zijn afgezet. Uitgaande van voornamelijk colluviale afzettingen 
is het evenwel opvallend dat in het holocene dek sterke bodemvorming heeft 
plaatsgevonden in de vorm van roest en andere gley-verschijnselen. Op 
de hoogste delen is de top van het bodemprofiel iets verbruind. Van jonge 
hellingafzettingen lijkt dan ook geen sprake, wat wordt bevestigd door de 
vastgestelde ijzertijdsporen (vrijwel) direct onder de bouwvoor. Er zijn geen 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van onverspoelde löss (een Bt-horizont 
ontbreekt). Deze worden wel aangetroffen iets oostelijk van het plangebied 
op de vlakkere delen van de hogere terrasniveaus (BLd6: Radebrikgronden: 
siltige leem Bld6).

5.3 Vertaling van paleogeografische en bodemkundige resultaten naar 

archeologische kenmerken van het gebied

5.3.1 Diepteligging van archeologische niveaus

Vastgesteld is dat sporen uit de ijzertijd-Romeinse tijd (vrijwel) direct 
onder de bouwvoor zich langzaam steeds duidelijker aftekenen. Dit 
stemt overeen met het ontbreken van bodemkundige aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van een jong colluviumdek. Over het gehele 
oppervlak worden bodemprofielen aangetroffen met verschijnselen van 
langdurende bodemvorming vanaf de bouwvoor in de vorm van roest- 
en mangaanvorming en andere gley-verschijnselen (vlekkerigheid). Op 
de hogere delen is daarnaast sprake van een lichte verbruining van de 
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toplaag. Er zijn geen eenduidige aanwijzingen voor in- en uitspoeling 
van lutum (lessivage) en de vorming van een Bt-horizont. Dat hangt 
vermoedelijk samen met de relatief natte omstandigheden en daarnaast 
het hoge kleigehalte van de bodem (vergeleken met de echte lössgronden). 
Behalve sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd zijn tijdens onderhavig 
en voorgaand onderzoek veel vuurstenen artefacten aangetroffen die 
van de akker zijn geraapt of tijdens de vlakaanleg zijn gevonden (o.a. 
veel oppervlaktevondsten op perceel Amby C 2044 Meerssenerweg,). 
Van grootschalige secundaire verplaatsing (verticaal/horizontaal) kan 
daarbij geen sprake zijn gezien de intactheid van de bodemprofielen en 
het ontbreken van voldoende reliëf voor een horizontale verplaatsing. 
Aan de oudste vuursteenvondsten kan een (laat-) mesolithische datering 
worden toegekend. Alleen ter hoogte van de geulinsnijding noordelijk van 
de Meerssenerweg zijn neolithische vuursteenvondsten op enige diepte 

Figuur 5.10. 
Siltig kleipakket (Ks4) of kleiig siltpakket (Lz3), 
dikte 105 cm, op hoger gelegen Terras van 
Mechelen aan de Maas (profielkuil 29.1). Een 
iets verbruinde toplaag tot ca. 70 cm –Mv met 
daaronder een gley-bodem met veel ijzer- en 
mangaanconcreties.

Figuur 5.11. 
Vrijwel dagzomend Terras van Mechelen aan 
de Maas met dun dek verbruinde siltige klei 
(profielkuil 25.1).
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beneden maaiveld aangetroffen (50-90 cm –Mv). In het neolithicum lijkt 
de geul dus nog net niet genivelleerd te zijn geweest. Op grond van de 
diepteligging van de neolithische vondsten moet worden geconcludeerd 
dat dan al vrijwel het gehele ‘holocene’opslibbingsdek moet zijn gevormd. 
Neolithische sporen kunnen dus vrijwel direct onder de bouwvoor worden 
aangetroffen. In werkput 4 werden Romeinse sporen gevonden die waren 
ingegraven in de geulvulling. Daaronder bevindt zich een mogelijke 
waterput wat erop zou kunnen wijzen dat de geul, hoewel niet meer actief, 
wel als een natte zone in het landschap zichtbaar moet zijn geweest. 
   Alleen onder aan de flank naar het hoger gelegen terras (zone direct oost 
van de A2) zijn archeologische niveaus in de laagste delen lokaal afgedekt 
door een dun pakket recente colluviale afzettingen dan wel antropogeen 
verplaatst materiaal van hogerop. Dit pakket is echter beperkt in dikte (50-
60 cm, inclusief bouwvoor). 

5.3.2 Intactheid van de bodem en mate van gaafheid van archeologische resten

Behalve het afgegraven ‘grindeiland’ in deelgebied 2 zijn er geen 
aanwijzingen voor grootschalig antropogeen grondverzet. Ook ontbreken 
er aanwijzingen voor grootschalige (sub) recente verspoeling. Over grote 
oppervlakken zijn intacte bodemprofielen aangetroffen met verschijnselen 
van langdurende bodemvorming vanaf de bouwvoor in de vorm van roest- 
en mangaanvorming en andere gley-verschijnselen (vlekkerigheid). Op de 
hogere delen is daarnaast sprake van een lichte verbruining van de toplaag. 
Er zijn geen eenduidige aanwijzingen voor in- en uitspoeling van lutum 
(lessivage) en de vorming van een Bt-horizont. Daarmee lijkt sprake van 
een grotendeels intact archeologisch landschap waarin archeologische 
sporen redelijk zichtbaar zouden moeten zijn, gezien de beperkte mate 
van verbruining, lessivage en andere vormen van bodemvorming waardoor 
sporen onzichtbaar worden. 

5.3.3 Relatie landschappelijke opbouw en ligging van archeologische resten

Grote oppervlakken van het plangebied hebben een relatief hoge ligging 
en zijn vanaf het neolithicum geschikt geweest voor bewoning en andere 
activiteiten. In ieder geval vanaf het midden-neolithicum lijkt sprake van 
een stabiel landschap waarin nauwelijks nog actief sedimentatie plaatsvindt. 
Alleen de laagste delen van het landschap; het smeltwaterdal tegen het 
hoger gelegen terras, zal gedurende de verschillende archeologische 
perioden tot in de Nieuwe tijd een natte zone zijn gebleven. Gevoed door 
kwelwater kon hier zelfs enige veenvorming plaatsvinden. Vermoedelijk 
heeft hier een lokaal bronstroompje gelegen, maar van een markante 
natuurlijke afwatering is nooit sprake geweest. Daarvoor ontbreekt een 
voldoende groot achterland. De aanleg van een afwatering in zuidwestelijke 
richting (bovenloop van Kanjelbeek) zal deze laagst gelegen gronden 
geschikt hebben gemaakt voor hooiland en beweiding. 
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6 Resultaten archeologisch proefsleuvenonderzoek                            
– Lucas Meurkens, Eckhart Heunks & Maurits Pruysen 

6.1 Inleiding

Op basis van het proefsleuvenonderzoek zijn in het plangebied zes 
verschillende archeologische vindplaatsen onderscheiden. Een deel van de 
vindplaatsen overlapt elkaar. Vindplaatsen 1 t/m 4 bevinden zich in het 
gebied ten westen van de A2, vindplaatsen 5 en 6 in het gebied ten oosten 
van de A2. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de verschillende 
vindplaatsen, waarbij per vindplaats de volgende aspecten beschreven 
worden: de bodemopbouw en conservering, de aangetroffen grondsporen, 
het vondstmateriaal en bij wijze van conclusie een karakterisering van de 
vindplaats.

6.2 Vindplaats 1

Inleiding

Vindplaats 1 grenst aan het zuidoostelijke deel van perceel Amby C 2044, 
dat door RAAP door middel van een oppervlaktekartering verkend is. Het 
betreft een erf uit de ijzertijd. Het materiaal dat tijdens de oppervlaktekar-
tering gevonden is, sluit niet aan bij de resultaten van het proefsleuvenon-
derzoek, omdat de vondsten uit andere periodes lijkt te dateren. Sporen en 
vondstmateriaal die tot deze vindplaats gerekend zijn bevinden zich in put 
12 en put 14.

Landschappelijke ligging, conservering, en begrenzing

Vindplaats 1 ligt op de overgang van een groot gebied met relatief hoog 
gelegen, droge gronden in het noorden (waarin tevens de vindplaatsen 
2 en 3 zijn gesitueerd) en een lokale komvormige depressie met natte 
bodemprofielen meer zuidelijk (zie ook figuur 5.7). Dit reliëf vindt haar 
oorsprong in de laat-pleistocene grindige ondergrond, waarbij het hogere 
deel samenhangt met een zuidwestelijke uitloper van een waaiervormige 
daluitspoelingswaaier in de monding van het pleistocene Geuldal, en het 
lagere deel overeenstemt met een lokaal smeltwaterdal in deze waaier.
Als gevolg van verbruining van de top van het bodemprofiel tekenden de 
aangetroffen grondsporen zich pas af op een diepte van ca. 55 cm –Mv. Er 
zijn geen eenduidige aanwijzingen voor de aanwezigheid van een afdekkend 
(colluviumdek) waarmee het ijzertijdniveau zou kunnen zijn afgedekt. 
De grondsporen hadden een lichte (witte) vulling en zijn redelijk tot goed 
geconserveerd. De dieptes van gecoupeerde sporen varieerden van 7 cm 
(paalspoor) tot 30 cm (kuil).
   De noordelijke, zuidelijke en westelijke begrenzing van de vindplaats 
is duidelijk gezien het ontbreken van sporen in de putten 9, 11 en 13. De 
oostelijke begrenzing is niet geheel duidelijk aangezien er ten oosten van 
de vindplaats geen putten gegraven konden worden, omdat dit buiten het 
plangebied lag.

Grondsporen

De aangetroffen grondsporen wijzen op de aanwezigheid van een huisplaats 
uit de ijzertijd. In put 12 is een klein cluster sporen blootgelegd, dat bestaat 
uit kuilen en een enkel paalspoor. Twee van de kuilen zijn gecoupeerd 
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(spoor 12.2 en 12.4). Van deze twee kuilen leverde alleen spoor 12.4
dateerbaar vondstmateriaal op. De kuil was nog 30 cm diep en bevatte veel 
scherven aardewerk en enkele stukken natuursteen. De kuilvulling bestond 
uit twee verschillende lagen, waarvan de bovenste veel houtskool bevatte. 
Zowel het vondstmateriaal als de houtskoolrijke vulling wijzen erop dat de 
kuil als afvalkuil gebruikt is. 
   Put 14 is een min of meer oost-west georiënteerde uitbreiding van put 12,
die is aangelegd om eventuele structuren te vinden en om de vindplaats te 
begrenzen. In de put zijn vijf paalsporen blootgelegd. Vier van deze palen 
vormen een vierpalige spieker. Mogelijk hoort het paalspoor in put 12 hier 
ook bij en bestaat de structuur uit zes palen. Eén van de paalsporen van de 
spieker is gecoupeerd (spoor 14.1) en bleek slechts 7 cm diep.

Vondstmateriaal

Het overgrote deel van het vondstmateriaal van vindplaats 1 is afkomstig 
uit één kuil (spoor 12.4). Naast vier stukken natuursteen en een fragment 
vuursteen zijn er 79 fragmenten prehistorisch aardewerk aangetroffen. 
Een deel daarvan is verzameld bij de aanleg van het sporenvlak, het restant 
is afkomstig uit de twee vullingen van de kuil. In het aardewerkcomplex 
zijn verschillende individuen vertegenwoordigd, die deels gepast konden 
worden. Voorlopig wordt het aardewerk gedateerd in de midden-ijzertijd, 
hoewel een begindatering in de vroege ijzertijd ook eventueel mogelijk is 
(zie hoofdstuk 7.1.1).
Uit de andere gecoupeerde kuil (spoor 12.2) zijn slechts twee stukken 
natuursteen verzameld. De verschillende paalsporen hebben geen 
vondstmateriaal opgeleverd.

Figuur 6.2 
Overzicht vindplaats 1.



54 MAASTRICHT-PASSAGE A2

Botanisch onderzoek52

Eén monster van deze vindplaats, afkomstig uit spoor 12.4, is onderzocht 
op botanische macroresten. Het monster is met kraanwater gezeefd op een 
zeef met mazen van 0,25 mm. Naast vrij veel houtskool bevonden zich in 
het residu drie verkoolde fragmenten kaf van tarwe (Triticum sp.) en twee 
verkoolde zaden van respectievelijk haver (Avena sp.) en schapenzuring 
(Rumex acetosella)

Conclusie

De aanwezigheid van verschillende kuilen en een vier- of zespalige 
structuur op deze vindplaats wijzen op de aanwezigheid van een erf uit 
de ijzertijd. In de omgeving van dit sporencluster mogen meer sporen uit 
dezelfde periode verwacht worden in de vorm van kuilen, bijgebouwen en 
een huisplattegrond. Het vondstmateriaal uit de afvalkuil (S12.4) wijst op 
een datering in de midden-ijzertijd met een mogelijk begin in de vroege 
ijzertijd.
   De onderzoeksgegevens van Zuid-Limburg m.b.t. de ijzertijdbewoning 
zijn helaas beperkt.53 Toch bieden de spaarzame gegevens die er zijn een 
bruikbaar inzicht in de ruimtelijke samenstelling van een ijzertijd erf. 
Algemeen genomen worden in de nabijheid van een huisplattegrond 
alleen spiekers en bijgebouwen aangetroffen. Terwijl kuilen zich zelden 
binnen een afstand van 10 m van het hoofdgebouw bevinden. Verder van 
de huisplaatsen komen vooral kuilen en spiekers voor op een afstand van 
30 tot 130 m.54 Voortbordurend op deze observaties kunnen er, binnen 
een straal van 130 m van vindplaats 1, meer elementen van een huisplaats 
worden aangetroffen. Deze verwachting kan verder worden verfijnd met 
behulp van de resultaten in de naburige proefsleuven. Immers ten noorden 
en westen van vindplaats 1 (put 5 t/m 11, 41 t/m 43) zijn geen verdere 
ijzertijdsporen gevonden. Daarnaast lijkt ook in zuidelijke richting de kans 
op aanwezigheid van grondsporen snel af te nemen gezien de lage, natte 
ligging van dit gedeelte van het plangebied en de kleiige en plaatselijk zelfs 
venige toplaag van de bodemprofielen.

   De huisplaats moet daarom ten noorden / oosten van het sporencluster in 
put 12 en 14 gezocht worden.

6.3 Vindplaats 2

Inleiding

   Vindplaats 2 bevindt zich ongeveer 75 meter ten noordwesten van 
vindplaats 1 en ligt ook deels op het door middel van een oppervlaktekar-
tering verkende perceel Amby C 2044. Sporen en vondstmateriaal die tot 
vindplaats 2 gerekend kunnen worden bevinden zich in de putten 1 t/m 5, 
7, 10, 33, 34, 41 en 42. De archeologische resten dateren hoofdzakelijk uit 
twee periodes, namelijk het midden-/late neolithicum dat slechts door los 
vondstmateriaal wordt vertegenwoordigd en de Romeinse tijd, die zowel 
door grondsporen als vondstmateriaal vertegenwoordigd is. Er zijn enkele 
aanwijzingen voor oudere en jongere activiteiten op de vindplaats. Een losse 
vuurstenen spits is op typologische gronden in het late mesolithicum te 

52  Zie hoofdstuk 10.3.
53  Van Hoof 2008.
54  Van Hoof 2008, 252; 268-269.
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dateren. Daarnaast zijn twee greppels aangetroffen die in de middeleeuwen 
gedateerd zijn.

Landschappelijke ligging, conservering, en begrenzing

Vindplaats 2 is gesitueerd in een relatief hoog gelegen deel van het 
plangebied op enige afstand van lagere gebiedsdelen. Deze relatief hoge 
ligging hangt samen met de grindrijke pleistocene ondergrond (top ca. 4,5 
m –Mv), die hier gevormd wordt door een zuidwestelijke uitloper van een 
waaiervormige daluitspoelingswaaier in de monding van het pleistocene 
Geuldal. Binnen het afdekkende pakket fijn-sedimentaire holocene 
afzettingen kan een geulinsnijding worden onderscheiden, die op grond van 
geomorfologische en texturele kenmerken vermoedelijk deel uitmaakt van 
het vroeg-holocene afwateringssysteem van de Geul. De geul meandert in 
zuidwestelijke richting door dit deel van het plangebied. Juist ter hoogte van 
de geulinsnijding zijn de meeste vuursteenvondsten gedaan. Een mogelijk 
verklaring hiervoor is dat de geul ten tijde van neolithische bewoning 
weliswaar dicht lag (wegduikende vondstlagen ontbreken), maar nog wel 
als laagte aanwezig moet zijn geweest. Een laagte waarin zich relatief veel 
antropogeen materiaal kon concentreren (‘artefact trap’). Buiten de geul zijn 
vrijwel geen vuursteenvondsten gedaan en het lijkt er dan ook op dat de 
neolithische component van vindplaats 2 hoofdzakelijk secundair verplaatst 
materiaal betreft
De aanwezigheid van enkele grotere brokken vuursteen zou erop kunnen 
duiden dat het materiaal slechts over geringe afstand verplaatst is. 
   De conservering van de sporen uit de Romeinse tijd is goed te noemen 
en vergelijkbaar met de conservering op vindplaats 1. Als gevolg van 
verbruining van de top van het bodemprofiel tekenden de aangetroffen 
grondsporen zich pas af op een diepte van ca. 60-70 cm –Mv. Er zijn 
geen eenduidige aanwijzingen voor de aanwezigheid van een afdekkend 
(colluviumdek) waarmee het Romeinse niveau zou kunnen zijn afgedekt. 
Dit wordt mede ingegeven door de aangetroffen ondiepe Romeinse sporen 
(o.a. insteek van Romeins graf direct onder de bouwvoor) ter hoogte van de 
nabije gelegen vindplaats 3.
   De Romeinse sporen bestaan uit nederzettingssporen, zoals greppels, 
kuilen en paalkuilen, die over het algemeen goed geconserveerd waren. 
Enkele van de paalkuilen waren bijvoorbeeld nog meer dan 50 cm diep. 
Naast nederzettingssporen is op de vindplaats een vermoedelijk secundaire 
Romeinse weg gevonden, een zogenaamd diverticulum. Deze was beduidend 
minder goed geconserveerd dan de overige sporen op de vindplaats. De 
weg bestaat uit een laag grijze klei met daarop een pakket grind en dakpan-
fragmenten. Aan weerszijden van de weg bevond zich een smalle greppel. 
De matige conservering van de weg is te verklaren doordat het hier geen 
ingegraven spoor betreft. 
   De begrenzing van de vindplaats is zowel voor het neolithicum als de 
Romeinse tijd met redelijke zekerheid te trekken. De verspreiding van het 
neolithische vondstmateriaal lijkt zoals gezegd samen te hangen met het 
geulsysteem, waarin het vuursteen zich concentreert. Het vuursteen bevindt 
zich in de top van de geulvulling. Buiten het geulsysteem is tijdens het 
proefsleuvenonderzoek nauwelijks vuursteen aangetroffen. 
   Met betrekking tot de Romeinse tijd zijn de zuidelijke en westelijke 
begrenzing van de vindplaats duidelijk te trekken gezien het ontbreken 
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van sporen en vondstmateriaal uit de Romeinse tijd in put 5, 7 en 10 en ten 
westen in putten 32, 34 en 35. De noordelijke en oostelijke begrenzing van de 
vindplaats was door de aanwezigheid van bos op het betreffende perceel niet 
vastgesteld. Gezien de aanwezigheid van Romeinse sporen in het oostelijk 
deel van put 1 en in put 4 worden vooralsnog de grenzen van het plangebied 
als noordelijke en oostelijke begrenzing van de vindplaats aangehouden. 

Grondsporen

   Verreweg de meeste grondsporen op deze vindplaats zijn te dateren in de 
Romeinse tijd. Het gaat daarbij om nederzettingssporen en een secundaire 
Romeinse weg. Deze laatste is waarschijnlijk een aftakking van de Romeinse 
hoofdweg die onder andere Maastricht met Heerlen verbond. De hoofdweg 
volgde waarschijnlijk min of meer het tracé van de huidige Meerssenerweg 
die vlak ten zuiden van put 1 ligt.
   Afgezien van greppels, die het gehele terrein doorkruisen, concentreren 
de nederzettingssporen zich in put 1. Het gaat daarbij onder andere om 
duidelijke paalkuilen, die vermoedelijk onderdeel uitmaken van grotere 
structuren/huisplattegronden. Enkele paalkuilen zijn door de grote 
hoeveelheid stenen in de vulling als poer te interpreteren (S01.08 en S01.45). 
Een opmerkelijk spoor in put 1 betreft een deel van een vermoedelijke 
fundering bestaande uit op elkaar gestapelde maaskeien (S01.01, -.02 en -
.03). De fundering is rechthoekig van vorm en omsluit een kuil met grijze 
vulling en Romeins vondstmateriaal. Het is zeer goed mogelijk dat het hier 
een stenen “kelder” betreft. Dergelijke kelders vormden vaak onderdeel van 
het stenen hoofdgebouw van een Romeinse villa. Recent onderzoek heeft 
echter aangetoond dat ook op Romeinse nederzettingsterreinen zonder 
stenen gebouwen een in steen uitgevoerde kelder aanwezig kan zijn, zoals te 
Smeermaas.55

   De “kelder” en poeren suggereren dat we te maken hebben met een 
nederzetting waarbinnen enkele zwaarder gefundeerde constructies gestaan 
hebben. We hoeven hierbij niet direct te denken aan volledig in steen 
uitgevoerde gebouwen. In dat geval zou er steenpuin en mortel verwacht 
mogen worden, dat vooralsnog compleet ontbreekt in het vondstmateriaal. 
Fragmenten van dakpannen zijn wel in ruime hoeveelheid aanwezig. Het 
gaat dus om houten gebouwen (deels) gefundeerd op poeren, die voorzien 
waren van een pannendak. Ook in put 3 en 4 is een klein aantal paalkuilen 
en kuilen uit de Romeinse tijd gevonden. De belangrijkste daarvan is een 
groot rond spoor, dat mogelijk als waterput te interpreteren is. Het spoor is 
niet gecoupeerd. 
   De gehele vindplaats wordt doorkruist door greppels, waarvan in ieder 
geval een deel in de Romeinse tijd dateert. Vooralsnog is er geen duidelijk 
systeem in de greppels te herkennen. Het zou kunnen gaan om perce-
leringsgreppels. Een andere mogelijkheid is dat de greppels onderdeel 
uitmaken van een greppelsysteem dat de nederzetting omsloot. Dergelijke 
greppelsystemen zijn vaker gevonden rond Romeinse villaterreinen en 
andere nederzettingstypes. Binnen de gemeente Maastricht is een dergelijk 
greppelsysteem gevonden op het Lanakerveld (vindplaats 18).56 Een 
andere mogelijkheid is dat de Romeinse greppels in put 10 (en 41, 42), 

55  Pauwels & Creemers 2006.
56  Meurkens & Van Wijk 2008.
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die deels parallel aan de Meerssenerweg liggen, een laatste restant van de 
bermgreppels van de Via Belgica vormen. Deze hypothese kan in dit stadium 
echter niet verder getoetst worden. 
   Het Romeinse diverticulum is in verschillende putten op de vindplaats 
waargenomen. De duidelijkste restanten bevonden zich echter in put 1 en 
2 waar zelfs nog een deel van het grindpakket van het wegdek aanwezig 
was. De weg ligt min of meer haaks op de Meerssenerweg / Via Belgica.
Het verloop van het diverticulum is niet geheel duidelijk. Eén van de 
vermoedelijke bermgreppels die in put 1 en 2 waargenomen is, is ook in 
put 3 en 4 te volgen. Indien deze greppel inderdaad het verloop van de weg 
weergeeft, dan volgt deze een recht noordwest-zuidoost georiënteerd tracé. 
Een probleem bij deze interpretatie is echter dat in put 3 ook een strook 
grind aangetroffen is die vergelijkbaar is met het grindpakket in put 1 en 
2. Indien deze grindstrook onderdeel is van de Romeinse weg, dan zou 
de weg een gebogen tracé volgen. Mogelijk heeft dit te maken met het feit 
dat gekozen is voor het gunstigste, i.e. droge, tracé over de opgevulde geul, 
waarvan delen in de Romeinse tijd nog drassig geweest kunnen zijn. 

Figuur 6.4 
Detail van de “kelder”.
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   In put 1 is haaks op het diverticulum een profiel gezet, waaruit de 
opbouw van de weg is op te maken. De beide bermgreppels tekenen zich 
duidelijk af en zijn ongeveer 30 cm dieper dan het grindniveau. Tussen de 
beide bermgreppels had de weg een breedte van ongeveer 4,5 meter Het 
grindpakket was maximaal nog 10 cm dik en rustte op een 20 tot 30 cm dik 
pakket grijze klei vermengd met grind en dakpanfragmenten.

   Naast sporen uit de Romeinse tijd zijn er op deze vindplaats twee greppels 
uit de late middeleeuwen gevonden (S07.01 en 07.06). Het aardewerk uit de 
greppels is in de 12e/13e eeuw gedateerd.

Vondstmateriaal

   Het vondstmateriaal op deze vindplaats is afkomstig uit twee periodes. 
Een groep vuurstenen artefacten is te dateren in het midden-/laat 
neolithicum. Het materiaal is afkomstig uit de top van een geul die deze 
vindplaats doorkruist, maar die ten tijde van het neolithicum waarschijnlijk 
al geheel verland was. Het gaat bij het vuursteen waarschijnlijk 
hoofdzakelijk om verplaatst materiaal. Dit blijkt zowel uit de context als 
uit de samenstelling van het complex, waarin meerdere periodes verte-
genwoordigd zijn (midden-neolithicum en laat-neolithicum met uitloop 
tot in de bronstijd). De geul die in de periode nog als ondiepe depressie 
zichtbaar was, heeft waarschijnlijk gedurende langere tijd als ‘artefact trap’ 

gefungeerd. Er is één duidelijk oudere component aanwezig binnen het 
vuursteen complex, namelijk een laat-mesolithische pijlpunt (zie hoofdstuk 
8.2). Er zijn geen andere vuurstenen artefacten in het complex aanwezig die 
eenduidig in deze periode te plaatsen zijn. 
   Het grootste deel van het vondstmateriaal van deze vindplaats dateert 
in de Romeinse tijd en is met name afkomstig uit put 1. Het aangetroffen 
aardewerk dateert hoofdzakelijk in de periode tussen ongeveer 75 en 150
na Christus. Dit materiaal is afkomstig uit de afdekkende lagen (S5000 
– S5020), maar ook uit de ‘kelder’ (S01.01) en één van de poeren (S01.07).
Een klein deel van het aardewerk, onder andere afkomstig uit één van de 
greppels (S01.44), dateert uit de periode tussen 140 en 260 na Christus. 
Onder de overige categorieën Romeins vondstmateriaal van deze vindplaats 
bevinden zich een groot aantal dakpanfragmenten (N=54; 8828,5g), 
natuursteen en enkele metalen voorwerpen. De groep metalen voorwerpen 
bestaat hoofdzakelijk uit ijzeren spijkers, maar ook enkele Romeinse 
munten van koperlegering. Deze laatste zijn nog niet gedetermineerd. 
Ten zuiden van put 1 werd tenslotte bij het plaatsen van de schaftkeet een 
fragment van een meloenkraal van faïence gevonden. 

Botanisch onderzoek

   Drie sporen van deze vindplaats zijn onderzocht op botanische 
macroresten (spoor 1.08; 1.30 en 1.45). De monsters zijn met kraanwater 
gezeefd op een zeef met mazen van 0,25 mm. Het gaat om monsters uit 
twee paalkuilen, waarin respectievelijk 4 verkoolde fragmenten van kaf van 
cultuurgewassen (spoor 1.08) en 1 verkoold fragment van een graankorrel 
(spoor 1.45) gevonden werden. Het zeven van het monster uit spoor 1.30,
een kuil, leverde afgezien van houtskool niets op. 
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Conclusie

   Op vindplaats 2 bevinden zich een vuursteenvindplaats uit het 
Neolithicum en een nederzetting uit de Romeinse tijd. Bij de vuursteen-
vindplaats gaat het waarschijnlijk grotendeels om verplaatst materiaal. Het 
vuursteen concentreerde zich in de top van een verlande geul, die in het 
neolithicum waarschijnlijk alleen nog als ondiepe depressie zichtbaar was. 
Als zodanig heeft de geul als ‘artefact-trap’ gediend.
   De Romeinse vindplaats bestaat uit een nederzetting waarin vermoedelijk 
enkele houten gebouwen met een pannendak stonden. De nederzetting 
lag op een kruising van de Romeinse hoofdweg Via Belgica en een min of 
meer haaks daarop staande secundaire weg, die in meerdere proefsleuven 
gevolgd kon worden. Deze secundaire weg manifesteerde zich als een 4,5 
meter breed pakket grind en dakpanfragmenten met aan weerszijden een 
smalle greppel. De kern van de nederzetting lijkt rond put 1 gelegen te 
hebben, waar zich de grootste concentratie vondstmateriaal en de meeste 
grondsporen bevonden. Daarbuiten zijn echter ook sporen uit de Romeinse 
tijd gevonden, met name greppels en een concentratie sporen (waaronder 
een mogelijke waterput) in put 4. 
   Op basis van het aardewerk kunnen enkele nederzettingssporen in put 
1, waaronder de vermoedelijke kelder en één van de poeren, tussen 75 en 
150 na Christus gedateerd worden. Tussen het aardewerk uit de afdekkende 
lagen bevinden zich enkele scherven uit de periode 140 tot 260 na Christus. 
Ook één van de greppels dateert uit deze periode. Er lijken dus twee 
fasen van bewoning of landgebruik in de Romeinse tijd plaats te hebben 
gevonden.
   De begrenzing van de vindplaats is uit het proefsleuvenonderzoek 
niet geheel duidelijk naar voren gekomen. De zuidelijke en westelijke 
begrenzing zijn redelijk goed te trekken. De noordelijke en oostelijke 
grens echter niet. Vooralsnog zijn daarom voor de noordelijke en oostelijke 
begrenzing van de vindplaats de grenzen van het onderzoeksgebied 
aangehouden.

6.4 Vindplaats 3

Inleiding

   Bij vindplaats 3 is geen sprake van een strikt afgebakende vindplaats. Het 
gaat hier om een uitgestrekte (niet begrensde) zone aan weerszijden van de 
Meerssenerweg waarin Romeinse begravingen verwacht kunnen worden. 
De vindplaats overlapt gedeeltelijk met vindplaatsen 2 en 4. Romeinse 
begravingen zijn aangetroffen in de putten 2, 4, 37, 39 en 43. In totaal gaat 
het om vier zekere en drie mogelijke crematiegraven.

Landschappelijke ligging, conservering, en begrenzing

Vindplaats 3 is gesitueerd in een relatief hoog gelegen deel van het 
plangebied op enige afstand van lagere gebiedsdelen. Deze relatief hoge 
ligging hangt samen met de grindrijke pleistocene ondergrond (top ca. 4,5 
m –Mv), die hier gevormd wordt door een zuidwestelijke uitloper van een 
waaiervormige daluitspoelingswaaier in de monding van het pleistocene 
Geuldal. De conservering van de verschillende crematiegraven is over het 
algemeen matig. De graven bevinden zich bijna zonder uitzondering vlak 
onder de bouwvoor. Bij de meeste graven was in eerste instantie geen 
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kuilinsteek zichtbaar. Deze tekende zich in een aantal gevallen pas af nadat 
het vlak enige tijd open gelegen had. De graven dienden zich aan door 
concentraties Romeins aardewerk die zichtbaar werden in de verbruinde 
toplaag direct onder de bouwvoor. Een deel van de graven was aangetast 
door ploegen en andere graafactiviteiten. Desondanks zijn de bijgiften uit de 
graven, hoofdzakelijk aardewerk, grotendeels compleet bewaard gebleven. 
Wel is veel van het aardewerk in meer of mindere mate gefragmenteerd en 
is het oppervlak over het algemeen sterk verweerd.
   De begrenzing van de vindplaats is niet met zekerheid vastgesteld. 
Gezien de nauwe relatie tussen Romeinse grafvelden en wegen en de 
wijdverspreide aanwezigheid van begravingen binnen het onderzoeksge-
bied mogen in een strook over de gehele lengte van de Meerssenerweg 
Romeinse graven verwacht worden. Het gaat daarbij om een strook van 
100 meter breed ten noorden en van 50 meter breed ten zuiden van de 
Meerssenerweg, waarbinnen Romeinse crematiegraven aangetroffen zijn. 

De graven

   Het gaat bij de verschillende Romeinse graven uitsluitend om 
crematiegraven. Deze zijn aangetroffen in put 2, 4, 37, 39 en 43. In het 
onderstaande volgt een korte beschrijving van de verschillende graven. De 
graven in put 2 en 4 bevinden zich vlak langs het veronderstelde tracé van 
het diverticulum op vindplaats 2. 

Graf 1 (spoor 02.07)
   Het gaat hier om een graf, waarbij de crematieresten uitgezocht zijn uit de 
brandstapel en met onverbrande bijgiften in de grafkuil zijn gedeponeerd. 
Er was geen duidelijke kuilinsteek zichtbaar. De bijgiften werden al 
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zichtbaar in de spoor 5010 op een diepte van slechts 20 cm onder het 
maaiveld.
   Op basis van de verspreiding van de grafgiften kunnen we uitgaan van 
een maximale grootte van 0,75 bij 0,75 meter. De bijgiften concentreerden 
zich aan de zuidwestkant van de kuil en bestaan uitsluitend uit aardewerk, 
dat deels gefragmenteerd en zwaar verweerd is. In totaal zijn negen 
individuen onderscheiden in de groep aardewerk uit dit graf. Het materiaal 
is niet verbrand wat erop wijst dat de fragmentatie pas na depositie van het 
aardewerk heeft plaatsgevonden. De aangetroffen vormen zijn rond het 
midden van de 2e eeuw na. Chr. te dateren. 
   Tussen het aardewerk bevonden zich her en der spikkels crematieresten. 
De grootste concentratie bevond zich aan de zuidwestkant van de 
veronderstelde grafkuil onder de kruik. In totaal heeft dit graf 91 gram aan 
verbrand bot opgeleverd. De resten zijn vermoedelijk afkomstig van een 
volwassen individu (> 20 jaar), mogelijk een vrouw (hoofdstuk 9). 

vermoedelijke kuilinsteek
Figuur 6.8 
Graf 1.
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Graf 2 (spoor 02.09)
   Graf 2 bevond zich slechts 1,5 meter ten noordwesten van graf 1. Ook in 
dit geval was geen kuilinsteek zichtbaar en diende het graf zich aan door 
een concentratie aardewerk die zichtbaar werd in spoor 5010. Het gaat 
vermoedelijk om een vierkante kuil met afmetingen van 0,75 bij 0,75 meter. 
De vorm van de kuil was in het veld niet als zodanig zichtbaar maar is 
verondersteld op basis van de ligging van de bijgiften.
   Het crematiegraf bevond zich deels in een door bioturbatie verstoorde 
zone. Ongeveer 0,5 tot 1 meter ten noorden van de grafkuil werden in deze 
zone verschillende gefragmenteerde potten aardewerk en wat crematieresten 
gevonden. Het aardewerk dateert in dezelfde periode als het materiaal 
dat daadwerkelijk uit de grafkuil komt en kan dus mogelijk ook tot de 
grafinventaris gerekend worden.

   De bijgiften in dit graf bestaan uit een grote hoeveelheid onverbrand 
aardewerk, dat grotendeels gefragmenteerd en sterk verweerd is. In totaal 
gaat het om 25 individuen uit de daadwerkelijke grafkuil en de verstoorde 

verstoring
dier gang

Figuur 6.9 
Graf 2.
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zone. De vormen zijn in het midden van de 2e eeuw te dateren. 
   Naast vaatwerk werden in de grafkuil een olielampje van geverfd 
aardewerk gevonden en een aantal ijzeren objecten. Hieronder bevonden 
zich een groot ijzeren vleesmes (V186), een fragment van een tweede 
ijzeren mes (V202) en drie (fragmenten van) ijzeren spijkers. Ook is een 
slijpsteen gevonden, die waarschijnlijk met het vleesmes geassocieerd kan 
worden.
   Het graf heeft een kleine hoeveelheid crematieresten opgeleverd. Zowel 
aan de westzijde als in de zuidwest hoek van de grafkuil werden kleine 
concentraties crematieresten gevonden. In totaal gaat het om 74 gram 
crematieresten. Het gaat het daarbij om de resten van onvolwassen persoon 
met een leeftijd tussen de 6 en 12 jaar oud. 

   Aangezien bij dit graf geen duidelijke kuilvulling aanwezig was, was 
het lastig monsters te nemen ten behoeve van botanisch onderzoek. 
Desalniettemin zijn drie monsters uit dit graf onderzocht op botanische 
macroresten. Het gaat om het residu uit twee aardewerken potten uit het 
graf (vondstnummers 130 en 135) en om een monster dat tussen enkele 
aardewerken potten genomen is (vondstnummer 180). De monsters zijn 

gezeefd met kraanwater op een zeef met mazen van 0,25 mm. Afgezien van 

enkele fragmentjes houtskool heeft dit echter niets opgeleverd. 

Graf 3 (spoor 37.01)
   Dit graf bevond zich ongeveer 200 meter ten westen van de graven in put 
2 en werd gevonden toen bij de aanleg van het vlak de kruik werd geraakt. 
De top van de kruik bevond zich ongeveer 40-45 cm onder het maaiveld. 
Het graf is wat dieper ingegraven dan de graven in put 2. Het aardewerk 
uit dit graf was daardoor beduidend minder gefragmenteerd en verweerd 
dan dat uit de graven in put 2. Het gaat om een rechthoekige kuil met een 
lichtgrijze vulling. De afmetingen bedragen ongeveer 0,75 bij 0,40 meter. 
De kuil had nog een diepte van ongeveer 15 cm onder het sporenvlak.

   Net als bij de graven in put 2 zijn bij dit graf de crematieresten zorgvuldig 
uitgezocht uit de brandstapel en samen met onverbrande bijgiften in een 
kuil gedeponeerd. De bijgiften bestaan uit 3 stukken aardewerk: een kruik 
en twee borden. Het aardewerk is te dateren in de 2e helft van de 2e eeuw 
na Christus, mogelijk na het jaar 175.
   De uitgezochte crematieresten bevonden zich aan de oostkant van de 
grafkuil. In totaal gaat het om 1517 gram crematieresten van een volwassen 
vrouw met een leeftijd tussen de 30 en 40 jaar oud.
   Een monster uit de grafkuil is onderzocht op botanische macroresten. Het 
monster is gezeefd met kraanwater op een zeef met mazen van 0,25 mm. 
Dit heeft echter alleen enkele fragmenten houtskool opgeleverd.

Graf 4 (spoor 43.08)
   Graf 4 bevond zich als enige ten zuiden van de Meerssenerweg op een 
afstand van ongeveer 200 meter van de graven in put 2. Ook dit graf diende 
zich aan door een concentratie aardewerk die zichtbaar werd in spoor 5010,
op ongeveer 40 cm onder maaiveld. Bij het uitprepareren van het graf 
werd een vage kuilinsteek zichtbaar. De grafkuil lijkt min of meer vierkant 
geweest te zijn met afmetingen van 0,60 bij 0,55 meter. 
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   De crematieresten bevonden zich niet los in de grafkuil, maar waren in 
een ruwwandige pot gedeponeerd, die dus dienst deed als urn. Bovenop 
de crematieresten bevond zich een koperen mantelspeld, een zogenaamde 
fibula. Naast de urn met crematieresten bevonden zich in het graf 
nog 5 onverbrande aardewerken potten. Het aardewerk was enigszins 
gefragmenteerd, maar verder nog in redelijk goede staat vergeleken met de 
graven uit put 2. De vormen zijn te dateren tussen 70 en 125 na Christus. 
Naast aardewerk bevonden zich in de kuilvulling nog drie ijzeren spijkers 
en een niet geïdentificeerd object van ijzer.
   De urn leverde in totaal 260 gram crematieresten op. Het gaat om de 
resten van een volwassen persoon (ouder dan 20 jaar), mogelijk een vrouw. 

Mogelijke begravingen

   In de putten 4, 37 en 39 zijn enkele sporen gevonden die mogelijk als 
begraving te interpreteren zijn. Gezien het waarderende karakter van het 
onderzoek zijn deze sporen niet verder gecoupeerd en een definitieve 
interpretatie is in dit stadium dus niet te geven. 
   Bij spoor 04.01 gaat het om een afgerond rechthoekige kuil met 
afmetingen van 1,40 bij 0,95 meter. De voorlopige interpretatie van het 
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Graf 3.



MAASTRICHT-PASSAGE A2    67

spoor is gebaseerd op de vulling van de kuil. Hierin bevond zich een grote 
hoeveelheid houtskool vermengd met wat verbrand bot en enkele ijzeren 
spijkers. Het zou hier kunnen gaan om een graf, waarbij de resten van de 
brandstapel in hun geheel, dus inclusief verbrand bot en verbrande bijgiften 
in de grafkuil gedeponeerd zijn.
   In de buurt van graf 3 (S37.01) bevonden zich ook twee kuilen, één in put 
37 (S37.04) en één in put 39 (S39.01) die op basis van hun houtskoolrijke 
vulling mogelijk ook als grafkuil te interpreteren zijn.

Conclusie

   Vindplaats 3 beslaat een minimaal 400 meter lange strook aan 
weerszijden van de Meerssenerweg, waarbinnen Romeinse graven verwacht 
kunnen worden. Het proefsleuvenonderzoek heeft in totaal vier zekere en 
drie mogelijke crematiegraven opgeleverd. De graven zijn op basis van het 
hierin gevonden aardewerk grofweg te dateren tussen 70 en 125 na Christus 
(graf 4) en tussen 150 en 200 na Christus (graf 1, 2 en 3).
   Ten westen van het onderzoeksgebied zijn meerdere meldingen bekend 

Figuur 6.11 
Graf 4.
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van mogelijke crematiegraven, die in de 19e eeuw bij graafwerkzaamheden 
aan de Meerssenerweg zijn gedaan (o.a. op de kruising van de Viaductweg 
en de Meerssenerweg en op de kruising van de Limmelderweg met de 
spoorlijn).57

      Romeinse grafvelden van grote nederzettingen zoals Maastricht 
bevonden zich over het algemeen langs de uitvalswegen. Het is de vraag in 
hoeverre de bij het onderzoek gevonden graven tot een grafveld van de stad 
Maastricht gerekend moeten worden. Gezien de aanzienlijke afstand van 
het centrum van Maastricht is het wellicht aannemelijker dat de graven aan 
de Meerssenerweg tot één of meer landelijke nederzettingen behoren. Eén 
daarvan is dan mogelijk de Romeinse nederzetting op vindplaats 2.

6.5 Vindplaats 4

Inleiding

   Vindplaats 4 bevindt zich pal ten zuiden van de Meerssenerweg en 
overlapt deels met vindplaatsen 2 en 3. Het gaat om een concentratie 
grondsporen en vondstmateriaal die tot een nederzetting uit de 12e/13e

eeuw behoort. De grootste concentratie sporen bevindt zich in put 43 en 
44, maar ook in put 7, 10, 41 en 42 is een kleine hoeveelheid sporen en 
vondstmateriaal uit deze periode gevonden. 

Landschappelijke ligging, conservering, en begrenzing

Vindplaats 4 is gesitueerd in een relatief hoog gelegen deel van het 
plangebied op enige afstand van lagere gebiedsdelen. Deze relatief hoge 
ligging hangt samen met de grindrijke pleistocene ondergrond (top ca. 
4,5 m –Mv), die hier gevormd wordt door een zuidwestelijke uitloper 
van een waaiervormige daluitspoelingswaaier in de monding van het 
pleistocene Geuldal. De conservering op vindplaats 4 is vergelijkbaar met 
die op vindplaats 1 en 2. Als gevolg van verbruining van de top van het 
bodemprofiel tekenden de aangetroffen grondsporen zich pas af op een 
diepte van ca. 40-50 cm –Mv. Er zijn geen eenduidige aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van een afdekkend (colluviumdek) waarmee het sporenniveau 
zou kunnen zijn afgedekt. Een kleine selectie van de sporen in put 43 en 44 
is gecoupeerd. De diepte van de gecoupeerde paalkuilen varieerde van 10 tot 
30 cm.
   De grenzen van de vindplaats zijn met redelijke zekerheid te trekken. 
Duidelijke nederzettingssporen in de vorm van paalkuilen beperken zich tot 
het noordelijke deel van putten 43 en 44. Daarbuiten bestonden de sporen 
hoofdzakelijk uit greppels (put 7 en 10) en een enkele kuil in put 41 en 
42. Ten westen van put 44 zijn geen sporen en vondstmateriaal uit deze 
periode meer aangetroffen. De zuidelijke begrenzing ligt ook vast door het 
totaal ontbreken van sporen en vondstmateriaal in het zuidelijke deel van de 
betreffende putten. Het is mogelijk dat de vindplaats in noordelijke richting 
verder doorloopt, maar hier bevindt zich de grens van het plangebied. 

Grondsporen 

   De grondsporen op vindplaats 4 bestaan uit paalkuilen, kuilen en 
greppels. Ondanks de aanzienlijke concentraties paalsporen in de putten 
43 en 44 was het door de geringe breedte van de proefsleuven niet 

57  Panhuysen 1996, 67.
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mogelijk hier gebouwplattegronden in te herkennen. Deze mogen bij 
een eventueel vervolgonderzoek echter zeker verwacht worden. Ook in de 
greppels was vooralsnog geen duidelijk systeem zichtbaar. Een deel van 
deze greppels is waarschijnlijk hetzelfde te interpreteren als de Romeinse 
greppels op vindplaats 2, namelijk als perceleringsgreppels. Anderzijds 
zijn de greppels ook weer mogelijk te interpreteren als onderdeel van een 
eventuele middeleeuwse weg, mogelijk een opvolger van de Via Belgica.
Een grindpakket in het noordelijk deel van put 43 (S43.01) is mogelijk ook 
als onderdeel van een wegtracé te interpreteren. De datering van dit pakket 
staat echter niet vast.

Vondstmateriaal

   De sporen en afdekkende lagen op vindplaats 4 hebben een grote 
hoeveelheid vondstmateriaal opgeleverd. Het betreft hier hoofdzakelijk 
middeleeuws aardewerk. Een kleine hoeveelheid aardewerk, afkomstig uit 
de afdekkende lagen, is in de Romeinse tijd gedateerd.
   Het middeleeuwse aardewerk is grofweg te dateren in de 12e en de eerste 
helft van de 13e eeuw. In één van de greppels (spoor 43.06) is echter ook 
materiaal uit oudere en jongere periodes gevonden. Het gaat daarbij om een 
grote hoeveelheid scherven van twee grapen van roodbakkend aardewerk uit 
de 15e/16e eeuw en veel scherven van een kogelpot uit de 10e eeuw. Het is 
onduidelijk hoe dit verklaard moet worden. De greppel zou steeds opnieuw 
uitgediept kunnen zijn. Het suggereert in ieder geval wel dat we ook oudere 
en jongere middeleeuwse bewoningssporen op deze vindplaats mogen 
verwachten.

