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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Kerkrade is door Archeologisch Onderzoek 
Leiden (Archol BV) een verkennend en waarderend archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in de vorm van proefsleuven in het plangebied tussen 
de Marktstraat en de Einderstraat nabij het centrum van Kerkrade (figuur 1). 

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van een groter plangebied, waarin 
gefaseerd appartementen zullen worden ontwikkeld. In het noordelijke deel 
zijn in 2008 appartementen gebouwd. Het zuidelijk deel zal ontwikkeld 
worden als voldoende appartementen van fase 1 zijn verkocht. Bij bouw-
werkzaamheden op het noordelijke terrein zijn in 2008 spitsgrachten 
waargenomen, die op dat moment niet gedateerd konden worden. Het 
vermoeden bestaat dat deze spitsgrachten door zullen lopen in het onder-
zoeksgebied. Het plangebied ligt tussen de Stationsstraat, Marktstraat, 
Meester Absilstraat en Einderstraat in. Het onderzoeksgebied betreft het 
zuidelijke deel (figuur 2).
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Ligging plangebied Marktstraat/
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Het doel van het archeologisch onderzoek is om eventueel aanwezige 
archeologische waarden te documenteren en te waarderen. Met name 
dient de loop van de spitgrachten bepaald te worden en moet worden 
getracht deze spitsgrachten te dateren. Voorafgaand aan het veldwerk is 
een bureauonderzoek uitgevoerd. Het veldwerk is uitgevoerd conform het 
programma van eisen.1 

Er zijn tijdens het archeologisch onderzoek geen sporen van vóór 1900 
waargenomen. De spitsgrachten die op het terrein ten noorden van het 
onderzoeksgebied zijn aangetroffen zijn in het onderzoeksgebied niet 
waargenomen.

1  Gerrets, 2009

Figuur 2 
Ligging onderzoeksgebied, met locatie 
grachtensysteem
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Uitvoering
 Veldwerk   26-28 april 2010
 Uitwerking   mei 2010

Opdrachtgever   Gemeente Kerkrade
Bevoegd gezag   Gemeente Kerkrade

Onderzoeksmelding  40536
Vondstmelding   407461
Kaartblad   69E

Locatie:
Gemeente   Kerkrade
 Plaats   Kerkrade
 Toponiem   Marktstraat/Einderstraat
 Coördinaatgegevens  202714/319454, 202766/319397
     202676/319317, 202629/319408
 Centrum   202698/319697

Perioden vindplaats  -

Deponering   Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
     te Limburg

Geomorfologie:   Terras van Simpelveld 2 

Bodem:    Grotendeels verstoorde bergbrikgrond.  
     Ten zuiden van het plangebied bevindt  
     zich een droogdal

Tabel 1 
Administratieve gegevens
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2 Bureauonderzoek

2.1 Landschappelijk kader 
(J.J.W. de Moor - EARTH Integrated Archaeology)
Zuid-Limburg ligt geologisch gezien in een overgangsgebied. In het 
zuiden grenst het gebied aan de uitlopers van de Eifel en de Ardennen (de 
zogenaamde schiervlakte), terwijl het gebied in noordelijke richting overgaat 
in de Benedenrijnse Laagvlakte en het Noordzeebekken. Het gebied heeft 
gedurende zeer lange tijd onder invloed gestaan van diverse geologische 
processen en afzettingsomstandigheden.

Mariene afzettingen, breuken, sedimentatie in het Carboon en het Krijt
De oudste in Limburg nog dagzomende afzettingen zijn gevormd in 
het Carboon (354 – 298 miljoen jaar geleden). Het betreft klei- en 
zandsteen afgezet onder mariene omstandigheden die zichtbaar zijn in de 
Heijmansgroeve in het Geuldal. Tijdens het Carboon maakte Zuid-Limburg 
deel uit van een dalingsgebied waarin, naast sedimentatie van zand en klei, 
vooral veel veengroei plaatsvond. Deze veengroei vormde onder invloed 
van verdergaande daling uiteindelijk de basis voor de vorming van het 
Zuid-Limburgse steenkool.

Tijdens de Hercynische plooingsfasen in het Boven-Carboon werd het 
Eifel-Ardennen massief opgeheven. Hiermee kwam een einde aan de 
afzetting van mariene sedimenten in Zuid-Limburg. Er ontstonden 
breuksystemen met zowel horizontale als verticale bewegingen in Zuidoost-
Nederland. Enkele van deze breuken zijn momenteel nog steeds actief, 
getuige de aardbeving in Roermond in 1992. 