Conclusie

   Vindplaats 4 betreft een nederzettingsterrein uit de volle middeleeuwen. 
De sporen beperken zich tot een smalle strook van ongeveer 30 meter breed 
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ten zuiden van de Meerssenerweg. De grootste concentratie grondsporen en 
vondstmateriaal bevindt zich in put 43 en 44. Een deel van de aangetroffen 
grondsporen hangt mogelijk samen met een middeleeuwse opvolger van de 
Via Belgica.
   De nederzettingssporen dateren in de 12e en de eerste helft van de 
13e eeuw. Er zijn wel wat oudere (10e eeuw) en jongere (15e/16e eeuw) 
elementen in het vondstmateriaal aanwezig. Sporen uit deze periodes 
zouden bij een eventueel vervolgonderzoek dus ook verwacht kunnen 
worden.

6.6 Vindplaats 5

Inleiding

   Vindplaats 5 bevindt zich in het gebied ten oosten van de A2 op perceel 
Amby C 1954. De vindplaats is gedefinieerd op basis van de grondsporen 
en het vondstmateriaal dat is aangetroffen in de putten 15 t/m 24. In het 
vondstmateriaal zijn twee periodes onderscheiden, namelijk de ijzertijd en 
de Romeinse tijd. 

Landschappelijke ligging, conservering, en begrenzing

Vindplaats 5 bevindt zich op de flank van het Terras van Mechelen aan de 
Maas naar het terras van Geistingen, overeenkomstig de overgang van het 
geaccidenteerde terrassenlandschap met lössdek oostelijk naar de holocene 
dalvlakte van de Maas westelijk. De oostelijke begrenzing van de vindplaats 
wordt bepaald door de verbreiding van een zone waar in het verleden grind 
gewonnen is en thans sprake is van een dagzomend, afgetopt grindterras. 
De omvang van deze verstoring is vastgesteld door middel van kleine 
proefputten en een grid van boringen. De westelijke begrenzing lijkt samen 
te vallen met de grens tot waar fluviatiele afzettingen (Maas/Geul) het 
Terras van Mechelen aan de Maas hebben afgedekt. Vanaf hier in westelijke 
richting gaand duikt de top van het grindterras over een afstand van 50 
meter weg naar waarden dieper dan 3,0 meter –Mv (oostrand tracé A2). In 
deze flankzone zijn geen aanwijzingen voor diepere bodemverstoringen/
grondverzet.
De afdekkende holocene laag bestaat voornamelijk uit kleiige 
afzettingen met in het laagste deel op een diepte van ca. 50 cm –Mv een 
donkergekleurde vegetatiehorizont.
    In de niet verstoorde zone zijn goed geconserveerde sporen aangetroffen 
die tot op het grindterras zijn ingegraven. De diepte van het sporenvlak 
varieerde op deze stukken tussen de 50 en 70 cm onder het maaiveld. 
De sporen tekenden zich af onder een ca. 15 cm dikke verbruiningslaag, 
die tussen de bouwvoor en de oude klei lag. De diepte van de sporen zelf 
varieerde tussen 10 tot 25 cm in het geval van de paalkuilen en ruim 40 cm 
in het geval van enkele kuilen.

Grondsporen

   Vindplaats 5 kenmerkt zich door een rijke variatie aan grondsporen, 
die deels in de ijzertijd, deels in de Romeinse tijd en in één geval in de 
middeleeuwen te dateren zijn.
   De ijzertijd is hoofdzakelijk vertegenwoordigd door paalsporen. In 
put 15 en in put 24 konden verschillende paalsporen door geassocieerd 
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vondstmateriaal met zekerheid in deze periode gedateerd worden. Gezien 
het ontbreken van Romeins vondstmateriaal in put 15 dateren waarschijnlijk 
alle sporen in deze put uit de ijzertijd. Ondanks de aanzienlijke hoeveelheid 
paalsporen uit deze periode waren er door de geringe breedte van de 
proefsleuven geen structuren herkenbaar. 
   Sporen uit de Romeinse tijd bestaan uit paalkuilen, kuilen en greppels. 
Ook in de sporen uit de Romeinse tijd konden nog geen structuren 
herkend worden. Een opmerkelijke vondst op deze vindplaats was een 
tweede diverticulum, die vergelijkbaar was met de weg die op vindplaats 
2 gevonden is. De conservering van deze weg was matig. Slechts in één 
put (put 19) was nog een restant van het grindpakket aanwezig, dat het 
vermoedelijke wegdek vormde (breedte ongeveer 5,5 meter). Er is geen 
profiel gezet over de weg, maar de opbouw lijkt vergelijkbaar te zijn met de 
weg op vindplaats 2, waar het grindpakket rustte op een laag grijze klei en 
zich aan weerszijden smalle greppels bevonden. Op put 15 (waar het pakket 
waarschijnlijk net buiten de put ligt) en put 23 na, is dit pakket grijze klei in 
alle putten waargenomen. 

   De weg is min of meer noord-zuid georiënteerd en volgt de rand van 
het Maasterras. Ten noorden van de vindplaats sloot de weg waarschijnlijk 
aan op de Romeinse hoofdweg richting Heerlen. In zuidelijke richting is 
het mogelijk dat de weg aansloot op de Ambyerstraat, die in dat geval een 
Romeinse oorsprong zou moeten hebben. Waarnemingen van Romeins 
bouwpuin aan de Ambyerstraat-Zuid wijzen op een mogelijke Romeinse 
villa, in de richting waarvan het diverticulum dan gelopen zou kunnen 
hebben.58 Het diverticulum zou vervolgens nog verder zuidelijk aangesloten 
kunnen zijn geweest op de weg richting Aken, hoewel hierbij moet worden 
opgemerkt dat nooit eenduidig is aangetoond dat deze weg een Romeinse 
oorsprong heeft.59

   Sporen uit de middeleeuwen zijn alleen in put 19 gevonden. Het gaat om 
twee kuilen die op basis van aardewerk grofweg in de 12e eeuw te dateren 

58  Panhuysen 1996, figuur 2.
59  Panhuysen 1996, 29.

Figuur 6.14 
Het diverticulum in put 19.
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zijn (spoor 19.13 en 19.16). Eén van de kuilen (S19.16) had een doorsnede 
van bijna 8 meter en leverde een bijzondere vondst op in de vorm van 
een groot bewerkt blok tufsteen. Het stuk vertoont een sierrand en heeft 
mogelijk onderdeel uitgemaakt van de basis van een monumentaal Romeins 
grafmonument (hoofdstuk 8).60

Vondstmateriaal

   Het vondstmateriaal van deze vindplaats bestaat hoofdzakelijk uit 
aardewerk uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen. Bij het 
aardewerk uit de ijzertijd gaat het om een klein complex uit de vroege 
en/of midden-ijzertijd. Aardewerk uit deze periode is in meerdere putten 
op deze vindplaats aangetroffen. Dit is ook het geval voor aardewerk uit de 
Romeinse tijd. In het complex zijn bepaalde vormen aanwezig, die aantonen 
dat de Romeinse bewoning op de vindplaats begon in de 2e helft van de 1e

eeuw. In greppel 21.08 is een beker van gebronsd aardewerk gevonden, die 
dateert tussen 50 en 75 na Chr. De beker is waarschijnlijk compleet, maar 
wel in scherven in de greppel gedeponeerd. De Romeinse bewoning op 
de vindplaats liep door tot in (het begin van) de 3e eeuw. Aardewerk uit de 
latere bewoningsfase lijkt zich te concentreren in put 23.
   Aardewerk uit de middeleeuwen is beperkt tot put 19, waar twee sporen 
(S19.13 en S19.16) enkele scherven Schinfeld-Brunssum aardewerk hebben 
opgeleverd. Dit aardewerk is grofweg in de 12e eeuw gedateerd.
   Overig vondstmateriaal van deze vindplaats bestaat uit een kleine groep 
metalen voorwerpen, hoofdzakelijk ijzeren spijkers. Daarnaast is een scherf 
van een glazen object gevonden bij de aanleg van put 21. Mogelijk betreft 
het hier een fragment van fles met trechtervormige mond van het type 
Isings 50, die dateren uit de 2e en mogelijk de vroege 3e eeuw. 
   Een opmerkelijke vondst betreft het reeds genoemde bewerkte stuk 
tufsteen uit de Romeinse tijd dat vermoedelijk onderdeel vormde van 
een stenen grafmonument. Het is goed mogelijk dat het afkomstig is van 
een grafmonument dat ergens langs de weg van Maastricht naar Heerlen 
opgericht was. De middeleeuwse datering van de kuil suggereert dat het 
grafmonument in deze periode gesloopt is om aan goed bouwmateriaal te 
komen. Veel Romeinse stenen bouwwerken ondergingen in deze periode 
hetzelfde lot. 
   Wat betreft de overige vondstcategorieën van deze vindplaats valt op dat 
organisch materiaal, in de vorm van onverbrand bot op deze vindplaats 
aanzienlijk beter bewaard is gebleven (met name in de lager gelegen delen) 
dan op de overige vindplaatsen. 

Conclusie

   Vindplaats 5 betreft een nederzettingsterrein met bewoningssporen 
uit de ijzertijd, Romeinse tijd en volle middeleeuwen. De nederzetting is 
gelokaliseerd op de overgang van het middenterras van de Maas naar een 
laagte waarin zware komklei is afgezet. Sporen zijn alleen waargenomen 
in een 30 tot 40 meter brede strook op de overgang van de komklei en 
het dagzomende terrasgrind van het Maasterras. Hoger op het Maasterras 
hoeven op dit perceel geen sporen meer verwacht te worden, aangezien de 
bodem hier ten behoeve van grindwinning tot op grote diepte verstoord is. 
   Het zwaartepunt van de bewoning lijkt in de ijzertijd en Romeinse tijd 

60  Mond. mededeling Gilbert Soeters, Maastricht.
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te liggen. Uit beide periodes zijn duidelijke nederzettingssporen in de 
vorm van paalkuilen en kuilen aangetroffen, hoewel nog geen duidelijke 
structuren herkend konden worden. Het vondstmateriaal wijst op bewoning 
in de vroege- en/of midden ijzertijd en van de 2e helft van de 1e eeuw 
na Christus tot in de 3e eeuw. Uit deze laatste periode dateert ook een 
secundaire Romeinse weg, die de rand van het Maasterras volgt. De weg 
volgt in zuidelijke richting mogelijk het tracé van de Ambyerstraat in de 
richting van een verondersteld villaterrein aan de Ambyerstraat-Zuid. Ten 
noorden van het plangebied sloot de weg vermoedelijk aan op de Romeinse 
hoofdweg van Maastricht naar Heerlen. 

6.7 Vindplaats 6

Inleiding

   Vindplaats 6 ligt ongeveer 100 meter ten noordwesten van vindplaats 
5. Sporen en vondstmateriaal die tot deze vindplaats gerekend zijn 
bevinden zich in putten 28 t/m 31. Het gaat om een kleine hoeveelheid 
sporen en vondstmateriaal. In het vondstmateriaal zijn twee periodes te 
onderscheiden, namelijk de ijzertijd en de vroege middeleeuwen. 

Landschappelijke ligging, conservering, en begrenzing

Vindplaats 6 ligt op een relatief vlak deel van het Terras van Mechelen aan 
de Maas met de top van het terras rond 47,0 meter +NAP. Ondanks de hoge 
ligging wordt het terras ook hier afgedekt door een in dikte wisselend pakket 
holocene afzettingen, waarbij het holocene dek een sterk nivellerende 
werking heeft op het oorspronkelijke pleistocene grindreliëf (zie ook figuur 
5.6). In de lokaal lagere delen van het terras heeft dit pakket een maximale 
dikte van ca. 1,5 meter. Hoewel vroeg- en midden holocene colluviale 
afzettingen vanuit het achterland niet geheel kunnen worden uitgesloten, 
lijkt het holocene dek ook hier toch voornamelijk te bestaan uit oever- en 
komafzettingen van Maas en Geul. Zowel qua kleur als textuur heeft het 
pakket sterke overeenkomsten met de fluviatiele afzettingen (Maas/Geul) 
westelijk van de A2. Bovendien heeft in het dek sterke bodemvorming 
plaatsgevonden in de vorm van roest en andere gley-verschijnselen. Op de 
hogere delen (omgeving vindplaats 6) is de top van het bodemprofiel wat 
meer verbruind dan op de andere vindplaatsen (het gaat om de bovenste 
20 tot 30 cm van het bodemprofiel) wat een verklaring lijkt te zijn voor het 
relatief diepe niveau waarop de sporen zich aftekenden 60-70 cm –Mv). Er 
zijn geen aanwijzingen voor de jonge hellingprocessen. Gezien de dikte van 
de verbruining is deze vindplaats iets minder goed geconserveerd dan de 
overige vindplaatsen binnen het onderzoeksgebied. De aangetroffen sporen 
hadden een diepte tussen de 15 en 30 cm. Wel moet worden opgemerkt 
dat het hier alleen grote sporen (kuilen) betreft. Ondiepe sporen, zoals 
paalkuilen zijn niet aangetroffen, en door de dikte van de verbruining 
mogelijk niet meer zichtbaar.
   De vindplaats is niet duidelijk begrensd. Ter hoogte van de vroegmid-
deleeuwse kuil in put 29 (spoor 29.01) is in oostelijke richting een kleine 
uitbreiding gegraven om te kijken of er in de directe omgeving nog meer 
sporen uit deze periode aanwezig waren. Dit bleek niet het geval. Wat 
betreft de algemene begrenzing van de vindplaats worden in noordelijke, 
oostelijke en zuidelijke richting de grenzen van het onderzoeksgebied 
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aangehouden. Als westelijke begrenzing geldt het dagzomende terrasgrind.

Grondsporen

   Vindplaats 6 heeft slechts een beperkt aantal sporen opgeleverd. In totaal 
gaat het om drie greppels en vier kuilen, verspreid over de putten 28 tot en 
met 31.
    Een kleine selectie van de sporen is gecoupeerd. In put 29 is een ondiepe 
kuil (S29.01) met een diepte van 10-15 cm gevonden met daarin vroegmid-
deleeuws, waarschijnlijk Karolingisch, aardewerk. In put 31 is een kuil met 
aardewerk uit de (vroege) ijzertijd gevonden (S31.01). Op basis van de vorm 
van deze kuil, i.e. rond met rechte wanden en een platte bodem, is deze kuil 
als silo geïnterpreteerd. De vulling van de kuil bevatte een grote hoeveelheid 
brokken verbrande leem en enkele scherven handgevormd aardewerk, dat in 
de late bronstijd of vroege ijzertijd gedateerd wordt.

Vondstmateriaal

   Het vondstmateriaal van vindplaats 6 omvat uitsluitend aardewerk. Het 
materiaal is in twee periodes te dateren, namelijk de late bronstijd/vroege 
ijzertijd en de vroege middeleeuwen. Aardewerk uit de eerste periode is 
aangetroffen in put 28 bij de aanleg van het vlak en in spoor 31.01, de 
vermoedelijke silokuil. 
   Vroegmiddeleeuws aardewerk is gevonden in spoor 29.01, een ondiepe 
kuil. Het bestaat uit een kleine 20 scherven, vermoedelijk afkomstig van 
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Figuur 6.15 
Overzicht vindplaats 6.
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1 individu. Het gaat vermoedelijk om een kogelpot met een datering in de 
Karolingische periode. 
   Een klein aantal scherven van deze vindplaats is gevonden bij de aanleg 
van het vlak en heeft een datering in de 15e en 16e eeuw. 

Botanisch onderzoek

   Eén monster uit de vroegmiddeleeuwse kuil is onderzocht op botanische 
macroresten. Het monster is gezeefd met kraanwater op een zeef met 
mazen van 0,25 mm. Dit heeft alleen een zeer kleine hoeveelheid houtskool 
opgeleverd.

Conclusie

   Vindplaats 6 betreft een nederzettingsterrein met sporen uit de late 
bronstijd/vroege ijzertijd en uit de vroege middeleeuwen. Er is geen sprake 
van een grote sporendichtheid. In totaal zijn verspreid over de vier putten op 
deze vindplaats slechts drie greppels en vier kuilen gevonden. 
   De vindplaats is niet duidelijk te begrenzen. De westelijke begrenzing 
wordt gevormd door het dagzomende terrasgrind. Voor de overige grenzen 
van de vindplaats zijn de grenzen van het onderzoeksgebied aangehouden. 
Het is namelijk mogelijk dat er in de directe nabijheid eventuele 
huisplaatsen uit deze periode aanwezig zijn. E.e.a. kan echter ook duiden op 
off-site activiteiten ten behoeve van de landbouw waarbij er sprake blijft van 
een lage sporendichtheid, De ijzertijdsporen op vindplaats 6 kunnen dan 
ook het beste beschouwd worden als deel uitmakend van een nederzetting 
die meer naar het zuiden is gelegen (vindplaats 5).

Figuur 6.16 
Silokuil (?) uit de ijzertijd op vindplaats 6. 
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7 Specialistisch onderzoek – aardewerk

In dit hoofdstuk wordt het bij het IVO aangetroffen aardewerk per periode 
en per vindplaats beschreven. Het gaat daarbij om aardewerk uit de late 
bronstijd/ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. 

7.1 De late bronstijd / ijzertijd – Lucas  Meurkens

Aardewerk uit deze periode is op 4 vindplaatsen aangetroffen, namelijk 
vindplaats 1, 2, 5 en 6. Per vindplaats wordt een korte beschrijving van het 
aangetroffen aardewerk gegeven. Op basis van de aanwezige kenmerken van 
het aardewerk wordt getracht een datering van het materiaal te geven. 

Vindplaats 1

   Het prehistorische aardewerk van deze vindplaats omvat 79 scherven en is 
afkomstig één spoor, een (afval)kuil (S12.04). Binnen het aardewerkcomplex 
zijn in ieder geval meerdere individuen vertegenwoordigd. Het aardewerk 
is grof en over het algemeen dikwandig. Enkele scherven zijn voorzien van 
grove besmijting. Het aardewerk is hoofdzakelijk gemagerd met potgruis 
en zand. Magering met gebroken kwarts/steengruis is niet waargenomen. 
De potvorm kon in twee gevallen gereconstrueerd worden. In beide gevallen 
gaat het om licht gesloten vormen zonder hals. Deze komen pas vanaf het 
eind van de vroege ijzertijd en in de midden-ijzertijd met enige regelmaat 
voor.61 Afgezien van een randscherf met vingertopindrukken en een kleine 
scherf met diepe groeven zijn er geen versierde scherven aanwezig in 
het complex. Het lage aandeel versierd aardewerk zou op een iets oudere 
datering van het complex in de vroege ijzertijd kunnen wijzen. 
   Het aardewerk van vindplaats 1 wordt op basis van het vormenspectrum, 
afwerkingstechniek en magering en gebrek aan versierd materiaal 
vooralsnog in de midden-ijzertijd gedateerd (ca. 500-250 voor Christus), 
waarbij uitloop naar de vroege ijzertijd mogelijk is.

Vindplaats 2

   Slechts 4 scherven van deze vindplaats zijn als laat-prehistorisch te 
dateren (vondstnummers 214 en 384). Alle scherven zijn gevonden bij 
aanleg van het vlak. De scherven bezitten geen diagnostische kenmerken. 
Een preciezere datering dan late bronstijd - ijzertijd is niet te geven. 

Vindplaats 5

   In totaal zijn er 40 scherven van deze vindplaats als prehistorisch 
gedetermineerd. Daarvan zijn er 21 afkomstig uit sporen. De overige 19
scherven zijn gevonden bij de aanleg van het vlak in de afdekkende lagen. 
Het grootste deel van de scherven is ruwwandig. In enkele gevallen is het 
aardewerk door middel van zeer grove besmijting opzettelijk geruwd. De 
aanwezigheid van manier van afwerking wijst over het algemeen op een 
datering in de ijzertijd. Besmijting komt wel al voor in de late bronstijd, 
maar is dan vaak slechts in lichte vorm aanwezig. 
   Wat betreft baksel kan worden opgemerkt dat een deel van het aardewerk 
gemagerd is met gebroken kwarts, wat zou kunnen wijzen op een datering 
vroeg in de ijzertijd. Ook het grotendeels ontbreken van versierde scherven 
wijst in deze richting. Binnen het complex zijn namelijk slechts twee 

61  Van den Broeke 1987.
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Figuur 7.1 
Aardewerk uit kuil S12.04 op 
vindplaats 1. Schaal 1:2.
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scherven versierd: een wandscherf met kamstreekversiering (vnr. 299 
(spoor 19.07) ) en een randscherf met een rij pinpricks net onder de rand 
(vnr. 340 (aanleg put 24) ). In drie gevallen was het mogelijk iets over de 
potvorm te zeggen, waarbij opvalt dat drieledige vormen ontbreken. Twee 
scherven zijn afkomstig van respectievelijk een gesloten pot zonder hals 
(vnr. 322 (spoor 19.13) ) en een gesloten kom zonder hals (vnr. 284 (aanleg 
put 15) ). Dergelijke vormen komen pas vanaf het eind van de vroege en de 
midden-ijzertijd met enige regelmaat voor. 
   Concluderend kunnen we stellen dat hoewel het maar een relatief klein 
complex betreft, het laat-prehistorische aardewerk van deze vindplaats 
waarschijnlijk in de vroege- en/of midden-ijzertijd te dateren is (ca. 800-250 
voor Christus).

Vindplaats 6

   Op deze vindplaats zijn in totaal 6 scherven gevonden, die in de late 
prehistorie te dateren zijn. Drie van deze scherven zijn afkomstig uit 
een vermoedelijke silo (S31.1) en zijn op basis van de relatief grove 
kwartsmagering mogelijk in late bronstijd of vroege ijzertijd te dateren. 
De overige scherven zijn gevonden bij de aanleg van het vlak in put 28 
(vondstnummers 351 en 352). In één geval gaat het om een groot fragment 
van een gepolijste, vermoedelijk drieledige, kom of schaal met een magering 
van zand en potgruis. Op basis van de vorm en het baksel is een datering 
in de late bronstijd of vroege ijzertijd aannemelijk (ca. 1100-800 voor 
Christus). De overige scherven bezitten geen diagnostische kenmerken. 
Het aardewerk van deze vindplaats lijkt dus wat vroeger te zijn dan dat van 
vindplaatsen 1 en 5. Dit komt overeen met een waarneming van Dijkman, 
die stelt dat de oudere ijzertijdvindplaatsen hoger op het terras liggen, 
terwijl jongere vindplaatsen uit deze periode dichter bij de Maas liggen.62

7.2 De Romeinse tijd – Jasper  de Bruin

Het IVO heeft 492 aardewerkfragmenten gevonden die in de Romeinse tijd 
gedateerd kunnen worden.63 Daaronder bevinden zich 14 handgevormde 
scherven die mogelijk als inheems-Romeins te kenschetsten zijn. In 
totaal 37 fragmenten waren door sterke verwering niet te herleiden tot een 
aardewerksoort.
   Het materiaal was overwegend in slechte staat. Veel fragmenten waren 
sterk verweerd. De terra sigillata bijvoorbeeld was grotendeels ontdaan van 
zijn deklaag, waardoor de stempels niet meer te lezen waren.
   Het materiaal wordt per vindplaats behandeld. Romeins aardewerk is op 
vier vindplaatsen aangetroffen (vindplaatsen 2, 3, 4 en 5). Het aardewerk 
van vindplaats 3 (het Romeinse grafveld) wordt per graf gepresenteerd. Alle 
dateringen zijn na Christus.

Vindplaats 2

   Op vindplaats 2 zijn 138 scherven uit de Romeinse tijd gevonden. 
Onderstaande tabel toont een overzicht van het aantal en de procentuele ver-
tegenwoordiging van het aardewerk.

62  Dijkman 1989.
63  Aaneen passende scherven zijn als steeds als één exemplaar geteld. Splinters en andere kleine 

fragmenten (kleiner dan 0,5 cm) zijn niet meegeteld. Deze fragmenten bleken regelmatig 
afkomstig te zijn van de overige, grotere scherven.
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Aardewerksoort Aantal scherven Percentage

Terra sigillata 18 13

Belgische waar 2 1

Kurkurn 3 2

Geverfd 2 1

Geverfd? 1 1

Gladwandig 25 18

Ruwwandig 21 15

Amfoor 12 9

Mortaria 4 3

Dolium 23 17

Handgevormd 5 4

Verweerd 22 16

Totaal 138 100

Traditioneel zijn de aardewerkcategorieën gladwandig, ruwwandig en de 
bij elkaar getrokken groepen Amfoor, Mortaria en Dolium (ook wel het 
dikwandige aardewerk genoemd), het best vertegenwoordigt op Romeinse 
vindplaatsen in de regio rond Maastricht.64 Opvallend is dat de terra

sigillata relatief goed vertegenwoordigd is. Beide bakselsoorten, Oost- en 
Zuidgallische waar, komen voor. Dit is afwijkend ten opzichte van recent 
verzamelde aardewerkcomplexen in de regio.65 Hoewel het materiaal van 
vindplaats 2 afkomstig is uit een proefsleuvenonderzoek, kan een dergelijke 
goede vertegenwoordiging van terra sigillata wijzen op een “rijkere” 
vindplaats. Het materiaal zou ook afkomstig kunnen zijn uit andere, 
mogelijk deels verstoorde graven, hoewel hier in het veld geen aanwijzingen 
voor zijn gevonden. Het voorkomen van een gebroken, maar nagenoeg 
complete kookpot van het type Niederbieber 8966 is in dit perspectief ook 
opvallend. De pot is afkomstig uit een greppel in put 1 (S1.07) en komt 
qua baksel opvallend overeen met de ruwwandige vormen uit graf 2 van 
vindplaats 3. Een deel van de graven op vindplaats 3 zou dus gelijktijdig 
kunnen zijn met de nederzetting van vindplaats 2. 

Het aardewerk van vindplaats 2 is hoofdzakelijk te dateren vanaf het laatste 
kwart van de 1e eeuw tot rond het midden van de 2e eeuw. Er zijn geen 
bijzondere vormen of baksels aanwezig in het complex.

Vindplaats 3 (Romeins grafveld)

   Het aardewerk uit de crematiegraven vertoont geen sporen van secundaire 
verbranding. Tijdens de determinatie is het aardewerk uit de grafcontexten 
uitgelegd en is zoveel mogelijk gelet op passende fragmenten, teneinde 
een goede inschatting van het aantal vormen te kunnen maken. Om dit 
aantal volledig vast te stellen, is echter ook gekeken naar de velddocu-
mentatie. Hieruit bleek regelmatig dat er meer vormen aanwezig waren 
dan op basis van het analyseren van het materiaal alleen vastgesteld kon 
worden. Aanbevolen kan nog worden de scherven te plakken, teneinde het 
oorspronkelijke aantal vormen zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.
   Indien er van een vorm dusdanig veel scherven voorhanden waren 
dat aannemelijk was dat de vorm compleet aanwezig was, wordt er in 
onderstaande beschrijving gesproken van een complete vorm. In alle andere 
gevallen waren de vormen incompleet of kon niet met zekerheid gezegd 
worden dat de scherven tot een compleet exemplaar samen te voegen waren. 

64  De Winter 2007, 69. 
65  De Winter 2007, 69. Het gaat om de vindplaatsen Kerkrade-Holzkuil en Landgraaf-Binnenring.
66  Oelmann 1914.

Tabel 7.1  
Aantal en percentage scherven per 
aardewerkcategorie van vindplaats 2.
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      Het aardewerk uit de verschillende crematiegraven duidt erop dat deze 
locatie tussen het einde van de 1e eeuw en gedurende de gehele 2e eeuw als 
grafveld in gebruik was. 

Graf 1 (S2.07)

   De inventaris van graf 1 is sterk gefragmenteerd. Er zijn geen sporen 
van secundaire verbranding op het aardewerk waargenomen en het is 
dus aannemelijk dat fragmentatie pas na de depositie van het aardewerk 
heeft plaatsgevonden. Opvallend is het voorkomen van handgevormd 
aardewerk in dit graf. Dit materiaal was echter te sterk gefragmenteerd 
om gedetermineerd te kunnen worden. Mogelijk gaat het om een 
bodemfragment.
   Een opmerkelijk stuk uit dit graf is een geverfd bord van het type 
Brunsting 17A. Het bord is opmerkelijk omdat het is uitgevoerd in techniek 
B, terwijl dergelijke borden altijd in techniek A zijn uitgevoerd.67

Het aardewerk uit dit graf kan rond het midden van de 2e eeuw gedateerd 
worden.

Inventaris

1 compleet bord terra sigillata Dragendorff 18/31 (vondstnummer (V) 86)
2 archeologisch compleet, geverfd bord Brunsting 17A, techniek B (V70, 79, 

85)
3 incomplete geverfde beker Niederbieber 30, techniek B (V69)
4 incomplete beker in regionaal baksel, Niederbieber 30 (V87)
5 incomplete gladwandige kruik, niet determineerbaar (V84, 86)
6 archeologisch complete ruwwandige kookpot Stuart 201B (V90)
7 incomplete ruwwandige kom Gose 486 / Niederbieber 104 (V82, 88, 89)
8 incompleet ruwwandig deksel Niederbieber 120A (V79)
9 archeologisch compleet, ruwwandig deksel Niederbieber 120A (V79)

Graf 2 (S2.09)

   Het aardewerk uit graf 2 werd in twee clusters aangetroffen. Hierbij werd 
verondersteld dat het noordwestelijke cluster mogelijk de inventaris van een 
tweede graf zou vormen. Op basis van het feit dat er een aantal scherven van 
beide clusters aan elkaar pasten en het baksel van de ruwwandige vormen 
overeenkwam, kan gesteld worden dat beide clusters de inventaris van één 
graf vormen. 
   Op twee vormen zijn letters aangetroffen. Op het olielampje bevond zich 
een stempelafdruk met daarop de letters ALF. De letter F kan mogelijk 
aangevuld worden tot f(ecit), wat betekent “... heeft gemaakt”. De letters AL 
zouden dan de naam van de fabrikant vormen. De tweede vorm betreft een 

67  Geverfd aardewerk wordt in drie typen verdeeld: 
Techniek A (witte aarde met een rode tot bruinrode verflaag. Deze techniek wordt vooral gebruikt 

tot het midden van de 2e eeuw, met uitzondering van bordvormen die tot het einde van de 
2e eeuw doorlopen), 

Techniek B (witte aarde met bruine tot zwarte verf. Deze techniek komt voor vanaf het einde 
van de 1e eeuw. Aanvankelijk is de kleur van de verf betrekkelijk lichtgrijs (‘olijfgroen’), in de 
tweede helft van de 2e eeuw is het meestal bijna zwart), en

Techniek C (rood of roodachtige aarde met bruine tot zwarte verf. Deze techniek wordt vooral na 
het midden van de 2e eeuw gebruikt). 

Onder geverfd aardewerk in techniek D werd vroeger het aardewerk met metaalglans gerekend. 
Tegenwoordig wordt dit echter als aparte aardewerkgroep gezien en aangeduid met de 
benaming metaalglanswaar.
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terra sigillata bord van het type Dragendorff68 18/31. Op de onderzijde, binnen 
de standring is het graffito VIV te lezen. Mogelijk kan dit graffito aangevuld 
worden tot VIV(AS). Dit betekent ‘leef’.69 Op deze wijze is wellicht nog een 
laatste boodschap aan de overledene meegegeven. Het is echter ook niet 
uitgesloten dat de letters de afkorting vormen van een naam. In dit geval 
zou de overledene Romeins burgerrecht hebben bezeten, aangezien hij drie 
namen had.
   Het aardewerk uit graf 2 kan gedateerd worden rond het midden van de 2e

eeuw. 

Inventaris

1 archeologisch compleet terra sigillata bord Dragendorff 18/31, met 
onleesbaar stempel (V127)

2 archeologisch compleet terra sigillata bord Dragendorff 18/31, met graffito 
VIV op de onderzijde (V143)

3 compleet terra sigillata bord Dragendorff 18/31, met onleesbaar stempel 
(V141)

4 incompleet terra sigillata kommetje Dragendorff 27 (V128, 210)
5 incompleet terra sigillata kommetje Dragendorff 33 (V125, 144, 212)
6 compleet terra sigillata kommetje Dragendorff 33 (V131)
7 archeologisch compleet terra sigillata schaaltje Dragendorff 36 (V208, 

406)
8 compleet olielampje in geverfd aardewerk, techniek B. Op de bodem is 

het signatuur ALF aangebracht (V133)
9 archeologisch compleet, geverfd bord Brunsting70 17A, techniek A (V208)
10 fragment van een geverfd bord, techniek A (V147)
11 incomplete geverfde beker Stuart71 1 / 2, techniek B (V201, 176)
12 archeologisch complete, geverfde beker Stuart 2, techniek B (V181)
13 complete geverfde beker Stuart 4, techniek B (V135)

68  Dragendorff 1895.
69  Zie Bloemers et al. 1981, 120. 
70  Brunsting 1937.
71  Stuart 1977.

Figuur 7.2 
De inventaris van graf 1. De nummers ver-
wijzen naar de tekst. Het betreft hier een 
schematische weergave van de aangetroffen 
types en niet de in het graf zelf aangetroffen 
potten (zie bijlage 1). De lichtgrijze vormen 
zijn incompleet aangetroffen en waren niet 
determineerbaar.
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14 archeologisch complete, geverfde beker Stuart 5, techniek B (V184)
15 vrijwel complete geverfde beker, niet determineerbaar, techniek B (V132)
16 groot fragment van een geverfde beker, niet determineerbaar, techniek B 

(V129)
17 archeologisch complete, gladwandige kruik, Vanvinckenroye72 421 (V136,

137, 138, 145)
18 incomplete, éénorige gladwandige kruik, niet determineerbaar (V126)
19 incomplete, éénorige gladwandige kruik, niet determineerbaar (V142)
20 archeologisch complete, ruwwandige kookpot Stuart 202 (V180)
21 archeologisch complete, ruwwandige kookpot Niederbieber 89 (V144,

162)
22 archeologisch complete, ruwwandige kom Gose73 486 / Niederbieber 104

(V130)
23 archeologisch compleet, ruwwandig deksel Niederbieber 120A (V185)
24 archeologisch compleet mortarium Brunsting 37 (V134)
25 groot fragment van een mortarium Brunsting 37 (V161, 175, 406)

Graf 3 (S37.01)

   Het aardewerk uit graf 3 was beduidend beter bewaard gebleven dan het 
aardewerk uit graf 1 en 2. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
dit graf dieper ingegraven was dan de andere graven.
   Op basis van het aardewerk kan graf 3 in de tweede helft van de 2e eeuw 
gedateerd worden, mogelijk na 175.

Inventaris

1 complete gladwandige kruik Stuart 111 (V396)
2 compleet bord van regionaal baksel Vanvinckenroye 131 (V398)
3 compleet bord van regionaal baksel Holwerda74 160 (V397)

Graf 4 (S43.08)

   Graf 4 bevatte 6 stuks vaatwerk. Het aardewerk kan door de combinatie 
van terra nigra met  twee kommetjes terra sigillata van het type Dragendorff 
27 globaal tussen 70 tot 125 gedateerd worden.

Inventaris

1 compleet terra sigillata kommetje Dragendorff 27, met restant van 
stempel (V461)

2 compleet terra sigillata kommetje Dragendorff 27, zonder stempel (V462)
3 complete terra sigillata schaal Dragendorff 36 (V459) 
4 archeologisch complete terra nigra beker75 (V450, 452, 471)
5 complete gebronsde beker Vanvinckenroye 292 (V449)
6 incomplete ruwwandige pot, niet determineerbaar (V449, 450)

Vindplaats 4

   Vindplaats 4 heeft 7 aardewerkfragmenten uit de Romeinse tijd 
opgeleverd. Het gaat om 4 gladwandige scherven, 1 ruwwandige scherf en 
1 fragment van een wrijfschaal (type Brunsting 37). De wrijfschaal dateert 

72  Vanvinckenroye 1991.
73  Gose 1976.
74  Holwerda 1923.
75  De beker is te gefragmenteerd om goed gedetermineerd te worden. In ieder geval zijn zowel 

rand, wand als bodemscherven gezien, waardoor aannemelijk is dat de beker (archeologisch) 
compleet is.  

Figuur 7.4. 
De inventaris van graf 3. De nummers ver-
wijzen naar de tekst. Het betreft hier een 
schematische weergave van de aangetroffen 
types en niet de in het graf zelf aangetroffen 
potten (zie bijlage 1). De lichtgrijze vormen 
zijn incompleet aangetroffen en waren niet 
determineerbaar.
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grofweg 150 en 260. Het aardewerk is gevonden bij de aanleg van het vlak 
en afkomstig uit de afdekkende lagen. De hoeveelheid aardewerk is te 
gering om uitspraken te doen over de samenstelling en datering van het 
complex.

Vindplaats 5

   Op vindplaats 5 zijn 118 scherven uit de Romeinse tijd gevonden. 
Onderstaande tabel toont een overzicht van de aantallen en de procentuele 
vertegenwoordiging per aardewerkcategorie.

Aardewerksoort Aantal scherven Percentage

Terra sigillata 19 16

Belgische waar 4 3

Gebronsd 4 3

Geverfd 7 6

Metaalglanswaar 1 1

Gladwandig 23 16

Ruwwandig 29 26

Amfoor 17 14

Mortaria 4 3

Dolium 6 5

Bataafs grijs 2 2

Verweerd 2 2

Totaal 118 100

Ook op vindplaats 5 is een opvallend goede vertegenwoordiging van de terra

sigillata waar te nemen. Deze scherven zijn nagenoeg allemaal afkomstig 
uit werkput 23. Mogelijk is hier sprake van scherven afkomstig van één 
individu.
   De datering van het aardewerk van deze vindplaats ligt grofweg tussen 50 
en 260 na Christus. Wanneer we naar de verspreiding van het aardewerk 
kijken valt op dat put 23 materiaal op heeft geleverd vanaf het midden van 
de tweede eeuw tot in het begin van de derde eeuw. Mogelijk concentreert 
de latere bewoningsfase zich ter hoogte van deze put.
   Een opmerkelijke vondst is een gebroken, maar nagenoeg complete 
gebronsde noppenbeker uit een greppel in put 21 (S21.08). De beker is te 
dateren in de 2e helft van de 1e eeuw.

Figuur 7.5 
De inventaris van graf 4. De nummers ver-
wijzen naar de tekst. Het betreft hier een 
schematische weergave van de aangetroffen 
types en niet de in het graf zelf aangetroffen 
potten (zie bijlage 1). De lichtgrijze vormen 
zijn incompleet aangetroffen en waren niet 
determineerbaar.

Tabel 7.2 
Aantal en percentage scherven per aardewerk-
categorie van vindplaats 5.
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7.3 De middeleeuwen en nieuwe tijd – Michiel Goddijn

Vier vindplaatsen hebben aardewerk uit deze periodes opgeleverd 
(vindplaats 2, 4, 5 en 6). In totaal gaat het daarbij om 402 scherven. Het 
materiaal wordt hier kort per vindplaats besproken en er wordt getracht een 
datering van het materiaal te geven. 

Vindplaats 2

   Op vindplaats 2 zijn 27 scherven van middeleeuws aardewerk gevonden. 
Van deze scherven zijn er 13 afkomstig uit sporen en 14 gevonden bij de 
aanleg van het vlak. Zes scherven waren niet nader te dateren.
   Het aardewerk uit de sporen is in één geval zeer recent. In spoor 27.1
een scherf van industrieel vervaardigd witbakkend aardewerk gevonden, 
dat vermoedelijk na 1900 te dateren is. Een andere scherf, vermoedelijk 
afkomstig van een 16e-eeuwse beker of kan van steengoed is afkomstig uit 
spoor 2.09. Aangezien dit een crematiegraf uit de Romeinse tijd is, betreft 
het hier opspit. 
   Sporen die een duidelijk middeleeuwse oorsprong hebben zijn twee 
greppels uit put  7 (S7.01 en S7.06). In spoor 7.01 werd één scherf Elmpter 
aardewerk gevonden dat in de 12e of 13e eeuw te dateren is. In spoor 7.06 
bevonden zich 7 scherven Andenne aardewerk (datering tussen 1050 en 
1300) en 1 scherf Schinfeld-Brunssum aardewerk (datering tussen 1050 en 
1200).
   De scherven uit de afdekkende lagen die gevonden zijn bij de aanleg 
van het vlak omvatten voornamelijk scherven Andenne aardewerk (1050-
1350). Daarnaast is één scherf Pingsdorf aardewerk gevonden (900-1200)
en wat scherven witbakkend aardewerk (1500-1700). Het oudere materiaal 
concentreert zich in de putten 1 en 7.
Op basis van het aardewerk uit de twee greppels en afdekkende lagen 
is te stellen dat op vindplaats 2 sprake is van een randzone van een 
middeleeuwse nederzetting uit de 12e en 13e eeuw. Mogelijk kan deze 
geassocieerd worden met de oostelijker gelegen vindplaats 4.   

Vindplaats 4

   Het grootste complex middeleeuws aardewerk is afkomstig van vindplaats 
4. Hier zijn in totaal 341 scherven gevonden, waarvan 212 uit sporen en 129
bij de aanleg van het vlak uit de afdekkende lagen. 

Het materiaal uit de sporen is als volgt gedetermineerd

Spoor 41.1 (kuil). In totaal 12 scherven (vondstnummer 413), waaronder 
1 wandscherf Paffrath van een kogelpot (12e-13e eeuw), 3 wandscherven 
Schinfeld-Brunssum aardewerk (1050-1200) en 8 Andenne scherven (7 
wandscherven en 1 manchetrand). De manchetrand behoort tot een bolle 
pot (1100-1175). Eén van de Andenne scherven had een oranje baksel dat 
voorkomt na 1175. De rest van het Andenne aardewerk is te dateren tussen 
1050 en 1350.
Spoor 42.1 (greppel). In totaal 4 scherven (vondstnummer 426). Het gaat 
om 1 Andenne wandscherf (1050-1350), 1 randscherf Schinfeld-Brunssum 
(1050-1200), 1 wandscherf Pingsdorf (1000-1200) en 1 wandscherf proto-
steengoed (1200-1275).
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Spoor 42.2 (greppel). In totaal 12 scherven (vondstnummer 427), waaronder 
1 wandscherf Schinfeld-Brunssum (1050-1200), 10 wandscherven Andenne 
(1050-1350) en 1 randscherf van een Andenne tuitpot (1100-1175).

Spoor 42.08 (kuil) bevatte 1 fragment Andenne met oranje baksel dat te 
dateren is tussen 1175 en 1350.

Spoor 43.02 (kuil). In dit spoor bevonden zich 2 scherven onbekend 
aardewerk. Het materiaal lijkt qua baksel op Andenne, maar is versierd met 
groeven. Dit komt bij Andenne aardewerk niet voor (vondstnummer 435).

Spoor 43.03 (greppel). In totaal 28 scherven (vondstnummers 437, 441, 436 
en 439). Het gaat daarbij uitsluitend om Andenne aardewerk, namelijk 17
wandscherven (1050-1350), 1 lensbodem (1050-1350), 6 manchetranden van 
bolle potten (1100-1175) en 4 manchetranden met oor afkomstig van een 
tuitpot (1100-1175).

Spoor 43.06 (greppel). In totaal 103 scherven (vnr. 445 en 446). Dit spoor 
bevat 64 scherven roodbakkend aardewerk (53 wandscherven, 2 worstoren, 
4 randen en 5 bodemscherven), die afkomstig lijken te zijn van 2 groen 
geglazuurde grapes. De grapes dateren tussen het tweede kwart van de 15e

eeuw en de eerste helft van de 16e eeuw. Het spoor bevat verder 2 scherven 
steengoed uit het tweede kwart van de 15e eeuw. En 1 scherf Schinfeld-
Brunssum aardewerk, die gezien de datering van het overige materiaal 
als opspit moet worden beschouwd. Opvallend in dit opzicht is wel de 
aanwezigheid van 36 scherven van een kogelpot uit de 10e eeuw. Gezien 
de aanzienlijke hoeveelheid scherven van deze groep gaat het mogelijk 
om materiaal uit een spoor dat verstoord is geraakt bij het graven van de 
greppel.

Spoor 43.10 (greppel) bevat 2 wandscherven Andenne (vondstnummer 464). 
Een scherf heeft een oranje baksel, het spoor is hierdoor te dateren tussen 
1175 en 1350.

Spoor 43.11 (greppel) bevat 1 scherf Andenne (1050-1350) (vondstnummer 
465).

Spoor 44.2 (paalkuil) bevat 1 scherf Andenne (vondstnummer 513). Het gaat 
hierbij om een manchetrand  van een bolle pot (1175-1225).

Spoor 44.8 (paalkuil) bevat 1 wandscherf Andenne met een oranje baksel en 
is tussen 1175 en 1350 te dateren (vondstnummer 490).

Spoor 44.10 (paalkuil) bevat 1 wandscherf Andenne (1050-1350)
(vondstnummer 491).

Spoor 44.15 (kuil). In totaal 40 scherven (vondstnummers 494 en 495). Het 
gaat daarbij om 35 wandscherven Schinfeld-Brunssum aardewerk (1050-
1350), 2 lensbodems van Andenne aardewerk (1050-1350) en 3 wandscherven 
van Andenne aardewerk, waarvan 1 met een oranje baksel (1175-1350).
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Het materiaal dat afkomstig is uit de afdekkende lagen sluit volledig aan bij 
het aardewerk dat in de sporen gevonden is. Het materiaal omvat dezelfde 
soorten aardewerk, namelijk Andenne, Pingsdorf, Schinfeld-Brunssum, 
Elmpt, Paffrath en proto-steengoed. Enkele opvallende vormen uit de 
afdekkende lagen, die zeer handig zijn voor de datering zijn een kom van 
Elmpter aardewerk (12e-13e eeuw) en vier vormen van Andenne aardewerk: 
een tuitpot (1100-1175), twee bolle potten (1100-1175) en een kan met 
worstoor (1225-1300).
   Eén opvallend type aardewerk uit de afdekkende lagen wijkt af van het 
materiaal uit de sporen. Het gaat daarbij om steengoed met zoutglazuur en 
spaarzame engobe met een datering in de 14e eeuw.

   Op basis van het aardewerk kan gesteld worden dat op vindplaats 4 
een middeleeuwse nederzetting aanwezig is. Op basis van de aanwezige 
aardewerktypes en de kleine hoeveelheid (proto-)steengoed kan de 
vindplaats in de 12e en het begin van de 13e eeuw gedateerd worden. Hoewel 
het aardewerk over het algemeen ruim gedateerd is, is het niet onwaar-
schijnlijk dat de site niet eerder ontstaan is dan de tweede helft van de 
12e eeuw. De hardheid van de scherven is namelijk niet meegenomen in 
de analyse, waardoor alleen een globale datering gegeven kan worden. De 
scherven zijn echter over het algemeen vrij hard, waardoor een late datering 
in de 12e of 13e eeuw voor de hand ligt. 
   De scherven uit greppel S43.06 vormen een opmerkelijke uitbijter binnen 
het complex. Niet alleen bevonden zich in deze greppel scherven van 2 
grapes uit de 15e/16e eeuw, maar ook scherven van een kogelpot uit de 10e

eeuw. Uit deze periodes zouden eventueel meer sporen verwacht kunnen 
worden op deze vindplaats.

Vindplaats 5

   Op vindplaats 5 hebben 2 kuilen in totaal vier scherven middeleeuws 
aardewerk opgeleverd. Het gaat om respectievelijk S13.19, met daarin één 
scherf Schinfeld-Brunssum aardewerk (datering 1050-1200) en om S16.19
met daarin twee scherven Schinfeld-Brunssum aardewerk. Het aardewerk 
uit S16.19 is zeer hard en vrij donker van kleur en neigt sterk naar proto-
steengoed. De datering van deze kuil ligt daarom vermoedelijk aan het eind 
van de 12e eeuw.

Figuur 7.6. 
Aardewerk uit de late middeleeuwen van vin-
dplaats 4. Schaal 1:2.
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Vindplaats 6

   Op vindplaats 6 zijn 30 middeleeuwse scherven gevonden, waarvan 21
afkomstig uit één kuil (spoor 29.1). Uit de afdekkende lagen zijn 9 scherven 
afkomstig.
   Het aardewerk uit de kuil is zeer opvallend (vondstnummer 358). Het gaat 
om vier randscherven en 17 wandscherven van in ieder geval 2 individuen. 
Het materiaal is donkerbruin tot zwart van kleur en gemagerd met vrij 
grove kwarts. Wat vorm betreft lijkt het te gaan om kogelpotaardewerk. Het 
probleem daarbij is dat kogelpot aardewerk altijd handgevormd is en deze 
scherven gedraaid zijn. Het gaat dus om afwijkend aardewerk. Op basis van 
vorm en baksel is het aardewerk in de vroege middeleeuwen, wellicht de 
Karolingische periode te dateren. 
   Het aardewerk uit de afdekkende lagen betreft een fragment witbakkend 
aardewerk versierd met glazuur (15e-16e eeuw) en vijf scherven roodbakkend 
aardewerk met groen glazuur van een grape. Ook deze is in de 16e eeuw te 
plaatsen. De overige scherven waren niet te dateren. 

Figuur 7.7 
Aardewerk uit de vroege middeleeuwen van 
vindplaats 6. Schaal 1:2.
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8 Specialistisch onderzoek - Vuursteen en natuursteen      
Sebastiaan Knippenberg

8.1 Inleiding

In totaal zijn er tijdens het onderzoek 113 vuurstenen en 84 natuurstenen 
verzameld met een respectievelijk gewicht van 3,28 en 33,6 kg. Een groot 
aantal, 114 in totaal, is tijdens het machinaal verdiepen opgeraapt en komt 
uit een van de afdekkende bodemlagen. Een iets kleiner aantal, 82 in getal, 
is tijdens het couperen van een steekproef aan grondsporen met de hand 
verzameld. Al het materiaal is bestudeerd. Met de bestudering van het 
materiaal is getracht de volgende inhoudelijke vragen te beantwoorden:
• Wat is de aard van het materiaal?
• In welke periode kan het lithisch materiaal van de verschillende 

vindplaatsen gedateerd worden?
• Wat is de herkomst van het materiaal? 

Om deze vragen te beantwoorden zijn de stenen volgens een beschrijvende 
methode bestudeerd. Tijdens de bestudering van de artefacten zijn de 
volgende variabelen gecodeerd: (a) de steensoort, (b) het type artefact, (c) 
de compleetheid, (d) de grootteklasse, (e) de aanwezigheid en aard van 
gebruiks- en bewerkingssporen, (f) de aard van het uitgangsmateriaal en 
(g) eventuele sporen van verbranding of verhitting. Van al het bewerkt en 
gebruikt vuursteenmateriaal, zijn daarnaast de lengte, breedte en dikte 
bepaald, alsmede de aard en hoeveelheid cortex. Van het natuursteen zijn 
slechts in het geval van complete werktuigen de maten genomen.76 De 
identificatie van gebruikssporen gebeurde met het blote oog, aangevuld 
met waarnemingen met behulp van een handlens (vergroting 10x). Op 
basis hiervan is het werktuigtype bepaald. De macroscopisch onderzochte 
werktuigen zijn in een reeks werktuigtypen ingedeeld, op basis van de 
kenmerken zoals aangegeven in tabel 8.1.77

Het materiaal zal per vindplaats beschreven worden. Behoudens vindplaats 
3 heeft iedere vindplaats lithisch materiaal opgeleverd, weliswaar in sterk 
variërende hoeveelheden. Vindplaats 2 is het rijkst aan lithisch materiaal, bij 
de overige vindplaatsen gaat het slecht om enkele stenen, variërend van acht 
stukken uit vinplaats 1 en 15 stukken uit vindplaats 5. Naast dit materiaal 
zijn er enkele stenen artefacten van arealen afkomstig die niet tot een 
vindplaats gerekend zijn.

76  In geval van werktuigfragmenten zijn de maten genomen van die zijdes, die compleet zijn. 
77  Bij dit onderscheid dienen nog enkele opmerkingen geplaatst te worden. Het onderscheid 

tussen liggers (passieve) of lopers (actieve) werktuigen was vaak niet te maken op basis van 
het aanwezige werktuigfragment. In sommige gevallen bood eerder de vorm dan de aard 
van het gebruikte vlak aanknopingspunten voor de interpretatie van het werktuig, zoals bij 
enkele Napoleonshoeden (typische maalsteenliggers uit de ijzertijd).
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Werktuig type Kenmerken

Klopsteen Steen waarop putjes aanwezig zijn als gevolg van het kloppen tegen een hard voor-
werp

Klop/wrijfsteen Steen waarop afgevlakte putjes aanwezig zijn als gevolg van een kloppende en tege-
lijkertijd een wrijvende beweging

Maalsteen Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een malende bewe-
ging afgesleten is. Het gebruiksvlak is plat tot (licht) concaaf voor maalsteenliggers 
of plat tot licht convex voor lopers. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een 
slijpsteen doordat het nog enigszins ruw is als gevolg van bouchaderen of door de 
onregelmatige aard van de steen.

Slijpsteen (passief ) Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een slijpende werking 
is afgesleten. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een maalsteenvlak doordat het 
glad afgesleten is en soms uitgesleten groeven of uitgesleten brede banen bezit. 

Slijpblok Een slijpsteen met meerdere concave slijpvlakken*

Actieve slijpsteen 
(wetsteen)

Een in de hand gehouden slijpsteen, waarbij slijpvlakken convex zijn

Polijststeen Steen met een gepolijst vaak convex oppervlak, dat als gevolg van wrijvende bewe-
ging is ontstaan. Steen vertoont vaak evenwijdige krasjes

Wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarbij (een deel van) een convex oppervlak door 
een schurende beweging is afgesleten. 

8.2 Beschrijving per vindplaats 

Vindplaats 1

   Op vindplaats 1 zijn slechts twee stukken vuursteen en zes stukken steen 
aangetroffen (tabel 8.2). Bij het vuursteen gaat het om een afslag uit één 
van de bodemlagen en een kling uit kuil S12.4. Het meeste natuursteen is 
ook afkomstig uit deze kuil. Het gaat om vier keifragmenten zonder sporen 
van gebruik of bewerking. Drie van de vier bezitten sporen van verhitting. 
De andere twee natuurstenen zijn eveneens uit een kuil afkomstig (S12.2).
Ook in dit geval betreft het een onbewerkte kei en keifragment, waarvan het 
fragment verhit is geweest. 

Datering

Aangezien de kuil S12.4 op basis van aardewerk in de ijzertijd gedateerd is 
moet de kling in deze kuil vermoedelijk als opspit beschouwd worden. Het 
ander stuk vuursteen is niet nader te dateren dan prehistorisch.

Tabel 8.1. 
Werktuigtypen
* Kars 2000.
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Vindplaats 1

Lagen - - - - - - - - - - - - -

Afslag - - - - 1 - - - - - - - 1

Sporen - - - - - - - - - - - - -

Gebroken kei - - - - - - 1 2 - 2 - - 5

Kling - - - - 1 - - - - - - - 1

Natuurlijke hoekige steen - - - - - - - - - 1 - - 1

Totaal - - - - 2 - 1 2 - 3 - - 8

Tabel 8.2. 
Vindplaats 1. Aantal stenen artefacten per 
steensoort en per vondstcontext.
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Vindplaats 2

   Vindplaats 2 heeft verreweg het meeste lithisch materiaal opgeleverd 
(tabel 8.3). Binnen dit materiaal is een duidelijke tweedeling te maken 
tussen het vuursteen enerzijds en het natuursteen anderzijds. Het 
vuursteen is met name aangetroffen in de bodemlagen die over een 
verlande geul lopen. De natuurstenen daarentegen komen voor een groot 
deel uit enkele gecoupeerde grondsporen, die onderdeel vormen van de 
Romeinse nederzetting op deze vindplaats.
Vuursteen

   Verreweg het meeste vuursteen van deze vindplaats is afkomstig uit put 
3, gevolgd door put 1. De overige putten hebben slechts weinig tot geen 
vuursteen materiaal opgeleverd. Het materiaal is divers van aard, zowel wat 
betreft vuursteen variëteiten als wat betreft artefacten typen. 
   Een donkergrijsbruin vuursteentype heeft de overhand, daarnaast komen 
zwarte variëteiten ook veel voor. Lichtere vuurstenen zijn sporadischer 
aanwezig, waaronder enkele artefacten van grofkorrelige Valkenburg 
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Vindplaats 2

Lagen

Afslag - - - - 23 - - - - 1 - 24

Kling - - - - 8 - - - - - - 8

Geretoucheerde afslag - - - - 6 - - - - - - 6

Geretoucheerd blok - - - - 1 - - - - - - 1

Schrabber - - - - 4 - - - - - - 4

Boor - - - - 1 - - - - - - 1

Haffabrikaat spits? - - - - 1 - - - - - - 1

Spits - - - - 1 - - - - - - 1

Afslagkern - - - - 13 - - - - - - 13

Klingkern - - - - 2 - - - - - - 2

Brok (shatter) 4 - - - 1 - - - - - - 5

Potlid - - - - 1 - - - - - - 1

Klopsteen - - - - - - - - - - 1 1

Gebroken kei - - - - - - - 1 - - 2 3

Natuurlijke kei - - 5 1 4 - - 1 - 1 2 14

Sporen

Afslag - - - - 5 - - - - - - 5

Spits - - - - 1 - - - - - - 1

Geretoucheerde kling - - - - 1 - - - - - - 1

Afslagkern - - - - 2 1 - - - - - 3

Brok (shatter) 7 - - - 2 - - 1 - - - 10

Maalsteenfragment 3 - - - - - - - - - 1 4

Maalsteen loperfragment - - - - - - - 1 - - - 1

Maalsteen liggerfragment 1 - - - - - - - - - - 1

Slijpsteenfragment - - - - - - - 2 - - - 2

Gebroken kei - - 1 - - - 2 8 - 1 3 15

Natuurlijke kei (gerold) - - 2 - 7 - - - - 1 2 12

Totaal 15 - 8 1 84 1 2 14 - 4 11 140

Tabel 8.3. 
Vindplaats 2. Aantal stenen artefacten per 
steensoort en per vondstcontext.
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vuursteen. Kijken we specifiek naar de aanwezige cortex, dan kan gesteld 
worden dat het in vrijwel alle gevallen om een gerold materiaal gaat. Dit 
suggereert dat het materiaal afkomstig is van een secundaire herkomst en 
opgeraapt moet zijn waar dergelijk materiaal aan het oppervlak ligt. Binnen 
de typen cortex is echter wel enige variatie aanwezig. Een groot aantal bezit 
nog een dikke witte cortex rand en lijkt slechts weinig gerold te zijn. Bij een 
ander deel is veel meer mechanische verwering opgetreden. Dit materiaal 
bezit veel eigenschappen, die op een herkomst uit het terrasgrind duiden. 
   Het is niet goed aan te geven waar het materiaal precies is verzameld, 
waarschijnlijk is van dat van naburige plaatsen waar terrasgrind of eluviaal 
materiaal ontsloten wordt.

Binnen het artefactspectrum van vindplaats 2 hebben kernen en afslagen de 
overhand. Klingen en werktuigen komen echter ook veel voor. Opmerkelijk 
is dat een deel van het materiaal gepatineerd is en in sommige gevallen zelfs 
lichte mechanishe slijtage vertoont. Dit laatste materiaal is waarschijnlijk 
niet op de vindplaats zelf maar elders achtergelaten en via natuurlijke 
processen verplaatst en op de vindplaats terecht gekomen.
   Het diverse spectrum aan vuursteensoorten, patinering en mechanische 
verwering suggereren dat het materiaal waarschijnlijk de neerslag vormt van 
meerdere fases dan wel periodes van gebruik.
   Dit wordt ook ondersteund door het spectrum aan artefacten, dat bestaat 
uit verschillende types kernen, werktuigen en debitage. Binnen de groep 
kernen komen afslagkernen het meest voor (N=15), klingkernen zijn schaars 
(N=2). Een vergelijkbare onderlinge verhouding, waarbij klingen weliswaar 
beter vertegenwoordigd zijn, is ook aanwezig tussen afslagen enerzijds 
en klingen anderzijds. Beide tonen aan dat het materiaal in ieder geval de 
neerslag vormt van twee verschillende technologieën, de ene gericht op 
de vervaardiging van afslagen, de andere gericht op de vervaardiging van 
klingen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat niet alle afslagkernen 
exclusief aan een afslagtechnologie gekoppeld dienen te worden. Enkele, 
veelal de kleinere exemplaren zouden in een eerder stadium evengoed een 
klingkern kunnen zijn geweest. Dit neemt echter niet weg dat een groot 
deel van de afslagkernen een dermate grote omvang hebben dat ze zeker 
als klingkern gediend zouden kunnen hebben. Het feit dat dat niet geval 
is geweest vormt een duidelijke aanwijzing dat de afslagtechnologie een 
wezenlijk onderdeel vormde binnen het aangetroffen materiaal. 

   Binnen de groep afslagkernen is enige variatie aanwezig wat betreft de 
wijze van afbouw.Veel kernen laten een weinig specifieke wijze van afbouw 
zien, daaronder bevinden zich ook enkele kleine nauwelijks gereduceerde 
terraskeien. Daarnaast komt één bepaald type kern meerdere malen voor 
(fig. 8.1: vondstnr. 172.1). Bij dit type is de kern afgebouwd vanuit twee 
platforms, die haaks ten opzichte van elkaar staan. Volgens een vergelijkbare 
wijze is ook een van de twee klingkernen gereduceerd (fig. 8.1: vondstnr. 
170.1)

Het aandeel werktuigen onder het afgeslagen materiaal is klein.78 Naast 
enkele klingen, afslagen en een blok, die alle slechts één geretoucheerde 
rand bezitten, zijn er ook enkele formele werktuigtypen herkend. Onder 

78  Onder werktuigen zijn in dit geval alle geretoucheerde artefacten verstaan.
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dit materiaal bevinden zich een viertal schrabbers, een fragment van een 
boor, een spits en een mogelijk halffabrikaat spits. Een van de schrabbers 
is op een bijlafslag gemaakt (fig. 8.2: vondstnummer 217). Op de dorsale 
zijde is de zijkant van de bijl met gefacetteerd gesleten vlak, en de aanhef 
tot de snede duidelijk zichtbaar. Het betreft in dit geval een duidelijk 
later hergebruikt artefact. De afslag zelf is bruin gepatineerd terwijl de 
retouche vers is. Naast de schrabberrand bezit het werktuig ook een 
concaaf  -  lichtelijk notched -  randje met meer vlakke retouche. Naast 
dit werktuig is er nog een tweede afslag aanwezig die afkomstig is van 
een bijl. Deze is evenwel niet geretoucheerd. Verder is er nog een brede 
en lange eindschrabber herkend, met eveneens retouche langs de lange 
zijdes (fig. 8.2: 65). Onder de klingen bevindt zich een mediaal fragment 
met steilretouche langs beide lange zijdes, dat mogelijk ook van een lange 
eindschrabber afkomstig is. Tenslotte zijn er nog een schrabber op een 
kernvernieuwingstuk en een zijschrabber (fig. 8.2: 169.1) aangetroffen.
   De spits betreft een vrijwel symmetrische C-spits op een lange afslag. 
Beide lange zijdes zijn  steil geretoucheerd, alsmede de basis, die lichtelijk 
concaaf is (fig. 8.2: 172.2). Het exemplaar is vrijwel identiek aan een spits, 
aangetroffen in de laat-mesolithische vindplaats van Best-Oitschot.79 Ook in 
Reutem (Overijssel) zijn vergelijkbare spitstypen aan het licht gekomen.80

Naast deze spits, is er een spits-achtig geretoucheerd artefact afkomstig van 
deze vindplaats (fig. 8.2: 394.2). Het betreft een driehoekig stuk, dat langs 
twee randen is steil geretoucheerd. De derde rand is ook bewerkt, echter 
de negatieven zijn te groot om van een retouche te spreken. Wat vorm van 
de driehoek en retouchering betreft lijkt dit artefact enigszins op vroeg-
neolithische bandkeramische spitsen.81 Het huidige exemplaar is echter veel 
minder regelmatig geretoucheerd. Mogelijk dat het in dit geval dan ook gaat 
om een halffabrikaat.
   Het boorfragment is het puntige uiteinde van een bifaciaal geretoucheerd 
werktuig, met duidelijke afgesleten randen als gevolg van het herhaaldelijk 
gebruik als boor (fig. 8.2: 165).

79  Arts & Hoogland 1987: fig.8.9, p.184; zie ook Verhart & Arts 2005: fig.12.3, p.249.
80  Peeters & Niekus 2005: fig.22, p.227.
81  Modderman 1970.

Figuur 8.1 
Afslagkernen van vindplaats 2.
Schaal 1:2.
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Natuursteen

Het natuursteen vertegenwoordigt binnen vindplaats 2 de minderheid aan 
lithisch materiaal (N=56) (zie tabel 8.3). Verreweg het meeste natuursteen 
is in put 1 aangetroffen (N=45) en dan met name in enkele grondsporen 
(N=30). Putten 2, 4, 7, 36 en 41 hebben slechts kleine hoeveelheden 
natuursteen opgeleverd. 
   Net als bij de meeste andere vindplaatsen hebben onbewerkte en 
ongebruikte keien (N=26) en keifragmenten (N=18) de overhand. Het 
aandeel werktuigen is gering. In totaal zijn er negen stenen met sporen 
van gebruik aangetroffen. Daaronder bevinden zich twee fragmenten 
van vermoedelijke dezelfde zandstenen slijpsteen, die samen met een 
geretoucheerde kling uit een greppel (S1.1) komen; een rechthoekige 
zandstenen loper van een maalsteen eveneens uit een greppel (S36.1);
een klopsteen van kwartsiet uit een van de afdekkende lagen en een reeks 
maalsteenfragmenten van tefriet. Veel van het tefriet is afkomstig uit één 
kuil (S1.6), waaronder een groot fragment van een dikke schijf en enkele 
stukken met een duidelijk gebuikt maalvlak. 
   Het merendeel van het verzamelde materiaal betreft waarschijnlijk 
lokaal verzameld terrasgrind. Uitzondering hierop vormt het tefriet. Dit 
is afkomstig uit de streek Mayen in midden-Duitsland, waar het sinds 
de bronstijd gewonnen wordt als grondstof voor de vervaardiging van 
maalstenen. Vanaf de bronstijd en met name vanaf de ijzertijd wordt het 
wijd verspreid over Nederland in de vorm van maalstenen aangetroffen.82

Datering 

Ondanks het feit dat er slechts een klein aantal typologische dateerbare 
vuurstenen artefacten aanwezig zijn, die daarbij veelal ook nog eens ruimte 
laten voor een brede datering, zijn er toch wel enige uitspraken te doen over 
de datering van het aangetroffen materiaal. De aanwezigheid van een kling-
technologie plaatst een deel van het materiaal in het midden-neolithicum 

82  Joachim 1985; Van Heeringen 1985.

Figuur 8.2 
Vuurstenen werktuigen van vindplaats 2. 
Schrabbers (vondstnrs. 65, 169.1, 217), boor-
fragment (vondstnummer 165), C-spits (vond-
stnummer 172.2), Danubian spits? (vondstnr. 
394.2); afslagkern (vondstnr. 172.1) en kling-
kern (vondstnr. 170.1). Schaal 1:2.
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of ouder.83 Gezien de grote omvang van enkele klingen, lijkt in ieder geval 
een midden-neolithische datering sterk voor de hand te liggen. Een groot 
deel van het materiaal dat met een afslagtechnologie geassocieerd wordt past 
ook binnen een midden-neolithische traditie. Ook de bijlfragmenten sluiten 
bij deze datering aan hoewel de fragmenten te klein zijn om er zinnige 
typologische uitspraken over te doen. 
   Dit neemt niet weg dat zich onder het materiaal ook enkele artefacten 
bevinden die duiden op een andere datering. Ten eerste betreft het de C-
spits, die op typologische gronden in het laat-mesolithicum gedateerd moet 
worden. Het vrijwel identieke artefact uit de laat-mesolithische vindplaats 
van Best-Oirschot vormt hiervoor een goede onderbouwing.84 Voor het 
overig is er weinig materiaal dat bij deze datering aansluit.
   Naast deze vroege datering kan het niet helemaal uitgesloten worden dat 
een klein deel van het materiaal later dan het midden-Neolithicum dateert. 
Onder het materiaal bevinden zich enkele kernen, die goed passen binnen 
de opportunistische wijze van reductie die vanaf het laat-neolithicum zijn 
ingang vindt en met name in de bronstijd werd gebezigd.85

   Wat betreft het natuursteen zijn de daterende elementen minder sterk 
aanwezig. Het was op basis van de vondstcontext al duidelijk dat het meeste 
natuursteen niet met het vuursteen geassocieerd dient te worden. Dit 
suggereert dan ook een andere periode van gebruik. Het meeste natuursteen 
is uit grondsporen afkomstig die tot de Romeinse fase van gebruik van deze 
vindplaats behoren.

Vindplaats 3

   Slechts één van de Romeinse crematiegraven, die tot vindplaats 3 te 
rekenen zijn heeft steenmateriaal opgeleverd. Het gaat daarbij om graf 
2 (S2.9), waarin 4 stenen artefacten aangetroffen zijn. Één van deze is 
vermoedelijk als grafgift te interpreteren, namelijk een wetsteen van 
kwartsitische zandsteen. De wetsteen is waarschijnlijk te associeren met een 
groot ijzeren mes dat ook in dit graf aangetroffen is. 
   Bij de overige stenen uit dit graf gaat het om drie fragmenten leisteen, die 
zijn aangetroffen in de bovenste, sterk verrommelde vulling van het graf. 
Mogelijk gaat het dus om opspit. Eén van de fragmenten heeft men getracht 
doormidden te zagen, er loopt een groef door het midden. 
   Het gebruik van leisteen doet zijn intrede ten tijde van de Romeinen 
als het als bouwmateriaal in stenen constructies wordt gebruikt. Vanaf 
de Middeleeuwen heeft het veelvuldig als dakbedekking gediend. 
Herkomstgebieden liggen onder andere in de Ardennen en de Eifel.86

Vindplaats 4

   Binnen vindplaats 4 zijn slecht 14 stenen aangetroffen (tabel 8.4). Het 
merendeel van het materiaal bestaat uit vuursteen (N=11). Zandsteen, 
tefriet en kwartsiet zijn ieder met één artefact vertegenwoordigd en 
complementeren het geheel. 
   Op één geretoucheerde vuurstenen afslag uit greppel S43.10 na, 
komt al het materiaal uit de afdekkende lagen. Daarbinnen vallen drie 
geretoucheerde afslagen op. Eén van deze betreft een grote schrabber. 

83  Deeben et al 2005.
84  Arts & Hoogland 1987: fig.8.9, p.184; zie ook Verhart & Arts 2005: fig.12.3, p.249.
85  Van Gijn & Niekus 2001; Peeters 2001a,b.
86  Kars 2000.
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Daarnaast bevindt zich ook incompleet boortje op een afslag, waarvan 
de punt is afgebroken in het complex. Het laatste stuk is een mogelijk 
halffabrikaat spits. Het geheel wordt gecomplementeerd door twee 
multipolaire afslagkernen, vier afslagen en een brokje. 
   Het natuursteen bestaat uit een brokje tefriet, een wetsteenfragment 
van een fijne groene zandsteen en een mogelijk tegelfragment van 
kwartsiet. Het brokje tefriet is waarschijnlijk van een maalsteen afkomstig. 
Het is echter niet te zeggen of het om een maalsteenschijf of een ander 
type maalsteen gaat. Het wetsteenfragment is afkomstig van een platte 
langwerpige kei, die op beide platte zijdes gebruikt is. Langs een van de 
lange zijdes vertoont het fragment een klein negatief en enkele klopbescha-
digingen.

Datering 

   Onder het vuursteen bevindt zich ontegenzeggelijk prehistorisch 
materiaal. Het kleine aantal bemoeilijkt echter een goede duiding van dit 
materiaal.
   De aanwezigheid van het brokje tefriet, de wetsteen en het tegelfragment 
sluiten goed aan bij de middeleeuwse datering die voor deze vindplaats 
geldt. Hoewel tefriet evengoed ook in de late prehistorie of Romeinse tijd 
kan dateren en een Romeinse datering voor de wetsteen ook mogelijk is, 
zijn er echter geen verdere aanwijzingen aangetroffen die op een dergelijk 
mogelijk oudere datering wijzen.

Vindplaats 5

   Ook het aantal verzamelde stenen binnen vindplaats 5 is klein te noemen, 
16 in totaal (tabel 8.5). Hiervan bestaat de helft uit vuursteen en de andere 
helft uit verschillende typen natuursteen, zoals tufsteen, tefriet, zandsteen, 
conglomeraat, kwartsitische zandsteen en kwartsiet. Het aangetroffen 
vuursteen komt zowel uit de bodemlagen als uit enkele grondsporen. Onder 
de eerste groep bevinden zich drie afslagen, waarvan één met stijlretouche, 
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Vindplaats 4

Lagen

Afslag - - - - 5 - - - - - - - 5

Afslagkern - - - - 2 - - - - - - - 2

Geretoucheerde afslag - - - - 2 - - - - - - - 2

Brok (shatter) 1 - - - 1 - - - - - - - 2

Wetsteen fragment - - - - - - - 1 - - - - 1

Mogelijk tegelfragment - - - - - - - - - - 1 - 1

Sporen

Geretoucheerde afslag - - - - 1 - - - - - - - 1

Totaal 1 - - - 11 - - 1 - - 1 - 14

Tabel 8.4. 
Vindplaats 4. Aantal stenen artefacten per 
steensoort en per vondstcontext.
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en een brokje. De stijlgeretoucheerde afslag is lichtelijk concaaf. Het 
materiaal uit de grondsporen bestaat uit twee natuurlijke keien, een afslag 
en een brokje.
   Binnen de groep natuurstenen artefacten springt één stuk eruit. Het 
betreft een enorm Römer tufstenen bouwblok. Het is aangetroffen in de 
bovenste vulling van een middeleeuwse kuil (S19.16). Het gaat om het 
middengedeelte van een veel groter dik rechthoekig stuk. Eén van de platte 
zijdes is compleet vlak, met daarin een rond gat en een dunne groef. De 
andere zijde, waarschijnlijk de bovenkant, bezit een opstaande rand, die 
een hoekige kant en een meer afgeronde kant bezit. Aan de hoekige kant, 
het centrale deel van het blok, is de steen het dikst (11,5 cm). In dit gedeelte 
lopen evenwijdige ondiepe groeven, vermoedelijk nog een overblijfsel van 
het vervaardigingproces. Aan de kant van het geronde gedeelte bedraagt de 
dikte slechts 7,2 cm en is er een aanzet tot de zijkant van het blok aanwezig. 
Deze zijkant is evenwel nergens volledig bewaard gebleven. Vermoedelijk 
heeft dit grote blok onderdeel uitgemaakt van een stenen grafmonument.87

87  Mond. mededeling Gilbert Soeters, Maastricht. Vergelijk ook Panhuysen 1996.

Figuur 8.3 
Fragment van een tufstenen bouwblok.
Schaal 1:4.
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   Buiten dit bouwblok zijn alleen enkele ondefinieerbare brokken tefriet 
uit een natuurlijk spoor (S17.23) en een wrijfsteenfragment van zandsteen 
(laag S15.5020) het vermelden waard. Het overige materiaal bestaat uit 
keien of keifragmenten, zonder sporen van bewerking of gebruik. Bij het 
tegelfragment gaat het om een fragment, dat oorspronkelijk aan een kei 
heeft toebehoord en tot een platte vierkante tegel is bewerkt.
   Binnen dit materiaal vertegenwoordigen alleen het tufsteen en tefriet geen 
lokale steensoorten. Net als het tefriet is ook het tufsteen afkomstig uit het 
Duitse Eifelgebergte. 

Datering

   Op basis van de aardewerkvondsten is deze vindplaats in de ijzertijd, 
Romeinse tijd en middeleeuwen gedateerd. Het aangetroffen natuursteen, 
in het bijzonder het tufstenen bouwblok ondersteunt deze datering. Het 
vuursteen, echter, is waarschijnlijk ouder. Hoe oud is bij gebrek aan 
typologische artefacten echter niet goed vast te stellen.

Vindplaats 6

Met een aantal van slechts negen stenen heeft vindplaats 6 zeer weinig 
steenmateriaal opgeleverd (tabel 8.6). Vuursteen en zandsteen zijn 
met drie exemplaren het best vertegenwoordigd. Van conglomeraat, 
kwartsitische zandsteen en kwartsiet is slechts één stuk aangetroffen. 
Onder het vuursteen is een steker op een proximaal klingfragment het 
vermelden waard evenals een zeer grote afslag van Valkenburg vuursteen. 
Beide zijn afkomstig uit één van de bodemlagen (S31.5010). Onder het 
natuursteen bezit slechts een kwartsitische zandstenen fragment mogelijke 
gebruikssporen, namelijk slijpsporen. De kleine omvang van het fragment 
bemoeilijkt echter een goede duiding. De overige natuurstenen bestaan uit 
één kei, drie keifragmenten en één brok.
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Vinplaats 5

Lagen

Afslag - - - - 2 - - - - - - - 2

Geretoucheerde afslag - - - - 1 - - - - - - - 1

Brok (shatter) - - - - 1 - - - - - - - 1

Wrijfsteen fragment - - - - - - - 1 - - - - 1

Gebroken kei - - - - - - - - - 1 - - 1

Sporen

Afslag - - - - 1 - - - - - - - 1

Brok (shatter) 2 - - - 1 - - - - - - - 3

Bouwsteen fragment - 1 - - - - - - - - - - 1

Gebroken kei - - - - - - - - 1 1 1 - 3

Natuurlijke kei - - - - 2 - - - - - - - 2

Totaal 2 1 - - 8 - - 1 1 2 1 - 16

Tabel 8.5. 
Vindplaats 5. Aantal stenen artefacten per 
steensoort en per vondstcontext.
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Datering

Buiten het feit dat het klingfragment midden-neolithisch of ouder is en 
dit mogelijk ook voor de afslag van Valkenburg vuursteen geldt, heeft deze 
vindplaats geen dateerbaar materiaal opgeleverd. Aangezien beide stukken 
uit de afdekkende bodemlagen komen betreft het waarschijnlijk incidenteel 
achtergelaten materiaal. De datering in de ijzertijd en vroege middeleeuwen, 
die op basis van het aangetroffen aardewerk is bepaald, wordt niet 
tegengesproken door het steenmateriaal van deze vindplaats.

Buiten vindplaats

   Er is slechts een klein aantal stenen afkomstig uit de putten, die niet tot 
een van de vindplaatsen gerekend zijn. Het gaat in totaal om vijf vuurstenen 
en één brok tefriet, die zijn aangetroffen in de putten 8, 9, 28 en 45 (tabel 
8.7). De stukken zijn in de afdekkende bodemlagen tijdens het machinaal 
verdiepen aangetroffen. Onder het vuursteen bevindt zich één “oud artefact” 
aangetroffen in put 8. Bij het overige materiaal gaat het om echte artefacten. 
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Vindplaats 6

Lagen

Afslag - - - - 1 - - - - - - - 1

Kling - - - - 1 - - - - - - - 1

Natuurlijke kei - - - - - - - - - - 1 - 1

Sporen

Afslag - - - - 1 - - - - - - - 1

Brok (shatter) - - - - - - - - 1 - - - 1

Mogelijk slijpsteen fragm. - - - - - - - - - 1 - - 1

Gebroken kei - - - - - - - 3 - - - - 3

Totaal - - - - 3 - - 3 1 1 1 - 9

Tabel 8.6. 
Vindplaats 6. Aantal stenen artefacten per 
steensoort en per vondstcontext.
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Buiten vindplaats

Lagen

Afslag - - - - 2 - - - - - - - 2

Kling - - - - 1 - - - - - - - 1

Geretoucheerde afslag - - - - 1 - - - - - - - 1

Brok (shatter) 1 - - - - - - - - - - - 1

Natuurlijke kei (gerold) - - - - - - - - - - - - 1

Totaal 1 - - - 5 - - - - - - - 6

Tabel 8.7. 
Buiten vindplaats. Aantal stenen artefacten 
per steensoort en per vondstcontext.
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Het oude artefact betreft een sterk gerold afslagkeitje, dat via natuurlijk 
transport van elders moet zijn aangevoerd. Onder de overige stukken 
zijn twee afslagen (putten 9 en 45), een klingfragment (put 28) en een 
geretoucheerde afslag (put 9) herkend

8.3 Beschouwing en conclusies

   Het Inventariserend Archeologisch Onderzoek heeft een aardig complex 
steen en vuursteen opgeleverd. Het materiaal afkomstig van vindplaats 
2 springt er duidelijk uit. Dit geldt met name voor het vuursteen en in 
mindere mate voor het natuursteen. De aangetroffen vuurstenen binnen 
deze vindplaats laten een divers beeld zien. Een eenduidige datering is er 
dan ook voor dit materiaal niet te geven. Er kan echter wel met zekerheid 
gesteld worden dat het zowel om midden-neolithisch als laat-mesolithisch 
materiaal gaat. Een eventuele vroeg -neolithische datering is niet uit te 
sluiten. Tevens dient de mogelijkheid open gehouden te worden dat ook 
materiaal uit latere periodes in kleine aantallen aanwezig is. 
   Helaas kan door de wijze van verzamelen in het veld maar een beperkt 
beeld gegeven worden van hoe het vuursteencomplex geduid moet worden. 
De aanwezigheid van afslagen, kernen en shatter  toont aan dat vuursteen 
binnen dit areaal werd bewerkt. Kleine artefacten, zoals allerhande spitsen 
zullen echter gemist zijn bij het verzamelen. 
   Het meeste natuursteen van vindplaats 2 dient met de sporen uit de 
Romeinse tijd geassocieerd te worden. In hoeverre het materiaal aan een 
vroegere prehistorische datering te koppelen is, blijft moeilijk te bepalen. Er 
zijn daarvoor geen duidelijke aanwijzingen. 

De hoeveelheden vuursteen en natuursteen uit de andere vindplaatsen 
zijn gering te noemen. In grote lijnen komt de datering van dit materiaal 
overeen met de datering die is verkregen op basis van het aardewerk. 
Echter, in sporadisch gevallen is er ook materiaal – en dan in het bijzonder 
vuursteen – uit een andere periode aangetroffen. Gezien de geringe 
hoeveelheid van dit materiaal blijft het moeilijk dit goed te duiden. In veel 
gevallen gaat het om geïsoleerde vondsten.   
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9 Specialistisch onderzoek – Het menselijke botmateriaal                  
-  Steffen Baetsen 

9.1 Inleiding

In 2008 is door de Archol BV een verkennend archeologisch onderzoek 
door middel van proefsleuven (IVO) uitgevoerd in het plangebied 
A2 Passage, locatie kruisdonk te Maastricht. Tijdens het onderzoek 
zijn antropogeen veroorzaakte bodemveranderingen waargenomen 
en is verbrand bot aangetroffen in sporen die geïnterpreteerd zijn als 
crematiegraven (vindplaats 3). Op basis van de typologische kenmerken van 
het aardewerk afkomstig uit de graven kunnen deze gedateerd worden in de 
Romeinse tijd.88

   Archol BV heeft de verbrande botfragmenten ter determinatie en 
analyse aangeboden aan de auteur van dit hoofdstuk, materiaalspecialist 
van het Archeologisch Centrum Vrije Universiteit/Hendrik Brunsting 
Stichting (ACVU/HBS). Het betreft een fysisch-antropologische 
determinatie en analyse van de menselijke botfragmenten uit vier, mogelijk 
vijf crematiegraven. De doelstelling van het fysisch-antropologische 
onderzoek is om bij te dragen aan de beantwoording op de vragen zoals 
die geformuleerd staan in het Programma van Eisen (PvE).89 Daarnaast 
kunnen voor dit specialistische deelonderzoek de volgende vragen worden 
geformuleerd:

o Om hoeveel graven gaat het precies?
o Om hoeveel individuen gaat het?
o Wat zijn de demografische kenmerken van de begraven personen?
o Valt met het onderzochte deel van het grafveld een schatting te 

maken van de omvang van het gehele grafveld of de omvang van de 
bijbehorende populatie?

In de onderstaande paragraaf worden de methoden en technieken 
besproken toegepast bij fysisch-antropologisch onderzoek van verbrande 
menselijke botfragmenten. In de derde paragraaf komen de resultaten 
van het fysisch-antropologische onderzoek aan bod zoals de hoeveelheid 
en kenmerken van de botfragmenten en de geslacht- en leeftijdbepa-
lingen. Daarnaast wordt in deze paragraaf met een korte discussie de 
demografische aspecten van de resultaten besproken. Het rapport wordt 
in de laatste paragraaf besloten met enige conclusies en antwoorden 
op de onderzoeksvragen. Ten slotte wordt een aanbeveling gedaan en 
verantwoording gegeven met betrekking tot het soort onderzoek. 

9.2 Methoden en technieken

Binnen het geheel aan gebruiken om de veranderde verhouding van een 
overleden individu en zijn omgeving te benadrukken of formaliseren 
zijn het cremeren of inhumeren twee mogelijkheden. Het gebruik om de 
overledene te verbranden komt al voor sinds het Mesolithicum en is vooral 
in de Noordwest-Europese IJzertijd en Romeinse tijd een gebruikelijke 
manier om de overledene te behandelen. In de beschrijving van deze 
behandeling wordt gebruik gemaakt van kenmerken zoals graftype, gewicht, 

88  Zie hoofdstuk 6.4 voor een discussie over de datering van de graven.
89  Geraeds 2008.
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fragmentatie, verbrandingsgraad en de aan- of afwezigheid van skelet-
onderdelen.90 De fysieke kenmerken van een overleden persoon worden 
voor zowel verbrande als niet verbrande botfragmenten beschreven met 
behulp van geslacht, leeftijd, gebitstatus, lichaamslengte en botveranderin-
gen als gevolg van ziekten of anatomische variaties. Omdat het verbrande 
bot gekenmerkt wordt door gefragmenteerde, vervormde en incomplete 
skeletresten is het belangrijk rekening te houden met de (on)mogelijkheden 
en beperkingen van crematierestenonderzoek.
   In fysisch-antropologische onderzoeken wordt vaak gesproken over 
crematie, crematieresten of verbrand menselijk bot. Het gaat daarbij echter 
niet altijd om dezelfde eenheid die beschreven wordt. In dit onderzoek zijn 
definities gebruikt zoals die door McKinley zijn beschreven.91 Met de term 
crematie wordt hier het proces van verbranding van het overleden individu 
aangeduid. Het gaat in feite dus niet om de verbrande (bot)resten zelf of de 
depositie daarvan. Het cremeren kan ook worden beschreven met de term 
lijkverbranding en is slechts één onderdeel van het geheel aan processen bij 
de behandeling van een overleden persoon. Na de depositie van de brand-
stapelresten kan de inhoud van een (crematie)graf dus bestaan uit verbrand 
menselijk bot en andere materialen. Daarnaast kunnen de crematieresten 
in situ achterblijven zonder behandeling of worden behandeld op de plaats 
van verbranding.92 Daaruit valt af te leiden dat niet alleen het verbrande 
menselijke bot, maar bijvoorbeeld ook op de brandstapel aanwezig 
dierlijk bot, aardewerk, mantelspelden, gespen, spelden, glas of hout als 
crematieresten kunnen worden beschouwd.
   Veel onderzoek van verbrande menselijke botresten binnen Nederland 
heeft plaatsgevonden in het Maas-Demer-Scheldegebied en langs de Limes 
en zijn onderzocht door dr. E. Smits.93 Om de vergelijkbaarheid van de 
onderzoeksresultaten door verschillende onderzoekers enigszins te kunnen 
garanderen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de methodieken 
toegepast door Smits.94 Voor de duidelijkheid worden hieronder de fysisch-
antropologische methoden en technieken besproken. 

9.2.1 Gewicht

   De verbrande menselijke botfragmenten worden als geheel gewogen, 
dus inclusief de kleinste fragmenten, gruis en poeder, maar zonder andere 
materialen zoals dierlijke botresten, houtskool of aardewerk fragmenten. 
Na verdeling van de botfragmenten groter dan één centimeter over de 
verschillende inventarisatiecategorieën (skeletonderdelen) wordt ook per 
categorie het gewicht genoteerd.

9.2.2 Fragmentatie

   De fragmentatie van de verbrande botten kent verschillende oorzaken. 
Voorbeelden hiervan zijn de verbrandingstemperatuur, het verzamelen van 
de resten in een urn en processen van post-depositionele aard.
   De classificatie van de fragmentatie gebeurt in op grootte gebaseerde 
klassen. Een gebruikelijke indeling is het scheiden van de verbrande 
botten in fragmenten groter dan 10 mm en een residu kleiner dan 10 mm, 

90  Smits 2006, 7-8.
91  McKinley, 2004. 9-13.
92  McKinley, 2004. 9-10.
93  Zie Smits/Hiddink 2003, 143-167; Smits/Hiddink 2006, 21-51; Smits 2006.
94  Smits 2006, 7-32.
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maar groter dan 1 mm.95 Van dit residu wordt, na controle op duidelijk 
herkenbare onderdelen, alleen het gewicht genoteerd. Hierbij moet het 
gewicht van andere materialen dan het menselijke bot geschat worden en 
van het totaal worden afgetrokken.96 De grotere fragmenten worden gesplitst 
naar anatomisch onderdeel van het skelet. Per anatomisch onderdeel 
wordt het grootste fragment opgemeten met een schuifmaat; deze maat is 
bepalend voor de toewijzing in een fragmentatieklasse. Het opmeten van 
soms honderden fragmenten per onderdeel, om een gemiddelde te kunnen 
berekenen, is te arbeidsintensief.97 Daarbij dient rekening gehouden te 
worden dat het gaat om de ‘post-excavation’ fragmentgrootte en niet om de 
afmetingen tijdens de depositie van het materiaal.98

   In tabel 9.1 staan de vijf klassen die gebruikt worden ter beschrijving van 
de fragmentgrootte. De fragmenten kleiner dan 1.5 cm worden als zeer klein 
beschreven, de fragmenten groter dan 4,6 cm als zeer groot.99

9.2.3 Verbrandingsgraad

   De classificatie van de verbrandingsgraad is gebaseerd op verschillen in 
de kleur van het botoppervlak. Deze kleur is onder meer afhankelijk van 
de hoogte van de temperatuur tijdens het verbrandingsproces, en ook van 
de duur van dit proces. Daarnaast zijn ook de omstandigheden van het 
bot voor verbranding van invloed. Daarbij kan gedacht worden aan een 
wisselend vetgehalte, vochtigheid, de aan- of afwezigheid van bloed en de 
porositeit van het beenmerg.100 Verschillen in deze omstandigheden kunnen 
resulteren in verschillen in de kleur van de botfragmenten. Ter classificatie 
van de kleuren bestaan verscheidene modellen. In de Verenigde Staten 
wordt vooral gebruik gemaakt van de Munsell Soil color charts en het CIELAB 

color system.101 Een kleur- en temperatuur indeling die gebruikelijk is in de 

95  Er bestaan verschillende methoden om het verbrande menselijke bot te zeven, te sorteren 
en de fragmentatie te meten. McKinley suggereert een onderverdeling door het zeven met 
maaswijdtes van 10, 5 en 2mm; van den Bos en Maat stellen maaswijdtes van 10, 3 en 1mm
voor om zodoende een intactheidsratio te kunnen berekenen (McKinley 2006, 10; Bos/Maat 
2002, 3). Omdat het uiteindelijk gaat om de fragmentgrootte na jaren van depositie in de 
bodem, opgraving, berging, wassen en zeven zegt een intactheidsratio of fragmentatiegraad 
misschien wel meer over deze post-depositionele processen zoals McKinley zelf in een eerder 
stadium ook beweerd (McKinley 1994, 339-340).

96  McKinley, 2004. 10.
97  Smits, 2006. 12.
98  McKinley,1994, 342.
99  Wahl, 1982. 29-31. Smits, 2006. 12.
100  Devlin/Herrmann 2008, 110-111, 126.
101  Devlin/Herrmann 2008, 111-113.

categorie beschrijving centimeters

1 zeer klein < - 1,5

2 klein 1,6 - 2,5

3 middel 2,6 - 3,5

4 groot 3,6-4,5

5 zeer groot 4,6- >

Tabel 9.1 
De grootste fragmentafmeting in cm van 
crematieresten.

Verbrandingsgraad Kleur Temperatuur in graden celsius Definitie

0 lichtbruin  - onverbrand

1 donkerbruin < - 275 zeer slecht verbrand

2 zwart 275 - 450 slecht verbrand

3 grijs 450 - 650 middelmatig verbrand

4 krijtwit 650 - 800 goed verbrand

5 oudwit 800 - > zeer goed verbrand

Tabel 9.2 
De fasering van de verbrandingsgraad.
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West-Europese regio is die van Wahl en Holck.102 In tabel 9.2 staan de door 
hun voorgestelde zes fasen ter beschrijving van de verbrandingsgraad.