Tijdens het Krijt (144 – 65 miljoen jaar geleden) begon opnieuw een periode 
van mariene sedimentatie. Door daling van het gebied nam de invloed van 
zee sterk toe. In eerste instantie werden er mariene zanden in ondiep water 
afgezet in het Laat-Krijt. Later nam de invloed van de zee steeds meer toe en 
kwam Zuid-Limburg in een dieper wordende zee te liggen. Er vond op zeer 
grote schaal sedimentatie van kalk plaats. De hieruit ontstane kalksteen is 
karakteristiek voor Zuid-Limburg en kan onderverdeeld worden in Gulpens 
Krijt, Kunrader Krijt en Maastrichts Krijt. 

Vorming van het Tertiaire landschap
Een enorme meteorietinslag (65 miljoen jaar geleden) markeert het einde 
van het Krijt en het begin van het Tertiair (65 – 2,6 miljoen jaar geleden). 
Tijdens verschillende perioden in het Tertiair vond er in Zuid-Limburg op 
beperkte schaal sedimentatie plaats. De sedimentatie bestond voornamelijk 
uit een afwisseling van mariene- en continentale afzettingen, bestaande uit 
zachte kalkstenen, kleihoudende glauconietzanden en zandige  en siltige 
kleien. Het noordoostelijke deel van Zuid-Limburg en de Nederrijnse 
Laagvlakte bestond uit een kustvlakte waarin tijdens de latere delen van het 
Tertiair veenmoerassen en moerasbossen ontstonden. Hier ontstond een 
dik veenpakket dat later door samenpersing is veranderd in een dik pakket 
bruinkool. Met name tussen Aken en Keulen wordt deze bruinkool in 
enorme dagbouwgroeves gewonnen. Ook vormden zich langs de kustvlakte 
zandstranden. Door uitloging met humuszuren wordt het zand veranderd 
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in zuiver kwartszand, ook wel zilverzand genoemd. Dit zilverzand wordt o.a. 
bij Heerlen gewonnen. Tijdens de laatste fase van het Tertiair (het Plioceen) 
vindt er vooral afzetting plaats door voorlopers van de Rijn en Maas, hierbij 
werd de Kiezeloölietformatie gevormd.

De Maas in het Kwartair
In het Kwartair vond er een opheffing van het Eifel-Ardennen massief 
plaats. De periode wordt gekenmerkt door afzettingen van riviersediment 
door de Rijn en met name de Maas. De Maas waterde toen nog in oost-
noordoostelijke richting af naar het dal van de Rijn (de zogenaamde 
Oostmaas). Door aanhoudende opheffing van het gebied in het Kwartair 
en onder invloed van afwisselende warme en koude perioden, nam de 
insnijding toe en tegelijkertijd werd er grind afgezet. Door de voortdurende 
afwisseling van enerzijds de sedimentatie van grind (gedurende de koude 
perioden) en anderzijds de insnijding (gedurende de warme perioden), 
ontstond in het gebied een trapsgewijs patroon van vele rivierterrassen. 
Hierdoor heeft de Maas heeft over vrijwel geheel Zuid-Limburg een dik 
pakket grind afgezet. Doordat het gebied onder invloed van de tektoniek 
feitelijk een beetje kantelde, veranderde de locatie van het dal van de Maas 
ook. Uiteindelijk is de rivier op de huidige locatie beland. De hoogste 
en oudste terrassen van Maas bevinden zich in het zuidoosten van 
Zuid-Limburg. Deze hebben een vroeg-Pleistocene ouderdom. Alleen in het 
uiterste zuidoosten zijn geen pleistocene afzettingen van de Maas aanwezig. 
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Hoe verder de terrassen zich uitbreiden naar het noordwesten, hoe jonger 
ze worden en hoe lager ze liggen, waarbij de jongste terrassen vlak langs de 
huidige bedding van de Maas liggen.

Kerkrade zelf ligt op het terrasniveau van Noorbeek en het terrasniveau van 
Simpelveld, deze niveaus stammen beiden uit het Tiglien (2,4 – 1,8 miljoen 
jaar geleden).