9.2.4 Inventarisatie

   Om zicht te krijgen op de compleetheid van een skelet en of alle skele-
tonderdelen wel aanwezig zijn, worden de grotere, herkenbare verbrande 
botfragmenten verdeeld over vijf inventarisatiecategorieën. Dit zijn 
neurocranium (hersenschedel), viscerocranium (aangezichtsschedel), axiaal

(romp; schouder, wervels, ribben, bekken), diafysen (botschachten armen en 
benen) en de epifysen (gewrichtsuiteinden armen en benen).103 Daarnaast 
bestaat er een categorie niet-determineerbaar. Een inventarisatie van de 
aanwezige lichaamsdelen kan informatie opleveren over de selectie van 
skeletonderdelen, conserveringsverschillen en is van belang voor de deter-
minatiemogelijkheden ter bepaling van het geslacht en de skeletleeftijd bij 
overlijden.104

9.2.5 Geslachts- en leeftijdsbepaling

   Voor zowel verbrand als niet verbrand bot wordt ter bepaling van het 
geslacht gebruik gemaakt van morfologische kenmerken van het bekken 
(pelvis) en de schedel (cranium) beschreven volgens Acsádi/Nemeskéri 
en de Workshop of European Anthropologists (WEA).105 Hierbij worden 
morfologische kenmerken aan het bekken en de schedel gescoord op 
een schaal van -2 (zeer vrouwelijk) tot +2 (zeer mannelijk). Wanneer de 
totaalscores van de kenmerken tussen de -0.75 tot -0.5 en + 0.5 tot +0.75 
bedragen, of wanneer slechts een enkel kenmerk beoordeeld kan worden, 
moeten deze worden beschouwd als ‘waarschijnlijk’ vrouw (vrouw?) of 
‘waarschijnlijk’ man (man?). Een totaalscore tussen -0.5 en + 0.5 dienen 
als mogelijk (man?? of vrouw??) te worden beoordeeld.106 In het geval van 
verbrand bot wordt ook gebruik gemaakt van de robuustheid van sommige 
botonderdelen, deze kan een indicatie zijn voor het geslacht. Bijvoorbeeld de 
gedeelten op het bot waar zich spieraanhechtingen bevinden. Deze kunnen 
een graciel (vrouwelijk) of robuust (mannelijk) voorkomen hebben.
Voor de beoordeling van de leeftijd worden verschillende methoden gebruikt 
om tot een indicatie te komen. De leeftijd van niet-volwassen personen 
is gebaseerd op de ontwikkeling van het wissel- en permanente gebit, 
verbening (ossificatie) van het axiale skelet (bekken, wervelkolom en delen 
van de schedel), lengtegroei van de beenschachten met of zonder gewrichts-
uiteinden en de sluiting van gewrichtsuiteinden.107

   Voor volwassen individuen wordt bij voorkeur de skeletleeftijd bij 
overlijden berekend met behulp van verandering van de articulerende 
oppervlakken aan beide schaambeenderen (facies symphysialis os pubis), de 
mate van porositeit in het proximale gewrichtsuiteinde van de opperarm 
en het dijbeen, en de schedelnaadvergroeiing aan de binnenzijde van de 
schedel (endocraniale sutuurobliteratie). Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
standaarden volgens Nemeskéri/Harsányi/Ascádi, Ascádi/Nemeskéri, 

102  Wahl 1982, 28-29; Holck 1986, 131-133.
103  Smits/Hiddink 2003, 144.
104  Smits 2006, 13.
105  Acsádi/Nemeskéri 1970; Workshop of European Anthropologists 1980.
106  Brinkkemper et al. 1998, §4.4.10.3.
107  Rauber-Kopsch 1914; Maresh 1955; Workshop of European Anthropologists 1980; Brothwell 

1981; Ubelaker 1989; Scheuer/Black 2000. 
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Sjøvold, en de W.E.A.108 Een tweede manier bestaat uit een beoordeling 
van het uiteinde van de vierde rib (costa) aan de borstbeenzijde.109 Wanneer 
deze kenmerken afwezig zijn, of niet eenduidig beoordeelbaar, bestaat 
de mogelijkheid om met behulp van veranderingen in het oorvormige 
(auriculaire) gewrichtsvlak tussen bekken en heiligbeen (sacrum) de 
skeletleeftijd te schatten.110

   Bij deze leeftijdsgebonden botveranderingen zal de nauwkeurigheid 
toenemen naarmate meer kenmerken beoordeeld kunnen worden. Bij 
crematies is door de fragmentatie en onvolledigheid van het materiaal 
meestal alleen maar een grove leeftijdschatting mogelijk gebaseerd op 
één kenmerk. De meest kwetsbare delen aan bijvoorbeeld het bekken, de 
gewricht- en ribuiteinden zijn vaak afwezig of zo sterk gefragmenteerd dat 
een betrouwbare determinatie niet mogelijk is. Omdat tussen de meeste 
crematieresten wel vaak schedeldakfragmenten worden aangetroffen, wordt 
de schedelnaadvergroeiing aan de buitenkant van die fragmenten gebruikt 
om een grove leeftijdschatting te geven.111

9.2.6 botveranderingen veroorzaakt door ziekten, ongevallen of anatomische 

variatie 

   Al het verbrande menselijke botmateriaal wordt onderzocht op 
veranderingen van het bot als gevolg van ziekten, ongevallen of anatomische 
varianten. Voor de classificatie van de botveranderingen is gebruik gemaakt 
van voorbeelden en beschrijvingen zoals opgesteld door Aufderheide/
Rodriguez-Martin, Mann/Hunt, en Ortner.112 Criteria voor de classificatie 
van botveranderingen in de gewrichten zijn ontleend aan Rogers/Waldron/
Dieppe/Watt en Rogers/Waldron.113

9.3 Resultaten en discussie

9.3.1 Een inventarisatie van het verbrande menselijke bot uit de crematiegraven

   In tabel 9.3 wordt een overzicht gegeven van alle vondstnummers met 
verbrande botfragmenten die ter determinatie zijn aangeboden. Het gaat 
om achttien vondstnummers uit vijf sporen die zijn onderzocht. Over 
het verbrande botmateriaal uit één spoor (spoor 07.04) is geen duidelijke 
uitspraak mogelijk of het om menselijk of dierlijk bot gaat. Er lijken 
verbrande menselijke botfragmenten aanwezig te zijn maar de determinatie 
is niet zeker omdat er geen duidelijke kenmerken zichtbaar zijn. 
   De overige vier sporen representeren in totaal vier graven (graf 1 (spoor 
2.07), graf 2 (2.09), graf 3 (37.01) en graf 4 (43.08) ). Het verbrande bot uit 
de graven bestaat met zekerheid voor het grootste deel uit menselijk bot 
maar in alle graven zijn ook zeker dierlijke botfragmenten aangetroffen.114

   Het graftype lijkt in drie gevallen (graf 1, 2 en 3) van het type Knochennester

of beenderpakgraf waarbij de uitgezochte verbrande botfragmenten samen 
met onverbrande grafgiften in een kuil zijn bijgezet.115 In het vierde geval 
(graf 4) zijn de verbrande botfragmenten in een aardewerken container 
108  Nemeskéri/Harsányi/Ascádi 1960; Ascádi/Nemeskéri 1970; Sjøvold 1975; Workshop of Euro-

pean Anthropologists 1980.
109  Isçan/Loth/Wright 1984; Isçan/Loth/Wright 1985.
110  Lovejoy/Meindl/Pryzbeck/Mensfort 1985.
111  Vallois 1937, 502-503; Rösing 1977, 60; Hermann et al. 1990, 
112  Aufderheide/Rodriguez-Martin 1998; Mann/Hunt 2005; Ortner 2003.
113  Rogers/Waldron/Dieppe/Watt 1987; Rogers/Waldron 1995.
114  Zie hoofdstuk 10.5 voor een determinatie van dit botmateriaal
115  Smits 2006, 30-31.
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geplaatst. In hoeverre dit ook mogelijk is geweest in de andere drie graven, 
waarna door post-depositionele processen het verbrande bot door het 
graf verspreid is geraakt, kan niet worden aangetoond. Voor een verdere 
beschrijving van de crematiegraven wordt verwezen naar paragraaf 6.4.

In de vier graven zijn verschillende hoeveelheden verbrand menselijk 
botmateriaal aangetroffen variërend tussen minimaal 74 en maximaal 1517
gram (tabel 9.4). Onder ‘normale’ omstandigheden is het gebruikelijk 
dat het gewicht van de aangetroffen en geborgen botfragmenten per 
individu lager ligt dan oorspronkelijk overblijft na verbranding van de 
betreffende persoon.116 Oorspronkelijk kan het gemiddelde gewicht, van het 
verbrande bot van een volwassen persoon, na verbranding circa 2000 gram 
bedragen.117 Een variatie hierin is mogelijk met hoeveelheden tussen circa 
1500 en 2700 gram.118 Deze grote spreiding is niet opmerkelijk aangezien 
bijvoorbeeld het skelet van een vrouw gemiddeld lichter is dan dat van 
een man. Recente onderzoeken ter referentie leveren ook uiteenlopende 
resultaten op voor het gemiddelde gewicht van mannen en vrouwen maar 
als gemiddelde voor vrouwen wordt circa 1500 gram, en voor mannen 
2000 gram verondersteld.119 Volgens Smits hangt het potentiële gewicht af 
van onder meer geslacht, lichaamslengte, leeftijd en daaraan gerelateerde 
ziektes zoals osteoporose.120 De demografische kenmerken van de betrokken 
persoon zijn dus van grote invloed op het oorspronkelijke gewicht aan 
verbrand bot.
   Te Maastricht-A2 passage is het gewicht van de teruggevonden 
verbrande menselijke botfragmenten in drie gevallen (S2.07, 2.09 en 
43.08) behoorlijk laag. In één geval (S2.09) kan dat verkaard worden 
doordat de botfragmenten waarschijnlijk aan een niet-volwassen persoon 
hebben toebehoord (zie paragraaf 3.4). Het gewicht voor de vier graven 

116  Smits 2006, 10.
117  Wahl 2008, 149.
118  Smits/Hiddink 2003, 150-151; Smits 2006,10-11.
119  Smits/Hiddink 2003, 150-151; Smits 2006,10-11.
120  Smits 2006, 11.

Tabel 9.3 
Overzicht van vondst-, spoor- en grafnum-
mers met verbrande botfragmenten.
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1 2 2 7 106 11 2 11 2 25 40

2 2 1 9 130 1 1

2 2 1 9 144 1 1 1 3

2 2 1 9 146 2 1 3 6

2 2 2 9 174 3 1 4

2 2 2 9 199 2 2 1 12 2 25 42 fragment 1 gebitselement

2 2 1 9 211 6 4 8 18

3 37 1 1 398 1 1 1 1 3

3 37 1 1 399 67 55 1 30 138 15 25 453 717 fragmenten 6 gebitselementen

3 37 1 1 400 41 52 4 38 93 27 22 472 708 fragmenten 5 gebitselementen. Mogelijk fragment bewerkt bot, 2x perforatie

3 37 1 1 401 2 2 1 1 21 2 3 59 89 fragment 1 gebitselement

4 43 1 8 449 1 2 3 6

4 43 1 8 450 1? 5 2 9 25 50 7 125 223 fragment 1 gebitselement

4 43 1 8 452 1 1

4 43 1 8 1 1 2

4 43 1 8 1 1 8 6 2 11 28

5 7 1 4 nd 6 6 waarschijnlijk menselijk
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samen bedraagt 1942 gram. Dat betekent een gemiddelde per graf 
van 486 gram. Dat is een hoger gemiddelde dan aangetroffen is bij 
bijvoorbeeld crematiegraven uit de voorgaande (IJzertijd) periode te 
Roermond-Mussenweg en Lomm-Hoogwatergeul, lager dan te Kontich-
Duffelsestraatweg en Bergerden-Geraniumweg maar wel vergelijkbaar met 
Sittard-Hoogveld.121 Op vindplaatsen uit dezelfde periode (Romeinse tijd) 
liggen de berekende gemiddelden ook op een vergelijkbaar niveau zoals te 
Weert-Molenakkerdreef, Weert-Kampershoek en Nederweert-Rosveld.122.
Alleen Valkenburg-Marktveld wijkt met een gemiddelde van 643 gram wat 
meer af in gunstige zin.123

   Het gemiddelde gewicht aan verbrand bot in crematiegraven heeft echter 
ook een oorzaak die niet aan de individuen zelf of aan een doelbewuste 
behandeling van het bot na verbranding te relateren is. Bodemtype en 
post-depositionele processen zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het 
concretiseren van vooral ijzermineralen in en op het bot.. Het gewicht 
hoeft daarom niet representatief voor het verbrande bot alleen te zijn en 
kan in sommige gevallen moeilijk of eigenlijk niet vergeleken worden met 
de resultaten van andere vindplaatsen. Het is niet bekend of dergelijke 
processen op de andere vindplaatsen een dergelijke invloed hebben gehad. 
Daarnaast is ook niet duidelijk hoe groot die invloed is, dat wil zeggen wat 
het aandeel in gewicht is van al de geconcretiseerde fragmenten. 

Per graf is het percentage verbrand menselijk bot groter dan 10mm
berekend dat gedetermineerd kon worden (tabel 9.4). Dat wil zeggen 
hoeveel fragmenten toegewezen zijn aan de vijf inventarisatiecategorieën 
ten opzichte van het totaalgewicht aan verbrand bot. De percentages variëren 
tussen 31,7% (S37.01) en 41,9% (S2.09 en 43.08). Gemiddeld blijkt dat er 
33,9% van het gewicht aan verbrand menselijk bot aan een inventarisatie-
categorie kan worden toegewezen, per graf bedraagt deze gemiddeld 37%. 
Dat is wat lager dan percentages berekend te Venlo-TPN/Zaarderkampen, 
Kontich-Duffelsesteenweg, Bergerden-Geraniumweg en Nederweert-
Roskamp fase 5/6 waar percentages determineerbaar berekend zijn tussen 
45 en 48% maar vergelijkbaar met bijvoorbeeld Lomm-Hoogwatergeul waar 
35% determineerbaar blijkt.124 Ook voor vindplaatsen uit de Romeinse tijd 

121  Roermond Mussenweg 279 gr Schabbink/Tol 2000, 44-46; Lomm-Hoogwatergeul 175gr
Baetsen 2008b, 116; Kontich 557 gr Verelst/Baetsen 2008, 34; Bergerden-Geraniumweg 851 gr 
Baetsen 2008a, 34; Sittard 420 gr., Tol 2000.

122  Weert-Molenakkerdreef 432 gr Smits/Hiddink 2003, 150; Hiddink 2006, 23; Weert-Kamper-
shoek 362 gr Hiddink 2003, 427; Nederweert-Rosveld 369 gr Smits/Hiddink 2006, 21-23.

123  Smits 2006, 40-46, 196-205.
124  Baetsen 2007, 61; Verelst/Baetsen 2008, 35-36; Baetsen 2008a, 34; Hiddink 2006, 22-23; Baet-
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1 2 7 68, 106 150-200 na Chr. 2 4 1 29 2 4 49 91 41.8%

2 2 9 130, 144, 146, 174, 199, 211 150-200 na Chr. 8 1 22 4 39 74 41.9%

3 37 1 398, 399, 400, 401 150-200 na Chr. 110 6 69 252 44 51 985 1517 31.7%

4 43 8 449, 450, 452, 461, 470 70-125 na Chr. 7 2 9 35 56 10 141 260 41.9%

totaal 127 13 79 338 102 69 1214 1942 33.9%

gemiddeld 32 3 26 85 34 17 304 486 37.0%Tabel 9.4 
Overzicht van aanwezige skeleton-
derdelen en percentage determineer-
baar per graf.
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als Weert-Kampershoek en Weert-Molenakker zijn percentages gevonden 
van circa 35% 125

   Een belangrijke factor voor de determineerbaarheid van een fragment 
is de grootte of fragmentatie. Daarnaast speelt het, zoals in de voorgaande 
paragraaf beschreven is, een rol dat het oorspronkelijke gewicht van het 
verbrande bot beïnvloed is door vervuiling met geconcretiseerde materialen 
uit de bodem. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat er 
verschillende methoden gebruikt worden te berekening van percentages.126

Een standaardisering van de methodieken zou de betrouwbaarheid van en 
mogelijkheden ter vergelijking positief kunnen beïnvloeden.

Er bestaan kengetallen voor een representatieve onderlinge verhouding 
waarin verbrande menselijke botfragmenten teruggevonden kunnen 
worden. Gebaseerd op verhoudingen van het complete onverbrande skelet 
worden verhoudingen verondersteld van 16 tot 18% aan craniumfragmenten,
21 tot 23 % aan axiale fragmenten en 50 tot 59% aan diafyse- en epifysefrag-
menten.127 Deze verhoudingen komen in maar één geval (S37.01) in de 
buurt van de verhoudingen aangetroffen in de vier graven te Maastricht-
A2 passage. In alle graven zijn naar verhouding erg veel diafyse- en epifyse

fragmenten aanwezig en weinig axiale fragmenten. In één graf (S02.09) 
lijken deze zelfs te ontbreken. Opmerkelijk is dat in het graf (S43.08), 
waarbij het verbrande bot in een urn is bijgezet maar negen gram aan cra-

niumfragmenten is aangetroffen. De vulling van de urn representeert met 
een totaal gewicht aan verbrande menselijke botfragmenten van 260 gr dan 
ook niet het oorspronkelijke gewicht. Mogelijk bevonden zich verbrande 
menselijke botfragmenten in het bovenste gedeelte van urn en zijn deze 
door processen van post-depositionele aard verplaats. In de vulling van de 
grafkuil zijn deze fragmenten echter niet aangetroffen. 
   De deposities te Maastricht-A2 passage lijken, op één graf na (S37.01) niet 
in hun oorspronkelijk gewicht aangetroffen te zijn. Het is daarom ook niet 
opmerkelijk dat de verhoudingen niet in de juiste proporties zijn vertegen-
woordigd. In ieder geval zijn in drie van de vier graven wel botfragmenten 
aanwezig van alle skeletonderdelen.

9.3.2 De fragmentatie van het verbrande bot

   Een overzicht van de maximale grootte van de verbrande menselijke 
botfragmenten staat in tabel 9.5. Alleen in graf 3 (S37.01) zijn zeer grote 
fragmenten waargenomen in de klassen 4,5 tot 5,5 en 5,5 tot 6,5 cm. De 
gemiddelde grootte van de verbrande bot fragmenten uit Maastricht-A2 
passage is met 2,9 kleiner dan de gemiddelden die berekend zijn voor de 
vindplaatsen, Venlo-Zaarderkampen, Bergerden-Geraniumweg. Lomm-
Hoogwatergeul en Sittard-Hoogveld.128 Voor de grafvelden van Roermond-
Musschenberg (gemiddeld 5,6) en Valkenburg-Marktveld (gemiddeld 4 tot 
5) zijn echter hogere gemiddelden berekend.129

   Er bestaan verschillende gebeurtenissen die van invloed zijn op de 
uiteindelijke fragmentatie van het verbrande menselijke bot. Bijvoorbeeld 

sen 2008b, 117.
125  Smits/Hiddink 2003, 152.
126  Smits/Hiddink 2003, 152.
127  McKinley 1989, 68; Smits 2006, 12-13.
128  Baetsen 2007, 62; Baetsen 2008a, 35; Baetsen 2008b, 117; Schabbink/Tol 2000, 44;Tol 2000, 

127, 138.
129  Schabbink/Tol 2000, 44-46; Smits 2006, 40-46, 196-205.
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de manier waarop het vuur geblust wordt (met water of zand), de wijze van 
verzamelen (voor of na afkoeling), de bijzetting in een container of los in 
een kuil, de robuustheid, de structuur van het botweefsel zelf en de post-
depositionele processen zoals bioturbatie, erosie en het opgraven zelf.130 Het 
is helaas niet mogelijk om te kwantificeren hoeveel invloed elke gebeurtenis 
heeft gehad voor de botfragmentatie te Maastricht-A2 passage. Daarnaast 
gaat het om gemiddelden berekend over de afmeting van alleen het 
grootste fragment per skeletonderdeel. Het cijfer zegt dus helemaal niets 
over de afmetingen en de hoeveelheid van de net iets kleinere verbrande 
botfragmenten.

9.3.3 De verbrandingsgraad

   De verbrandingsgraad zoals die voor het verbrande bot zijn gedefinieerd 
staan in tabel 5. Deze verbrandingsgraad is uitsluitend van toepassing 
op het menselijke bot. Uit de overwegend krijtwitte kleur (fase 4) van de 
botfragmenten blijkt dat de temperatuur bij de crematie is opgelopen 
tussen de 650° en 800° Celsius. Dat betekent een goede verbranding en is 
vergelijkbaar met Weert-Molenakker, Bergerden-Geraniumweg, Kontich-
Duffelsesteenweg, Roermond-Musschenberg en Sittard-Hoogveld.131

   De verbrandingsgraad kan onder meer als maat voor de zorgvuldigheid 
waarmee de uitvoering van de crematie plaatsvond genomen worden.132

Te Maastricht-A2 passage zijn de botfragmenten uit de vier graven goed 
verbrand maar niet allemaal even egaal van kleur. Een klein deel (<10%) van 
de fragmenten vertonen naast de overwegend krijtwitte kleur een zwarte en/
of blauwgrijs kern. Het lijkt daarom aannemelijk dat er fragmenten terecht 
te zijn gekomen aan de, minder hete, rand van de brandstapel tijdens het 
verbrandingsproces. Het is niet ongebruikelijk dat botfragmenten tijdens 
het verbrandingsproces terecht komen op plaatsen waar de hitte-intensiteit 
hoger of juist lager was.133 Maar zoals in paragraaf 2.3 al is beschreven is 
de temperatuur niet als enige factor verantwoordelijk voor de uiteindelijke 
kleur. De duur van het verbrandingsproces, maar ook de omstandigheden 
van het bot voor verbranding zijn van invloed zoals een wisselend 
vetgehalte, vochtigheid, de aan- of afwezigheid van bloed en de porositeit 
van het beenmerg.134

130  McKinley 1994, 339-342; Smits/Hiddink 2003, 144; Smits 2006, 11-12.
131  Smits/Hiddink 2003, 152; Baetsen 2008a, 34-36; Verelst/Baetsen 2008; 35-37; Tol 2000, 127-

137.
132  Smits/Hiddink 2003, 143.
133  Smits 2006, 14.
134  Devlin/Herrmann 2008, 110-111, 126.
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1 2 7 68, 106 4, enkele zwartgrijze fragmenten 2 3 1 2 1 2 1.8

2 2 9 130, 144, 146, 174, 199, 211 4 3 1 4 2 2.5

3 37 1 398, 399, 400, 401 4-5, enkele zwartgrijze fragmenten 4 2 5 6 3 3 3.8

4 43 8 449, 450, 452, 461, 470 4-5, enkele zwartgrijze fragmenten 3 3 3 5 4 2 3.3

gemiddeld 3.0 2.3 3.0 4.3 2.7 2.3 2.9

Tabel 9.5 
Overzicht verbrandings- en fragmentatiegraad 
per graf..
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9.3.4 Het aantal individuen en demografische kenmerken

   Bij de verdeling van de verbrande botfragmenten uit de crematiegraven 
over de verschillende inventarisatiecategorieën, is gelet op de aanwezigheid 
van meerdere dezelfde lichaamsonderdelen. Ook is rekening gehouden met 
botfragmenten uit hetzelfde graf die door hun structuur en/of afmeting 
onmogelijk van één persoon afkomstig kunnen zijn. De botfragmenten 
uit alle in dit onderzoek betrokken sporen houden geen aanwijzingen voor 
de bijzetting van meer dan één individu. Het verbrande menselijke bot 
representeert daarom minimaal vier individuen uit vier crematiegraven. 
   Voor alle vier individuen is onderzoek naar geslacht en leeftijd uitgevoerd 
(tabel 9.6). Een aantal geslachtsonderscheidende kenmerken aan het 
cranium of aan het pelvis zijn bij drie individuen (S2.07, 37.01 en 43.08) 
te beoordelen, de robrusticiteit van de botfragmenten is verder bij twee 
individuen inspecteerbaar. De determinaties van het geslacht resulteren 
in één vrouw (S37.01) en twee mogelijke vrouwen (S02.07 en 43.08). Het 
verbrande bot uit één graf (S02.09) lijkt afkomstig van een niet-volwassen 
individu. De fragmenten van deze persoon maken een fragiele indruk maar 
de geslachtsonderscheidende kenmerken van het bot zijn niet volgroeid 
en daarom ook niet betrouwbaar te beoordelen. De aanwezigheid van een 
mes  in het graf duidt niet op een specifiek mannen- dan wel vrouwengraf. 
Te Weert-Kampershoek en Molenakkerdreef zijn messen aangetroffen 
in vrouwengraven en een mannengraf.135 Van één van de vrouwelijke 
personen uit Weert staat ook niet vast dat het om een volwassen persoon 
gaat. Een duidelijke analyse van de verbrande botfragmenten in graf 2 
(S2.09) is lastig omdat er zeker ook verbrand dierlijk bot aanwezig. Deze 
lijken in vorm en afmeting op het menselijke bot, alleen de kleur en de 
bij een zevental fragmenten duidelijk aanwezige dierlijke kenmerken 
onderscheiden de botfragmenten. De aanwezigheid van een wat groter (2,6 
cm) diafyse fragment onder vondstnummer 146 (S2.09) wekt de suggestie 
dat deze van een volwassen mens afkomstig kan zijn. De meerderheid van 
de botfragmenten, geregistreerd onder vondstnummer 199 (S2.09) wekken 
gezien hun vorm en afmetingen echter de indruk van een niet volwassen 
individu afkomstig te zijn.

135  Hiddink 2003, 435-436.
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1 2 7
68, 

106 vorm en afmeting volwassen indruk >20 20-> margo inferior mandibulae -2 nd vrouw??

2 2 9

130, 
144, 
146, 
174, 
199, 
211

vorm en afmeting cranium- en diafyse 
fragmenten niet volwassen, circa 6-12

jaar 6-12 nd graciel nd

3 37 1

398, 
399, 
400, 
401

epifysesluiting 20->, suturen 30-40
30-
40

os zygomaticum -2, protu-
berantia occipitalis externa 
-2, angulus mandibulae -1, 
planum nuchae -1, processus 
mastoidius -1 graciel vrouw

4 43 8

449, 
450, 
452, 
461, 
470

vorm en afmeting volwassen 20->, epify-
sesluiting 20-> 20-> incisura ischiadica major -1 gemiddeld en robuust vrouw??

Tabel 9.6 
Overzicht leeftijd en geslacht per graf.
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   Een verdere analyse van de skeletleeftijd bij overlijden is maar beperkt 
mogelijk gebleken. Voor twee individuen (S2.07 en 43.08) is alleen op 
basis van de epifysesluiting en de vorm en afmeting van de fragmenten een 
leeftijd vast te stellen die ouder dan 20 jaar suggereren. Bij één individu 
(S37.01) is op basis van sluitende trajecten van de schedelnaden vast te 
stellen dat het de leeftijd bij overlijden tussen de 30 en 40 jaar zal zijn 
geweest.
   De skeletleeftijd bij overlijden vastgesteld voor de individuen bijgezet in 
de graven te Maastricht-A2 passage zijn niet opmerkelijk voor de Romeinse 
tijd. 136 Opgemerkt dient te worden dat de determinaties voor drie van de 
vier personen (S2.07, 2.09 en 43.08) erg grote marges vertonen. Omdat het 
niet duidelijk is uit hoeveel graven het grafveld oorspronkelijk heeft bestaan 
kan over de representativiteit van de resultaten verder geen uitspraak 
worden gedaan. 

Omdat er tussen de verbrande botfragmenten uit de crematiegraven 
geen bruikbare, meetbare botfragmenten aanwezig zijn, bijvoorbeeld 
het complete proximale gewricht van een radius (spaakbeen), is het niet 
mogelijk geweest om een levende staande lichaamslengte te berekenen voor 
de personen uit de graven.

Botveranderingen met als oorzaak ziekte of trauma zijn waargenomen 
bij de 30 tot 40 jarige vrouw uit graf 3 (S37.01) (tabel 9.7). In het cervicale

(nek) deel van de wervelkolom zijn kleine oppervlakveranderingen bij twee 
wervellichamen aangetroffen Deze veranderingen zijn in feite botreacties 
op degeneratie van de tussenwervelschijf.137 Dit is een aandoening die 
mede veroorzaakt wordt door het toenemen van de leeftijd en gebruikelijk 
is bij personen ouder dan 50 jaar maar daarvoor ook al kan optreden.138

De kwaliteit van de tussenwervelschijf, die fungeert als stootkussen 
tussen de wervellichamen, vermindert. Bij een wisselende spanning op 
de wervelkolom, door gewicht of beweging, kan de tussenwervelschijf 
beschadigd raken. Het omringende bot reageert hierop onder meer met de 
vorming van grillige botuitsteeksels (osteofyten) ter compensatie van deze 
instabiliteit en veroorzaakt pijn en een verminderde flexibiliteit van de 
wervelkolom. De leeftijd van de persoon, bijgezet in een graf te Maastricht-
A2 passage, met deze klachten in de nek ligt tussen de 30 en 40 jaar. Dat 
is dus wat vroeger dan normaal wordt geacht, hoewel degeneratieve botver-
anderingen in de wervelkolom op deze leeftijd en in deze periode vooral bij 
mannelijke individuen regelmatig worden aangetroffen in onderzoek van 
verbrand menselijk bot.139

   Enthesopatieën zijn bindweefselstructuren, bijvoorbeeld kraakbeen, 
ligament- en spieraanhechtingen, die bij een toenemende leeftijd verbenen 
en voor een locale gewrichtsstijfheid zorgen.140 Het proces waardoor dit 
veroorzaakt wordt, is nog onduidelijk. Een enkelvoudige enthesopatie is ook 
aangetroffen bij het de vrouw uit graf 3 (S37.01). Ze komt daar voor aan de 
voorzijde op de patella (knieschijf).

136  Zie bijvoorbeeld Schabbink/Tol 2000; Tol 2000; Smits 2006, Baetsen 2007; Verelst/Baetsen 
2008, Baetsen 2008a; Baetsen 2008b.

137  Ook in de Nederlandse literatuur vaak met de afkorting DDD aangeduid (Degenerative Disc 
Disease).

138  Rogers/Waldron 1995, 27; Roberts/Manchester 2005, 121-124.
139  Zie bijvoorbeeld Schabbink/Tol 2000, 46; Tol 2000, 128; Smits/Hiddink 2003, 160; Baetsen 

2007, 63-64; Verhelst/Baetsen 2008, 38-39; Baetsen 2008a, 38-39. 
140  Maat/Mastwijk/Sarfatij 1998, 22-23; Janssen/Maat 1998, 17.
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Wat de demografische kenmerken van de onderzochte groep betreft 
is duidelijk dat er zich een niet-volwassene en drie volwassenen in de 
onderzochte selectie bevinden. Opmerkelijk is dat er in deze groep geen 
mannelijke individuen lijken bijgezet. Gezien de aard van het onderzoek 
(proefsleuven) is het echter zeer waarschijnlijk dat maar een zeer klein deel 
van de graven waaruit dit grafveld bestaat opgegraven is. Er kunnen dus 
in dit stadium nog geen populatiespecifieke eigenschappen gesuggereerd 
worden

9.4 Conclusies

De verbrande botfragmenten uit vijf sporen (S2.07, S2.09, S7.04, S37.01 en 
S43.08) vertegenwoordigen zeker minimaal vier menselijke individuen. Het 
gaat daarbij om vier enkelvoudige bijzetting in vier graven. Van een vijfde 
spoor (S7.04) is niet duidelijk of het om een graf gaat. Het verbrande bot 
is niet eenduidig als menselijk te classificeren, maar het kan niet helemaal 
uitgesloten worden dat het inderdaad om menselijk bot gaat. Gezien de 
geringe hoeveelheden verbrand bot is het ook mogelijk dat het hier om post-
depositioneel verspreide botfragmenten gaat. 
   De aanwezigheid van een grafveld in het plangebied is met zeker vier 
crematiegraven aangetoond. De verbrande menselijke botfragment lijken 
uit de brandstapelresten verzameld te zijn en bijgezet in een graf samen 
met onverbrande giften van vooral aardewerk. In één graf zijn de verbrande 
botfragmenten van één individu bijgezet in een container van aardewerk. 
Daarnaast zijn er tussen de verbrande menselijke botfragmenten dierlijke 
botfragmenten aangetroffen in alle vier graven.
   Het verbrande menselijke botmateriaal uit de graven is goed 
geconserveerd maar sterk gefragmenteerd en incompleet. Daarom is maar 
een klein percentage determineerbaar.
Een determinatie van leeftijd en geslacht is voor alle individuen uit de 
graven, in meer of minder betrouwbare mate, mogelijk. De demografische 
kenmerken lijken, op de afwezigheid van mannelijke individuen na, 
gebruikelijk voor deze periode maar zijn vanwege de geringe aantallen niet 
representatief te noemen.
   In de crematiegraven lijken alle lichaamsonderdelen in sterk 
uiteenlopende en niet representatieve verhoudingen te zijn vertegen-
woordigd. De oorzaak hiervoor zal gezocht moeten worden in de geringe 
incomplete inhoud van zeker drie van vier graven.
De verbrande botfragmenten zijn vooral krijtwit van kleur. Dat betekent een 
goede verbranding bij een temperatuur boven de 650°.
   Door de aanwezigheid van slechts vier crematiegraven en een incompleet 
deel van de oorspronkelijke verbrande menselijke botfragmenten kunnen 
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3 37 1 398, 399, 400, 401 30-40 vrouw kleine oppervlakveranderingen cervicale wervellichamen, lichte vorm van DDD cervicaal, entesopatie patella anterior

Tabel 9.7 
Overzicht pathologie en anomalie per graf.
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de onderzochte kenmerken niet als representatief voor de bijbehorende 
gemeenschap verondersteld worden. Daarnaast valt geen schatting te maken 
van de te verwachten graven in het overige deel van het plangebied of de 
omvang van de oorspronkelijke populatie. 

9.5 Verantwoording en aanbeveling

De resultaten van het onderzoek aan de verbrande menselijke 
botfragmenten zijn in dit onderzoek vergeleken met vindplaatsen uit 
verschillende perioden en een aantal zijn tevens door andere onderzoekers 
geanalyseerd. Echter wel met dezelfde methodieken. Toch kan dit 
verschillen veroorzaken in de resultaten. Daarbij komt dat er rekening 
gehouden moet worden met verschillende perioden van gebruik van een 
grafveld en een veelzijdigheid in graftypen. Dat wil zeggen met verschillen 
tussen verbrande botfragmenten die zijn bijgezet samen of los van de brand-
stapelresten, in een urn, met een doek of los op het oppervlak of in kuiltjes. 
Dat dit gevolgen heeft voor onder meer de fragmentatie en daardoor ook de 
herkenbaarheid van individuele kenmerken is onomstotelijk aangetoond.141

141 Smits 2006, 38-44.
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10 Overig specialistisch onderzoek

In dit hoofdstuk worden de overige specialistische onderzoeken per 
vindplaats beschreven. Het gaat daarbij om het Romeinse glas, de 
metalen objecten, het botanisch onderzoek (zaden en pollen) en het 
Archeozoölogisch onderzoek.

10.1 Glas uit de Romeinse tijd - Jasper de Bruin

Tijdens het onderzoek zijn zes glasfragmenten gevonden. Drie 
fragmenten zijn afkomstig uit een spoor (put 2, spoor 9), terwijl twee 
andere fragmenten afkomstig zijn uit de bouwvoor. Eén fragment werd 
op het maaiveld gevonden (vondstnr. 10). Dit fragment betreft een halve 
meloenkraal van blauwe glaspasta. Dergelijke kralen zijn gebruikelijk in 
Romeinse context en werden onder andere gedragen in kettingen. De kralen 
konden echter ook deel uitmaken van paardentuig. 
   Drie kleurloze fragmenten zijn afkomstig uit graf 2. Vermoedelijk 
behoren deze fragmenten tot dezelfde vorm. Op één van de scherven is een 
dunne lijn van wit glaspasta of verf te zien. Op basis van de luchtbelletjes in 
het glas is een datering in de Romeinse tijd niet uitgesloten. Kleurloos glas 
uit de Romeinse tijd is vaak echter in slechte staat.142 Mogelijk gaat het dus 
om relatief recent glas dat via bioturbatie in het graf terecht is gekomen. 
Ten slotte zijn er nog twee fragmenten die afkomstig zijn uit de bouwvoor. 
Het eerste fragment is afkomstig van een ronde flessenhals (vondstnr. 71).
Op basis van de kleur en uitvoering dateert het stuk in de Romeinse tijd. 
Een type kon niet vastgesteld worden. 
Het tweede fragment (vondstnr. 303) betreft een rand van mogelijk een fles 
met trechtervormige mond van het type Isings 50.143 Deze relatief zeldzame 
flessen dateren uit de tweede eeuw en mogelijk de vroege derde eeuw. 

10.2 Metaal – Lucas Meurkens

Inleiding

   Gedurende het IVO is het aanleggen van de werkputten consequent 
begeleid met een metaaldetector. Dit heeft een totaal van 152 metalen 
objecten opgeleverd. In tabel 10.1 zijn de verschillende metaalcategorieën 
naar aantal en gewicht uiteen gezet. De meeste metaalvondsten waren 
niet goed dateerbaar of hadden een (sub-)recente datering. Ze kunnen dan 
ook niet in verband gebracht worden met de verschillende onderscheiden 
vindplaatsen. Een uitzondering hierop vormen enkele metalen objecten uit 
vindplaats 2 en 3, die op basis van uiterlijke kenmerken of associatie met 
sporen in de Romeinse tijd gedateerd kunnen worden. Het metaal is over 
het algemeen zwaar gecorrodeerd.

Aantal Gewicht (g)

Brons 2 2,8

Koper 10 123,3

IJzer 15 1861,9

Lood 16 355

Metaalslak 11 460,1

Onbepaald 98 3080,4

Totaal 152 5883,5

142  Zie De Groot 2006.
143  Isings 1957.

Figuur 10.1 
Meloenkraal en scherven van Romeins glas.
Schaal 1:2.

Tabel 10.1 
Aantal en gewicht van metalen objecten 
uitgesplitst naar metaalsoort.
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Vindplaats 2

   Op deze vindplaats is onder andere een Romeinse nederzetting 
aangetroffen. De vindplaats heeft enkele metalen objecten opgeleverd, 
die op basis van context of uiterlijke kenmerken in de Romeinse tijd 
gedateerd kunnen worden. Het gaat daarbij om een groot ijzeren object, 
mogelijk een bijl, uit een greppel S1.44 (vondstnummer 4). Een andere 
greppel (S1.15) leverde een munt van koperlegering op (V21). Een fragment 
van een koperen ring uit hetzelfde spoor is mogelijk afkomstig van een 
teugelgeleider.
   Uit de afdekkende bodemlagen in put 1 zijn nog drie munten van 
koperlegering afkomstig (S1.5010 (verbruiningslaag) ). Gezien de grootte 
en dikte van deze munten gaat het hier ook om Romeinse munten 
(vondstnummers 34 (2 exemplaren) en 37). 
   Onder de overige metalen objecten van deze vindplaats bevinden zich een 
aantal ijzeren spijkers. Een deel van deze spijkers is vermoedelijk ook in de 
Romeinse tijd te dateren. 

Vindplaats 3

   Op vindplaats 3 bevindt zich een Romeins grafveld. In alle zekere 
crematiegraven zijn metalen objecten aangetroffen (graf 1: S2.07; graf 2: 
S2.09; graf 3: S37.01; graf 4: S43.08). De graven bevonden zich direct onder 
de bouwvoor, waardoor het mogelijk is dat een deel van de metalen niet tot 
de oorspronkelijke grafinventaris gerekend moet worden. In de volgende 
gevallen is echter duidelijk dat dit wel het geval is.

Graf 1 *  4 (fragmenten van) ijzeren spijkers (vondstnummers 68, 106 en 
  107)

Graf 2   * 1 compleet ijzeren vleesmes (vondstnummer 186)
   * 1 fragment van een ijzeren mes zonder punt en deel van het heft    
      (vondstnummer 202)
             * 3 (fragmenten van) ijzeren spijkers (vondstnummers 183 en 199)
Graf 3   * 1 onbekend ijzeren voorwerp (vondstnummer 404)
Graf 4   * 1 fragment van een fibula van koperlegering (vondstnummer 448)
   * 4 (fragmenten van) ijzeren spijkers (vondstnummers 450, 451 en 

  469)
  * 2 (fragment van) een ijzeren schoenspijker (vondstnummers 450 

  en 458)

De meeste metalen objecten zijn in de vulling van de grafkuilen 
aangetroffen. In het geval van het vleesmes (vondstnummer 186) is 
duidelijk dat deze als aparte bijgift meegegeven is. 

Met betrekking tot de kleinere objecten, met name de ijzeren spijkers 
en schoenspijkers, is het mogelijk dat deze zijn meeverbrand op de 
brandstapel. Dit zou kunnen betekenen dat bij de bouw van de brandstapel 
gebruik is gemaakt van oud constructiehout of dat de brandstapel zelf 
een relatief stevig gebouwde constructie was. De schoenspijkers zijn 
waarschijnlijk het laatste restant van het schoeisel van de overledene. Deze 
spijkers werden ter versteviging in de zolen van leren schoenen/sandalen 
geslagen.
   De fibula (mantelspeld) uit graf 4 werd tussen de crematieresten 
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gevonden en is dus waarschijnlijk ook meeverbrand op de brandstapel. 
De fibula was waarschijnlijk aan de kleding van de overledene bevestigd. 
Gezien het feit dat het om een fragment gaat is het moeilijk het exacte type 
fibula te bepalen. Op basis van de relatief brede en platte beugel gaat het 
vermoedelijk om een aucissafibula of een draadfibula met bandvormige 
beugel. De datering van het eerste type ligt voor 70 na Christus, terwijl het 
tweede type vanaf 70 tot 200 na Christus in gebruik was.144

10.3 Botanisch onderzoek – W.J. Kuijper

Voor het botanisch onderzoek waren in eerste instantie vier monsters, die 
elk een periode of vindplaats representeert, geselecteerd: 1 monster uit 
een ijzertijdkuil (spoor 4, put 12), 1 monster uit een Romeinse paalkuil 
(spoor 8, put 1), 1 monster uit het vroeg-middeleeuwse spoor (spoor 1, put 
29) en 1 monster uit de inhoud van vaatwerk (kruikje) uit een Romeins 
graf (vondstnummer 396, spoor 1, put 37). Uit de waardering moet blijken 
wat de potentie is voor toekomstig archeologisch onderzoek. Aangezien 
meerdere monsters geen verkoolde zaden bevatten zijn aanvullende 
monsters geselecteerd.
   In totaal tien grondmonsters, genomen uit sporen in het plangebied 
Maastricht-Kruisdonk, zijn uiteindelijk op het archeobotanisch laboratorium 
van de Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden, uitgezeefd om 
eventueel aanwezige plantaardige macroresten te verzamelen. Het 
uitspoelen gebeurde onder kraanwater. De kleinste maaswijdte bedroeg 
0,25 mm. zes van de tien monsters bevatten daadwerkelijk resten. Deze 
zijn, zoals verwacht in een context boven de grondwaterspiegel, verkoold. 
De resten zijn gedetermineerd door W.J. Kuijper. De resultaten worden 
hieronder weergeven per vindplaats en per spoor: 

Resultaten

Vindplaats 1: 
Vondstnummer 278 (put 12, vlak 1, spoor 4, 4-7-2008). 
3 liter grond uit kuilvulling (ijzertijd)
vrij veel houtskool,
Tarwe (Triticum sp.) - 3 fragmentjes kaf (basis aartje)
Haver (Avena sp.) - 1
Schapenzuring (Rumex acetosella) - 1

Vindplaats 2:

Vondstnummer 94 (put 1, vlak 1, spoor 30, 19-6-2008).
0,1 liter grond uit kuil (Romeins):
veel houtskool. [geen zaden].

144  Haalebos 1986.

Figuur 10.2 
IJzeren vleesmes uit graf 2 (gerestaureerd). 
Schaal 1:2.

Figuur 10.3 
Gefragmenteerde fibula uit graf 4. Schaal 1:1.
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Vondstnummer 118 (put 1, vlak 1, spoor 8, 24-6-2008). 
2 liter grond uit paalspoor (Romeins):
weinig houtskool,
Tarwe (Triticum sp.) - 3 fragmentjes kaf (basis aartje)
Spelt?tarwe (Triticum cf spelta) - 1 fragmentje kaf (basis aartje)

Vondstnummer 119 (put 1, vlak 1, spoor 45, 24-6-2008). 
2 liter grond uit paalspoor (Romeins):
weinig houtskool,
graan (cerealia) - 1 klein fragmentje

Vindplaats 3: graf 2

Vondstnummer 130 (put 2, vlak 1, spoor 9, 2008). 
0,5 liter grond uit potje (Romeins):
iets houtskool, enkele stukjes aardewerk en wit bot (gebrand). [geen zaden].

Vondstnummer 135 (put 2, vlak 1, spoor 9, 2008). 
0,5 liter grond uit potje (Romeins):
enkele kleine stukjes houtskool, enkele tientallen kleine stukjes bot 
(gebrand, wit).
[geen zaden].

Vondstnummer 180 (put 2, vlak 2, spoor 9, 2008). 
0,2 liter grond uit grafvulling (Romeins):
iets houtskool, stukje aardewerk en glas (4,5 mm, recent?). [geen zaden].

Vindplaats 5:

Vondstnummer 308 (put 21, vlak 1, spoor 8, 2008). 
0,5 liter grond uit greppel (Romeins):
iets houtskool, iets grind, stukje aardewerk. [geen zaden].

Vondstnummer 381 (put 29, spoor 1, 4-7-2008). 
3 liter grond uit kuil (vroege middeleeuwen):
weinig houtskool. [geen zaden].

Vindplaats 6:

Vondstnummer 402 (put 37, vlak 1, spoor 1, 17-7-2008).
2 liter grond uit vulling grafkuil (Romeins):
iets houtskool, enkele stukjes wit bot (gebrand). [geen zaden].

Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat de monsters geen of slechts enkele (verkoolde) 
botanische resten bevatten. Alleen een tarwesoort is aangetoond als een 
door de mens gekweekte plant. De haver kan zowel een gekweekte als 
een wilde soort zijn. Schapenzuring heeft waarschijnlijk tussen het graan 
gegroeid.
   Het zijn alle drie bekende soorten. Speltarwe is vooral bekend van de 
Romeinse tijd. Maar de determinatie is niet zeker.
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10.4 Pollenonderzoek – C.C Bakels

Inleiding

   Het paleogeografisch onderzoek vermeldt een profielopbouw met twee 
vegetatiehorizonten. De bovenste, horizont 1, maakt deel uit van laag 1 zoals 
beschreven in het standaardprofiel. De onderste, horizont 2, bevindt zich 
midden in laag 2. Zij doet zich plaatselijk voor als een humeuze tot venige 
afzetting. Dit venige pakket wordt beschreven als ‘de meest markante laag 
binnen de gehele holocene profielopbouw’ en is ook herkend op ander 
locaties alwaar zij bij een eerder door RAAP uitgevoerd onderzoek aan de 
hand van pollenanalyses als Vroeg-Holoceen gedateerd kon worden.
   Voorts maakt het onderzoek gewag van een geul die zich in dit venige 
pakket heeft ingesneden.
Tijdens de opgraving werden beide horizonten en de vulling van de geul 
bemonsterd voor palynologisch onderzoek. In put 5 werd over horizont 1
een profielbak van 5x5x50 cm geslagen (vondstnummer 259). Uit horizont 2 
werd in put 12 een los monster genomen (vondstnummer 274) en in put 3 
gebeurde hetzelfde met de bodem van de geul (vondstnummer 198).

Methode

   Uit de profielbak werden twee monsters van 1 cm dik gesneden, één aan 
de top en één aan de basis van vegetatiehorizont 1. In totaal werden dus 
vier sedimentmonsters onderworpen aan een laboratoriumbehandeling om 
eventueel pollen uit de matrix vrij te maken. De toegepaste methode was de 
gebruikelijke: behandeling met KOH, zoutzuur, soortelijkgewicht-scheiding 
met een mengsel bromoform-ethanol (s.g.2.0) en acetolyse. Tevoren is een 
tablet met een bekende hoeveelheid Lycopodium-sporen toegevoegd om later 
de uiteindelijke concentratie van de pollenkorrels te kunnen berekenen.

Resultaat

   Het resultaat van de behandeling was teleurstellend. Géén van de 
monsters bevatte nog pollen. Onder de microscoop zijn alleen de 
toegevoegde Lycopodium sporen te zien. In dezelfde serie laboratoriumwerk-
zaamheden zijn lemige sedimenten behandeld die wèl pollen opleverden. 
Het ontbreken van pollen in de monsters uit Maastricht moet daarom 
aan feitelijke afwezigheid worden toegeschreven. Zij zullen ooit wel 
pollenkorrels bevat hebben, maar die zijn op de locatie Maastricht Passage-
A2 kennelijk in de loop van de tijd verdwenen, doordat de afzettingen te 
lang boven de grondwaterspiegel gelegen hebben. Aangezien horizont 2 
volgens het opgravingsverslag nog wel grote brokken hout bevatte, moet dit 
effect recent tot vrij recent zijn opgetreden. 



122 MAASTRICHT-PASSAGE A2

10.5 Archeozoölogisch onderzoek (onverbrand) - I.M.M. van der Jagt

Inleiding en context

   Het proefsleuvenonderzoek heeft een kleine hoeveelheid botmateriaal 
opgeleverd. Dit is met de hand verzameld, zeefmonsters zijn niet genomen. 
Het archeozoölogische materiaal is afkomstig uit zes verschillende sporen 
waaronder greppels, kuilen en een paalspoor. De sporen hebben variërende 
dateringen van ijzertijd tot middeleeuwen. 

Materiaal en methode

   In totaal zijn er 150 bot- of kiesfragmenten gedetermineerd. Bij de 
determinatie van het botmateriaal is gebruik gemaakt van de referentie-
collectie van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. De 
determinatie is uitgevoerd volgens het ‘Laboratorium protocol van de 
ROB’145 Wanneer een element niet op soort gedetermineerd kon worden 
is hij ingedeeld in een van de diergroepen: groot zoogdier (rund, paard, 
edelhert), middelgroot zoogdier (schaap/geit, varken, hond en soms 
juveniele grote zoogdieren), klein zoogdier (kat, konijn, haas, kleine 
roofdieren, egel, mol, muis), zoogdier onbekend, vogel, vis of amfibie. 
   Het aantal fragmenten ligt hoog als gevolg van de matige conservering. 
Het materiaal valt over het algemeen in fragmentatieklasse 3, beschreven 
in Huisman et al. 2006. Dit staat voor gefragmenteerd uiteengevallen bot 
of botfragment. Het botmateriaal is niet alleen gefragmenteerd maar ook 
verweerd. In veel gevallen zijn er barsten zichtbaar op de buitenzijde van 
het bot en in sommige gevallen is de buitenste concentrische laag eraf 
gebladderd.146 Als gevolg hiervan zijn eventuele sporen op het bot slecht 
of niet te zichtbaar. De matige conservering wordt veroorzaakt doordat de 
conserveringsomstandigheden voor archeozoölogisch materiaal in Limburg 
niet altijd ideaal zijn als gevolg van de veelal ontkalkte bodem en vaak lage 
grondwaterspiegel zoals op de löss- en zandgronden. 

Resultaten archeozoölogisch onderzoek

De enige aangetroffen soorten zijn paard en rund. Het overige materiaal 
is afkomstig van niet nader te determineren zoogdieren. Het aantal 
fragmenten afkomstig van paard ligt het hoogst. Dit aantal kan echter terug 
gebracht worden tot vier elementen en minimaal drie individuen (tabel 1).
Het gaat om een gefragmenteerde metatarsus aangetroffen op vindplaats 
4 in een Romeinse greppel en ongeveer 79 fragmenten van verschillende 
gebitselementen. Deze fragmenten konden gereconstrueerd worden als de 
linker en waarschijnlijk rechterhelft van een bovenkaak en de rechterhelft 
van een onderkaak. Alle drie zijn ze aangetroffen in dezelfde Romeinse 
greppel in de nabijheid van verschillende dakpannen. De twee delen van 
een bovenkaak zijn boven elkaar gevonden en horen dus waarschijnlijk bij 
elkaar. De onderkaak lag 1.20 meter verder onder een dakpan. Het is dus 
niet duidelijk of de onderkaak en bovenkaak afkomstig zijn van hetzelfde 
individu. Als gevolg van de sterke verwering van het materiaal is dit ook niet 
op een andere manier aannemelijk te maken. 
   Wat betreft rund zijn er drie gebitselementen gevonden. Twee 
onderkaakkiezen, waarschijnlijk behorend tot het zelfde individu, zijn 
afkomstig uit een kuil met een middeleeuwse datering. De conservering 
van beide kiezen lijkt iets beter te zijn dan het andere archeozoölogische 

145  Lauwerier 1997.
146  Huisman et al. 2006.
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materiaal mogelijk omdat het minder oud is. Daarnaast is er ook een 
gefragmenteerde bovenkaakkies aangetroffen in een niet nader te dateren 
paalspoor (mogelijk Romeins of middeleeuws). 
   De overige fragmenten waren niet op soort te determineren als gevolg van 
de zeer hoge fragmentatiegraad. De meeste fragmenten, namelijk 44, zijn 
afkomstig uit een Romeinse greppel. Eén ander klein fragment is afkomstig 
uit een Romeinse kuil.147

   Het aantal botten was niet voldoende voor een leeftijdsanalyse en het 
ontbrak ook aan complete skeletelementen voor een schofthoogte bepaling. 
Op het botmateriaal zijn ook geen sporen van menselijke bewerking, 
vraat of vuur aangetroffen. Het is mogelijk dat eventuele bewerkings- en 
vraatsporen als gevolg van de slechte conserveringsomstandigheden niet 
meer zichtbaar zijn. 

aantal fragmenten gewicht (g) aantal elementen MAI

Bos taurus (rund) 6 41 3 2

Equus caballus (paard) 99 268 4 3

zoogdier, niet determineerbaar 45 3,5 nvt nvt

totaal 150 312,5

Conclusie

Het botmateriaal daterend uit de Romeinse tijd bestaat uit paard en 
onbekend zoogdier. Het niet-Romeinse mogelijk middeleeuws materiaal 
bevat naast paard ook rund. Over het algemeen geldt dat de conserve-
ringsomstandigheden niet optimaal zijn. Op basis van dit gegeven plus de 
kennis van eerdere opgravingen is de verwachting dat een opgraving op dit 
terrein niet voldoende materiaal oplevert voor een gedegen archeozoölogisch 
onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het villacomplex Kerkrade-Holzkuil 
waar maar 365 over het algemeen zeer gefragmenteerde dierlijke resten 
konden worden onderzocht.148

Toch is het belangrijk het archeozoölogische materiaal van een eventuele 
opgraving wel te bestuderen en te rapporteren. Ten eerste omdat het 
archeozoölogisch materiaal uit de proefsleuven matig maar niet slecht 
geconserveerd is. Ten tweede omdat het ecologische materiaal in het 
dekzand- en lössgebied nu eenmaal zelden in goede conditie wordt 
aangetroffen. Wanneer dit een reden zou zijn om het materiaal niet te 
bekijken dan zouden er helemaal geen ecologische gegevens zijn van dit 
gebied. Daarnaast leveren de gegevens van verschillende opgravingen bij 
elkaar misschien wel een goed beeld op. Dit brengt ons bij het derde punt 
en dat is dat in de NOaA alle Romeinse botcomplexen in het dekzand- en 
lössgebied als aandachtspunt worden genoemd omdat er tot nu toe maar 
weinig grote botcomplexen zijn gevonden.149

Vindplaats Put Spoornr Vondstnr rund paard zoogdier indet.

4 41 1 414 44

41 2 423 1

41 2 424 1

41 2 425 1

42 1 426  2

5 17 3 297 1

17 23 314 1 1

19 13 322  1

147  Zie tabel 10.2 voor een tabel met de inhoud van de vondstnummers.
148  Kooistra & Esser 2005.
149  Enckevort et al. 2005.

Tabel 10.2 
Faunalijst Maastricht-Passage A2. 

Tabel 10.3 
Het aantal elementen dierlijk bot (met uitzon-
dering van de crematiegraven) per spoor en 
vondstnummer.
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10.6 Archeozoölogisch onderzoek (verbrand) - I.M.M. van der Jagt

Inleiding en context

   Vier Romeinse crematiegraven bevatte naast verbrand menselijk ook 
verbrand dierlijk botmateriaal. De dierlijke producten zijn waarschijnlijk 
als grafgift aan de overledene meegegeven en tegelijkertijd met het lichaam 
verbrand. Na de crematie zijn alle verbrande resten verzameld en samen 
begraven. In archeologische context was het dierlijke botmateriaal dus 
vermengt met het menselijke. Voor beide is dus dezelfde opgravingsme-
thodiek gehanteerd. Het dierlijke botmateriaal is na afloop van het fysisch 
antropologische onderzoek door een archeozoöloog bekeken. 

Materiaal en methode

   In totaal zijn er 127 dierlijke bot- of kiesfragmenten gedetermineerd. Bij 
de determinatie van het botmateriaal is gebruik gemaakt van de referen-
tiecollectie van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. 
De determinatie is uitgevoerd volgens het ‘Laboratorium protocol van de 
ROB’150 Als gevolg van de verbranding is al het materiaal gecalcineerd en 
sterk gefragmenteerd. Veel materiaal kon als gevolg van de hoge fragmenta-
tiegraad niet op soort gedetermineerd worden maar is ingedeeld in één van 
de diergroepen: groot zoogdier (rund, paard, edelhert), middelgroot zoogdier 
(schaap/geit, varken, hond en soms juveniele grote zoogdieren), klein 
zoogdier (kat, konijn, haas, kleine roofdieren, egel, mol, muis), zoogdier 
onbekend, vogel, vis of amfibie. 

Resultaten archeozoölogisch onderzoek

   De enige soorten die zijn aangetroffen zijn varken en mogelijk kip. Het 
overige materiaal is afkomstig van middelgrote zoogdieren of niet nader te 
determineren vogelsoorten. De aanwezigheid van kip kon met de gebruikte 
middelen niet onomstoten vastgesteld worden. Qua morfologie lijken de 
fragmenten sterk op kip maar als gevolg van de fragmentatie is het niet 
helemaal zeker dat het deze soort betreft. Daarnaast gaat het gezien het 
formaat vermoedelijk om een soort krielkip maar omdat deze in de refe-
rentiecollectie vooralsnog ontbreekt, kan dit niet bevestigd worden. Bij een 
mogelijke opgraving is er meer ruimte om hier aandacht aan te besteden. 
   In tabel 10.3 wordt per graf aangegeven welke soorten zijn aangetroffen.151

Graf 3 bevatte het meeste dierlijke botmateriaal. Tussen de crematieresten 
zijn in ieder geval twee fragmenten van een rechter ulna en een deel van 
een rechter tibiotarsus van mogelijk kip aangetroffen. Onder het niet te 
determineren vogelmateriaal bevond zich verder nog een fragment van het 
distale deel van een rechter humerus en een fragment van een pijpbeen. 
Het totaal wijst erop dat er ten minste één kip, mogelijk in zijn geheel, is 
meegegeven als grafgift of de resten van een dodenmaaltijd. Naast kip is er 
ook varken meegegeven. Het gaat waarschijnlijk om de voorpoot van één 
individu. Aangetroffen zijn delen van de linker scapula, de linker humerus,
de linker radius en de linker ulna. Op basis van de vergroeiing van de 
epifyses kan de slachtleeftijd van het varken vastgesteld worden tussen de 
1 en 3,5 jaar.152 Naast varken zijn er nog 54 fragmenten aangetroffen die 
niet op soort gedetermineerd konden worden maar waarvan duidelijk is 

150  Lauwerier 1997.
151  Zie bijlage voor een tabel met de inhoud per vondstnummer. 
152  Bepaald met behulp van: Silver 1969.
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dat ze behoord hebben tot één of meerdere middelgrote zoogdieren. Op 
één van deze fragmenten waren snijsporen zichtbaar en bij twee andere 
fragmenten is er waarschijnlijk sprake van een artefact. Het gaat om twee 
fragmenten, die aan elkaar passen, waarin boven elkaar twee perforaties 
zijn aangebracht. De perforaties zijn ongeveer 4 mm in doorsnede, heel 
regelmatig van vorm en hebben een gladde binnenzijde wat erop wijst dat 
ze door mensenhanden zijn aangebracht. Om wat voor soort artefact het 
gaat is niet duidelijk. 
   Graf 1 bevatte alleen resten van varkens en fragmenten van niet op 
soort gedetermineerde middelgrote zoogdieren. Wat betreft varken zijn de 
volgende elementen aangetroffen: rechter astragalus, rechter calcaneum en 
linker metatarsus III. Tussen de gedetermineerde middelgrote zoogdieren zit 
mogelijk ook een deel van een tibia die toebehoord kan hebben aan varken. 
De aangetroffen elementen kunnen tot hetzelfde individu hebben behoord. 
Voor wat betreft de astragalus en calcaneum (mogelijk ook de tibia) is dit 
waarschijnlijk.
   In nabijheid van het graf 1 ligt graf 2. Hierin is aanzienlijk minder 
dierlijk materiaal aangetroffen en geen van de fragmenten kon op soort 
gedetermineerd worden. Het gaat voornamelijk om fragmenten van 
pijpbeenderen die afkomstig zijn van middelgrote zoogdieren. Het graf 
4 bevat ook slechts enkele fragmenten die niet op soort gedetermineerd 
konden worden maar die allen afkomstig zijn van middelgrote zoogdieren. 

soort aantal fragmenten gewicht (g) aantal elementen MAI

Graf 
1

Sus domesticus (varken) 4 7 3 1

middelgroot zoogdier 25 4 22 nvt

totaal 29 11 25

Graf 
2

middelgroot zoogdier 5 1 5 nvt

totaal 5 1 5

Graf 
3

Sus domesticus (varken) 26 77 8 1

middelgroot zoogdier 54 24 52 nvt

cf. Gallus gallus domesticus (cf. kip) 6 1 3 1

vogel, niet determineerbaar 3 <1 2 nvt

totaal 89 102 65

Graf 
4

middelgroot zoogdier 4 1 4 nvt

totaal 4 1 4

Conclusie

De vondst van het verbrande dierlijke bot tussen de menselijke 
crematieresten duidt erop dat vleesproducten een rol speelden binnen 
het hier uitgevoerde grafritueel. In dit geval is het vlees samen met de 
overledene verbrand. Dezelfde soort vondsten zijn ook al eerder gedaan 
bijvoorbeeld in Oss-Ussen.153 De volgorde waarin het ritueel plaatsvond 
is echter niet standaard want op andere locaties zijn ook graven bekend 
waarbij het vlees pas na de crematie is toegevoegd aan het graf.154

Op basis van de aangetroffen soorten kunnen we concluderen dat 
voornamelijk varken en kip aan de doden werd meegegeven. Dit beeld 
komt overeen met wat er ook bij andere opgravingen in crematiegraven 

153  Zie: Lauwerier & IJzereef 1998.
154  Zie: Lauwerier 1983.

Tabel 10.4 
Faunalijst crematiegraven Maastricht-Passage 
A2. 
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aan grafgiften of resten van dodenmaaltijden is aangetroffen. Of dit ook de 
enige dierlijke producten waren die de dode Romeinen meekregen in hun 
graf is onderwerp van discussie. Het is goed mogelijk dat vlees van grote 
zoogdieren, zoals rund, eerst van het bot werd afgesneden voor dat het 
meegegeven werd.155 Vooralsnog hebben we daar geen aanwijzingen voor 
en wijkt het botspectrum zoals aangetroffen is in deze graven af van wat we 
terug vinden in nederzettingscontext. Het aantal botten in beide contexten 
is nu nog erg laag maar bij een mogelijke opgraving zou het interessant zijn 
om beide contexten met elkaar te vergelijken. 

155  Lauwerier 1983.
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11 Synthese en waardering van de vindplaatsen

11.1 Inleiding

Het onderzoek in het beoogde tracé van de A2-passage Maastricht heeft 
de aanwezigheid van zes archeologische vindplaatsen met resten uit 
verschillende periodes aangetoond. In dit hoofdstuk worden de resultaten 
per periode samengevat en in een bredere context geplaatst. Daarnaast 
zal per periode en per vindplaats een waardering gegeven worden op 
basis van de criteria die zijn opgesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA).156 De criteria zijn samengevat onder drie verschillende 
waarden, namelijk ‘beleving’ (criteria: schoonheid en herinneringswaarde), 
‘fysieke kwaliteit’ (criteria: gaafheid en conservering) en ‘inhoudelijke 
kwaliteit’ (criteria: zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde). 
De verschillende criteria kunnen een hoge (3), gemiddelde (2) of lage score 
(1) krijgen. Op basis van de totale score wordt bekeken of de vindplaats al 
dan niet behoudenswaardig is. Een vindplaats is in principe behoudens-
waardig als de fysieke kwaliteit een bovengemiddelde score heeft (een 
score van 5 of hoger). Is de fysieke kwaliteit gemiddeld of laag, dan wordt 
gekeken naar de inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats. Wanneer deze een 
bovengemiddelde score krijgt dan is de vindplaats in principe alsnog behou-
denswaardig.
   De waardering vindt plaats per periode en per vindplaats. Dit kan 
betekenen dat een vindplaats waarop resten uit meerdere periodes aanwezig 
zijn voor één bepaalde periode als niet behoudenswaardig wordt geacht, 
terwijl dat voor een andere periode wel het geval is. In een dergelijk geval 
wordt de vindplaats alsnog in zijn geheel als behoudenswaardig geacht.

11.2 Resultaten en waardering per periode

11.2.1 Neolithicum

   Resten uit het neolithicum, die tijdens het IVO zijn aangetroffen bestaan 
uit los vondstmateriaal. Grondsporen uit deze periode zijn niet gevonden. 
Het vondstmateriaal bestaat uitsluitend uit vuurstenen artefacten, waarvan 
de grootste groep is aangetroffen op vindplaats 2 in en naast de verlande 
geul die werd aangetroffen. Het materiaal van deze vindplaats dateert uit 
het midden- en/of laat-neolithicum. Op vindplaatsen 4, 5 en 6 is een klein 
aantal vuurstenen artefacten gevonden. Door het algemeen ontbreken van 
typologische kenmerken was het materiaal van deze laatste drie vindplaatsen 
niet nader te dateren.
   De neolithische vondsten uit het onderzoeksgebied zijn kenmerkend voor 
de regio. Het midden-neolithicum kenmerkt zich daarbinnen door een grote 
hoeveelheid vondstmeldingen. Desondanks vormt het nederzettingssysteem 
in deze periode nog altijd een kennislacune. De nederzettingen laten zich 
moeilijk archeologisch grijpen en beperken zich in het gunstigste geval tot 
concentraties vondstmateriaal. Een dergelijke vindplaats kennen we ook 
bij Amby ten zuidoosten van het plangebied. Binnen het onderzoeksge-
bied heeft de oppervlaktekartering door RAAP op perceel 2044 (ten zuiden 
van en deels overlappend met vindplaats 2) een groep van ongeveer 40 
vuurstenen artefacten uit deze periode opgeleverd.

156  KNA versie 3.1.
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Waardering

Vindplaats 2
   Op vindplaats 2 zijn in totaal 84 vuurstenen artefacten aangetroffen. Het 
materiaal concentreerde zich in de top van een geul of direct daarnaast, 
die gedurende het neolithicum vermoedelijk al volledig verland was. 
De geul was waarschijnlijk nog wel zichtbaar als depressie en heeft als 
zodanig als een soort ‘artefact trap’ gewerkt. Buiten de geulvulling werd 
nauwelijks materiaal uit deze periode gevonden. Dit lijkt erop te wijzen 
dat het vuursteen zich hoofdzakelijk in secundaire context bevindt. Ook de 
diversiteit van het materiaal wat betreft datering, grondstof en patinering 
wijst in deze richting. 
   Het oudste artefact van vindplaats 2 is een vuurstenen spits, die op 
typologische gronden in het laat-mesolithicum gedateerd is. Het overige 
materiaal is gezien de aanwezigheid van een klingtechnologie, de grootte 
van sommige klingen en de aanwezigheid van fragmenten van geslepen 
stenen bijlen in ieder geval deels in het midden-neolithicum te plaatsen. 
Daarnaast bevinden er zich enkele kernen onder het materiaal die een 
opportunistische wijze van reductie laten zien die vanaf het laat-neolithicum 
zijn intrede doet en ook in de bronstijd gangbaar was. 

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1
2

Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

3Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

Representativiteit n.v.t.

Beleving – Er is bij vindplaats 2 geen sprake van een zichtbaar monument, 
zodat de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinne-
ringswaarde.

Fysieke kwaliteit – De neolithische component van vindplaats 2 scoort laag 
op de criteria gaafheid en conservering. Er zijn geen grondsporen uit 
deze periode aangetroffen, maar alleen los vondstmateriaal. Dit materiaal 
bevindt zich bovendien in secundaire context. Ook de conservering van 
vondstmateriaal is laag aangezien alleen vuursteen en bijvoorbeeld geen 
aardewerk of organisch materiaal aanwezig is. 

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort laag op inhoudelijke kwaliteit. 
Ondanks het feit dat de neolithische bewoning van het Maasdal slecht 
bekend is, zijn er meerdere vergelijkbare vindplaatsen (i.e. concentraties 
vondstmateriaal) in de directe omgeving van het plangebied bekend. 
De zeldzaamheid scoort dus laag. De informatiewaarde van dit soort 
vindplaatsen is echter beperkt. In het geval van vindplaats 2 gaat het om 
verplaatst materiaal uit meerdere periodes, waarbij grondsporen ontbreken. 
Ook de informatiewaarde is dus laag. 
   De ensemblewaarde van de vindplaats is zowel in landschappelijk als 
archeologisch opzicht laag. Het neolithische vondstmateriaal bevindt zich 
niet meer in situ en kan dus niet meer in relatie tot het oorspronkelijke 
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landschap bestudeerd worden. Door de lage informatiewaarde van de 
vindplaats scoort de ensemblewaarde in archeologisch opzicht ook laag.

Conclusie – De neolithische component van vindplaats is zowel op fysieke 
als op inhoudelijke kwaliteit niet behoudenswaardig. 

11.2.2 Late bronstijd en ijzertijd

Binnen de gemeente Maastricht en aangrenzende gemeentes zijn een 
aanzienlijk aantal vindplaatsen uit deze periode bekend. Het betreft hier 
echter hoofdzakelijk grafvelden en meldingen van vermoedelijke neder-
zettingsterreinen. Deze laatste meldingen betreffen echter voornamelijk 
verspreide grondsporen en los vondstmateriaal. Goed gedocumenteerde 
nederzettingsterreinen, waarbij inzicht verkregen kan worden in de 
structuur van de nederzetting zijn niet voorhanden. 
   Het proefsleuvenonderzoek heeft drie vindplaatsen met sporen en 
vondstmateriaal uit deze periode opgeleverd (vindplaatsen 1, 5 en 6). Op 
vindplaats 1 bevindt zich vermoedelijk een huisplaats uit de midden-
ijzertijd. Deze ligt relatief schoon, zonder veel sporen uit andere periodes. 
De sporen op vindplaats 5 en 6 zijn moeilijker te definiëren. Op vindplaats 
5 gaat het om clusters paalkuilen, waar verder geen structuren in herkend 
konden worden. Het geassocieerde vondstmateriaal is in de vroege en/of 
midden-ijzertijd gedateerd. Op vindplaats 6 is slechts één spoor uit deze 
periode gevonden, namelijk een silo. Vondstmateriaal uit dit spoor, alsmede 
los vondstmateriaal van deze vindplaats is vooralsnog in de late bronstijd 
en/of de vroege ijzertijd gedateerd.
   Bij een eventuele opgraving doet de mogelijkheid zich voor van het 
onderzoeken van grotere arealen. De vindplaatsen in het onderzoeksgebied, 
en dan met name vindplaatsen 1 en 5, bieden daardoor de mogelijkheid om 
de kennislacune betreffende goed onderzochte nederzettingsterreinen in de 
regio enigszins in te vullen.

Waardering 

Vindplaats 1
Op vindplaats 1 zijn enkele (afval)kuilen en de paalkuilen van vermoedelijk 
een vierpalig bijgebouw gevonden. De sporen maken waarschijnlijk 
onderdeel uit van een huisplaats, die op basis van het geassocieerde 
aardewerk in de midden-ijzertijd gedateerd kan worden met een mogelijke 
eerdere component in de vroege ijzertijd. 

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

8Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit n.v.t.

Beleving – Er is bij vindplaats 1 geen sprake van een zichtbaar monument, 
zodat de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinne-
ringswaarde.
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Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op de criteria gaafheid en 
conservering. Gaafheid scoort gemiddeld. Er zijn weliswaar grondsporen 
aanwezig op de vindplaats, maar er is geen sprake meer van een intact 
bodemprofiel. Het bovenste deel van het bodemprofiel is opgenomen in 
de bouwvoor. Daarnaast is de top van het bodemprofiel verbruind. De 
grondsporen tekenden zich pas onder deze verbruining af. 
   Ook de conservering van vondstmateriaal is gemiddeld. Aardewerk en 
andere vondstcategorieën van anorganisch materiaal zijn goed bewaard 
gebleven. Organisch materiaal is vooralsnog alleen in verkoolde vorm 
aangetroffen. Gezien de aanwezigheid van onverbrand bot op vindplaatsen 
2 en 5 is het mogelijk dat deze ook op vindplaats 1 aangetroffen kunnen 
worden. Het onverbrande bot is echter matig tot slecht geconserveerd.

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort hoog op inhoudelijke kwaliteit. 
Grondsporen en vondstmateriaal uit de ijzertijd zijn op meerdere 
vindplaatsen in het plangebied aangetroffen, waardoor de zeldzaamheid 
gemiddeld is. Gezien het ontbreken van goed onderzochte huisplaatsen 
uit deze periode krijgt de informatiewaarde een hoge score. Op vindplaats 
1 is het waarschijnlijk mogelijk een huisplaats uit deze periode in zijn 
volledigheid te onderzoeken. Daarnaast is er waarschijnlijk weinig 
‘vervuiling’ in de vorm van sporen uit andere periodes aanwezig. Ook de 
ensemblewaarde is zowel in archeologisch als landschappelijk opzicht hoog. 
Het plangebied herbergt meerdere nederzettingsterreinen uit deze periode, 
die in samenhang met elkaar en in relatie tot de oorspronkelijke landschap-
pelijke situering bestudeerd kunnen worden. 

Conclusie – Vindplaats 1 is op inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig.

Vindplaats 5
Ook op vindplaats 5 zijn nederzettingssporen uit de vroege en/of midden-
ijzertijd gevonden. De sporen zijn echter niet zo duidelijk afgebakend als 
op vindplaats 1 en bevinden zich temidden van nederzettingssporen uit de 
Romeinse tijd. De sporen bestaan uit paalkuilen en kuilen. In de paalkuilen 
konden nog geen structuren herkend worden maar er lijkt wel sprake te zijn 
van een kern van een erf of nederzetting.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

7Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 3

Representativiteit n.v.t.

Beleving – Er is bij vindplaats 5 geen sprake van een zichtbaar monument, 
zodat de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinne-
ringswaarde.

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op de criteria gaafheid 
en conservering. Er zijn weliswaar grondsporen aanwezig op de vindplaats, 
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maar er is geen sprake meer van een intact bodemprofiel. Het bovenste deel 
van het bodemprofiel is opgenomen in de bouwvoor. Daarnaast is de top 
van het bodemprofiel verbruind hoewel deze verbruining minder verstorend 
heeft gewerkt als bij vindplaats 1.
   Ook de conservering van vondstmateriaal is gemiddeld. Aardewerk en 
andere vondstcategorieën van anorganisch materiaal zijn goed bewaard 
gebleven. Organisch materiaal is hoofdzakelijk in verkoolde vorm aanwezig, 
hoewel ook wat onverbrand bot gevonden is. Dit laatste is echter maar matig 
bewaard gebleven.

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort hoog op inhoudelijke kwaliteit. 
Grondsporen en vondstmateriaal uit de ijzertijd zijn op meerdere 
vindplaatsen in het plangebied aangetroffen, waardoor de zeldzaamheid 
gemiddeld is. Ook de informatiewaarde is vooralsnog gemiddeld omdat 
er tot nu toe alleen sprake is van verspreide sporen en nog niet van 
duidelijke structuren. Deze kunnen echter bij een vervolgonderzoek wel 
degelijk verwacht worden. De ensemblewaarde is zowel in archeologisch 
als landschappelijk opzicht hoog. Het plangebied herbergt meerdere neder-
zettingsterreinen uit deze periode, die in samenhang met elkaar en in 
relatie tot de oorspronkelijke landschappelijke situering bestudeerd kunnen 
worden.

Conclusie – De vindplaats is op inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig.

Vindplaats 6
Op vindplaats 6 is één spoor, een silo en los vondstmateriaal uit deze 
periode gevonden. Het vondstmateriaal (aardewerk) is vooralsnog in de late 
bronstijd en/of vroege ijzertijd gedateerd, hoewel de hoeveelheid materiaal 
beperkt is. Mogelijk sluit deze vindplaats aan bij vindplaats 5 en maakt 
vindplaats 6 deel uit van de randzone van de nederzetting of erf die meer 
naar het zuiden is gelegen.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1
3

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

6Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 2

Representativiteit n.v.t.

Beleving – Er is bij vindplaats 6 geen sprake van een zichtbaar monument, 
zodat de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinne-
ringswaarde.

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort laag tot gemiddeld wat betreft 
fysieke kwaliteit. Gaafheid scoort laag. Het bodemprofiel is niet meer intact, 
aangezien de top is opgenomen in de bouwvoor. Daarnaast is er sprake van 
een relatief dikke verbruiningslaag in de top van het onverstoorde profiel. 
Het sporenvlak moest hierdoor relatief diep worden aangelegd, waardoor 
ondiepe sporen zoals paalkuilen mogelijk niet bewaard gebleven zijn. 
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Bovendien is slechts één duidelijk spoor (een silo) uit de ijzertijd 
aangetroffen. Het is mogelijk dat zich in de directe nabijheid een 
nederzetting uit deze periode bevindt, maar de conservering hiervan (met 
name ondiepe sporen) is door de relatief dikke verbruining waarschijnlijk 
beperkt.
   De conservering van vondstmateriaal is gemiddeld. Anorganisch 
vondstmateriaal bestaat uit aardewerk, steen en verbrande klei en is goed 
geconserveerd. Onverbrande organische resten zijn niet aangetroffen op de 
vindplaats.

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op inhoudelijke 
kwaliteit. Grondsporen en vondstmateriaal uit de ijzertijd zijn op meerdere 
vindplaatsen in het plangebied aangetroffen, waardoor de zeldzaamheid 
gemiddeld is. De informatiewaarde is in principe gezien de aanwezigheid 
van slechts een enkel spoor en wat vondstmateriaal laag maar krijgt een 
gemiddelde waarde toegewezen aangezien de verwachting is dat vindplaats 
6 bij vindplaats 5 aansluit. De ensemblewaarde is gezien de gemiddelde 
informatiewaarde zowel in archeologisch als landschappelijk opzicht ook 
gemiddeld te noemen. De indeling van een ijzertijderf op de lössgronden is 
niet duidelijk. De randzones van dergelijke erven zijn dan ook nog redelijk 
onontgonnen terrein in het onderzoek naar de verspreiding van erven in de 
ijzertijd.

Conclusie – De ijzertijd component van vindplaats 6 is juist op basis van 
inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig.

11.2.3 Romeinse tijd

Binnen de gemeente Maastricht heeft het onderzoek naar de Romeinse 
tijd zich lang uitsluitend gericht op de stad Maastricht zelf. Het rurale 
achterland van de stad is archeologisch veel minder goed bekend. 
Uitzondering hierop vormen de voor de lössgebieden kenmerkende 
villaterreinen, waarbij dan weer moet worden opgemerkt dat de aandacht 
vaak alleen uitgegaan is naar het hoofdgebouw. Intensief onderzoek van het 
gehele villaterrein is nauwelijks voorgekomen.
   Sporen uit de Romeinse tijd zijn in ruime mate vertegenwoordigd in het 
onderzoeksgebied. Voorafgaand aan het onderzoek was de verwachting hoog 
dat de Romeinse hoofdweg van Maastricht naar Heerlen door het onder-
zoeksgebied loopt, waar deze zeer vermoedelijk grotendeels het tracé van 
de Meerssenerweg volgt. Het proefsleuvenonderzoek heeft vervolgens drie 
vindplaatsen met archeologische resten uit de Romeinse tijd opgeleverd. 
Het gaat daarbij om twee nederzettingsterreinen (vindplaats 2 en 5) en een 
zone waarbinnen begravingen verwacht kunnen worden (vindplaats 3). 
   De vindplaatsen uit de Romeinse tijd die tijdens het proefsleuvenon-
derzoek zijn aangetroffen, zijn uiterst waardevol te noemen. Er dient 
zich namelijk de mogelijkheid aan om niet alleen meerdere landelijke 
nederzettingen te onderzoeken, maar ook hun relatie tot grafvelden en 
infrastructuur; een kennishiaat volgens de Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie (NOaA)157 en het provinciale evaluatieonderzoek158. Een 
opgraving van deze vindplaatsen zal de kennislacunes met betrekking tot de 

157  Enckevort et al 2005.
158  Hoevenberg 2008.
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Romeinse tijd in het achterland van Maastricht en de relatie tussen de stad 
Maastricht en het rurale achterland zeker enigszins kunnen invullen.

Waardering

Vindplaats 2
De Romeinse sporen op vindplaats 2 wijzen op de aanwezigheid van 
een nederzetting of mogelijk villaterrein, bestaande uit één of meer 
houten gebouwen die vermoedelijk waren uitgerust met een pannendak. 
Ook werd een vierkante fundering van op elkaar gestapelde maaskeien 
gevonden. Mogelijk betreft het hier een kelder. De nederzetting bevindt 
zich op een kruispunt van de Romeinse hoofdweg met een secundaire 
weg, een zogenaamd diverticulum. Deze secundaire weg kon in meerdere 
proefsleuven op de vindplaats gevolgd worden. De nederzetting is op basis 
van het aardewerk grofweg te dateren tussen 75 en 150 na Christus. Een 
kleine groep aardewerk van deze vindplaats dateert in de eerste helft van de 
3e eeuw na Christus.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

8Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit n.v.t.

Beleving – Er is bij vindplaats 2 geen sprake van een zichtbaar monument, 
zodat de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinne-
ringswaarde.

Fysieke kwaliteit – Vindplaats 2 scoort gemiddeld op fysieke kwaliteit. 
Gaafheid scoort gemiddeld omdat het bodemprofiel niet meer intact is. 
De top van het bodemprofiel is opgenomen in de bouwvoor en daarnaast 
is het bovenste deel van het onverstoorde profiel verbruind (dikte ca. 15
cm). Desalniettemin zijn ook sporen die over het algemeen minder diep 
ingegraven zijn, zoals paalkuilen, nog tot aanzienlijke diepte bewaard 
gebleven.
   De conservering van vondstmateriaal is gemiddeld. Anorganisch 
materiaal is over het algemeen goed bewaard gebleven. Veel van het 
aangetroffen aardewerk is wel aanzienlijk verweerd, maar desalniettemin 
nog determineerbaar. Organische resten zijn in principe alleen in verkoolde 
vorm aanwezig, hoewel onverbrand bot gezien de aanwezigheid daarvan 
op vindplaats 4 en 5 wel verwacht kan worden. Dit zal dan echter matig tot 
slecht geconserveerd zijn. 

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort hoog op inhoudelijke 
kwaliteit. Zeldzaamheid scoort gemiddeld omdat vindplaatsen uit de 
Romeinse tijd in principe niet zo zeldzaam zijn in de regio. De informa-
tiewaarde daarentegen is hoog, omdat er nauwelijks goed onderzochte 
landelijke nederzettingen in de regio zijn. De ensemblewaarde is zowel 
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in landschappelijk als in archeologisch opzicht hoog. In landschappelijk 
opzicht omdat de nederzetting in relatie tot het oorspronkelijke landschap 
bestudeerd kan worden en in archeologisch opzicht omdat gezien de 
rijkdom van Romeinse vindplaatsen in het plangebied, de nederzetting 
in relatie tot andere nederzettingen, een grafveld en de Romeinse 
infrastructuur te onderzoeken is. 

Conclusie – De Romeinse component van vindplaats 2 is zowel op fysieke als 
op inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig. 

Vindplaats 3
Vindplaats 3 betreft geen duidelijk afgebakende vindplaats, maar een 
uitgestrekte zone aan weerszijden van de Meerssenerweg waarbinnen 
Romeinse begravingen verwacht kunnen worden. Vindplaats 3 heeft 
in totaal vier zekere en drie mogelijke crematiegraven opgeleverd. De 
vindplaats overlapt deels met vindplaats 2 en 4 (enkele crematiegraven 
bevonden zich langs het diverticulum op vindplaats 2) en sluit aan bij oude 
meldingen van crematiegraven, die in de 19e eeuw bij graafwerkzaamheden 
langs de Meerssenerweg gedaan zijn. Van de vier crematiegraven is er één 
tussen 70 en 125 na Christus gedateerd (graf 4). De overige graven dateren 
alle tussen 150 en 200 na Christus (graf 1, 2 en 3).
      De grafvondsten wijzen erop dat een lange strook langs de Romeinse 
weg in gebruik was als grafveld. Romeinse grafvelden bevonden zich bij 
steden en grotere dorpen vaak langs de uitvalswegen. Gezien de grote 
afstand tot het centrum van Maastricht is het echter maar de vraag in 
hoeverre we hier te maken hebben met een grafveld van de stad Maastricht 
zelf. Het is waarschijnlijker dat de graven tot één of meerdere landelijke 
nederzettingen behoren. Dat binnen dit landelijke grafveld ook graven 
met een monumentaal karakter voorkwamen wordt mooi geïllustreerd 
door een groot fragment bewerkt tufsteen dat op vindplaats 5 gevonden 
is. Het fragment heeft een sierrand en was mogelijk onderdeel van een 
grafmonument dat ergens langs de Romeinse weg in de buurt van het 
onderzoeksgebied opgericht was. De kuil waarin dit fragment gevonden is 
heeft echter een middeleeuwse datering. Het grafmonument is gedurende 
deze periode waarschijnlijk gesloopt, waarna de stenen elders hergebruikt 
zijn.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

9Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit n.v.t.

Beleving – Er is bij vindplaats 3 geen sprake van een zichtbaar monument, 
zodat de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinne-
ringswaarde.
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Fysieke kwaliteit – Vindplaats 3 scoort gemiddeld op fysieke kwaliteit. 
Gaafheid scoort gemiddeld. De graven bevinden zich meteen onder de 
bouwvoor. Een kuilinsteek is door de verbruining van de top van het 
onverstoorde bodemprofiel op dit niveau echter vaak niet zichtbaar. Het 
bovenste deel van de (grotere) bijgiften was over het algemeen beschadigd.
   De conservering van vondstmateriaal is gemiddeld. Anorganisch 
materiaal is over het algemeen goed bewaard gebleven. Veel van het 
aangetroffen aardewerk is wel aanzienlijk verweerd, maar desalniettemin 
nog determineerbaar. Botresten in de graven zijn alleen in verbrande vorm 
aangetroffen.

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort hoog op inhoudelijke kwaliteit. 
Zeldzaamheid scoort hoog, aangezien Romeinse grafvelden in deze 
regio nog maar slecht bekend zijn. De informatiewaarde scoort om deze 
reden ook hoog. De ensemblewaarde is zowel in landschappelijk als in 
archeologisch opzicht hoog. In landschappelijk opzicht omdat het grafveld 
in relatie tot het oorspronkelijke landschap bestudeerd kan worden en in 
archeologisch opzicht omdat het grafveld in relatie tot meerdere landelijke 
nederzettingen en bijhorende infrastructuur kan worden bestudeerd. 

Conclusie – Vindplaats 3 is op inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig. 

Vindplaats 5 
Op vindplaats 5 bevindt zich een tweede nederzettingsterrein uit de 
Romeinse tijd. De sporen bestaan uit paalkuilen, kuilen en een tweede 
diverticulum, die in opbouw vergelijkbaar is met het diverticulum op
vindplaats 2. Deze weg volgt de rand van het Maasterras en sloot ten 
noorden van het onderzoeksgebied waarschijnlijk aan op de weg naar 
Heerlen. De bestemming van deze weg is net als op vindplaats 2 niet 
duidelijk. De weg liep mogelijk naar een Romeins villaterrein in het 
centrum van Amby, hoewel de aanwezigheid van deze villa (nog) slechts 
gebaseerd is op enkele oude waarnemingen. Bewoning op vindplaats 5 lijkt 
iets eerder te beginnen dan op vindplaats 2, namelijk rond 50 na Christus 
en loopt ook door tot in de 3e eeuw. 

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

8Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit n.v.t.

Beleving – Er is bij vindplaats 5 geen sprake van een zichtbaar monument, 
zodat de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinne-
ringswaarde.

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op de criteria gaafheid 
en conservering. Er zijn weliswaar grondsporen aanwezig op de vindplaats, 
maar er is geen sprake meer van een intact bodemprofiel. Het bovenste deel 
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van het bodemprofiel is opgenomen in de bouwvoor. Daarnaast is de top 
van het bodemprofiel verbruind.
   Ook de conservering van vondstmateriaal is gemiddeld. Aardewerk en 
andere vondstcategorieën van anorganisch materiaal zijn goed bewaard 
gebleven. Organisch materiaal is hoofdzakelijk in verkoolde vorm aanwezig, 
hoewel ook wat onverbrand bot gevonden is. Dit laatste is echter maar matig 
bewaard gebleven.

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort hoog op inhoudelijke 
kwaliteit. Zeldzaamheid scoort gemiddeld omdat vindplaatsen uit de 
Romeinse tijd in principe niet zo zeldzaam zijn in de regio. De infor-
matiewaarde daarentegen is hoog, omdat er nauwelijks iets bekend is 
over landelijke nederzettingen en hun infrastructuur uit de Romeinse 
tijd. De ensemblewaarde is zowel in landschappelijk als in archeologisch 
opzicht hoog. In landschappelijk opzicht omdat de nederzetting in relatie 
tot het oorspronkelijke landschap bestudeerd kan worden namelijk aan 
een terrasrand en in archeologisch opzicht omdat gezien de rijkdom van 
Romeinse vindplaatsen in het plangebied de nederzetting in relatie tot 
andere nederzettingen, een grafveld en de Romeinse infrastructuur te 
onderzoeken is.

Conclusie – De Romeinse component van vindplaats 5 is op inhoudelijke 
kwaliteit behoudenswaardig. 

11.2.4 Vroege Middeleeuwen

Voor de vroege middeleeuwen gelden min of meer dezelfde kennislacunes 
als voor de Romeinse tijd. Veel aandacht is uitgegaan naar de vroegmid-
deleeuwse stad Maastricht en naar rijkere vindplaatstypes zoals grafvelden. 
Landelijke nederzettingen zijn nog nauwelijks of niet onderzocht. Het 
proefsleuvenonderzoek heeft één vindplaats met sporen uit deze periode 
opgeleverd (vindplaats 6)

Waardering

Vindplaats 6
De vroegmiddeleeuwse sporen bestaan uit één kuil met vroegmiddeleeuws, 
vermoedelijk Karolingisch, aardewerk. Rond deze kuil is de proefsleuf 
uitgebreid, maar dit heeft geen andere sporen uit deze periode opgeleverd. 
Het is mogelijk dat de kuil onderdeel vormt van een huisplaats uit deze 
periode.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1
3

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

7Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 2

Representativiteit n.v.t.
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Beleving – Er is bij vindplaats 6 geen sprake van een zichtbaar monument, 
zodat de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinne-
ringswaarde.

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort laag tot gemiddeld wat betreft 
fysieke kwaliteit. Gaafheid scoort laag. Het bodemprofiel is niet meer intact, 
aangezien de top is opgenomen in de bouwvoor. Daarnaast is er sprake van 
een relatief dikke verbruiningslaag in de top van het onverstoorde profiel. 
Het sporenvlak moest hierdoor relatief diep worden aangelegd, waardoor 
ondiepe sporen zoals paalkuilen mogelijk niet bewaard gebleven zijn. 
   Daarnaast is slechts één duidelijk spoor uit deze periode aangetroffen. 
Het is mogelijk dat zich in de directe nabijheid meer nederzettingssporen 
bevinden, maar de conservering hiervan (met name ondiepe sporen) is door 
de relatief dikke verbruining waarschijnlijk beperkt. 
   De conservering van vondstmateriaal is gemiddeld. Anorganisch 
vondstmateriaal bestaat uit aardewerk en is goed geconserveerd. Organische 
resten zullen waarschijnlijk alleen in verkoolde vorm bewaard gebleven zijn.

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld tot hoog op 
inhoudelijke kwaliteit. Zeldzaamheid scoort hoog, omdat nederzettingster-
reinen uit de vroege middeleeuwen buiten de stad Maastricht zeldzaam 
zijn. De informatiewaarde van vindplaats 6 is daarentegen maar gemiddeld. 
Vooralsnog is slechts één kuil uit de vroege middeleeuwen aangetroffen en 
gezien de conservering is het maar de vraag of andere (ondiepe) nederzet-
tingssporen zoals paalkuilen op deze vindplaats verwacht mogen worden. 
De ensemblewaarde is gemiddeld. Dit heeft dan met name betrekking op 
de archeologische ensemblewaarde. Er zijn geen andere vindplaatsen uit 
deze periode aangetroffen in het onderzoeksgebied in relatie waartoe deze 
vindplaats onderzocht kan worden. Aan de andere kant vormt deze vroeg-
middeleeuwse nederzetting wel een belangrijk punt in de bewoningsge-
schiedenis van het onderzoeksgebied in zijn geheel. 

Conclusie – De vroegmiddeleeuwse component van vindplaats 6 is op 
inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig.