Löss en colluvium in het pleistoceen en holoceen
Tijdens de laatste twee ijstijden (Saalien en Weichselien) is in Zuid-Limburg 
door de wind op grote schaal löss afgezet. Hierdoor is het oorspronkelijke, 
trapsgewijze terrassenreliëf grotendeels afgevlakt. De löss, van oorsprong 
kalkrijk afgezet, is onder invloed van bodemvorming tot op een diepte van 
circa 2 tot 3 m ontkalkt. Het proces van bodemvorming gaat vervolgens 
verder met de interne verwering waardoor de grond verbruint. Uiteindelijk 
kunnen de kleideeltjes door percolerend regenwater uitspoelen. Dit proces 
heet lessivage. In een dieper gelegen niveau accumuleren vervolgens de 
kleideeltjes, waardoor een zogenaamde Bt-horizont wordt gevormd. Het 
bijbehorende bodemtype heet brikgrond.

Naast de holocene sedimentatie, die bestaat uit afzetting van sediment 
door diverse kleine riviertjes en beken (o.a. de Voer), heeft er onder 
invloed van de mens op grote schaal colluviumvorming plaatsgehad. Löss 
is van oorsprong een zeer vruchtbaar sediment, maar is ook bijzonder 
gevoelig voor erosie. Door ontginning van de lössplateaus en later ook 
de hellingen kon de löss niet meer door de wortels van de vegetatie 
worden vastgehouden. Bij (heftige) regenval vindt er vooral oppervlakkige 
afstroming plaats en worden de lössdeeltjes gemakkelijk door het water 
meegenomen. Vooral in het voorjaar als de akkers net geploegd en 
ingezaaid zijn, is de gevoeligheid voor erosie zeer groot. Omdat erosie-
beperkende maatregelen de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen zeer 
beperkt waren, zijn er grote hoeveelheden löss van de plateaus en vooral 
de flauwere hellingen (hier ligt een beduidend dikker pakket löss dan op 
de steile hellingen) weggespoeld en op lager gelegen stukken afgezet. Dit 
herafgezette sediment wordt colluvium genoemd. 

Colluviumvorming is zeer sterk gerelateerd aan de ontginning van het 
gebied. In Zuid-Limburg zijn in ieder geval twee grote fasen van colluvium-
vorming bekend. De eerste grote fase van colluviumvorming hangt samen 
met de ontginning van het gebied tijdens de Romeinse Tijd en de tweede 
grote colluviumfase hangt samen met de grootschalige ontbossingen tijdens 
de Volle Middeleeuwen.2 Waarschijnlijk heeft er ook in vroegere perioden 
(pre-Romeins) colluviumvorming plaatsgehad, maar dan op veel kleinere 
schaal, omdat de ontginningen veel kleinschaliger waren. Ook in recentere 
tijd heeft er door schaalvergroting in de landbouw nog erosie plaatsgehad op 
hellingen en zacht glooiende plateaus. 

2.2 Archeologisch kader
Het plangebied heeft volgens de archeologische verwachtings- en cultuurhis-
torische advieskaart voor de Parkstad Limburg gemeenten en de gemeente 

2  Cf. De Moor, 2006
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Nuth een middelhoge archeologische verwachting.3 De Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW) geeft voor het plangebied geen waarde 
aangezien het in bebouwd gebied ligt.

In 2005 zijn door Grontmij boringen gezet om het plangebied (fase A en B) 
op archeologische sporen te waarderen. Er zijn acht boringen gezet, waarbij 
bij geen enkele boring een intact bodemprofiel kon worden verkregen. 
Tevens werd vastgesteld dat op een groot deel van het terrein de bodem 
was afgegraven. Er werd dan ook geen verder archeologisch onderzoek 
aanbevolen.4

Tijdens de bouwwerkzaamheden van fase A in 2008 werden door amateur-
archeoloog H. Plettenberg echter in het plangebied archeologische sporen 
waargenomen. Het betrof een vijftal V-vormige greppels met een breedte 
van circa 1,5 m, die waren gegraven tot in het maasterras op circa 4 m – 
mv (figuur 4). De vulling van de greppels heeft bovenin een bruingrijze 