11.2.5 Late Middeleeuwen

Net als voor de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen vormt de landelijke 
bewoning in de late middeleeuwen een kennislacune binnen de gemeente 
Maastricht. In de directe omgeving van het plangebied zijn twee kasteel-
terreinen bekend, namelijk kasteel Vaeshartelt en de hoeve Kanjel (de 
voorganger van kasteel Poelsoord). Uit historische bronnen is bekend dat 
kasteel Vaeshartelt terug gaat tot in de 14e eeuw. Uit deze bronnen is ook 
bekend dat de dorpen Amby en Rothem een middeleeuwse oorsprong met 
een oudste vermelding in 1157 (Amby) en 1382 (Rothem). In archeologisch 
opzicht is er aan deze historische gegevens echter nog nauwelijks iets toe te 
voegen.
   Gedurende het IVO zijn op twee vindplaatsen sporen uit de late 
middeleeuwen gevonden (vindplaats 4 en 5). Het gaat daarbij vermoedelijk 
om een nederzettingsterrein (vindplaats 4) of sporen die toe te schrijven zijn 
aan off-site activiteiten; een agrarisch landgebruik (vindplaats 5). 
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Waardering

Vindplaats 4
De sporen die zijn aangetroffen op vindplaats 4 bestaan uit paalsporen en 
enkele greppels. De sporen wijzen op de aanwezigheid van een huisplaats 
uit deze periode en zijn op basis van geassocieerd aardewerk in de 12e en 
eerste helft van de 13e eeuw te dateren. In het vondstmateriaal uit één van 
de greppels zijn ook jongere (15e/16e eeuw) en oudere (10e eeuw) periodes 
vertegenwoordigd. Sporen uit deze periodes zouden op deze vindplaats dus 
ook verwacht kunnen worden.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

8Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 2

Representativiteit n.v.t.

Beleving – Er is bij vindplaats 4 geen sprake van een zichtbaar monument, 
zodat de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinne-
ringswaarde.

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op de criteria gaafheid en 
conservering. Gaafheid scoort gemiddeld. Er zijn weliswaar grondsporen 
aanwezig op de vindplaats, maar er is geen sprake meer van een intact 
bodemprofiel. Het bovenste deel van het bodemprofiel is opgenomen in 
de bouwvoor. Daarnaast is de top van het bodemprofiel verbruind. De 
grondsporen tekenden zich pas onder deze verbruining af. 
   Ook de conservering van vondstmateriaal is gemiddeld. Aardewerk en 
andere vondstcategorieën van anorganisch materiaal zijn goed bewaard 
gebleven. Organisch materiaal zal hoofdzakelijk in verkoolde vorm bewaard 
gebleven zijn. Gezien de aanwezigheid van onverbrand bot op vindplaatsen 
2 en 5 is het mogelijk dat deze ook op vindplaats 1 aangetroffen kunnen 
worden. Het onverbrande bot is echter matig tot slecht geconserveerd.

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld tot hoog op 
inhoudelijke kwaliteit. Zeldzaamheid scoort hoog, aangezien vindplaatsen 
uit de late middeleeuwen buiten de stad Maastricht zeldzaam zijn. Om 
deze reden scoort ook de informatiewaarde van deze vindplaats hoog. Op 
vindplaats 4 is het namelijk waarschijnlijk mogelijk een huisplaats uit deze 
periode grotendeels te bestuderen. De ensemblewaarde is gemiddeld. Dit 
heeft met name betrekking op het grotendeels ontbreken van vindplaatsen 
uit deze periode binnen het onderzoeksgebied in relatie waartoe deze 
vindplaats bestudeerd kan worden. 

Conclusie – Vindplaats 4 is op inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig.
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Vindplaats 5
Laatmiddeleeuwse sporen op vindplaats 5 bestaan uit 2 kuilen met 
aardewerk uit de 12e eeuw. In één van de kuilen werd het reeds vermelde 
tufstenen fragment van een Romeins grafmonument aangetroffen. De 
kuilen bevinden zich temidden van nederzettingssporen uit de ijzertijd en 
Romeinse tijd. Het is mogelijk dat een deel van de niet gedateerde sporen 
in de late middeleeuwen dateert. Gezien de lage sporendichtheid dient hier 
rekening gehouden te moeten worden met off-site activiteiten.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

7Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 2

Representativiteit n.v.t.

Beleving – Er is bij vindplaats 5 geen sprake van een zichtbaar monument, 
zodat de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinne-
ringswaarde.

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op de criteria gaafheid 
en conservering. Er zijn weliswaar grondsporen aanwezig op de vindplaats, 
maar er is geen sprake meer van een intact bodemprofiel. Het bovenste deel 
van het bodemprofiel is opgenomen in de bouwvoor. Daarnaast is de top 
van het bodemprofiel verbruind.
   Ook de conservering van vondstmateriaal is gemiddeld. Aardewerk en 
andere vondstcategorieën van anorganisch materiaal zijn goed bewaard 
gebleven. Organisch materiaal zal hoofdzakelijk in verkoolde vorm aanwezig 
zijn, hoewel op deze vindplaats ook wat onverbrand bot uit andere periodes 
gevonden is. Dit is echter maar matig bewaard gebleven.

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld tot hoog op 
inhoudelijke kwaliteit. Zeldzaamheid scoort hoog, aangezien vindplaatsen 
uit de late middeleeuwen buiten de stad Maastricht zeldzaam zijn. De 
informatiewaarde van deze vindplaats is vermoedelijk echter maar beperkt. 
Vooralsnog zijn slechts twee sporen uit deze periode op de vindplaats 
aanwezig. Het is echter mogelijk dat een deel van de niet-gedateerde sporen 
uit de late middeleeuwen dateert. De ensemblewaarde is gemiddeld. Dit 
heeft met name betrekking op het grotendeels ontbreken van vindplaatsen 
uit deze periode binnen het onderzoeksgebied in relatie waartoe deze 
vindplaats bestudeerd kan worden. 

Conclusie – Vindplaats 5 is op inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig.
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11.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

De zes in het plangebied aangetroffen vindplaatsen zijn alle in meer of 
mindere mate behoudenswaardig. In geval van verstoring wordt dan ook 
aanbevolen de vindplaatsen zo compleet mogelijk op te graven, dus inclusief 
de randzones. 
   Een uitzondering hierop vormt vindplaats 3, het Romeinse grafveld. 
Vindplaats drie is niet eenduidig afgebakend en vormt eigenlijk een grote 
zone aan weerszijden van de Meerssenerweg, waarbinnen Romeinse 
crematiegraven verwacht kunnen worden. Een vlakdekkende opgraving 
is in dit geval een kostbare optie, zeker gezien het feit dat het onzeker 
is of crematiegraven inderdaad aangetroffen gaan worden. Een deel van 
vindplaats 3 zal al automatisch onderzocht worden indien de vindplaatsen 
waarmee deze overlapt (vindplaats 2 en 4) worden opgegraven. Voor 
de delen die daarbuiten vallen, bijvoorbeeld ter hoogte van put 37, kan 
geopteerd worden voor een uitgebreider proefsleuvenonderzoek in de 
delen die nog niet onderzocht zijn. Mochten hierbij meer crematiegraven 
gevonden worden, dan kan op deze locaties uitgebreid worden. 

Mocht het tot een definitieve opgraving komen dan gelden voor vindplaatsen 
2 en 3 nog enkele specifieke aanbevelingen

Vindplaats 2
Een deel van deze vindplaats wordt ingenomen door een bosperceel. Het 
is van belang om voorafgaand aan archeologisch onderzoek de bomen op 
archeologievriendelijke wijze te rooien. In de praktijk zal dit betekenen dat 
de bomen afgezaagd worden tot circa 0.5 meter boven het maaiveld. Bij 
aanleg van de putten op dit perceel kunnen de stronken dan voorzichtig 
verwijderd worden onder archeologische begeleiding.

Vindplaats 3
De voorwaarden die genoemd zijn voor vindplaats 2 gelden ook voor 
vindplaats 3. De Romeinse crematiegraven bevinden zich direct onder de 
bouwvoor en zullen zwaar beschadigen indien de bomen met wortel en al 
gerooid worden. De bomen moeten dus afgezaagd worden tot 0,5 meter 
boven maaiveld, waarna de stronken bij aanleg van de putten voorzichtig 
verwijderd kunnen worden onder archeologische begeleiding. 
   Een tweede aanbeveling bij vindplaats 3 heeft betrekking op de aanleg 
van de putten. Aangezien de crematiegraven erg ondiep liggen moet bij 
aanleg van de werkputten eerst alleen de bouwvoor verwijderd worden. 
Het vlak dient vervolgens gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van 
crematiegraven en metaalvondsten. Indien deze niet aanwezig zijn kan het 
sporenvlak worden aangelegd.
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12 Beantwoording van de onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen behandeld zoals deze 
geformuleerd zijn in het Programma van Eisen (zie paragraaf 4.3). Er is voor 
gekozen om in dit hoofdstuk alleen die vragen op te nemen die op basis van 
de behaalde resultaten van het proefsleuvenonderzoek te beantwoorden zijn.

12.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen

Algemeen 

1. Bevinden zich in het onderzoeksgebied archeologische resten? Waaruit 

bestaan de archeologische resten? Gaat het alleen om mobilia of tevens om 

grondsporen? Zijn er waterputten, afvalkuilen of potstallen aanwezig? Wat is 

de samenstelling van de vulling?

Het onderzoek in het beoogde tracé van de A2-passage Maastricht heeft 
de aanwezigheid van zes archeologische vindplaatsen met resten uit 
verschillende periodes aangetoond. 
Resten uit het neolithicum, die tijdens het IVO zijn aangetroffen bestaan 
uit los vondstmateriaal. Grondsporen uit deze periode zijn niet gevonden. 
Het vondstmateriaal bestaat uitsluitend uit vuurstenen artefacten, waarvan 
de grootste groep is aangetroffen op vindplaats 2 in en naast de verlande 
geul die werd aangetroffen. Het materiaal van deze vindplaats dateert uit 
het midden- en/of laat-neolithicum. Op vindplaatsen 4, 5 en 6 is een klein 
aantal vuurstenen artefacten gevonden. Door het algemeen ontbreken van 
typologische kenmerken was het materiaal van deze laatste drie vindplaatsen 
niet nader te dateren.
   Het proefsleuvenonderzoek heeft drie vindplaatsen met sporen en 
vondstmateriaal uit de late bronstijd en ijzertijd opgeleverd (vindplaatsen 
1, 5 en 6). Op vindplaats 1 bevindt zich vermoedelijk een huisplaats uit de 
midden-ijzertijd. Deze ligt relatief schoon, zonder veel sporen uit andere 
periodes. De sporen op vindplaats 5 en 6 zijn moeilijker te definiëren. Op 
vindplaats 5 gaat het om clusters paalkuilen, waar verder geen structuren in 
herkend konden worden. Het geassocieerde vondstmateriaal is in de vroege 
en/of midden-ijzertijd gedateerd. Op vindplaats 6 is slechts één spoor uit 
deze periode gevonden, namelijk een silo. Vondstmateriaal uit dit spoor, 
alsmede los vondstmateriaal van deze vindplaats is vooralsnog in de late 
bronstijd en/of de vroege ijzertijd gedateerd.
   Sporen uit de Romeinse tijd zijn in ruime mate vertegenwoordigd in het 
onderzoeksgebied. Voorafgaand aan het onderzoek was de verwachting hoog 
dat de Romeinse hoofdweg van Maastricht naar Heerlen door het onder-
zoeksgebied loopt, waar deze zeer vermoedelijk grotendeels het tracé van 
de Meerssenerweg volgt. Het proefsleuvenonderzoek heeft vervolgens drie 
vindplaatsen met archeologische resten uit de Romeinse tijd opgeleverd. Het 
gaat daarbij om twee nederzettingsterreinen (vindplaats 2 en 5) en een zone 
waarbinnen begravingen verwacht kunnen worden (vindplaats 3).
   Het proefsleuvenonderzoek heeft één vindplaats met sporen uit de vroege 
middeleeuwen opgeleverd (vindplaats 6). Op twee vindplaatsen zijn sporen 
uit de late middeleeuwen gevonden (vindplaats 4 en 5). Het gaat daarbij 
vermoedelijk om een nederzettingsterrein (vindplaats 4) of sporen die toe te 
schrijven zijn aan off-site activiteiten; een agrarisch landgebruik (vindplaats 5). 
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2. Wat is de spreiding van de archeologische resten zowel in verticale als 

horizontale zin? en wat is de waardestelling van de vindplaatsen?

Zie hoofdstuk 6 waar per vindplaats de spreiding van de archeologische 
resten is aangegeven. Alle aangetroffen vindplaatsen zijn behoudenswaardig 
bevonden.

3. Is er sprake van vindplaatsen, sites dan wel off-site verschijnselen?

Zie vraag 1

4. Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen 

de grondsporen zich af (aangeven per site en/of periode)? In hoeverre zijn 

bijvoorbeeld grondsporen vervaagd door bodemvorming (aangeven per site en/

of periode)? Bestaat hierin verschil tussen sporen uit verschillende perioden? 

Beschrijf deze verschillen.

Over grote oppervlakken zijn intacte bodemprofielen aangetroffen met 
verschijnselen van langdurende bodemvorming vanaf de bouwvoor in 
de vorm van roest- en mangaanvorming en andere gley-verschijnselen 
(vlekkerigheid). Op de hogere delen is daarnaast sprake van een lichte 
verbruining van de toplaag. Daardoor zijn de sporen tussen de 40-60cm 
onder maaiveld duidelijk leesbaar. Vindplaats 6 heeft de dikste verbrui-
ningshorizont waardoor sporen pas op een dieper (60-70cm –Mv) dan 
gemiddeld aangelegd vlak zichtbaar zijn.

5. Hoe zijn de conserverende eigenschappen van de bodem voor organische en 

anorganische artefacten en grondsporen?

Op basis van de lage grondwaterstand zullen organische resten normaliter 
sterk zijn aangetast of geheel verdwenen als gevolg van oxidatie. De kans 
op goed geconserveerde organische resten beperkt zich tot waterputten 
en andere zeer diepe grondsporen. Illustratief is de vegetatiehorizont op 
circa twee meter beneden maaiveld die rijk is aan grote stukken hout en 
ander plantaardig materiaal. Afwijkend is de kwelzone aan de voet van het 
Terras van Mechelen aan de Maas. Hier is door de eeuwen heen sprake 
geweest van een zeer hoge grondwaterstand met vorming van een humeuze, 
plaatselijk zelfs venige bodem. Derhalve kan worden uitgegaan van zeer 
goede conserverende omstandigheden voor organische archeologische 
resten, . Zowel vindplaats 1 als vindplaats 5 grenzen aan deze zone.

6. In hoeverre zijn oudere sites door jongere sites verstoord?

Bij vindplaats 4 en 5 zijn naast Romeinse sporen ook middeleeuwse 
sporen aangetroffen. De verstoring beperkt zich echter tot sporadische 
oversnijdingen.

7. Wat is de relatie tussen oppervlaktevondsten en mogelijke grondsporen?

Alleen het zuidoostelijke deel van perceel Amby C 2044 is door RAAP 
door middel van een oppervlaktekartering verkend. De oppervlaktevondsten 
sloten maar beperkt aan op de waarnemingen gedaan tijdens het proefsleu-
venonderzoek. Alleen in het noordwestelijke deel van het perceel werden 
Romeinse sporen als ook Romeinse oppervlaktevondsten gedaan.
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8. Blijken uit het onderzoek antropogene verstoringen die nog niet bekend waren?

Afwijkend op de verwachtingen op basis van voortgaand booronderzoek, 
bestaat een deel van het gebied oostelijk van de A2 uit een dagzomend 
grindrijk rivierterras dat in het verleden is afgegraven ten behoeve van de 
aanleg van de A2.

9. Wat is samengevat de fysieke kwaliteit van de diverse sites dan wel off-site 

verschijnselen?

Per vindplaats: zie hoofdstuk 11

10. Wat is de landschappelijke context van de vindplaatsen in termen van 

geologie, bodemkunde en geomorfologie (aangeven per onderscheiden periode/

archeologische cultuur of, zo mogelijk, per site of off-site verschijnsel)? Wat 

is de landschappelijke context tijdens de onderzochte bewoningsperiode(n)? 

Welke aanzet voor een bij een definitief onderzoek te maken landschapsrecon-

structie kan gegeven worden?

Per vindplaats: zie tekst hoofdstuk 6. 
   Voor een landschapsreconstructie is reeds een voorzet gegeven, zie ook 
vraag 21. Hoewel er geen pollen werden aangetroffen, verdient het toch de 
aanbeveling om in een vervolgstadium wederom pollenonderzoek uit te 
voeren. Bij voorkeur dienen locaties uitgekozen worden die thans nog in 
een natte context verblijven.

11. Op wat voor type bodem liggen de sites zoals in het veld kan worden 

vastgesteld? Beschrijf de verschillende bodemtypes. Tot welke diepte heeft 

bodemvorming plaatsgevonden?

Conform de bodemclassificatiesystematiek van Stiboka kan voor het 
gehele gebied worden uitgegaan van kalkloze poldervaaggronden 
met een beperkte mate van bodemvorming. Over grote oppervlakken 
zijn intacte bodemprofielen aangetroffen met verschijnselen van 
langdurende bodemvorming vanaf de bouwvoor in de vorm van roest- en 
mangaanvorming en andere gley-verschijnselen (vlekkerigheid). Op de 
hogere delen is daarnaast sprake van een lichte verbruining van de toplaag. 
Er zijn geen eenduidige aanwijzingen voor in- en uitspoeling van lutum 
(lessivage) en de vorming van een Bt-horizont. Dat hangt vermoedelijk 
samen met de relatief natte omstandigheden en daarnaast het hoge 
kleigehalte van de bodem (vergeleken met de echte lössgronden).

12 In welke lithogenetische context liggen de archeologische vondsten en sporen 

(beschrijf per vindplaats en site)?

Per vindplaats: zie tekst hoofdstuk 6.

13. Op welke wijze is de locatiekeuze in verschillende perioden afhankelijk geweest 

van het landschap? Welke landschappelijke factoren hebben de sitelocatie 

(mede) bepaald en het ontstaan en het verlaten van de vindplaats beïnvloed?

Grote oppervlakken van het plangebied hebben een relatief hoge ligging 
en zijn vanaf het neolithicum geschikt geweest voor bewoning en andere 
activiteiten. In ieder geval vanaf het midden-neolithicum lijkt sprake van 
een stabiel landschap waarin nauwelijks nog actief sedimentatie plaatsvindt. 
Alleen de laagste delen van het landschap; het smeltwaterdal tegen het 
hoger gelegen terras, zal gedurende de verschillende archeologische 
perioden tot in de Nieuwe tijd een natte zone zijn gebleven.
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14. Wat is het verband tussen de archeologische sites en de (hoogte)ligging in het 

landschap?

Zie vraag 12

15. Beschrijf het paleoreliëf (o.b.v. putprofielen e.d.) ten tijde van de verschillende 

menselijke activiteiten?

Zie figuur 5.6

16. Welke vorm van landgebruik is er na het verlaten van de vindplaats geweest?

Gezien het ontbreken van aanwijzingen voor bewoning na de middeleeuwen 
heeft het plangebied na deze periode vermoedelijk hoofdzakelijk een 
agrarische functie vervuld als akker, weiland of boomgaard.
   Het huidige gebruik van het terrein is als volgt. Deelgebied 1 is deels 
beplant met bos (ten westen van de Meerssenerweg) en deels in gebruik als 
akker, weiland en boomkwekerij. In deelgebied 2 zijn alle percelen thans in 
gebruik als grasland. 

17. Is het mogelijk één of meer paleogeografische reconstructies te maken? Zo ja 

hoe zien deze eruit? Zo nee waarom niet?

Ja, zie vraag 21

18. Wat is de relatie tussen de vindplaatsen en de directe omgeving?

Vindplaats 1-4 bevinden zich op het laagterras (terras van Geistingen) en 
vindplaats 5 en 6 zijn gelegen op een middenterras (Terras van Mechelen 
aan de Maas). Voor een uitgebreide beschrijving zie hoofdstuk 6.

19. Wat is de samenstelling, herkomst, datering of looptijd van de archeologische 

vondsten en tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij?

Zie de specialistische hoofdstukken 7-10 waar elke aangetroffen 
vondstcategorie wordt beschreven.

20. Hebben de archeologische waarden een relatie met uit de omgeving bekende 

archeologische of historische locaties en welke is dat?

De graven van vindplaats 3 sluiten waarschijnlijk aan bij eerdere 
waarnemingen van Romeinse graven ten zuiden van het plangebied. De 
diverticulum van vindplaats 2 en vindplaats 5 sluiten waarschijnlijk aan 
op de Via Belgica waarvan vermoed wordt dat deze onder de huidige 
Meerssenerweg is gelegen.

Rond het fysisch landschap en de landschapsontwikkeling

21. Wat is de landschapsgenese van het plangebied?

Het plangebied maakt deel uit van het terrassenlandschap van de Maas, 
waarvan de hoofdcontouren zijn gevormd in het Midden- en Laat-
Pleistoceen. Precies ter hoogte van het plangebied ligt de overgang van het 
laagste, en jongste Maasterras; het terras van Geistingen, naar het iets hoger 
gelegen Terras van Mechelen aan de Maas (oost van de A2). Bepalend voor 
de genese van het gebied is daarnaast de ligging van een omvangrijke laat-
pleistocene daluitspoelingswaaier in de monding van het Geuldal, waarvan 
de grofzandige en grindrijke afzettingen meest noordelijk in het plangebied 
zijn aangetroffen. Ook de relatief ondiepe ligging van het grind in een zone 
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rondom de Meerssenerweg zou kunnen samenhangen met deze waaier. 
Het laagste deel van het plangebied ligt in een lokale kom tussen deze 
waaier en het hogergelegen Terras van Mechelen aan de Maas. Een relatief 
smalle geulvormige laagte in het grindterras in deze zone kan mogelijk 
verklaard worden als een lokaal smeltwaterdal dat langs de terrasrand vanuit 
het Geuldal in zuidwestelijke richting afwaterde. In tegenstelling tot de 
verwachting voorafgaande aan het veldonderzoek is dus geen sprake van een 
globaal Z-N doorlopende laat-pleistocene/vroeg holocene geul aan de voet 
van het Terras van Mechelen aan de Maas, maar van een lokale depressie 
met een zuidwestelijke afwatering. 
   Het terras van Geistingen heeft gedurende het Holoceen deel uitgemaakt 
van de vloedvlakte van de Maas, terwijl daarnaast ter hoogte van het 
plangebied tevens afzettingen van de nabij gelegen Geul voorkomen. Het 
onderscheid tussen beide afzettingen is in het veld niet geheel duidelijk 
geworden, maar aangenomen mag worden dat het leeuwendeel van het vier 
tot vijf meter dikke pakket fijn-sedimentaire holocene afzettingen afkomstig 
is van de Maas. Dat geldt zeker voor de onderste twee tot drie meter van 
het holocene pakket dat aan de basis relatief zandig is en aan de bovenkant 
wordt afgesloten met een markante vegetatiehorizont. Deze horizont 
is gedateerd op vroeg-boreaal (RAAP-onderzoek). Deze vroege datering 
lijkt samen te vallen met het moment waarop de Maas zich definitief 
concentreert en insnijdt in één hoofdgeul (die vrijwel gelijk ligt aan de 
huidige Maasligging). Het direct boven de vegetatiehorizont gelegen pakket 
met relatief zandige/siltige afzettingen lijkt aan de Geul te mogen worden 
toegeschreven. Dit mag worden gesteld op grond van waarnemingen in het 
noordwestelijk deel van het plangebied. Hier is in de profielen een markante 
geulinsnijding vastgesteld, die op grond van oriëntatie, hoogteligging en 
afwijkende textuurkenmerken deel lijkt uit te maken van het Geulsysteem. 
Vermoedelijk betreft het de meest zuidelijke geul van een ‘delta’ van geulen 
in de monding van het Geuldal. Het genoemde zandige/siltige pakket kan 
als oeverafzettingen van de geul en andere (niet gekarteerde) geulen worden 
beschouwd. De actieve fase van de geul kan vooralsnog niet nader gedateerd 
worden dan ergens tussen 9500 en 5500 BP. De geul lijkt te refereren 
naar een periode waarin nog geen sprake is van één Geul maar van een 
dynamisch stelsel van meerdere zich snel verplaatsende kleinere geultjes. 
Welk proces hieraan ten grondslag ligt is niet duidelijk. Ontbossing van het 
achterland lijkt geen optie gezien de vroege datering (het neolithisch niveau 
ligt ruim boven de geulvulling). Veel eerder lijkt de geul te moeten worden 
geplaatst in het Vroeg-Holoceen als het achterland nog niet dicht bebost 
is en de Maas zich nog niet diep heeft ingesneden (weinig verhang t.o.v. 
Geuldal). Lastig blijft dan een verklaring voor het abrupt actief worden van 
het Geuldal in deze zone na een zeer rustige periode. 
   Na de actieve fase met geulinsnijding en afzettingen van relatief zandige/
siltige afzettingen, neemt de dynamiek van het plangebied snel af. Er 
worden dan alleen nog relatief kleiige sedimenten afgezet. De sedimentatie 
is tijdelijk gestagneerd waarbij een, richting lagere delen steeds duidelijker 
wordende vegetatiehorizont is gevormd. Deze horizont duikt van ca. 46,25 
m +NAP (noordelijk) naar waarden rond 45,5 m +NAP (laagste delen). Ten 
opzichte van het maaiveld duikt deze van 90 cm naar 150 cm –Mv. Zowel 
tijdens onderhavig onderzoek als tijdens het RAAP booronderzoek zijn 
van deze laag monsters genomen ten behoeve van pollenanalyses. Helaas 
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bleek in beide gevallen het monster te weinig pollen te bevatten voor een 
volwaardige analyse. De vele, tijdens de verschillende onderzoeken (vrijwel) 
aan het oppervlak aangetroffen vuursteenvondsten (datering Neolithicum) 
suggereren een pre-neolithische datering van deze vegetatiehorizont (zie 
ook vraag 35). Vanaf de IJzertijd lijkt de opslibbing van het gebied geheel te 
stagneren, afgezien van lokale hellingafzettingen aan de voet van de flank 
van het Terras van Mechelen aan de Maas (oost van de A2). Er zijn geen 
aanwijzingen voor grootschalige (sub) recente verspoeling. 

22. Wat zijn de aanwijzingen voor bewoning op en nabij de steilrand aan de 

noordelijke grens van het plangebied. Hoe verhoudt deze zich tot de colluvium 

pakketten?

Westelijk van Rothem, waar de Geul uit Heuvelland in het Maasdal mondt, 
bevindt zich een afbraakwand met droge dalen en daluitspoelingswaaiers. 
Deze afbraakwand vormt de overgangszone tussen de rivierdalbodem en 
het plateauterras en is ten gevolge van het hoogteverschil duidelijk zichtbaar 
in het landschap. De daluitspoelingswaaier bestaat daar uit een bijna 4 m 
dik pakket lösscolluvium. Het is vrijwel zeker dat de sedimentatie van dit 
pakket in meerdere fasen is gebeurd. Een hypothese is dat de erosie en het 
colluvium vooral is ontstaan als gevolg van het Romeinse en Middeleeuwse 
landgebruik. De vraag is of hieronder nog goed geconserveerde 
archeologische relicten bewaart zijn gebleven.
Binnen de grenzen van het plangebied zijn geen aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van een colluviumdek van enige betekenis uit de Romeinse 
tijd of jongere periode. IJzertijdsporen zijn over het gehele gebied vrijwel 
direct onder de bouwvoor aangetroffen. Diepere waarnemingen hangen 
eerder samen met moeilijke zichtbaarheid van sporen als gevolg van 
verbruining dan met de aanwezigheid van een lokaal colluviumdek.

23. Wat waren de bewoningsmogelijkheden door de tijd binnen de verschillende 

landschappelijke zones?

Grote oppervlakken van het plangebied hebben een relatief hoge ligging 
en zijn vanaf de Steentijd geschikt geweest voor bewoning en andere 
activiteiten. In ieder geval vanaf het Midden Neolithicum lijkt sprake van 
een stabiel landschap waarin nauwelijks nog actief sedimentatie plaatsvindt. 
Alleen de laagste delen van het landschap; het smeltwaterdal tegen het 
hoger gelegen terras, zal gedurende de verschillende archeologische 
perioden tot in de Nieuwe tijd een natte zone zijn gebleven. Gevoed door 
kwelwater kon hier zelfs enige veenvorming plaatsvinden. Vermoedelijk 
heeft hier een lokaal bronstroompje gelegen, maar van een markante 
natuurlijke afwatering is nooit sprake geweest. Daarvoor ontbreekt een 
voldoende groot achterland. De aanleg van een afwatering in zuidwestelijke 
richting (Heugemse beek) zal deze laagst gelegen gronden geschikt hebben 
gemaakt voor hooiland en beweiding. 

24. Wat is de ouderdom van het Geistingenterras en de verschillende landschap-

pelijke elementen daarbinnen?

Het onderzoek heeft geen gegevens opgeleverd op grond waarvan een nader 
datering aan het Geistingenterras en hierbinnen voorkomende landschappe-
lijke elementen gegeven kan worden. 
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25. Wat is de relatie tussen bewoning en de geulsystemen in de dalvlakte 

(Laagterras) van de Maas?

Het plangebied ligt buiten de geulsystemen van de holocene dalvlakte van 
de Maas. De geulvormige laagte tegen de terrasrand betreft een lokaal 
verschijnsel, samenhangend met de ligging van het plangebied nabij de 
daluitspoelingswaaier in de monding van het Geuldal.

26. Wat is de ouderdom van de Heugemse geul en waar lag de loop van de 

hoofdgeul en eventuele nevengeulen?

Het onderzoeksgebied ligt juist buiten het stroombed van de Heugemse 
geul. Het onderzoek heeft geen gegevens opgeleverd op grond waarvan 
een nader datering kan woren gegeven aan dit geulsysteem. De binnen het 
onderzoeksgebied gelegen Kanjelbeek, binnen het plangebied Heugemse 
beek genoemd, is vermoedelijk gesitueerd in een lokaal smeltwaterdal 
afkomstig uit het geuldal en deeluitmakend van de laat-pleistocene daluit-
spoelingswaaier in de monding van het Geuldal. Dit smelwaterdal mondt 
iets zuidwestelijker uit in het dal van de Heugemse geul. De Heugemse 
beek betreft een gegraven afwatering door een venige, drassige zone aan 
de voet van het Terras van Mechelen aan de Maas. Mogelijk lag daarvoor in 
deze zone een lokaal bronbeekje, maar gezien het geringe achterland, zal de 
afvoer hiervan zeer beperkt zijn geweest.

27. Wat is de relatie tussen de Kanjelbeek en het Heugemse geulsysteem?Zie 

commentaar vraag 26!

Het meest stroomopwaartse deel van de Kanjelbeek, ter hoogte van het 
plangebied Heugemse beek genaamd, betreft een historische gegraven 
waterloop die de waterafvoer verzorgde vanuit de kwelzones aan de 
voet van het Terras van Mechelen aan de Maas. De Kanjelbeek volgt in 
stroomafwaartse richting (zuidwest) eerst een vermoedelijk smeltwaterdal, 
onderdeel uitmakend van een brede daluitspoelingswaaier in de mondig van 
het Geuldal, en volgt dan in westelijke richting de laagte van het geulsyteem 
van de Heugemse geul

28. Waar lagen in het plangebied grindruggen en andere hoger gelegen natuurlijke 

plekken die geschikt waren voor bewoning?

Grote oppervlakken van het plangebied hebben een relatief hoge ligging 
en zijn vanaf de Steentijd geschikt geweest voor bewoning en andere 
activiteiten. De terrasrand en overgang naar het hogere gelegen Terras van 
Mechelen aan de Maas vormt daarbinnen een markante gradiënt in het 
landschap wat door de verschillende archeologische perioden heen een zeer 
aantrekkelijke zone moet zijn geweest voor bewoning.

29. Welke aanwijzingen kunnen worden gevonden voor overstromingen (vergelijk 

bodemkundige en historische gegevens)?

Deze zijn niet gedaan en de vraag is of dit relatief hoog gelegen gebied ten 
opzichte van de huidige Maasgeul in historische tijden nog overstroomd 
is geweest. Ten opzichte van de Geul ligt het plangebied in een luwtezone 
achter de hoger gelegen gronden van Rothem en zullen overstromingen van 
de Geul van geen betekenis zijn geweest voor het plangebied.
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30. Wat is de stratigrafische relatie tussen colluvium afzettingen en fluviatiele 

sedimenten, waar lagen deze en wat betekenen deze voor de conservering of 

erosie van de archeologie?

Binnen de grenzen van het plangebied zijn geen aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van een colluviumdek van enige betekenis uit de Romeinse 
tijd of jongere periode. IJzertijdsporen zijn over het gehele gebied vrijwel 
direct onder de bouwvoor aangetroffen. Diepere waarnemingen hangen 
eerder samen met moeilijke zichtbaarheid van sporen als gevolg van 
verbruining dan met de aanwezigheid van een lokaal colluviumdek.

31. Is het op basis van paleoecologisch onderzoek mogelijk betrouwbare vegetatiere-

constructies te maken en ontwikkeling van het landschap te detailleren?

Jazeker. Onduidelijk is waarom in onderhavig onderzoek genomen 
grondmonsters (o.a. uit beide vegetatiehorizonten) te weinig pollen bevatten 
voor analyse. Onder andere een datering van de bovenste vegetatiehori-
zont geeft meer houvast in het sedimentatieverloop vanaf het Neolithicum. 
Hetzelfde geldt voor datering van de geulvulling (‘Geul’-geul).

Bodems in relatie tot de archeologie

32. Welke relaties zijn er tussen de aangetroffen bodemtypen en prehistorische 

bewoning?

Over grote oppervlakken zijn intacte bodemprofielen aangetroffen met 
verschijnselen van langdurende bodemvorming vanaf de bouwvoor in 
de vorm van roest- en mangaanvorming en andere gley-verschijnselen 
(vlekkerigheid). Op de hogere delen (zowel west als oost van de A2) is 
daarnaast sprake van een lichte verbruining van de toplaag. Er zijn geen 
eenduidige aanwijzingen voor in- en uitspoeling van lutum (lessivage) en 
de vorming van een Bt-horizont. Daarmee lijkt sprake van een grotendeels 
intact archeologisch landschap waarin archeologische sporen redelijk 
zichtbaar zouden moeten zijn, gezien de beperkte mate van verbruining, 
lessivage en andere vormen van bodemvorming waardoor sporen 
onzichtbaar worden. 

33. Is er een relatie tussen waterhuishouding, grondwaterstand en archeologische 

vindplaatsen?

De vindplaatsen liggen verspreid over een groot gedeelte van het plangebied 
met uitzondering van het laagste gedeelte tegen de terrasrand naar het 
hoger gelegen Terras van Mechelen aan de Maas. De zuidgrens van 
vindplaats 1 lijkt samen te hangen met deze landschappelijke overgang. 
De laagte wordt gekenmerkt door een hoge grondwaterstand en venige/
humeuze bodemprofielopbouw.

34. Wat is de fasering in de oude rivierklei afzettingen op het Geistingenterras?

Op hoofdlijnen kunnen binnen het holocene pakket drie lagen worden 
onderscheiden met daarbinnen sublagen;
Laag 1 (42,5 – 44,5 m +NAP): een relatief fijnzandig, naar boven aflopend 
fluviatiel pakket. De basis wordt gekenmerkt door kalkrijke zandige 
afzettingen met kleilagen, de top door kalkhoudende kleiige afzettingen met 
zandlagen. De afzettingen lijken een actieve sedimentatieperiode van de 
Maas te representeren, waarin deze niet meer in staat is grindig materiaal te 
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verplaatsen en waarschijnlijk daarmee in het Vroeg-Holoceen te plaatsen is. 
Laag 2 (44,5 – 45,25 m +NAP): een kleiig, humus pakket met een opvallende 
donkerbruin gekleurde zeer humeuze en plaatselijk zelfs venige kern met 
grote brokken hout. Dit ca. 10 tot 20 cm dik humeuze/venige pakket is 
zeer compact. De laag direct boven het humeuze/venige pakket bestaat uit 
matig siltige klei (Ks2), het pakket daar direct onder uit sterk tot uiterst 
siltige klei (Ks3/ks4). Het gehele pakket representeert een zeer rustige fase 
in de sedimentatie, waarbij de vorming van de humeuze/venige sublaag een 
aanduiding is voor zeer natte omstandigheden in deze periode. 
Het humeuze/venige pakket vormt binnen de gehele holocene 
profielopbouw de meest markante laag. De laag loopt ver ten zuiden van 
de Meerssenerweg door met een zeer vlakke ligging. De laag is bij eerder 
onderzoek (RAAP) aan de hand van pollenanalyses gedateerd op Vroeg-
Holoceen, hetgeen betekent dat een belangrijk deel van het ‘holocene’ 
pakket gevormd moet zijn op de overgang van het Laat-Pleistoceen naar het 
Vroeg-Holoceen. Een aannemelijke verklaring voor laag 2 lijkt de periode 
waarin de Maas zich definitief concentreert in één insnijdende hoofdgeul 
met een omvangrijke omliggende overstromingsvlakte. Een vlakte die 
dan nog wel regelmatig overstroomt maar nauwelijks sediment ontvangt. 
In slecht afwaterende zones, waartoe het plangebied blijkbaar behoorde, 
kon daarbij veenvorming optreden. De ligging direct tegen een hoger 
gelegen terrasniveau met hiermee gepaard gaande kwelstromen zal hebben 
bijgedragen aan de natte omstandigheden. De Geul lijkt in deze periode 
geen invloed te hebben op het plangebied. 
Laag 3 (45,25 – 47,0 m +NAP): een pakket met een gemiddeld relatief 
smalle zeer zandige basis (dikte 25 -50 cm) en een dikke kleiige top (125
-150 cm). De overgang van laag 2 naar laag 3 verloopt vrij abrupt (<10 cm). 
De profielopbouw representeert een vrij abrupt startende actieve fase in het 
sedimentatieproces met daarna een geleidelijke afname van activiteit. De 
actieve fase lijkt te kunnen worden gerelateerd aan de invloed van de Geul 
(zie vraag 21). Een in de lager delen goed te traceren fossiele bodem lijkt een 
tijdelijke stilstand in de rustige sedimentatiefase te weerspiegelen. 

35. Zijn er aanwijzingen voor begraven bodemhorizonten op de terrassen, maar 

met name op het Geistingenterras, en de eventuele relatie met de archeologie;

Er zijn twee horizonten aangetroffen (zie ook vraag 34) die over grotere 
oppervlakken zijn aangetroffen (top onderste/bovenste vegetatiehorizont 
resp. 200 /90-150 cm –Mv). 
Er zijn helaas geen eenduidige aanwijzingen aangetroffen voor de 
aanwezigheid van archeologische resten die gerelateerd zouden kunnen 
worden aan deze horizonten. Op grond van aangetroffen vuursteenvonds-
ten lijkt de bovenste vegetatiehorizont van een pre-neolithische datering. 
Tijdens onderhavig en voorgaand onderzoek zijn veel vuurstenen artefacten 
aangetroffen die (veelal) dagzomen (o.a. veel oppervlaktevondsten op akker 
zuid van Meerssenerweg, RAAP-onderzoek). Van grootschalige secundaire 
verplaatsing (verticaal/horizontaal) kan daarbij geen sprake zijn gezien de 
intactheid van de bodemprofielen en het ontbreken van voldoende reliëf 
voor een horizontale verplaatsing. Aan de oudste vuursteenvondsten kan 
een midden-neolithische datering worden toegekend. Alleen ter hoogte 
van de geulinsnijding noordelijk van de Meerssenerweg zijn neolithische 
op enige diepte beneden maaiveld aangetroffen (50-90 cm –Mv?), wat 
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lijkt te duiden op een nog net niet geheel genivelleerde geulvulling in het 
Neolithicum. Op grond van de diepteligging van de neolithische vondsten 
moet worden geconcludeerd dat dan al vrijwel het gehele ‘holocene’opslib-
bingsdek moet zijn gevormd. Neolithische sporen kunnen vrijwel direct 
onder de bouwvoor worden aangetroffen.

38. Wat is het onderscheid tussen lösscolluvium/lössleem en door Maas hergese-

dimenteerd lösshoudend materiaal (Schwemmlöss). In de praktijk blijkt het 

verschil lastig te identificeren en geeft problemen bij identificatie en datering 

van relevante lagen;

Dit onderscheid kon in het veld niet worden gemaakt met daarbij de 
opmerking dat op grond van de diepte ligging van archeologische resten 
er in ieder geval vanaf de Romeinse tijd geen aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van een colluviumdek van enige betekenis. 

39. Wat is de invloed van bodemvormingsprocessen op de herkenbaarheid van 

archeologische sporen? In Itteren waren bijvoorbeeld door bodemvorming de 

archeologische sporen in lössachtige sedimenten minder goed herkenbaar dan 

in Borgharen.

Op de hogere delen, zowel binnen de holocene vloedvlakte van de Maas 
(terras van Geistingen) als op het hoger gelegen Terras van Mechelen aan de 
Maas is de bodem plaatselijk tot een diepte van 50-70 cm dermate verbruind 
dat hierin archeologische sporen moeilijk herkenbaar worden. In de lager 
delen van het landschap is veel minder sprake van verbruining en zijn 
sporen over het algemeen vrijwel direct onder de bouwvoor herkenbaar. 

Verschijningsvormen van het cultuurlandschap

40. Wat is de cultuurlandschappelijke setting van vindplaatsen?

Alle vindplaatsen zijn gelegen in het buitengebied van de gemeente 
Maastricht en Meerssen. Het plangebied is ingeklemd tussen de dorpen 
Amby (in het zuiden) en Rothem (in het noorden). Op vindplaats 2 en 3 na, 
welke zijn bebost, bevinden alle vindplaatsen zich op landbouwgronden.

41. Zijn er aanwijzingen voor akkerarealen en landindeling rond archeologische 

vindplaatsen?

Zie vraag 40. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een specifieke 
landindeling zoals graften.

42. Wat is de relatie tussen archeologische vindplaatsen en historische en/of 

bestaande landschapselementen, zoals historische wegen en waterlopen, 

verkavelingen?

Opmerkelijk mag de ligging van het tweede diverticulum genoemd worden: 
dicht langs de terrasrand. Hoewel niet aangetoond tijdens dit onderzoek 
is reeds meerdere malen genoemd dat de huidige Meerssenerweg over 
de Romeinse hoofdweg van Maastricht naar Heerlen, de Via Belgica, is 
aangelegd.
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43. Wat is de invloed van het cultuurlandschap op de conservering van 

archeologische resten?

De grootste factor die van invloed is geweest op de conservering is de 
verbruining van de toplaag van de bodem. Daardoor zijn de sporen pas op 
een dieper niveau (40-70cm –Mv) zichtbaar.
Ten westen van de Meerssenerweg heeft de bebossing ook zijn invloed op 
de sporen. Daar waar bomen zijn gerooid of omgevallen is de archeologie 
verstoord. Dit is het meeste het geval in het zuidelijke gedeelte waar nu 
jonge aanplant staat. Oude(re) bomen zijn daar al gerooid.

Onderzoeksvragen per archeologische periode

Vroege Prehistorie
44. Wat was de wijze van exploitatie van het Maasdal in de Steentijd?

Hoewel vuursteenvondsten uit het midden/laat neolithicum zijn 
aangetroffen, biedt dit nog onvoldoende gegevens om gegronde uitspraken 
te doen over de wijze van exploitatie. Men zou verwachten dat de 
verlande geul als landmark heeft gediend waar diverse activiteiten hebben 
plaatsgevonden maar is in dit geval eerder een artefact-trap geweest. Het 
Maasdal is echter wel toegankelijk geweest gedurende, op zijn vroegst, het 
neolithicum. Zie bijvoorbeeld ook de bandkeramische bewoningssporen die 
gevonden zijn bij Itteren-Sterkenberg.

45. Welke aanwijzingen zijn er voor locatiekeuze in respectievelijk Mesolithicum, 

Vroeg-Neolithicum en Midden-Neolithicum en wat was het belang van de 

grindruggen en plateaus in het Geistingen terras?

Zie vraag 44

46. Wat is de herkomst van het in de steentijd gebruikte vuursteen?

Een donkergrijsbruin vuursteentype heeft de overhand, daarnaast komen 
zwarte variëteiten ook veel voor. Lichtere vuurstenen zijn sporadisch 
aanwezig, waaronder enkele artefacten van grofkorrelige Valkenburg 
vuursteen. Kijken we specifiek naar de aanwezige cortex, dan kan gesteld 
worden dat het in vrijwel alle gevallen om een gerold materiaal gaat. Dit 
suggereert dat het materiaal afkomstig is van een secundaire herkomst en 
opgeraapt moet zijn waar dergelijk materiaal aan het oppervlak ligt. Binnen 
de typen cortex is echter wel enige variatie aanwezig. Een groot aantal bezit 
nog een dikke witte cortex rand en lijkt slechts weinig gerold te zijn. Bij een 
ander deel is veel meer mechanische verwering opgetreden. Dit materiaal 
bezit veel eigenschappen, die op een herkomst uit het terrasgrind duiden.

Bronstijd en IJzertijd
49. Welke landschappelijke factoren bepaalden de locatiekeuze in de Bronstijd en 

de IJzertijd in het Maasdal?

Vindplaats 1 ligt op de overgang van een groot gebied met relatief hoog 
gelegen, droge gronden in het noorden (waarin tevens de vindplaatsen 
2 en 3 zijn gesitueerd) en een lokale komvormige depressie met natte 
bodemprofielen meer zuidelijk. Vindplaats 5 bevindt zich op de flank van 
het Terras van Mechelen aan de Maas naar het terras van Geistingen, 
overeenkomstig de overgang van het geaccidenteerde terrassenlandschap 
met lössdek oostelijk naar de holocene dalvlakte van de Maas westelijk. Het 
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lijkt er dus op dat de overgang tussen twee verschillende landschappen/
biotopen de locatiekeuze heeft bepaald, althans voor deze vindplaatsen.

50. Wat is de diachrone ontwikkeling van IJzertijd naar Romeinse tijd. Welke 

zijn de eventuele aanwijzingen voor functionele continuïteiten en/of 

discontinuïteit?

Vindplaats 1, 5 en 6 betreffen alle ijzertijdnederzettingen uit de vroege en/of 
midden-ijzertijd. Dit betekent dat er geen continuïteit is van ijzertijd naar 
Romeinse tijd.

Romeinse tijd
51. Zijn en aanwijzingen dat het pre-Romeinse rurale bewoningspatroon 

voortzetting krijgt in de Romeinse tijd?

De aard van de Romeinse bewoning (villaterrein of (inheemse)nederzetting) 
kan in deze fase van het onderzoek nog niet aangetoond worden. Het lijkt 
er echter wel op dat in beide perioden het landschap geschikt was om 
succesvol een bestaanseconomie op te bouwen.

53. Wat is de ligging, constructie en datering van de Romeinse wegen in het 

gebied, met name Via Belgica?

Zoals vermeld wordt onder de huidige Meerssenerweg de Via Belgica

vermoed maar deze is echter niet fysiek aangetroffen. Wel zijn er twee 
diverticula aangetroffen.

   Vindplaats 2 lijkt op een kruising te liggen van de Romeinse hoofdweg 
Via Belgica en een min of meer haaks daarop staande secundaire weg, 
die in meerdere proefsleuven gevolgd kon worden. Deze secundaire weg 
manifesteerde zich als een 4,5 meter breed pakket grind en dakpanfragmen-
ten met aan weerszijden een smalle greppel. Er is geen daterend materiaal 
in de greppels of wegdek aangetroffen waardoor de enige datering op basis 
van de nederzetting kan geschieden. Deze zou dan tussen 75 en 150 na Chr. 
en/of 140 tot 260 na Chr. gedateerd moeten worden.
   Over het diverticulum van vindplaats 5 is geen profiel gezet, maar de 
opbouw lijkt vergelijkbaar te zijn met de weg op vindplaats 2, waar het 
grindpakket rustte op een laag grijze klei en zich aan weerszijden smalle 
greppels bevonden. De weg is min of meer noord-zuid georiënteerd en volgt 
de rand van het Maasterras. Ten noorden van de vindplaats sloot de weg 
waarschijnlijk aan op de Romeinse hoofdweg richting Heerlen. In zuidelijke 
richting is het mogelijk dat de weg aansloot op de Ambyerstraat, die in dat 
geval een Romeinse oorsprong zou moeten hebben. Het is nog onduidelijk 
of de weg een directe relatie heeft met de nederzetting van vindplaats 5. De 
datering zou bij een directe relatie 75 na. Chr. tot in (het begin van) de 3e

eeuw gedateerd kunnen worden.

54. Zijn er aanwijzingen voor technische constructies en kunstwerken bij lastige 

terreinomstandigheden?

Nee, deze zijn echter wel meer zuidelijk aangetroffen bij een archeologische 
begeleiding.
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56. Zijn er aanwijzingen voor wachtposten of andere bijzondere constructies langs 

de wegen?

Vindplaats 3 beslaat een minimaal 400 meter lange strook aan weerszijden 
van de Meerssenerweg, waarbinnen Romeinse graven verwacht kunnen 
worden. Het proefsleuvenonderzoek heeft in totaal vier zekere en drie 
mogelijke crematiegraven opgeleverd. Deze houden vermoedelijk verband 
met de ligging van de Via Belgica en vormen mogelijk een langgerekt 
grafveld langs deze weg.
   Op vindplaats 5 is een bewerkt stuk tufsteen uit de Romeinse 
tijd gevonden dat vermoedelijk onderdeel vormde van een stenen 
grafmonument. Het is goed mogelijk dat het afkomstig is van een 
grafmonument dat ergens langs de weg van Maastricht naar Heerlen 
opgericht was.

59. Wat was de diachrone ontwikkeling van de Romeinse tijd naar de Vroege 

Middeleeuwen? Wat zijn de aanwijzingen voor functionele continuïteiten en 

discontinuïteit?

Op vindplaats 6 is één spoor aangetroffen dat in de vroege middeleeuwen 
gedateerd kan worden. Deze grenst aan vindplaats 5 waar vermoedelijk een 
Romeinse nederzetting is aangetroffen.

Vroege Middeleeuwen
60. Wat is de ruimtelijke relatie tussen bewoning, begravingen en akkerarealen in 

de Vroege (en Volle) Middeleeuwen?

Vindplaats 4 lijkt een nederzetting te bevatten die dateert in de Volle 
Middeleeuwen. Deze is op het laagterras gelegen. Tevens zijn er sporen 
gevonden (vindplaats 5 en 6) langs de terrasrand op een hoger gelegen 
terras. Het is echter onduidelijk of het hier een nederzettingsterrein betreft 
of akkerarealen. Begravingen zijn niet aangetroffen.

61. Wat zijn de archeobotanische aanwijzingen voor de continuering landgebruik 

en gewassen in de periode tussen de Laat-Romeinse tijd en de Vroege 

Middeleeuwen?

Aangezien slechts een bescheiden monsterprogramma is uitgevoerd (1
monster per periode) is de hoeveelheid data voorhanden te summier om 
gefundeerde uitspraken te kunnen doen.

Nieuwe Tijd
69. Wat is de voorgeschiedenis van de bestaande wegen en bewoning er langs?

In de directe omgeving van het plangebied zijn twee kasteelterreinen 
bekend, namelijk kasteel Vaeshartelt en de hoeve Kanjel (de voorganger 
van kasteel Poelsoord), waarvan Vaeshartelt zeker teruggaat tot aan de 
14e eeuw. Uit historische bronnen weten bovendien dat de dorpen Amby 
en Rothem, respectievelijk ten zuiden en oosten van het onderzoeksge-
bied een middeleeuwse oorsprong hebben, met een oudste vermelding 
in 1157 (Amby) en 1382 (Rothem). In archeologisch opzicht is er aan deze 
historische gegevens echter nauwelijks iets toe te voegen. De Via Belgica is 
vermoedelijk de voorloper van de huidige Meerssenerweg.
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Specifieke vragen voor IVO (karterende en waarderende fase)

75. Wat is de relatie tussen bodemvorming en genese van het landschap?

Zie vraag 21

77. Is er een relatie tussen het huidige microreliëf (AHNprojectie), historische 

bewoning en archeologische vindplaatsen?

Binnen het plangebied lijkt er geen dwingend verband te zijn tussen 
microreliëf en de archeologische bewoning.

78. Wat zijn de mogelijkheden tot het maken van paleogeografische reconstructies 

voor de aangetroffen vindplaatsen?

Zie vraag 21

79. Wat is de gaafheid en conservering van aangetroffen archeologische 

vindplaatsen?

Zie vraag 43
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13 Samenvatting

In opdracht van het Projectbureau A2 Maastricht heeft Archeologisch 
Onderzoek Leiden BV (Archol) in de zomer en najaar van 2008 een 
Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven 
uitgevoerd in het plangebied Maastricht-Kruisdonk in het noorden van de 
gemeente Maastricht. De komende jaren zal in het plangebied een her-
structurering van de A2 plaatsvinden. Het gebied had vanwege zijn ligging 
een middelhoge en hoge archeologische verwachting. Een door RAAP 
Archeologisch adviesbureau uitgevoerd booronderzoek en oppervlaktekar-
tering heeft twee zones binnen het plangebied in kaart gebracht waar zich 
grote clusters met archeologische resten bevinden. De resten betreffen 
vondsten uit de steentijd, late prehistorie, Romeinse tijd en Nieuwe tijd.
De archeologische waarden in het plangebied dienden door middel van 
een proefsleuvenonderzoek nader in kaart gebracht te worden. Het proef-
sleuvenonderzoek bestond uit de waardering van de twee (onbegrensde) 
vindplaatsen aan weerszijden van de A2 alsmede een terrein ten westen van 
de Meerssenerweg.
Het onderzoek in het beoogde tracé van de A2-passage Maastricht heeft 
de aanwezigheid van zes archeologische vindplaatsen met resten uit 
verschillende periodes aangetoond. Een deel van de vindplaatsen overlapt 
elkaar. Vindplaatsen 1 t/m 4 bevinden zich in het gebied ten westen van de 
A2, vindplaatsen 5 en 6 in het gebied ten oosten van de A2.
Op vindplaats 1 zijn enkele (afval)kuilen en de paalkuilen van vermoedelijk 
een vierpalig bijgebouw gevonden. De sporen maken waarschijnlijk 
onderdeel uit van een huisplaats, die op basis van het geassocieerde 
aardewerk in de midden-ijzertijd gedateerd kan worden met een mogelijke 
eerdere component in de vroege ijzertijd.
Op vindplaats 2 zijn in totaal 84 vuurstenen artefacten aangetroffen. Het 
materiaal concentreerde zich in de top van een geul of direct daarnaast, die 
gedurende het neolithicum vermoedelijk al volledig verland was. De geul 
was waarschijnlijk nog wel zichtbaar als depressie en heeft als zodanig als 
een soort ‘artefact trap’ gewerkt. De Romeinse sporen op vindplaats 2 wijzen 
op de aanwezigheid van een nederzetting of mogelijk villaterrein, bestaande 
uit één of meer houten gebouwen die vermoedelijk waren uitgerust met 
een pannendak. Ook werd een vierkante fundering van op elkaar gestapelde 
maaskeien gevonden. Mogelijk betreft het hier een kelder. De nederzetting 
bevindt zich op een kruispunt van de Romeinse hoofdweg met een 
secundaire weg, een zogenaamd diverticulum. Deze secundaire weg kon in 
meerdere proefsleuven op de vindplaats gevolgd worden. De nederzetting is 
op basis van het aardewerk grofweg te dateren tussen 75 en 150 na Christus.
Vindplaats 3 betreft geen duidelijk afgebakende vindplaats, maar een 
uitgestrekte zone aan weerszijden van de Meerssenerweg waarbinnen 
Romeinse begravingen verwacht kunnen worden. Vindplaats 3 heeft in 
totaal vier zekere en drie mogelijke crematiegraven opgeleverd.
  Vindplaats 4 bevindt zich pal ten zuiden van de Meerssenerweg 
en overlapt deels met vindplaatsen 2 en 3. Het gaat om een concentratie 
grondsporen en vondstmateriaal die tot een nederzetting uit de 12e/13e eeuw 
behoort.

Op vindplaats 5 bevindt zich een tweede nederzettingsterrein uit de 
Romeinse tijd. De sporen bestaan uit paalkuilen, kuilen en een tweede 
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diverticulum, die in opbouw vergelijkbaar is met het diverticulum op
vindplaats 2. Deze weg volgt de rand van het Maasterras en sloot ten 
noorden van het onderzoeksgebied waarschijnlijk aan op de weg naar 
Heerlen.
Vindplaats 6 ligt ongeveer 100 meter ten noordwesten van vindplaats 5. 
In het vondstmateriaal zijn twee periodes te onderscheiden, namelijk de 
ijzertijd en de vroege middeleeuwen. Beide betreffen waarschijnlijk off-site

verschijnselen.
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Lijst van figuren

Figuur 1.1 Locatie plangebied Maastricht-Passage A2.

Figuur 1.2 Het plangebied Maastricht-Passage A2 met daarbinnen het 
onderzoeksgebied in rood.

Figuur 2.1 Uitsnede Maasterrassenkaart (Staringcentrum/RGD, 1989). Het 
plangebied ligt op de grens van het omvangrijke terras van Geistingen en 
het beperkte Terras van Mechelen aan de Maas (overgangsterras naar het 
terras van Eisden-Lanklaar).

Figuur 2.2 Uitsnede geomorfologische kaart (Staringcentrum/RGD, 1989)
met weergave van een vrij vlakke daluitspoelingswaaier (3G5) in de 
monding van het Geuldal direct ten noorden van het plangebied. Een 
gekromde geulvormige laagte langs de rand van de holocene dalvlakte 
loopt in noordelijke richting dood op de uitspoelingswaaier.

Figuur 2.3 Weergave van het actuele reliëf (bron: www.AHN.nl). Opvallend 
is de waaier van iets hoger gelegen gronden in de monding van het 
Geuldal waar ook het gebied rondom de Meerssenerweg deel van lijkt 
uit te maken. De vraag is of deze waaier wordt veroorzaakt door de 
grindrijke zanden van de onderliggende laat-pleistocene daluitspoelings-
waaier, of dat holocene afzettingen vanuit het geuldal (mede) bepalend 
zijn voor het typerende reliëf. 

Figuur 2.4 Uitsnede van de bodemkaart, schaal 1:50.000 (Stiboka, 1990).
De dalvlakte wordt gekenmerkt door kalkloze poldervaaggronden: 
zware zavel en lichte klei (Rn95C). De hogere delen van het plangebied 
zijn weergegeven als siltige ooivaaggronden in colluviummateriaal in 
hellingvoet of uitspoelingswaaier (Ldh6). Een smeltwaterdal mondt juist 
ten zuiden van het plangebied uit in het holocene Maasdal.

Figuur 3.1 Romeins Maastricht en omgeving (naar Panhuysen 1996, figuur 
2).

Figuur 4.1 Door RAAP gekarteerde clusters of vindplaatsen binnen het 
plangebied.

Figuur 4.2 De gegraven proefsleuven in relatie tot de RAAP clusters.

Figuur 4.3 Het aanleggen van proefsleuven in het bosperceel.

Figuur 4.4 Uitprepareren van een Romeins crematiegraf.

Figuur 5.1 Profiel B-B’.

Figuur 5.2 Bodemprofiel vlak ten zuiden van de Meerssenerweg met twee 
vegetatiehorizonten (profielkuil 6.1). Bovenste vegetatiehorizont bevindt 
zich ca. 90-100 cm –Mv (= midden van laag 1), de onderste bevindt zich 
ca. 170-180 cm –Mv (= midden van laag 2). De relatief ondiepe ligging 
van laag 2 hangt samen met een lokale opduiking in het onderliggende 
grindterras (top 355 cm –Mv).
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Figuur 5.3 Profiel C-C’. 

Figuur 5.4 Bodemprofiel van geulinsnijding put 32. De insnijding wordt 
gekenmerkt door bruinkleuring als gevolg van veel ijzer- en mangaancon-
cretaties/vlekken.

Figuur 5.5 Kaartje globale ligging geultje op AHN-ondergrond.

Figuur 5.6 Weergave van het verloop van de top van het grindreliëf (m 
+NAP) met interpretatie van laat-pleistocene hoofdstructuren.

Figuur 5.7 Profiel A-A’. 

Figuur 5.8 Fotoserie profiel A-A’ (zie figuur 5.7) van het relatief laag gelegen 
zuidelijk deel (links) naar het relatief hoog gelegen noordelijk deel 
(rechts). De afstand tussen de profielen bedraagt ca. 30 meter. Richting 
lagere delen wordt de bovenste fossiele bodem steeds duidelijker als 
donkergrijze band zichtbaar. Daarnaast stijgt in deze richting het 
reductieniveau en de daarboven gelegen zone met veel roestvlekken. 
Meest zuidelijk (links) is sprake van een zeer hoge grondwaterstand met 
sterke gley-verschijnselen vanaf de bouwvoor. Meest noordelijk (rechts) is 
de top van het bodemprofiel sterk verbruind.

Figuur 5.9 Donker gekleurde brede vegetatiehorizont onderaan flank van 
Terras van Mechelen aan de Maas oostelijk van de A2 (profielkuil 24.1).
Deze bovenste vegetatiehorizont staat los van de twee, over een groot 
oppervlak aangetroffen dieper gelegen vegetatiehorizonten west van de 
A2 en hangt samen met de venige/humeuze laagte ter hoogte van, en 
direct rondom het tracé van de A2.

Figuur 5.10 Siltig kleipakket (Ks4) of kleiig siltpakket (Lz3), dikte 105 cm, op 
hoger gelegen Terras van Mechelen aan de Maas (profielkuil 29.1). Een 
iets verbruinde toplaag tot ca. 70 cm –Mv met daaronder een gley-bodem 
met veel ijzer- en mangaanconcreties. 

Figuur 5.11 Vrijwel dagzomend Terras van Mechelen aan de Maas met dun 
dek verbruinde siltige klei (profielkuil 25.1).

Figuur 6.1 Overzicht van het plangebied met proefsleuven en onderscheiden 
vindplaatsen.

Figuur 6.2 Overzicht vindplaats 1.

Figuur 6.3 Overzicht vindplaats 2.

Figuur 6.4 Detail van de “kelder”.

Figuur 6.5 Verloop van het diverticulum op vindplaats 2.

Figuur 6.6 Het diverticulum in put 1 in vlak en profiel.
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Figuur 6.7 De verspreiding van Romeinse graven op vindplaats 3.

Figuur 6.8 Graf 1.

Figuur 6.9 Graf 2.

Figuur 6.10 Graf 3.

Figuur 6.11 Graf 4.

Figuur 6.12 Overzicht van vindplaats 4.

Figuur 6.13 Overzicht van vindplaats 5.

Figuur 6.14 Het diverticulum in put 19.

Figuur 6.15 Overzicht vindplaats 6.

Figuur 6.16 Silokuil (?) uit de ijzertijd op vindplaats 6. 

Figuur 7.1 Aardewerk uit kuil 12.04 op vindplaats 1.

Figuur 7.2 De inventaris van graf 1. De nummers verwijzen naar de tekst. 
De lichtgrijze vormen zijn incompleet aangetroffen en waren niet 
determineerbaar.

Figuur 7.3 De inventaris van graf 2. De nummers verwijzen naar de tekst. 
De lichtgrijze vormen zijn incompleet aangetroffen en waren niet 
determineerbaar.

Figuur 7.4 De inventaris van graf 3. De nummers verwijzen naar de tekst.

Figuur 7.5 De inventaris van graf 4. De nummers verwijzen naar de tekst. 

Figuur 7.6 Aardewerk uit de late middeleeuwen van vindplaats 4.

Figuur 7.7 Aardewerk uit de vroege middeleeuwen van vindplaats 6.

Figuur 8.1 Afslagkernen van vindplaats 2.

Figuur 8.2 Vuurstenen werktuigen van vindplaats 2. Schrabbers 
(vondstnrs. 65, 169.1, 217), boorfragment (vondstnummer 165), C-spits 
(vondstnummer 172.2), Danubian spits? (vondstnr. 394.2); afslagkern 
(vondstnr. 172.1) en klingkern (vondstnr. 170.1).

Figuur 8.3 Fragment van een tufstenen bouwblok.

Figuur 10.1 Meloenkraal en scherven van Romeins glas.

Figuur 10.2 IJzeren vleesmes uit graf 2 (gerestaureerd). Schaal 1:2.
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Figuur 10.3 Gefragmenteerde fibula uit graf 4. Schaal 1:1.

Figuur 11.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Figuur Bijlage 1.1 Een selectie van het aardewerk uit graf 1 met 
vondstnummers.

Figuur Bijlage 1.2 Een selectie van het aardewerk uit graf 2 met 
vondstnummers.

Figuur Bijlage 1.3 Een selectie van het aardewerk uit graf 3 met 
vondstnummers.

Figuur Bijlage 1.4 Een selectie van het aardewerk uit graf 4 met 
vondstnummers.
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Bijlage 1

Catalogus Romeinse crematiegraven op vindplaats 3 

In deze catalogus worden de verschillende gegeven aangaande de Romeinse 
crematiegraven op vindplaats 3 per graf gepresenteerd. 

Per graf worden de volgende variabelen beschreven. De graven en vondsten 
worden niet afgebeeld, aangezien dit al in de lopende tekst gebeurd is. 

Spoornummer

Graftype

De graven worden indien mogelijk ingedeeld in graftype A, B of C naar 
de typologie van Hiddink (2003) die opgesteld is voor enkele inheems-
Romeinse grafvelden bij Weert. 
Type A betreft graven waarbij de crematieresten zorgvuldig uit de resten 
van de brandstapel worden uitgezocht en elders in een grafkuil begraven 
worden.  
Het geheel wordt vervolgens met schoon zand afgedekt. Bij graven van 
het type B worden de crematieresten ook uitgezocht uit de brandstapelres-
ten. De grafkuil wordt echter afgedekt met resten van de brandstapel. Bij 
graftype C worden de crematieresten niet uitgezocht, maar worden de resten 
van de brandstapel in hun geheel in de grafkuil gedeponeerd.  

Randstructuur

Aan- of afwezigheid en beschrijving 

Crematie

De hoeveelheid crematieresten in grammen (inclusief dierlijk bot)

Resultaten analyse botmateriaal

Resultaten van het onderzoek naar het menselijk en eventueel dierlijk 
botmateriaal.

Botanisch monster

Indien een botanisch monster is genomen en geanalyseerd, wordt het aantal 
liter aangegeven.

Resultaten botanisch onderzoek

Resultaten van het onderzoek naar eventuele botanische resten

Vondsten

De vondsten uit de graven worden gepresenteerd in twee groepen. Hier 
wordt onderscheid gemaakt tussen de eigenlijke grafinventaris en vondsten 
die als opspit/intrusief beschouwd kunnen worden. 

Datering

Het graf wordt gedateerd op basis van het in het graf aanwezige aardewerk.
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Graf 1

spoornummer:  02.07
graftype:   A
randstructuur:   -
crematie:  91 gram

resultaten crematieanalyse

geslacht:  vrouw ?
leeftijd:   > 20 jaar
crematietemperatuur: 650-800 °C

dierlijk bot:  11 gram 
soort:    -varken (1)
    -middelgroot zoogdier
                                          
botanisch monster: -

vondsten

Inventaris

aardewerk:

-     compleet bord terra sigillata Dragendorff 18/31 (vondstnummer (V) 86)
-     archeologisch compleet, geverfd bord Brunsting 17A, techniek B (V70, 

79, 85)
-     incomplete geverfde beker Niederbieber 30, techniek B (V69)
-     incomplete beker in regionaal baksel, Niederbieber 30 (V87)
-     incomplete gladwandige kruik, niet determineerbaar (V84, 86)
-     archeologisch complete ruwwandige kookpot Stuart 201B (V90)
-     incomplete ruwwandige kom Gose 486 / Niederbieber 104 (V82, 88, 

89)
-     incompleet ruwwandig deksel Niederbieber 120A (V79)
-     archeologisch compleet, ruwwandig deksel Niederbieber 120A (V79)

overig:

- (fragmenten van) ijzeren spijkers, 4 (V68, 106, 107)

mogelijk opspit/intrusief materiaal:

- handgevormd aardewerk (bodemfragment?), niet gedateerd  

datering:     midden 2e eeuw
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Figuur Bijlage 1.1 
Een selectie van het aardewerk uit graf 1 met 
vondstnummers. Schaal 1:2.
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Graf 2 

spoornummer:  2.09
graftype:  A
randstructuur:  -
crematie:  74 gram

resultaten crematieanalyse

geslacht:  indet (jong individu)
leeftijd:   6-12 jaar
crematietemperatuur: 650-800 °C

dierlijk bot:  5 gram
soort    -middelgroot zoogdier

botanisch monster: 2 x 0,2 l residu uit aardewerk (V130, 135)
    1 x 0,5 l uit grafkuil tussen aardewerk (V180)

resultaten botanisch onderzoek geen botanische macroresten

vondsten

Inventaris

aardewerk:

- archeologisch compleet terra sigillata bord Dragendorff 18/31, met 
onleesbaar stempel (V127)

- archeologisch compleet terra sigillata bord Dragendorff 18/31, met 
graffito VIV op de onderzijde (V143)

- compleet terra sigillata bord Dragendorff 18/31, met onleesbaar stempel 
(V141)

- incompleet terra sigillata kommetje Dragendorff 27 (V128, 210)
- incompleet terra sigillata kommetje Dragendorff 33 (V125, 144, 212)
- compleet terra sigillata kommetje Dragendorff 33 (V131)
- archeologisch compleet terra sigillata schaaltje Dragendorff 36 (V208, 

406)
- compleet olielampje in geverfd aardewerk, techniek B. Op de bodem is 

het signatuur ALF aangebracht (V133)
- archeologisch compleet, geverfd bord Brunsting 17A, techniek A (V208)
- fragment van een geverfd bord, techniek A (V147)
- incomplete geverfde beker Stuart 1 / 2, techniek B (V201, 176)
- archeologisch complete, geverfde beker Stuart 2, techniek B (V181)
- complete geverfde beker Stuart 4, techniek B (V135)
- archeologisch complete, geverfde beker Stuart 5, techniek B (V184)
- vrijwel complete geverfde beker, niet determineerbaar, techniek B (V132)
- groot fragment van een geverfde beker, niet determineerbaar, techniek B 

(V129)
- archeologisch complete, gladwandige kruik, Vanvinckenroye 421 (V136,

137, 138, 145)
- incomplete, éénorige gladwandige kruik, niet determineerbaar (V126)
- incomplete, éénorige gladwandige kruik, niet determineerbaar (V142)
- archeologisch complete, ruwwandige kookpot Stuart 202 (V180)
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- archeologisch complete, ruwwandige kookpot Niederbieber 89 (V144,
162)

- archeologisch complete, ruwwandige kom Gose 486 / Niederbieber 104
(V130)

- archeologisch compleet, ruwwandig deksel Niederbieber 120A (V185)
- archeologisch compleet mortarium Brunsting 37 (V134)
- groot fragment van een mortarium Brunsting 37 (V161, 175, 406)

overig:

- compleet ijzeren vleesmes, 1 (V186)
- fragment van ijzeren mes, 1 (V202)
- (fragmenten van) ijzeren spijkers, 3 (V183 en 199)
- wetsteen van kwartsitische zandsteen (V144)

mogelijk opspit/intrusief materiaal:

- recente (?) glasfragmentjes. Het gaat om kleurloos glas, waarbij een 
datering in de Romeinse tijd echter niet helemaal uitgesloten is.

- 3 fragmenten leisteen
- 1 scherf steengoed (1500-1600)

datering:     midden 2e eeuw
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Figuur Bijlage 1.2
Een selectie van het aardewerk uit graf 2 met vondstnummers. Schaal 1:2.
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Graf 3

spoornummer:  37.1
graftype:  A
randstructuur:  -
crematie:  1517 gram

resultaten crematieanalyse

geslacht:  vrouw
leeftijd:   30-40 jaar
crematietemperatuur: 650 - 800 °C

dierlijk bot:  102 gram
    - varken
    - indet middelgroot zoogdier
    - kip (1)
    - indet vogel

botanisch monster: -

Vondsten

Inventaris

aardewerk:

- complete gladwandige kruik Stuart 111 (V396)
- compleet bord van regionaal baksel Vanvinckenroye 131 (V398)
- compleet bord van regionaal baksel Holwerda 160 (V397)

overig:

- indet ijzeren object, 1 (V404)

mogelijk opspit/intrusief materiaal:         -

datering:   2e helft 2e eeuw (mogelijk na 175)
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Figuur Bijlage 1.3 
Het aardewerk uit graf 3 met vondstnummers.
Schaal 1:2.
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Graf 4

spoornummer:  43.8
graftype:  A (crematieresten in urn)
randstructuur:  -
crematie:  260 gram

resultaten crematieanalyse

geslacht:   vrouw?
leeftijd:   > 20 jaar
crematietemperatuur: 650 - 800 °C

dierlijk bot:  4 gram
soort:   indet middelgroot zoogdier

botanisch monster: -

Vondsten

Inventaris

aardwerk:

- compleet terra sigillata kommetje Dragendorff 27, met restant van 
stempel (V461)

- compleet terra sigillata kommetje Dragendorff 27, zonder stempel 
(V462)

- complete terra sigillata schaal Dragendorff 36 (V459) 
- archeologisch complete terra nigra beker, niet determineerbaar (V450, 

452, 471)
- complete gebronsde beker Vanvinckenroye 292 (V449)
- incomplete ruwwandige pot, niet determineerbaar (V449, 450)

overig:

- Fragment van fibula van koperlegering (verbrand?), 1 (V448)
- (Fragmenten van) ijzeren schoenspijker, 2 (V450, 458)
- (Fragmenten van) ijzeren spijkers, 4 (450, 451 en 469)

mogelijk opspit/intrusief materiaal:         -

datering:   70-125 na Chr.
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Figuur Bijlage 1.4 
Een selectie van het aardewerk uit graf 4
met vondstnummers. Schaal 1:2.



186 MAASTRICHT-PASSAGE A2



MAASTRICHT-PASSAGE A2    187



188 MAASTRICHT-PASSAGE A2



MAASTRICHT-PASSAGE A2    189

Bijlage 3 Allesporenkaart deel 2
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Bijlage 4 Sporenlijst

put vlak spoor type contour gecoupeerd iepte in cm opmerking
1 1 1 crematiegraf SCH ja 70 Greppel waar spoor 2 en 3 ingezet zijn, funderingsgreppel, spoor is dieper
1 1 2 MR SCH ja 56 Stenen muur/ fundering, spoor is dieper
1 1 3 MR SCH nee Stenen muur/ fundering
1 1 4 natuurlijke verstoring SCH nee
1 1 5 XXX SCH ja 0 niet te zien in coupe + vlak
1 1 6 kuil SCH ja 11 Bij AAVL grote steen + mat gevonden, MOG Poer?
1 1 7 paalkuil SCH ja 19
1 1 8 paalgat + kuil SCH ja 50
1 1 9 paalkuil SCH nee
1 1 10 recent SCH nee Greppel met leiding gracht
1 1 11 paalkuil SCH ja 21 Zit in zuid profiel
1 1 12 paalkuil SCH nee
1 1 13 greppel SCH ja 46 Gr langs Romeinse weg
1 1 14 weg SCH ja 48 Romeinse weg
1 1 15 vlek SCH ja 4 Wel foto geen tekening, zeer onregelmatig --> gebioturbeerde 5010
1 1 16 paalkuil SCH nee
1 1 17 recent SCH ja 0 vervalt greppel met aardewerken leiding
1 1 18 paalkuil SCH ja 14
1 1 19 paalkuil SCH nee In de wand
1 1 20 kuil SCH nee In de wand
1 1 21 recent SCH nee REC Kuil
1 1 22 natuurlijke verstoring SCH nee Vervallen
1 1 23 natuurlijke verstoring SCH ja Vervallen
1 1 24 recent SCH nee Vervallen REC, Ruit met ijzer
1 1 25 kuil SCH nee
1 1 26 kuil SCH ja 38 Brandresten in de kuil (MONSTER)
1 1 27 recent SCH nee Vervalt greppel met leiding
1 1 28 greppel SCH ja 38 Gr langs Romeinse weg, bermgreppel
1 1 29 natuurlijke verstoring SCH ja Vervallen
1 1 30 kuil SCH ja 25 Brandresten in kuil
1 1 31 kuil SCH nee Rare vormen in het vlak
1 1 32 paalkuil SCH ja 13
1 1 33 kuil SCH ja 8 Niet getekend, wel foto, onderkant kuil met HK + VKL --> VGL spoor 30 en 26
1 1 34 greppel SCH ja 13
1 1 35 kuil SCH nee
1 1 36 greppel SCH nee Rare vormen in het vlak
1 1 37 paalgat + kuil SCH ja 32 mogelijk natuurlijk
1 1 38 kuil SCH ja 61 misschien grote pk?
1 1 39 paalkuil SCH ja 21
1 1 40 greppel SCH nee klein greppeltje of kuiltje
1 1 41 natuurlijke verstoring SCH ja vervallen
1 1 42 natuurlijke verstoring SCH ja vervallen
1 1 43 paalkuil SCH ja 12 zit in profiel
1 1 44 greppel SCH ja 46 mogelijk associatie stenen fundering
1 1 45 paalgat + kuil SCH ja 57 zit in profiel vlakbij spoor 39, veel stenen in de coupe
1 1 5000 laag SCH nee Bouwvoor
1 1 5010 laag SCH nee
1 1 5020 laag SCH nee
1 1 5030 laag SCH nee
1 1 9999 nee
1 91 5000 laag SCH nee
1 91 5010 laag SCH nee
1 91 5020 laag SCH nee
1 91 5030 laag SCH nee
1 93 5000 laag SCH nee Bouwvoor
1 93 5010 laag SCH nee
1 93 5020 laag SCH nee
1 93 5030 laag SCH nee
2 1 1 greppel SCH ja 23 Ingemeten
2 1 2 greppel SCH ja 73 Ingemeten
2 1 3 greppel SCH ja 15 Ingemeten
2 1 4 greppel SCH ja 28 Ingemeten
2 1 5 greppel SCH nee Bermgreppel
2 1 6 weg SCH nee Romeinse weg/ grinddek
2 1 7 crematiegraf SCH ja 25 Geen duidelijke kuil te zien, tot 25 cm onder maaiveld
2 1 7 crematiegraf SCH ja 25 Geen duidelijke kuil te zien, tot 25 cm onder maaiveld
2 1 8 greppel SCH nee
2 1 9 crematiegraf SCH nee Geen grafkuil of randstructuur zichtbaar
2 1 5000 laag SCH nee Bouwvoor
2 1 5010 laag SCH nee Coll./ jonge klei
2 1 5020 laag SCH nee Oude klei, hoogvloedleem
2 1 5030 laag SCH nee Oude klei, hoogvloedleem
2 1 9999 nee
2 2 7 crematiegraf SCH ja 25 Geen duidelijke kuil te zien, tot 25 cm onder maaiveld
2 2 9 crematiegraf SCH nee Geen grafkuil of randstructuur zichtbaar
2 3 9 crematiegraf SCH nee Geen grafkuil of randstructuur zichtbaar
2 91 5000 laag SCH nee Bouwvoor
2 91 5010 laag SCH nee Coll./ jonge klei
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put vlak spoor type contour gecoupeerd iepte in cm opmerking
2 91 5020 laag SCH nee Oude klei, hoogvloedleem
2 91 5030 laag SCH nee Oude klei, hoogvloedleem
2 93 5000 laag SCH nee Bouwvoor
2 93 5000 laag SCH nee Bouwvoor
2 93 5010 laag SCH nee Coll./ jonge klei
2 93 5020 laag SCH nee Oude klei, hoogvloedleem
2 93 5030 laag SCH nee Oude klei, hoogvloedleem
3 1 1 greppel SCH nee Klein greppel in de wand, wit/ gr. Ks3
3 1 2 greppel SCH nee Loopt door in ander putten, wit l.gr. Ks3
3 1 3 kuil SCH nee Wit, l. gr. Ks3
3 1 4 greppel SCH ja 37
3 1 5 greppel SCH ja 20
3 1 6 greppel SCH nee Loopt langs de noordelijke putwand, wit l. gr. Ks3
3 1 7 greppel SCH nee Romeinse weg, l. br. Ks3 + stenen
3 1 8 paalkuil SCH nee Br. Gr. Ks3
3 1 9 paalkuil SCH nee br. Gr. Ks3
3 1 10 paalkuil SCH nee br. Gr. Ks3
3 1 11 greppel SCH ja 17 zeer vaag, le gr.
3 1 5000 laag SCH nee
3 1 5010 laag SCH nee
3 1 5020 laag SCH nee
3 1 9999 nee
3 91 5000 laag SCH nee
3 91 5010 laag SCH nee
3 91 5020 laag SCH nee
3 93 5000 laag SCH nee
3 93 5000 laag SCH nee
3 93 5010 laag SCH nee
3 93 5020 laag SCH nee
4 1 1 crematiegraf SCH nee Brandgraf
4 1 2 greppel SCH nee Wit l. gr
4 1 3 paalkuil SCH nee Wit l. gr
4 1 4 kuil SCH nee Wit l. gr, kuil met kern of boomval?
4 1 5 greppel SCH nee Wit l. gr
4 1 6 greppel SCH nee Wit l. gr
4 1 7 WA SCH nee Wit l. gr
4 1 8 natuurlijke verstoring SCH nee
4 1 9 NVP SCH ja Foto, geen tekening
4 1 10 NVP SCH ja Foto, geen tekening
4 1 11 natuurlijke verstoring SCH nee
4 1 5000 laag SCH nee
4 1 5010 laag SCH nee
4 1 5020 laag SCH nee
4 1 9999 nee
4 93 5000 laag SCH nee
4 93 5010 laag SCH nee
4 93 5020 laag SCH nee
5 1 1 greppel SCH ja 14
5 1 2 greppel SCH ja 24
5 1 5000 laag SCH nee
5 1 5010 laag SCH nee
5 1 5020 laag SCH nee
5 1 9999 nee
5 91 5000 laag SCH nee
5 91 5010 laag SCH nee
5 91 5020 laag SCH nee
5 94 5000 laag SCH nee
5 94 5010 laag SCH nee
5 94 5020 laag SCH nee
6 1 5000 laag SCH nee
6 1 5010 laag SCH nee
6 1 5020 laag SCH nee
6 1 9999 nee
6 91 5000 laag SCH nee
6 91 5010 laag SCH nee
6 91 5020 laag SCH nee
6 94 5000 laag SCH nee
6 94 5010 laag SCH nee
6 94 5020 laag SCH nee
7 1 1 greppel SCH nee Ge, gr ks3
7 1 2 natuurlijke verstoring SCH nee Ge, gr ks3
7 1 3 natuurlijke verstoring SCH nee Ge, gr ks3
7 1 4 kuil SCH ja 10 Ge, gr ks3
7 1 4 kuil SCH ja 10 Ge, gr ks3
7 1 5 greppel SCH nee beige, gr ks3
7 1 6 greppel SCH nee Beige, gr ks3
7 1 5000 laag SCH nee
7 1 5010 laag SCH nee
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put vlak spoor type contour gecoupeerd iepte in cm opmerking
7 1 5020 laag SCH nee
7 1 9999 nee
7 91 5000 laag SCH nee
7 91 5010 laag SCH nee
7 91 5020 laag SCH nee
7 94 5000 laag SCH nee
7 94 5010 laag SCH nee
7 94 5020 laag SCH nee
8 1 5000 laag SCH nee Bouwvoor
8 1 5010 laag SCH nee Coll./ jong kleidek, br ks4
8 1 5020 laag SCH nee Br. Gr. Ks3, veel roestvlekken, oud kleidek
8 1 9999 nee
8 91 5000 laag SCH nee Bouwvoor
8 91 5010 laag SCH nee Coll./ jong kleidek, br ks4
8 91 5020 laag SCH nee Br. Gr. Ks3, veel roestvlekken, oud kleidek
9 1 5000 laag SCH nee
9 1 5010 laag SCH nee
9 1 5020 laag SCH nee
9 1 9999 nee
9 91 5000 laag SCH nee
9 91 5010 laag SCH nee
9 91 5020 laag SCH nee

10 1 1 greppel SCH ja 10 Parallel aan spoor 2 + weg (provinciale) + stenen in spoor
10 1 2 greppel SCH ja 10 Parallel aan spoor 1 + weg (provinciale) + stenen in spoor
10 1 3 kuil SCH nee L gr. Ks3, ligt tegen putwand aan
10 1 4 greppel SCH nee buigt af van spoor 2, beide l gr ks 3
10 1 5000 laag SCH nee
10 1 5010 laag SCH nee
10 1 5020 laag SCH nee
10 1 9999 nee
11 1 5000 laag SCH nee
11 1 5010 laag SCH nee
11 1 5020 laag SCH nee
11 1 9999 nee
11 94 5000 laag SCH nee
11 94 5010 laag SCH nee
11 94 5020 laag SCH nee
12 1 1 kuil SCH nee Mogelijk NV, wit l gr, ks 3
12 1 2 kuil SCH ja 42
12 1 3 kuil SCH nee ligt bijna tegen spoor 4 aan, wit l gr, ks 3
12 1 4 kuil SCH ja 30
12 1 5000 laag SCH nee
12 1 5010 laag SCH nee
12 1 5020 laag SCH nee
12 1 9999 nee
12 94 5000 laag SCH nee
12 94 5010 laag SCH nee
12 94 5020 laag SCH nee
13 1 5000 laag SCH nee
13 1 5010 laag SCH nee
13 1 5020 laag SCH nee
13 1 9999 nee
13 94 5000 laag SCH nee
13 94 5010 laag SCH nee
13 94 5020 laag SCH nee
14 1 1 paalkuil SCH ja 7 vormt 1 structuur (spieker) met S1, 3, 4 en 5
14 1 2 paalkuil SCH nee vormt 1 structuur (spieker) met S1, 3, 4 en 5
14 1 3 paalkuil SCH nee vormt 1 structuur (spieker) met S1, 3, 4 en 5
14 1 4 paalkuil SCH nee vormt 1 structuur (spieker) met S1, 3, 4 en 5
14 1 5 paalkuil SCH nee vormt 1 structuur (spieker) met S1, 3, 4 en 5
14 1 6 paalkuil SCH nee wit lgr ks3 ligt half in putwand
14 1 5000 laag SCH nee
14 1 5010 laag SCH nee
14 1 5020 laag SCH nee
14 1 9999 nee
15 1 1 paalkuil SCH nee gr
15 1 2 paalkuil SCH nee grijs
15 1 3 paalkuil SCH nee grijs
15 1 4 paalkuil SCH nee grijs
15 1 5 paalkuil SCH nee grijs
15 1 6 paalkuil SCH nee grijs
15 1 7 paalkuil SCH nee grijs
15 1 8 paalkuil SCH nee grijsbruin + fe
15 1 9 paalkuil SCH nee grbr +fe
15 1 10 paalkuil SCH nee grbr + fe
15 1 11 paalkuil SCH nee grbr + fe
15 1 12 paalkuil SCH nee grbr + fe
15 1 13 paalkuil SCH ja 21 grbr + fe
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put vlak spoor type contour gecoupeerd iepte in cm opmerking
15 1 14 paalkuil SCH nee grbr + fe
15 1 15 paalkuil SCH nee grbr + fe
15 1 16 paalkuil SCH nee grbr + fe
15 1 17 paalkuil SCH nee grbr + fe
15 1 18 paalkuil SCH nee gr br
15 1 19 paalkuil SCH ja 35 grbr
15 1 20 greppel SCH nee brgr
15 1 21 paalkuil SCH nee grbr
15 1 22 paalkuil SCH nee grbr
15 1 23 paalkuil SCH nee grbr
15 1 24 paalkuil SCH nee grbr
15 1 25 paalkuil SCH ja 17 dgr
15 1 26 paalkuil SCH nee grbr
15 1 27 paalkuil SCH nee gr
15 1 28 greppel SCH ja 25 grbr
15 1 29 paalkuil SCH nee grbr
15 1 30 kuil SCH nee dgrbr
15 1 5000 laag SCH nee
15 1 5010 laag SCH nee
15 1 5020 laag SCH nee
15 1 9999 nee
15 91 5000 laag SCH nee
15 91 5010 laag SCH nee
15 91 5020 laag SCH nee
16 1 9999 nee
17 1 1 paalkuil SCH nee gr
17 1 2 greppel SCH nee grbr
17 1 3 kuil SCH nee grbr mogelijk graf
17 1 4 greppel SCH nee gr vormt samen met s5 en 6 een Romeinse weg
17 1 5 weg SCH nee grbr vormt samen met s4 en 6 een Romeinse weg
17 1 6 greppel SCH nee gr vormt samen met s4 en 5 een Romeinse weg
17 1 7 kuil SCH nee grbr mogelijk graf
17 1 8 greppel SCH nee brgr
17 1 9 paalkuil SCH nee dgr zwart + hk
17 1 10 kuil SCH nee grbr
17 1 11 paalkuil SCH nee grbr
17 1 12 paalkuil SCH nee grbr
17 1 13 paalkuil SCH ja 9 grbr
17 1 14 kuil SCH nee grbr
17 1 15 kuil SCH nee vulling 1 dgr +stenen, vulling 2 grbr
17 1 16 paalkuil SCH nee dgrbr + hk
17 1 17 paalkuil SCH ja 7 dgrbr + hk
17 1 18 paalkuil SCH nee dgrbr + hk
17 1 19 paalkuil SCH nee vulling 1 oranje +vkl, vulling 2 brgr
17 1 20 kuil SCH nee vulling 1 beigebr, vulling 2 dgrbr + hk, kan ook een greppel zijn
17 1 21 paalkuil SCH nee dgrbr + hk + vkl
17 1 22 greppel SCH nee brgr
17 1 23 natuurlijke verstoring SCH ja 43 dgr + grind boomval
17 1 24 kuil SCH nee dbrgr + bot
17 1 25 paalkuil SCH nee grbr
17 1 26 paalkuil SCH nee grbr
17 1 27 paalkuil SCH nee grbr
17 1 28 paalkuil SCH nee grbr
17 1 29 paalkuil SCH ja 9 grbr
17 1 30 paalkuil SCH ja 4 grbr
17 1 31 paalkuil SCH nee grbr
17 1 32 paalkuil SCH nee grbr
17 1 33 paalkuil SCH nee grbr
17 1 34 paalkuil SCH nee grbr
17 1 35 paalkuil SCH nee grbr
17 1 5000 laag SCH nee
17 1 5010 laag SCH nee
17 1 5020 laag SCH nee
17 1 9999 nee
17 91 5000 laag SCH nee profiel
17 91 5010 laag SCH nee profiel
17 91 5020 laag SCH nee profiel
17 93 5000 laag SCH nee
17 93 5010 laag SCH nee
17 93 5020 laag SCH nee
18 1 9999 nee
19 1 1 kuil SCH nee gr
19 1 2 weg SCH nee brgr met grind pakket, vormt samen met s3 een Romeinse weg
19 1 3 greppel SCH nee grbr, vormt samen met s2 een Romeinse weg
19 1 4 paalkuil SCH nee grbr
19 1 5 paalkuil SCH nee grbr
19 1 6 paalkuil SCH ja 14 grbr
19 1 7 paalkuil SCH nee gr
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put vlak spoor type contour gecoupeerd iepte in cm opmerking
19 1 8 paalkuil SCH nee grbr
19 1 9 greppel SCH ja 8 gr
19 1 10 paalkuil SCH nee grbr
19 1 11 paalkuil SCH nee grbr
19 1 12 paalkuil SCH nee grbr
19 1 13 paalkuil SCH nee 24 gr
19 1 14 paalkuil SCH nee grbr
19 1 15 paalkuil SCH nee brgr + stenen
19 1 16 kuil SCH nee dgr mogelijk waterkuil met bewerkt steen + grind
19 1 17 paalkuil SCH nee brgr + grind
19 1 18 paalkuil SCH nee brgr + grind
19 1 19 greppel SCH nee brgr
19 1 20 greppel SCH nee brgr
19 1 5000 laag SCH nee
19 1 5010 laag SCH nee
19 1 5020 laag SCH nee
19 1 9999 nee
19 93 5000 laag SCH nee
19 93 5010 laag SCH nee
19 93 5020 laag SCH nee
19 93 5030 laag SCH nee
20 1 9999 nee
21 1 1 greppel SCH ja 11 roodbr/gr
21 1 2 greppel SCH nee brgr + fe
21 1 3 weg SCH nee gr, Romeinse weg
21 1 4 kuil SCH nee brgr
21 1 5 paalkuil SCH nee gr
21 1 6 greppel SCH nee grbr
21 1 7 greppel SCH ja 9 grbr
21 1 8 greppel SCH ja 2 grbr
21 1 9 paalkuil SCH nee gr
21 1 10 paalkuil SCH nee gr
21 1 11 paalkuil SCH ja 9 brgr + ker
21 1 5010 laag SCH nee 0
21 1 5020 laag SCH nee
21 1 9999 nee
21 93 5000 laag SCH nee
21 93 5010 laag SCH nee
21 93 5020 laag SCH nee
21 93 5030 laag SCH nee
22 1 9999 nee
23 1 1 kuil SCH nee grbr + hk + ker
23 1 2 paalkuil SCH ja 17 gr
23 1 3 paalkuil SCH nee grbr
23 1 4 paalkuil SCH ja 17 grbr
23 1 5 paalkuil SCH nee 0 gr
23 1 6 greppel SCH nee grbr
23 1 7 greppel SCH nee grbr + fe
23 1 8 greppel SCH nee brgr + fe
23 1 9 paalkuil SCH nee gr
23 1 5000 laag SCH nee
23 1 5010 laag SCH nee
23 1 5020 laag SCH nee
23 1 9999 nee
23 93 5000 laag SCH nee
23 93 5010 laag SCH nee
23 93 5020 laag SCH nee
23 93 5030 laag SCH nee
24 1 1 greppel SCH nee grbr + fe
24 1 2 greppel SCH ja 28 grbr + fe
24 1 3 paalkuil SCH nee grbr + fe
24 1 4 paalkuil SCH nee grbr + fe
24 1 5 paalkuil SCH nee grbr + fe
24 1 6 paalkuil SCH nee grbr + fe
24 1 7 paalkuil SCH ja 24 grbr
24 1 8 paalkuil SCH nee grbr + fe
24 1 9 kuil SCH nee gr + fe + hk + ker
24 1 10 paalkuil SCH nee grbr fe
24 1 11 greppel SCH ja 17 grbr fe
24 1 12 paalkuil SCH nee dgrbr, fe, hk, ker
24 1 13 paalkuil SCH nee dgrbr, fe, hk, ker
24 1 14 greppel SCH nee dgr, fe
24 1 15 paalkuil SCH nee grbr, fe
24 1 16 paalkuil SCH nee grbr
24 1 17 weg SCH nee grbr, fe, grind
24 1 18 paalkuil SCH nee grbr
24 1 19 paalkuil SCH nee grbr
24 1 20 paalkuil SCH nee grbr, hk
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put vlak spoor type contour gecoupeerd iepte in cm opmerking
24 1 21 greppel SCH nee grbr, hk
24 1 22 paalkuil SCH nee grbr
24 1 5000 laag SCH nee
24 1 5010 laag SCH nee
24 1 5020 laag SCH nee
24 1 9999 nee
24 91 5000 laag SCH nee
24 91 5000 laag SCH nee
24 91 5010 laag SCH nee
24 91 5020 laag SCH nee
24 93 5000 laag SCH nee
24 93 5010 laag SCH nee
24 93 5020 laag SCH nee
24 93 5030 laag SCH nee
25 1 9999 nee
25 92 5000 laag SCH nee
25 92 5010 laag SCH nee
25 92 5020 laag SCH nee
26 1 9999 nee
26 92 5000 laag SCH nee
26 92 5010 laag SCH nee
26 92 5020 laag SCH nee
27 1 9999 nee
27 93 5000 laag SCH nee
27 93 5010 laag SCH nee
27 93 5020 laag SCH nee
28 1 1 greppel SCH nee
28 1 5000 laag SCH nee
28 1 5010 laag SCH nee
28 1 5020 laag SCH nee
28 1 9999 nee
28 92 5000 laag SCH nee
28 92 5010 laag SCH nee
28 92 5020 laag SCH nee
29 1 1 kuil SCH ja 25
29 1 5000 laag SCH nee
29 1 5010 laag SCH nee
29 1 5020 laag SCH nee
29 1 9999 nee
29 93 5000 laag SCH nee
29 93 5010 laag SCH nee
29 93 5020 laag SCH nee
30 1 1 greppel SCH ja 37 Br gr
30 1 2 greppel SCH ja 21 gr br
30 1 9999 nee
30 94 5000 laag SCH nee
30 94 5010 laag SCH nee
30 94 5020 laag SCH nee
31 1 1 kuil SCH ja 40 br gr (silokuil)
31 1 2 kuil SCH ja 21 gr
31 1 3 SI SCH nee 40 lgr
31 1 5000 laag SCH nee
31 1 5010 laag SCH nee
31 1 5020 laag SCH nee
31 1 5030 laag SCH nee
31 1 9999 nee
31 94 5000 laag SCH nee
31 94 5010 laag SCH nee
31 94 5020 laag SCH nee
32 1 1 greppel SCH ja 19
32 1 9999 nee
32 93 5000 bouwvoor SCH nee
32 93 5010 laag SCH nee
32 93 5020 laag SCH nee
32 93 5030 laag SCH nee
33 1 5000 laag SCH nee
33 1 5010 laag SCH nee
33 1 5020 laag SCH nee
33 1 9999 nee
34 1 1 kuil SCH nee gr met ?? Vlekken
34 1 2 paalkuil SCH nee br gr
34 1 3 greppel SCH nee lgr
34 1 4 greppel SCH nee dbr gr
34 1 5 paalkuil SCH nee br gr
34 1 6 paalkuil SCH nee br gr
34 1 5000 laag SCH nee
34 1 5010 laag SCH nee
34 1 5020 laag SCH nee
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put vlak spoor type contour gecoupeerd iepte in cm opmerking
34 1 9999 nee
34 93 5000 bouwvoor SCH nee
34 93 5010 laag SCH nee
34 93 5020 laag SCH nee
35 1 1 greppel SCH nee br gr
35 1 9999 nee
35 93 5000 bouwvoor SCH nee dgr met puin (recent)
35 93 5010 laag SCH nee lbr
35 93 5020 laag SCH nee lgr met roestvlekken
36 1 1 greppel SCH nee br gr
36 1 2 paalkuil SCH nee 10 lbr
36 1 3 paalkuil SCH nee
36 1 5000 laag SCH nee
36 1 5010 laag SCH nee
36 1 5020 laag SCH nee
36 1 9999 nee
36 91 5000 laag SCH nee vlak
36 91 5000 laag SCH nee vlak
36 93 5000 bouwvoor SCH nee br
36 93 5010 laag SCH nee br gr
36 93 5020 laag SCH nee lbr
37 1 1 crematiegraf SCH nee 15
37 1 1 crematiegraf SCH nee 15
37 1 2 kuil SCH nee br gr
37 1 3 kuil SCH nee 20 dbr gr
37 1 4 BU SCH nee mogelijk brandgraf? (zwart met crematie)
37 1 5 kuil SCH nee dbr gr
37 1 9999 nee
38 1 9999 nee
39 1 1 kuil SCH nee dgr gr met aan de hele rand houtskool
39 1 9999 nee
40 1 5000 laag SCH nee
40 1 5010 laag SCH nee
40 1 5020 laag SCH nee
41 1 1 greppel SCH nee br gr hom ks3
41 1 2 greppel SCH ja 31 grote stukken dakpan in greppel
41 1 2 greppel SCH ja 31 grote stukken dakpan in greppel
41 1 3 greppel SCH ja 10
41 1 5000 laag SCH nee
41 1 5010 laag SCH nee
41 1 5020 laag SCH nee
41 1 9999 SCH nee
41 94 5000 laag SCH nee
41 94 5010 laag SCH nee
41 94 5020 laag SCH nee
42 1 1 kuil SCH nee l. br hom
42 1 2 greppel SCH nee l gr wit
42 1 3 greppel SCH nee l gr wit
42 1 4 paalkuil SCH ja 11
42 1 5 paalkuil SCH ja 12
42 1 6 paalkuil SCH ja 30
42 1 7 kuil SCH nee grijs
42 1 8 kuil SCH ja 20
42 1 9 greppel SCH ja 11 l grijs wit
42 1 5000 laag SCH nee
42 1 5010 laag SCH nee
42 1 5020 laag SCH nee
42 1 9999 SCH nee
42 94 5000 laag SCH nee
42 94 5010 laag SCH nee
42 94 5020 laag SCH nee
43 1 1 weg SCH nee vermoedelijk weg trace, grind concentratie
43 1 2 vlek SCH nee zw gr gevlekt, mogelijk nv
43 1 3 greppel SCH nee gr d gr hom
43 1 4 paalkuil SCH nee gr hom
43 1 5 paalkuil SCH nee gr hom
43 1 6 greppel SCH nee gr d gr hom
43 1 7 kuil SCH nee gr d gr hom
43 1 8 crematiegraf SCH ja 0 crematie graf met vijf stukken aardewerk, in coupe niks te zien van de kuil
43 1 9 XXX SCH nee recente sloot
43 1 10 greppel SCH nee br gr
43 1 11 greppel SCH nee br gr, recent?
43 1 5000 laag SCH nee
43 1 5010 laag SCH nee
43 1 5020 laag SCH nee
43 1 9999 SCH nee
43 94 5000 laag SCH nee
43 94 5000 laag SCH nee
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put vlak spoor type contour gecoupeerd iepte in cm opmerking
43 94 5010 laag SCH nee
43 94 5010 laag SCH nee
43 94 5020 laag SCH nee
43 94 5020 laag SCH nee
44 1 1 kuil SCH nee
44 1 2 paalgat SCH ja 19
44 1 3 paalkuil SCH nee
44 1 4 paalkuil SCH nee
44 1 5 paalkuil SCH nee
44 1 6 paalkuil SCH nee
44 1 7 kuil SCH nee
44 1 8 paalkuil SCH nee
44 1 9 paalkuil SCH nee
44 1 10 paalkuil SCH ja 18
44 1 11 paalkuil SCH nee
44 1 12 paalkuil SCH nee
44 1 13 paalkuil SCH nee
44 1 14 greppel SCH nee
44 1 15 kuil SCH nee mogelijk natuurlijk
44 1 5000 laag SCH nee
44 1 5010 laag SCH nee
44 1 5020 laag SCH nee
44 1 9999 SCH nee
44 94 5000 laag SCH nee
44 94 5010 laag SCH nee
44 94 5020 laag SCH nee
45 1 1 paalkuil SCH nee grijs bruin hom
45 1 5000 laag SCH nee
45 1 5010 laag SCH nee
45 1 5020 laag SCH nee
45 1 9999 SCH nee
45 94 5000 laag SCH nee
45 94 5010 laag SCH nee
45 94 5020 laag SCH nee
46 1 5000 laag SCH nee
46 1 5010 laag SCH nee
46 1 5020 laag SCH nee
46 1 9999 SCH nee
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Bijlage 5 Vondstenlijst