3  Verhoeven, 2007
4  Geraeds, 2005
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kleur en onderin een grijze. Opvallend is dat de vulling redelijk homogeen 
van aard is en dat er geen gelaagdheid in aanwezig is. Vermoedelijk zijn 
de greppels weer snel gedicht. Er zijn geen vondsten in de vulling van 
de greppels aangetroffen. Waarschijnlijk behoren de vijf greppels tot een 
systeem van spitsgrachten, waarvan de functie onduidelijk is. Aannemelijk 
is dat de spitsgrachten uit de Romeinse tijd of late ijzertijd dateren, maar 
dat is zonder vondstmateriaal allerminst zeker.5 

In de nabijheid van het plangebied zijn enkele archeologische vondsten 
gedaan. De meest interessantste zijn de vondst van een bronzen kistbeslag 
en een aardewerken speelschijf uit de Romeinse tijd (waarnemingsnummer 
232216) en de vondst van twee bronzen lepels en zes borden, wellicht uit 
een Romeins grafveld (39103). Verder zijn er scherven uit de Romeinse tijd 
en jonger aangetroffen (49332, 51605 en 39105). 

 

5  Van Wijk, 2008
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3 Vraagstellingen

Het doel van het onderzoek is om het terrein te onderzoeken op de 
aanwezigheid van archeologische waarden en het bepalen van de behou-
denswaardigheid hiervan. Hiervoor zijn enkele vraagstellingen opgesteld:6

• Zijn er archeologische resten in het onderzoeksgebied aanwezig en zo ja, 
wat is de aard, omvang en datering van de archeologische resten?

• Is de archeologische verwachting uitgekomen? Is er inderdaad sprake 
van een spitsgracht en zo ja, wat is de oriëntatie, breedte en diepte van 
deze gracht. 

• Welke vondstcategorieën zijn aanwezig? Wat is hun fysieke kwaliteit 
(gaafheid en conservering) en wat is de horizontale en verticale 
spreiding?

• Is er sprake van een behoudenswaardige vindplaats of dient er vervolgon-
derzoek plaats te vinden? Zo ja, schets een onderzoeksstrategie.

6  Gerrets, 2009
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4 Methodiek

Tussen 26 en 28 april 2010 heeft een archeologisch vooronderzoek 
plaatsgevonden. Het terrein was nog deels bebouwd, bovendien waren er 
nog verharde rijbanen en grote storthopen aanwezig. Direct ten zuiden van 
huis nummer 111 was nog een parkeerplaats in gebruik met een oppervlakte 
van circa 200 x 400 m. Hierdoor kon niet het hele terrein onderzocht 
worden en moest het oorspronkelijke puttenplan gewijzigd worden. Het 
nieuwe puttenplan is zo gelegd dat toch het hele gebied gewaardeerd kan 
worden.
In totaal zijn vijf proefsleuven gegraven met een onderzochte oppervlakte 
van 765 m2 (figuur 6). De vlakken zijn machinaal aangelegd tot onder het 
colluvium in de Bt-Horizont. Het veldwerk is uitgevoerd met hulp van een 
bandenkraan. 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 ‘Bt-horizont' 
(spoor 5020), waarboven zich de bouwvoor bevindt (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. 
Uitgaande van het waarderende karakter van het onderzoek zijn alle sporen 
gecoupeerd en gedocumenteerd (getekend schaal 1:10 en gefotografeerd). 
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5 Resultaten veldwerk

5.1 Sporen en structuren
Om de vraagstellingen te kunnen beantwoorden zijn er in totaal vijf putten 
gegraven. In géén van de putten zijn sporen aangetroffen die van vóór 1900 
dateren (figuur 8).

Put 1 ligt in het noorden van het terrein, is noordoost-zuidwest georiënteerd, 
meet 51 m lang en 4 m breed. De put is gegraven tot in de onverstoorde 
Bt-Horizont. De put is zo gesitueerd dat beide noord-zuid lopende 
spitsgrachten, die in het westelijk gelegen plangebied zijn waargenomen, 
in de put aangesneden zouden moeten worden. Er zijn echter geen sporen 
waargenomen of herkend van vóór 1900. Een 15 m brede 20e eeuwse 
puinbaan verstoorde een groot deel van de put, maar deze kan niet beide 
spitsgrachten hebben verstoord.

Put 2 ligt in het oosten van het terrein, is noordwest-zuidoost georiënteerd, 
meet 53 m lang en 4 m breed. De put is in twee vlakken aangelegd. In vlak 1 
is de Bt-Horizont in het noordelijke deel blootgelegd. In het zuidelijke deel 
was een dik pakket colluvium aanwezig. Vlak 2 is gegraven tot onder dit 
colluvium tot in de B-Horizont. In de put zijn geen sporen waargenomen 
van vóór 1900. Ten noorden van het midden van de put is een grote 
verstoring aangetroffen, waarvan bekend was dat er vervuilde grond in 
aanwezig was. Om de vervuilde grond niet verder over het terrein te 
verspreiden is dit deel overgeslagen.

Put 3 ligt in het zuiden van het terrein, is noordoost-zuidwest georiënteerd, 
meet 38 m lang en 4 m breed. Het vlak is aangelegd tot in de Bt-Horizont. 
Er zijn geen sporen van vóór 1900 waargenomen. Aan de oostkant van de 
put zijn de funderingsresten van een zwembad aangetroffen. Om het gebied 
toch te kunnen waarderen is besloten om net ten noorden put 4 aan te 
leggen. 

Put 4 ligt 8 m ten noorden van put 3, is noordoost-zuidwest georiënteerd, 
meet 27,5 m lang en 5 m breed. Het vlak is aangelegd tot in de Bt-Horizont. 
Er zijn geen sporen waargenomen die dateren van vóór 1900. In 
het noorden van de put zijn de funderingen van een 20e eeuws huis 
aangetroffen. 

Put 5 ligt in het midden van het terrein meet 5 m lang en 4 m breed. De put 
kon niet verder in noordelijke richting gezet worden in verband met funde-
ringsresten uit de 20e eeuw in de ondergrond. Het vlak is aangelegd tot in 
de Bt-Horizont. Er zijn geen sporen aangetroffen van vóór 1900.
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5.2 Lithostratigrafie (Jos de Moor)
In werkputten 1 t/m 4 is de profielopbouw aan de hand van 
profielkolommen gedocumenteerd, van put 5 is geen profiel 
gedocumenteerd vanwege de grote verstoringen in deze werkput.

Put 1:
Zuidprofiel in de ZW-hoek:
De bouwvoor bestaat hier veelal uit puin en ophoogmateriaal en bevat 
weinig tot geen colluvium. Hieronder bevindt zich de natuurlijke 
Bt-horizont met een dikte van zo’n 50 cm. Hieronder bevindt zich een 
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Figuur 9 
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pakket kalkloze löss (dikte 1,5 meter) dat een vrij losse structuur heeft en 
waar gelaagdheid in zit. Voor een pakket in-situ löss heeft dit pakket een vrij 
losse structuur, mogelijk betreft het hier een opvulling van een depressie 
of betreft het een pakket dat onder periglaciale condities langzaamaan een 
helling af is gestroomd, een proces dat gelifluctie genoemd wordt. Onder dit 
pakket löss bevindt zich grof zand en grind dat in het vroeg Pleistoceen door 
de Maas is afgezet.

Put 2:
Zuidelijk en noordelijk deel oostprofiel
Onder een bouwvoor met vooral puin en ophoogmateriaal is hier een pakket 
colluvium aanwezig, gevolgd door een Bt-horizont van zo’n 40 cm dikte. 
Het grindpakket onder de C-horizont (in-situ löss) is hier niet bereikt. In het 
noordelijk deel van het profiel is geen colluvium aangetroffen, de bouwvoor 
ligt hier direct op de Bt-horizont.

Put 3:
Halverwege het zuidprofiel
De bodemopbouw bestaat hier uit een bouwvoor/puinlaag van ongeveer 50 
cm dikte, gevolgd door een laagje colluvium van zo’n 20 cm dikte. De Bt 
hieronder is ongeveer 50 cm dik. Ook in dit profiel is het grindpakket onder 
de C-horizont niet bereikt.

Put 4:
Westelijk deel van het zuidprofiel
De bodemopbouw in deze werkput is vergelijkbaar met de opbouw in put 3, 
alleen is het laagje colluvium hier nog dunner.