vondstnr categorie put vlak vak spoor vulling segment aantal gewicht in g opmerking verzamel
1 SVU 1 1 1 5010 1 44.1 SCHA
1 SXX 1 1 1 5010 1 1282 SCHA
1 MBR 1 1 1 5010 1 2.5 SCHA
1 STE 1 1 1 5010 3 390.6 SCHA
2 BKS 1 1 2 5010 2 83.9 SCHA
2 ARO 1 1 2 5010 1 28.8 SCHA
2 SVU 1 1 2 5010 2 10.3 SCHA
3 ARO 1 1 2 5020 3 156.6 SCHA
4 MFE 1 1 44 1 1 1145.5 SCHA
5 ARO 1 1 2 1 9 125.2 SCHA
5 DKP 1 1 2 1 1 243.9 SCHA
5 SVU 1 1 2 1 1 8.9 SCHA
8 DKP 1 1 5010 1 440.3 SCHA
8 MXX 1 1 5010 3 270.7 SCHA
9 DKP 1 1 5020 1 66.9 SCHA
9 SXX 1 1 5020 1 46.4 SCHA
9 SVU 1 1 5020 1 10.7 SCHA

10 GL 9999 5010 1 3.7 SCHA
11 ARO 9999 5010 3 52.2 SCHA
11 STE 9999 5010 1 222 SCHA
11 XXX 9999 5010 1 33.4 slak-achtig materiaal, maar zeer licht SCHA
12 SVU 1 1 3 5020 1 16.4 SCHA
12 ARO 1 1 3 5020 1 19.4 SCHA
12 SXX 1 1 3 5020 2 81.7 SCHA
12 MXX 1 1 3 5020 2 71.4 SCHA
13 SXX 1 1 6 1 1 19.5 SCHA
13 MPB 1 1 6 1 1 96.9 SCHA
13 MXX 1 1 6 1 1 34.2 SCHA
13 STE 1 1 6 1 7 3028.5 SCHA
14 ARO 1 1 5 5020 2 36.8 SCHA
15 SVU 1 1 8 1 2 16.4 SCHA
15 DKP 1 1 8 1 2 320.7 SCHA
15 ARO 1 1 8 1 2 28 SCHA
15 BKS 1 1 8 1 1 301.7 SCHA
16 TEG 1 1 15 1 244.6 SCHA
16 SVU 1 1 15 1 20.7 SCHA
16 SXX 1 1 15 2 579.5 SCHA
16 DKP 1 1 15 4 1213.6 SCHA
16 MSL 1 1 15 1 124.1 SCHA
16 ARO 1 1 15 7 547.7 SCHA
17 MSL 1 1 6 5010 1 327.5 SCHA
17 DKP 1 1 6 5010 7 846.1 SCHA
17 BKS 1 1 6 5010 1 944 SCHA
17 ARO 1 1 6 5010 6 516.8 SCHA
17 MXX 1 1 6 5010 4 143.3 SCHA
17 SXX 1 1 6 5010 7 1243 SCHA
18 MXX 1 1 17 2 46.4 SCHA
19 MXX 1 1 8 5010 4 237.2 SCHA
19 DKP 1 1 8 5010 3 1451 SCHA
19 ARI 1 1 8 5010 3 125 SCHA
19 BOT 1 1 8 5010 5 177.3 SCHA
19 SXX 1 1 8 5010 3 150.7 SCHA
20 MXX 1 1 9 5010 2 54.6 SCHA
21 MXX 1 1 15 4 85 SCHA
22 ARI 1 1 9 5010 1 11.4 SCHA
22 MXX 1 1 9 5010 1 12.6 SCHA
23 BKS 1 1 10 5010 1 63 SCHA
24 DKP 1 1 14 9 791.3 SCHA
24 MXX 1 1 14 1 44.4 SCHA
24 ARI 1 1 14 34 425.4 SCHA
24 SXX 1 1 14 6 536 SCHA
25 MXX 1 1 17 3 213.4 SCHA
26 BKS 1 1 26 1 1532.5 SCHA
27 ANT 1 1 27 1 2.6 SCHA
28 DKP 1 1 13 5020 1 217.5 SCHA
29 MPB 1 1 14 5010 1 27 SCHA
30 SVU 1 1 14 5020 1 1.1 SCHA
34 MCU 1 1 16 5010 2 70.1 SCHA
35 MPB 1 1 16 5010 2 25.3 SCHA
36 MCU 1 1 18 5010 1 9 SCHA
37 MCU 1 1 18 5010 1 26.5 SCHA
38 SVU 1 1 17 5020 1 56.9 SCHA
39 MXX 1 1 18 5010 4 83 SCHA
40 MFE 1 1 19 5020 1 18.3 SCHA
41 ARO 1 1 19 5020 1 26.9 SCHA
41 BKS 1 1 19 5020 1 35 SCHA
42 MCU 1 1 19 5010 1 3 SCHA
43 ARO 1 1 19 5010 1 94.7 SCHA
44 AME 1 1 20 5020 1 12.7 SCHA
44 BKS 1 1 20 5020 2 70.6 SCHA
44 ARO 1 1 20 5020 10 483.8 SCHA
44 DKP 1 1 20 5020 2 383.4 SCHA
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vondstnr categorie put vlak vak spoor vulling segment aantal gewicht in g opmerking verzamel
44 MXX 1 1 20 5020 1 11.9 SCHA
45 MCU 1 1 21 5010 1 4.7 SCHA
46 BKS 1 1 20 5010 3 180.9 SCHA
47 MXX 1 1 22 5020 1 17.5 SCHA
48 MFE 1 1 22 5010 1 104 SCHA
49 BKS 1 1 40 2 336.6 SCHA
49 ARO 1 1 40 1 13.2 SCHA
49 MPB 1 1 40 1 16.7 SCHA
49 MXX 1 1 40 2 35.7 SCHA
49 MSL 1 1 40 2 62.6 SCHA
49 SXX 1 1 40 1 151.1 SCHA
50 DKP 1 1 25 5020 1 15.2 SCHA
51 SVU 1 1 44 1 10.5 SCHA
51 DKP 1 1 44 3 334.2 SCHA
51 ARO 1 1 44 1 81.4 SCHA
52 MCU 2 1 1 5010 1 1.4 SCHA
53 MCU 2 1 2 5010 1 2.7 SCHA
54 SVU 2 1 2 5010 1 11.4 SCHA
55 MXX 1 1 6 1 1 1 17.2 SCHA
55 STE 1 1 6 1 1 8 521.3 SCHA
55 SVU 1 1 6 1 1 1 32.1 SCHA
56 ARO 1 1 8 1 1 3 13.7 SCHA
56 VKL 1 1 8 1 1 3 34.9 SCHA
56 SVU 1 1 8 1 1 2 32.2 SCHA
56 MXX 1 1 8 1 1 6 45.8 SCHA
56 MSL 1 1 8 1 1 1 25 SCHA
57 MXX 1 1 2 1 1 1 45.7 SCHA
58 ARO 1 1 15 1 1 3 43.6 SCHA
59 SXX 1 1 26 2 1 4 889.8 SCHA
60 MXX 1 1 26 1 1 3 175.7 SCHA
60 SXX 1 1 26 1 1 3 366.2 SCHA
60 MSL 1 1 26 1 1 1 33.2 SCHA
61 ARO 1 1 7 1 1 1 8.3 SCHA
62 SXX 1 1 1 1 1 3 157.2 SCHA
62 BKS 1 1 1 1 1 5 341 SCHA
62 ARO 1 1 1 1 1 14 156.6 SCHA
63 ARO 2 1 3 5010 1 20.5 SCHA
63 SVU 2 1 3 5010 1 50.4 SCHA
64 MPB 2 1 7 5010 1 12.3 SCHA
65 SVU 2 1 7 5020 1 20.9 SCHA
66 ANT 2 1 9 5010 2 3.2 geglazuurd SCHA
66 MPB 2 1 9 5010 1 31.8 SCHA
67 MPB 2 1 10 5010 1 32.1 SCHA
68 CR 2 1 7 1 47.7 tientallen SCHA
68 ARO 2 1 7 56 27.6 SCHA
68 ARO 2 1 7 56 27.6 SCHA
68 CR 2 1 7 1 47.7 tientallen SCHA
68 SXX 2 1 7 47 35.4 SCHA
68 MSL 2 1 7 19 13.2 SCHA
68 MSL 2 1 7 19 13.2 SCHA
68 MERD 2 1 7 1 120 zeefresidu 1mm oa cr, aro gruis SCHA
68 SVU 2 1 7 3 7.5 SCHA
68 SVU 2 1 7 3 7.5 SCHA
68 MFE 2 1 7 1 6.7 SCHA
68 MFE 2 1 7 1 6.7 SCHA
68 SLE 2 1 7 2 0.6 SCHA
68 SLE 2 1 7 2 0.6 SCHA
68 SXX 2 1 7 47 35.4 SCHA
68 MERD 2 1 7 1 120 zeefresidu 1mm oa cr, aro gruis SCHA
69 ARO 2 1 7 9 35.6 SCHA
69 ARO 2 1 7 9 35.6 SCHA
70 ARO 2 1 7 10 33.8 SCHA
70 ARO 2 1 7 10 33.8 SCHA
71 AME 2 1 11 5010 3 26.3 SCHA
71 GL 2 1 11 5010 1 3.5 SCHA
71 ARO 2 1 11 5010 16 82.3 SCHA
72 MPB 2 1 12 5010 1 21.8 SCHA
72 BKS 2 1 12 5010 1 26.9 SCHA
73 MPB 2 1 13 5010 1 7.8 SCHA
74 MPB 2 1 14 5010 2 32.8 SCHA
75 SVU 2 1 18 5010 1 12.4 SCHA
76 ARO 2 1 8 1 6.5 SCHA
77 MPB 2 1 20 5010 1 7.8 SCHA
78 SVU 2 1 21 5010 1 8 SCHA
79 ARO 2 1 7 18 186.9 SCHA
79 ARO 2 1 7 18 186.9 SCHA
80 ARO 2 1 7 12 85.9 SCHA
80 ARO 2 1 7 12 85.9 SCHA
81 ARO 2 1 7 6 16.2 SCHA
81 ARO 2 1 7 6 16.2 SCHA
82 ARO 2 1 7 10 81.6 SCHA
82 ARO 2 1 7 10 81.6 SCHA
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83 ARO 2 1 7 43 152.7 SCHA
83 ARO 2 1 7 43 152.7 SCHA
84 ARO 2 1 7 67 419.1 kruik SCHA
84 ARO 2 1 7 67 419.1 kruik SCHA
85 ARO 2 1 7 20 325.8 SCHA
85 ARO 2 1 7 20 325.8 SCHA
86 ARO 2 1 7 33 309.2 SCHA
86 ARO 2 1 7 33 309.2 SCHA
87 ARO 2 1 7 45 89.4 SCHA
87 ARO 2 1 7 45 89.4 SCHA
88 ARO 2 1 7 23 52.2 SCHA
88 ARO 2 1 7 23 52.2 SCHA
89 ARO 2 1 7 35 108.4 SCHA
89 ARO 2 1 7 35 108.4 SCHA
89 SVU 2 1 7 1 0.7 SCHA
89 SVU 2 1 7 1 0.7 SCHA
90 ARO 2 1 7 51 151.9 SCHA
90 ARO 2 1 7 51 151.9 SCHA
91 MXX 1 1 30 1 1 2 62.6 SCHA
91 BKS 1 1 30 1 1 1 4.3 SCHA
91 MSL 1 1 30 1 1 1 7.9 SCHA
91 ARO 1 1 30 1 1 4 15.2 SCHA
92 AW 1 1 32 1 1 3 1.6 SCHA
93 ARO 1 1 34 1 1 1 20.3 SCHA
95 BKS 1 1 37 1 1 1 20.1 SCHA
96 DKP 1 1 44 1 1 4 389.9 SCHA
96 SXX 1 1 44 1 1 1 30.6 SCHA
96 SVU 1 1 44 1 1 1 92 SCHA
96 ARO 1 1 44 1 1 3 516.6 SCHA
97 ARO 1 1 44 1 1 23 97.4 SCHA
99 MXX 2 2 7 1 1.9 SCHA
105 ARO 1 1 44 1 1 26 385.1 SCHA
106 SXX 2 2 7 8 3.5 SCHA
106 MERD 2 2 7 1 59 zeefresidu 1mm voornamelijk CR gruis SCHA
106 MSL 2 2 7 5 5.1 SCHA
106 MFE 2 2 7 3 17.9 SCHA
106 SVU 2 2 7 4 2.8 SCHA
106 ARO 2 2 7 7 1.3 SCHA
107 SXX 2 2 7 2 23.7 SCHA
107 ARO 2 2 7 24 53.7 SCHA
107 MXX 2 2 7 2 11.9 SCHA
116 SVU 2 6 1 0.3 SCHA
117 ARO 1 1 44 1 24 284.5 SCHA
120 ARO 1 1 44 1 4 88.3 SCHA
121 ARO 1 1 44 1 1 45.7 SCHA
125 ARO 2 1 9 12 20.9 SCHA
126 ARO 2 1 9 87 134.9 SCHA
127 ARO 2 1 9 4 234.1 TS bord SCHA
128 ARO 2 1 9 5 44.7 SCHA
129 ARO 2 1 9 34 24.5 SCHA
130 ARO 2 1 9 1 191.6 1 individu. Gefragmenteerd. Kom SCHA
131 ARO 2 1 9 1 77.1 TS beker. Compleet, maar zeer verweerd. SCHA
132 ARO 2 1 9 17 66.7 1 individu SCHA
133 BYZK 2 1 9 1 36.8 olielampje SCHA
134 ARO 2 1 9 5 1092.1 1 individu. Wrijfschaal. SCHA
135 ARO 2 1 9 52 206.9 SCHA
136 ARO 2 1 9 1 322.3 1 individu, zeer gefragmenteerd. Kruik SCHA
137 ARI 2 1 9 9 12.5 SCHA
137 GL 2 1 9 20 2.2 SCHA
138 ARO 2 1 9 8 13.5 SCHA
139 ARO 2 1 9 4 5.3 SCHA
140 ARO 2 1 9 1 0.5 SCHA
141 ARO 2 1 9 41 250.5 SCHA
142 ARO 2 1 9 1 82.5 1 individu. Zeer gefragmenteerd en verweerd. SCHA
143 ARI 2 1 9 9 336.5 SCHA
144 MXX 2 1 9 1 28.7 SCHA
144 GL 2 1 9 1 0.1 SCHA
144 KER 2 1 9 1 21 SCHA
144 SXX 2 1 9 3 219.4 SCHA
144 BOT 2 1 9 15 4.8 SCHA
144 ARO 2 1 9 18 115.9 SCHA
145 ARO 2 1 9 14 21.3 SCHA
146 CR 2 1 9 7 SCHA
147 ARO 2 1 9 20 129.5 SCHA
151 SVU 3 1 1 5020 1 11.1 SCHA
152 MPB 3 1 5 5020 1 24.9 SCHA
153 DKP 3 1 8 5020 6 591 SCHA
154 MXX 3 1 8 5010 2 331.8 SCHA
155 DKP 3 1 5 2 445.4 SCHA
156 MXX 3 1 8 6 1 16.2 SCHA
157 SVU 3 1 9 5010 1 10.3 SCHA
158 MSL 3 1 9 5020 2 20.9 SCHA
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158 SVU 3 1 9 5020 1 19.5 SCHA
158 BKS 3 1 9 5020 1 93.3 SCHA
159 ARO 3 1 8 1 5.6 SCHA
159 DKP 3 1 8 2 142.2 SCHA
160 ARO 2 2 9 9 27.9 SCHA
160 GL 2 2 9 1 0.1 SCHA
161 GL 2 2 9 3 0.4 SCHA
161 ARO 2 2 9 36 54.8 SCHA
162 ARO 2 2 9 60 156.7 SCHA
163 SVU 3 1 14 5020 1 136.3 SCHA
164 KER 3 1 14 5010 2 43.9 SCHA
165 SVU 3 17 5020 1 5.9 SCHA
166 SVU 3 19 5020 2 24.9 SCHA
167 MXX 3 20 5010 1 1.2 SCHA
167 SVU 3 20 5010 3 14.1 SCHA
168 SVU 3 20 5020 5 31.5 SCHA
169 SVU 3 21 5010 2 9.4 SCHA
170 SVU 3 25 5010 6 531.1 SCHA
171 SVU 3 24 5020 3 6.5 SCHA
172 SVU 3 25 5020 3 259.6 SCHA
173 MXX 3 26 5010 1 39.3 SCHA
173 SVU 3 26 5010 2 91.7 SCHA
174 CR 2 2 9 3.9 SCHA
175 ARO 2 2 9 6 22.5 SCHA
176 ARO 2 1 9 57 61.8 SCHA
180 ARO 2 2 9 38 115.5 SCHA
181 ARO 2 2 9 1 57 1 individu, gefragmenteerd. Geverfd bekertje SCHA
182 MFE 2 2 9 2 3 SCHA
183 MFE 2 2 9 2 57.8 SCHA
184 ARO 2 2 9 45 115 SCHA
185 ARO 2 2 9 12 76 1 individu. Gefragmenteerd. Bodem van kruik? SCHA
190 SVU 3 93 5020 1 80.5 SCHA
191 KER 3 93 5010 1 0.8 SCHA
192 SVU 3 93 5020 1 622.7 SCHA
193 OSCH 3 93 1 0.3 SCHA
199 ARO 2 2 9 3 0.2 SCHA
199 SXX 2 2 9 3 1.9 SCHA
199 MERD 2 2 9 1 91.5 zeefresidu 1mm voornamelijk CR gruis SCHA
199 SVU 2 2 9 1 0.1 SCHA
199 MFE 2 2 9 2 2 SCHA
199 CR 2 2 9 41.5 SCHA
199 MSL 2 2 9 2 1.3 SCHA
200 MFE 2 2 9 1 2.9 SCHA
201 ARO 2 2 9 25 43.9 1 individu. Bodem van geverfde beker. SCHA
202 MXX 2 2 9 1 8.8 SCHA
203 ARO 2 3 9 7 20.5 SCHA
203 SXX 2 3 9 1 96.6 SCHA
204 SVU 4 1 2 5020 1 8.5 SCHA
205 SVU 4 1 3 5020 1 63.1 SCHA
206 SVU 4 1 4 5020 1 4.1 SCHA
207 MXX 4 1 1 4 73.3 SCHA
208 ARO 2 1 9 23 109 1 individu. Gefragmenteerd. Kom/bord SCHA
209 ARO 2 1 9 8 61.3 SCHA
210 ARO 2 1 9 17 74.7 SCHA
211 CR 2 1 9 12.5 SCHA
212 ARO 2 2 9 6 51.1 TS met p.b. stempel SCHA
213 BKS 4 1 20 5010 1 25.1 SCHA
214 SVU 4 1 31 5020 2 55.4 SCHA
214 KER 4 1 31 5020 4 22.9 SCHA
216 ARO 4 1 22 7 2 12.3 SCHA
216 MXX 4 1 22 7 1 62 SCHA
217 BKS 4 1 23 5010 1 29.4 SCHA
217 SXX 4 1 23 5010 1 28.5 SCHA
217 SVU 4 1 23 5010 2 22.7 SCHA
218 SVU 4 1 24 5010 1 4.5 SCHA
218 ANT 4 1 24 5010 2 7.7 SCHA
219 BKS 1 1 28 1 29.8 SCHA
219 ARO 1 1 28 2 67.5 SCHA
220 ARO 1 1 14 6 41 SCHA
221 ARO 1 1 13 5 96.8 SCHA
222 MXX 5 1 1 5000 1 21 SCHA
223 SVU 5 1 3 5000 2 136.4 SCHA
224 MXX 5 1 4 5010 1 64.7 SCHA
225 SVU 5 1 2 1 1 19.6 SCHA
226 MCU 5 1 5 5010 1 2.9 SCHA
227 SVU 5 1 8 5000 1 7.4 SCHA
228 SVU 5 1 1 1 1 1.6 SCHA
229 SVU 3 1 11 1 1 1 75.2 SCHA
236 KER 7 1 1 1 1 17.2 SCHA
237 SVU 7 1 2 5020 1 21.1 SCHA
238 SVU 7 1 3 5020 1 9.2 SCHA
239 MPB 7 1 3 5010 1 15.7 SCHA
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242 DKP 7 1 11 5010 1 415.2 SCHA
242 SVU 7 1 11 5010 1 6.5 SCHA
242 BKS 7 1 11 5010 3 267.6 SCHA
242 ARO 7 1 11 5010 5 51.6 SCHA
242 KER 7 1 11 5010 1 30.7 SCHA
243 SXX 7 1 12 5010 2 532.4 SCHA
243 KER 7 1 12 5010 1 10.8 SCHA
244 MXX 7 1 6 1 1 2.7 SCHA
244 AME 7 1 6 1 8 94.9 SCHA
245 MPB 7 1 12 5010 1 2.1 SCHA
245 AME 7 1 12 5010 4 72 SCHA
249 MXX 8 1 1 5010 1 3.8 SCHA
250 SVU 8 1 10 5000 1 21.8 SCHA
251 SVU 9 1 1 5000 3 18.6 SCHA
252 SVU 9 1 3 5000 1 9 SCHA
254 AW 7 1 4 2 3 3.2 SCHA
254 MXX 7 1 4 2 6 116.8 SCHA
254 MXX 7 1 4 2 6 116.8 SCHA
254 AW 7 1 4 2 3 3.2 SCHA
255 ARO 10 1 2 1 1 2 26.7 SCHA
256 DKP 10 1 4 5010 3 429 SCHA
257 SVU 12 1 10 5010 1 46.3 SCHA
258 SXX 12 1 4 1 57.9 SCHA
258 KER 12 1 4 32 680.2 SCHA
275 SXX 12 1 2 1 1 2 196.9 SCHA
276 APH 12 1 4 1 1 19 282.9 SCHA
277 SVU 12 1 4 2 1 1 6.3 SCHA
277 APH 12 1 4 2 1 33 1319.4 SCHA
277 SXX 12 1 4 2 1 3 626.1 SCHA
279 APH 15 1 9 1 31.6 SCHA
280 SVU 15 1 10 1 4.4 SCHA
281 SXX 15 1 1 5020 1 25.2 SCHA
281 APH 15 1 1 5020 13 105.7 SCHA
282 APH 15 1 2 5020 1 22.3 SCHA
282 BKS 15 1 2 5020 1 4.1 SCHA
283 BKS 15 1 20 1 28.5 SCHA
284 APH 15 1 4 5010 3 29.2 SCHA
285 SVU 15 1 5 5010 1 42.5 SCHA
285 DKP 15 1 5 5010 1 91.7 SCHA
286 KER 15 1 26 1 22 SCHA
287 DKP 15 1 30 1 29.2 SCHA
287 APH 15 1 30 1 28.4 SCHA
288 APH 17 1 1 5020 1 31 SCHA
288 SVU 17 1 1 5020 1 5.3 SCHA
289 APH 17 1 1 1 7.7 SCHA
290 DKP 17 1 2 5020 3 130.9 SCHA
290 ARO 17 1 2 5020 1 76.3 SCHA
291 DKP 17 1 5 3 528 SCHA
291 ARO 17 1 5 1 8.6 SCHA
291 BKS 17 1 5 2 151.7 SCHA
292 DKP 17 1 15 1 193.6 SCHA
292 ARO 17 1 15 16 178 SCHA
293 ARO 17 1 20 1 475.7 SCHA
293 DKP 17 1 20 3 317 SCHA
294 APH 17 1 13 3 4.6 SCHA
295 ARO 17 1 23 1 191.4 SCHA
296 APH 17 1 35 1 28.3 SCHA
297 BOT 17 1 3 12 87.9 SCHA
298 DKP 19 1 2 22 2258.9 SCHA
299 APH 19 1 7 1 27.4 SCHA
300 DKP 19 1 5 5020 6 1932.9 SCHA
301 DKP 19 1 16 2 620.8 SCHA
301 AME 19 1 16 2 43.2 SCHA
301 BKS 19 1 16 5 200.9 SCHA
302 DKP 19 1 8 5020 3 273.7 SCHA
302 ARO 19 1 8 5020 3 544.5 SCHA
303 GL 21 1 3 5020 1 2.1 SCHA
304 MFE 21 1 5 5010 1 84.2 SCHA
305 DKP 21 1 4 1 235.1 SCHA
306 ARO 21 1 6 3 18.8 SCHA
307 ARO 21 1 7 24 87.5 SCHA
308 ARO 21 1 8 157 365.8 SCHA
308 SVU 21 1 8 2 12.6 SCHA
309 MXX 21 1 7 5010 1 82.5 SCHA
310 MXX 23 1 1 5020 1 4.1 SCHA
310 DKP 23 1 1 5020 2 556.8 SCHA
310 BKS 23 1 1 5020 2 63 SCHA
310 ARO 23 1 1 5020 11 150.3 SCHA
310 APH 23 1 1 5020 4 32.9 SCHA
311 ARO 23 1 2 5020 23 255.9 SCHA
311 SVU 23 1 2 5020 1 12.2 SCHA
311 MXX 23 1 2 5020 2 139.9 SCHA
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311 DKP 23 1 2 5020 4 542.7 SCHA
312 MXX 23 1 3 5020 1 95.6 SCHA
312 DKP 23 1 3 5020 3 37 SCHA
312 SVU 23 1 3 5020 1 10.7 SCHA
312 SXX 23 1 3 5020 1 37.2 SCHA
312 ARO 23 1 3 5020 17 423.6 SCHA
313 ARO 23 1 4 1 4.8 SCHA
314 MXX 17 1 23 1 1 3 79.1 SCHA
314 DKP 17 1 23 1 1 1 198.1 SCHA
314 TEG 17 1 23 1 1 2 738 SCHA
314 STE 17 1 23 1 1 7 62.2 SCHA
314 MBR 17 1 23 1 1 1 0.3 SCHA
314 BOT 17 1 23 1 1 1 0.2 SCHA
314 ARO 17 1 23 1 1 68 687.2   SCHA
314 APH 17 1 23 1 1 7 82 SCHA
315 ARO 23 1 7 2 2.9 SCHA
315 BKS 23 1 7 2 34 SCHA
316 ARO 23 1 4 5020 16 77.5 SCHA
316 DKP 23 1 4 5020 7 434.8 SCHA
317 SXX 19 1 16 1 25000 Tufsteen bewerkt. Fictief gewicht SCHA
318 DKP 23 1 5 5020 1 802.5 SCHA
319 ARO 23 1 6 7 85 SCHA
319 DKP 23 1 6 2 18.6 SCHA
320 ARO 23 1 2 3 12 SCHA
321 APH 19 1 9 1 1 1.8 SCHA
322 BOT 19 1 13 1 1 13.4 kies SCHA
322 AME 19 1 13 1 1 0.4 SCHA
322 APH 19 1 13 1 10 126.1 SCHA
322 BKS 19 1 13 1 1 1.3 SCHA
326 ARO 21 1 1 2 2.7 SCHA
326 SXX 21 1 1 1 82.5 SCHA
333 ARO 23 1 4 1 2.4 SCHA
334 ARO 1 2 1 3.5 SCHA
334 SVU 1 2 2 12.1 SCHA
334 SXX 1 2 1 11.3 SCHA
335 ARO 24 1 3 5010 4 19.2 SCHA
336 APH 24 1 11 3 10.8 SCHA
337 APH 24 1 5 5010 9 66.5 SCHA
338 APH 24 1 17 11 66.4 SCHA
338 KER 24 1 17 1 26.1 SCHA
339 APH 24 1 8 1 57.4 SCHA
339 SXX 24 1 8 1 37.9 SCHA
340 APH 24 7 5010 13 67.6 SCHA
341 DKP 24 8 5010 1 50.3 SCHA
347 SXX 24 1 7 1 34.6 SCHA
347 APH 24 1 7 1 15.5 SCHA
348 BKS 24 1 11 1 1 4 SCHA
348 SVU 24 1 11 1 1 0.6 SCHA
348 ARO 24 1 11 1 2 5.1 SCHA
351 KER 28 1 1 5010 12 76.7 SCHA
352 KER 28 1 4 5020 2 29.7 SCHA
352 SVU 28 1 4 5020 1 0.9 SCHA
353 KER 29 1 1 5010 4 23.8 SCHA
358 KER 29 1 1 25 354.7 SCHA
359 KER 29 1 2 5010 5 208.9 SCHA
372 SXX 31 1 1 5 242.6 AANV
372 SVU 31 1 1 1 1.6 AANV
372 APH 31 1 1 8 45 AANV
372 VKL 31 1 1 71 554.3 AANV
373 SVU 31 2 5010 2 22.4 AANV
373 SXX 31 2 5010 1 111.3 AANV
374 BKS 31 4 5010 1 22 AANV
375 ARO 30 1 2 1 3.2 AANV
382 MFE 33 1 1 5020 1 113 AANV
383 DKP 33 1 2 5020 1 36 AANV
383 ARO 33 1 2 5020 1 105.8 AANV
384 APH 34 1 10 5010 1 68.1 SCHA
394 SVU 36 1 1 4 20.3 AANV
394 SXX 36 1 1 5 2203.2 AANV
394 DKP 36 1 1 2 32.3 AANV
395 SVU 36 1 3 1 5.3 AANV
395 DKP 36 1 3 7 71.1 AANV
396 ARO 37 1 1 1 40 1100 1 individu. Kruik. Gefragmenteerd MAA
396 ARO 37 1 1 1 40 1100 1 individu. Kruik. Gefragmenteerd MAA
397 ARO 37 1 1 1 25 221 bord TROF
397 ARO 37 1 1 1 25 221 bord TROF
398 ARO 37 1 1 1 8 174.7 TROF
398 ARO 37 1 1 1 8 174.7 TROF
398 CR 37 1 1 1 7 1.8 TROF
398 CR 37 1 1 1 7 1.8 TROF
400 VKL 37 1 1 1 2 2 TROF
400 ARO 37 1 1 1 1 1.6 TROF
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400 VKL 37 1 1 1 2 2 TROF
400 ARO 37 1 1 1 1 1.6 TROF
404 MXX 37 1 1 1 1 20 MAA
404 MXX 37 1 1 1 1 20 MAA
405 SVU 40 1 7 5020 1 13.1 SCHA
406 MXX 2 1 9 1 8.3 SCHA
406 KER 2 1 9 2 10.4 SCHA
406 ARO 2 1 9 15 47.8 SCHA
413 AME 41 1 1 1 12 97.2 AANV
413 MXX 41 1 1 1 1 5.2 AANV
414 MXX 41 1 1 1 3 37 AANV
414 BOT 41 1 1 1 80 11.9 AANV
415 AME 41 1 2 5010 2 22.8 AANV
415 MXX 41 1 2 5010 1 1.1 AANV
416 STE 41 1 3 5010 1 41.3 AANV
416 AME 41 1 3 5010 1 7.8 AANV
417 DKP 41 1 2 1 12 1516.3 SCHA
417 DKP 41 1 2 1 12 1516.3 SCHA
418 DKP 41 1 2 1 3 1465 passers SCHA
418 DKP 41 1 2 1 3 1465 passers SCHA
419 DKP 41 1 2 1 2 593.6 SCHA
419 DKP 41 1 2 1 2 593.6 SCHA
420 DKP 41 1 2 1 5 3741.2 SCHA
420 DKP 41 1 2 1 5 3741.2 SCHA
421 DKP 41 1 2 1 12 4929.5 SCHA
421 DKP 41 1 2 1 12 4929.5 SCHA
422 DKP 41 1 2 1 7 3655   SCHA
422 DKP 41 1 2 1 7 3655   SCHA
423 BOT 41 1 2 1 27 79 SCHA
423 BOT 41 1 2 1 27 79 SCHA
424 BOT 41 1 2 1 18 75 SCHA
424 BOT 41 1 2 1 18 75 SCHA
425 BOT 41 1 2 1 10 109.4 kiezen, erg bros SCHA
425 BOT 41 1 2 1 10 109.4 kiezen, erg bros SCHA
426 BOT 42 1 1 1 2 29.1 AANV
426 AME 42 1 1 1 4 71.7 AANV
427 AME 42 1 2 1 14 130 AANV
428 MXX 42 1 1 5010 1 45.4 AANV
428 AME 42 1 1 5010 19 268.1 AANV
429 SVU 42 1 1 5020 3 44.2 AANV
430 AME 42 1 5 5010 2 18.5 AANV
431 AME 42 1 7 5010 1 12.7 AANV
432 DKP 42 1 8 5010 1 43.1 AANV
433 MCU 43 1 1 5010 1 3 munt sub-recent AANV
434 AME 43 1 1 5010 8 64.7 AANV
434 MXX 43 1 1 5010 2 27.6 AANV
435 AME 43 1 2 1 2 1.1 AANV
436 AME 43 1 2 3 1 2 9.4 AANV
437 AME 43 1 2 3 1 12 137.1 AANV
438 AME 43 1 2 15 139.3 AANV
438 MSL 43 1 2 1 79.6 AANV
438 STE 43 1 2 1 64.7 AANV
438 DKP 43 1 2 4 346.3 AANV
439 AME 43 1 3 3 1 4 142.9 AANV
440 AME 43 1 3 5010 6 97.3 AANV
440 ARO 43 1 3 5010 2 114.6 AANV
441 AME 43 1 4 3 1 13 209.5 AANV
442 SVU 43 1 4 5010 1 2.8 AANV
442 MXX 43 1 4 5010 3 4.8 AANV
442 AME 43 1 4 5010 9 86.4 AANV
443 MXX 43 1 5 5010 2 25.5 spijkers AANV
443 AME 43 1 5 5010 35 391.8 AANV
443 MSL 43 1 5 5010 1 65.5 AANV
443 VKL 43 1 5 5010 1 50 AANV
444 SVU 43 1 5 5020 1 5 AANV
445 AME 43 1 6 1 39 368 PUNT
446 AME 43 1 6 1 64 1167 PUNT
447 DKP 43 1 6 5010 1 147.9 AANV
447 AME 43 1 6 5010 2 13.4 AANV
447 SXX 43 1 6 5010 1 341.9 AANV
448 MBR 43 1 8 1 1 5 Fibula. Gebroken SCHA
449 MBRD 43 1 8 1 1 74 zeefresidu SCHA
449 ARO 43 1 8 1 211 163.8 gebronste pot met noppen SCHA
449 SXX 43 1 8 1 13 2.1 SCHA
450 SXX 43 1 8 1 7 1.5 SCHA
450 MBR 43 1 8 1 0.4 kleine stukjes brons (van fibua?) SCHA
450 ARO 43 1 8 1 67 352.3 pot + losse scherfjes SCHA
450 MFE 43 1 8 1 5 5.5 SCHA
451 MFE 43 1 8 1 1 2.7 spijker SCHA
452 ARO 43 1 8 1 185 75.4 Beker SCHA
452 MERD 43 1 8 1 1 6 zeefresidu 1mm SCHA
452 CR 43 1 8 1 0.9 SCHA
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453 MSL 43 1 7 5010 1 41.3 AANV
453 AME 43 1 7 5010 4 31.3 AANV
454 SVU 43 1 7 5020 3 89.8 AANV
455 AME 43 1 8 5010 3 71.1 AANV
455 SXX 43 1 8 5010 1 224.3 AANV
456 SVU 43 1 8 5020 2 17.6 AANV
457 AME 43 1 9 5010 6 48.7 AANV
458 MFE 43 1 8 1 1 2 spijker SCHA
459 ARO 43 1 8 1 17 303.6 Terra Sigillata kom. Compleet, maar gefragmenteerd SCHA
460 MFE 43 1 8 1 1 315 indet klomp SCHA
461 ARO 43 1 8 1 26 133.5 Terra sigillata kom. Compleet, maar gefragmenteerd SCHA
461 SXX 43 1 8 1 4 1.6 SCHA
461 CR 43 1 8 1 30 1.4 SCHA
461 MERD 43 1 8 1 1 9.4 zeefresidu 1mm SCHA
462 ARO 43 1 8 1 1 52.8 Terra Sigillata kommetje. Compleet SCHA
463 SVU 43 1 12 5020 1 89 AANV
464 SVU 43 1 10 1 1 2.3 AANV
464 AME 43 1 10 1 2 37.1 AANV
465 AME 43 1 11 1 1 1.8 AANV
466 AME 43 1 16 5010 1 78.9 AANV
468 SVU 44 1 1 5010 1 148.2 AANV
468 MXX 44 1 1 5010 1 1 munt AANV
468 AME 44 1 1 5010 1 4 AANV
469 MFE 43 1 8 1 1 0.3 Punt van spijker. Verbrand SCHA
471 ARO 43 1 8 1 14 24 losse scherven uit vulling grafkui SCHA
472 KER 42 1 8 1 1 1 1.4 SCHA
473 MFE 43 1 2 5010 1 13.2 spijker PUNT
489 MXX 44 1 2 5010 1 10.9 AANV
489 ARO 44 1 2 5010 5 13.3 AANV
489 AME 44 1 2 5010 9 65.4 AANV
490 AME 44 1 8 1 1 3.7 AANV
491 AME 44 1 10 1 1 18.4 AANV
492 AME 44 1 3 5010 8 36.9 AANV
492 ARO 44 1 3 5010 2 35.5 AANV
493 SVU 44 1 4 5010 1 2.5 AANV
494 AME 44 1 4 15 30 238.9 AANV
495 DKP 44 1 15 1 3 634.8 AANV
495 AME 44 1 15 1 7 143.4 AANV
496 AME 44 1 19 5010 1 11.3 AANV
497 SVU 45 1 4 5020 1 23.1 AANV
498 AME 45 1 5 5020 1 3.3 AANV
511 KER 45 1 14 5020 6 8.8 AANV
511 BKS 45 1 14 5020 1 24.5 AANV
512 KPIJ 45 1 16 5020 3 4.5 passers AANV
513 AME 44 1 2 1 1 1 18 SCHA