Conclusie:
Uit alle waargenomen profielen is gebleken dat de bodemopbouw ter 
plaatse voor een groot deel intact is, aangezien er in alle profielen een 
Bt-horizont voorkomt. Boven de Bt-horizont bevindt zich in enkele 
gevallen een laag colluvium (maximaal 50 cm dik), hetgeen aangeeft dat 
de oorspronkelijk top van het profiel verspoeld is. Door de beperkte dikte 
van het colluvium is het aannemelijk dat er slechts op beperkte schaal 
erosie heeft plaatsgevonden. De Bt is vermoedelijk grotendeels onaangetast 
gebleven, door de kleiaanrijking in dit bodemniveau is een Bt-horizont een 
zeer compacte en stevige laag en daarom meer resistent tegen erosie dan de 
bovenliggende A-horizont. Erosie is hier dan ook beperkt tot afspoeling van 
de oorspronkelijke A- en E-horizont. 
Gezien de beperkte erosie lijkt de conservering van eventuele archeologische 
sporen in ieder geval goed te zijn.

5.3 Vondsten
Tijdens de opgraving zijn 20 archeologische vondsten gedaan. Het betrof 
aardewerk, glas en metaal. Drie fragmenten aardewerk dateren uit de 
Romeinse tijd. Zeven aardewerk scherven en drie metalen fragmenten 
kunnen gedateerd worden tussen 1500 en 1900. Vijf voorwerpen zijn 
gemaakt in de 20e eeuw. 
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Romeins
Er zijn twee (of drie) scherven aardewerk gevonden die gedateerd kunnen 
worden in de Romeinse tijd. Het betreft twee bodems en een randscherf.

Figuur 11 
Foto Romeinse scherven
(schaal 1:1)
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16e – 19e eeuw
Er zijn drie scherven geglazuurd steengoed aangetroffen, die gedateerd 
kunnen worden in de 16e eeuw. De twee dominante productiecentra van 
steengoed keramiek liggen in de omgeving van Kerkrade, het betreft Aken 
en Raeren. Het steengoed uit Aken kenmerkt zich door een grijze breuk en 
een egaal grijs oppervlak waarop een laag zoutglazuur is aangebracht. Er 
is één fragment van een kan uit Aken aangetroffen. Keramiek uit Raeren 
onderscheidt zich van dat uit Aken doordat er naast zoutglazuur ijzerengobe 
is toegevoegd. Er zijn twee fragmenten van een kan uit Raeren aangetroffen. 
Behalve steengoed zijn er twee fragmenten roodbakkend aardewerk en 
twee fragmenten witbakkend aardewerk aangetroffen. Op de scherven is 
loodglazuur aangebracht, ze kunnen gedateerd worden tussen 1500 en 
1900 AD. Een andere vondst uit de zeventiende eeuw is die van een loden 
musketkogel.

20e eeuw
De overige 5 vondsten dateren uit de 20e eeuw. Het betreft een zalfpotje van 
industrieel aardewerk van 5,3 cm hoog en een glazen medicijnflesje van 10 
cm hoog. Op de onderkant van het medicijnflesje staat de tekst metallpull 

ceolin, op de onderkant van het zalfpotje akker. Een andere vondst is die 
van een glazen limonadeflesje met op de buik de tekst limonade gazeuze, 

tel 200, J.J. Hansen, Kerkrade. De mond van de fles is eraf geslagen om het 
glazen balletje, die het flesje afsloot, eruit te halen en te gebruiken als 
knikker. De andere twee vondsten betreffen een cent en een merkloodje van 
de varkensslagerij, die op de Einderstraat heeft gezeten. 

Figuur 12 
Geglazuurd steengoed
(schaal 1:1)



IVO KerKrade MarKstraat    21

6 Beantwoording vragen uit het PvE

De vragen uit het PvE kunnen nu beantwoord worden:

• Zijn er archeologische resten in het onderzoeksgebied aanwezig en zo ja, wat is 

de aard, omvang en datering van de archeologische resten?

Er zijn geen archeologische resten in het onderzoeksgebied waargenomen. 

• Is de archeologische verwachting uitgekomen? Is er inderdaad sprake van een 

spitsgracht en zo ja, wat is de oriëntatie, breedte en diepte van deze gracht. 

Er zijn geen spitsgrachten in het onderzoeksgebied waargenomen. 
Geconcludeerd kan worden dat het grachtensysteem zich niet in zuidelijke 
richting uitstrekt of niet binnen de proefsleuven zijn aangetroffen danwel 
herkend door de aanwezige verstoring. 

• Welke vondstcategorieën zijn aanwezig? Wat is hun fysieke kwaliteit (gaafheid 

en conservering) en wat is de horizontale en verticale spreiding?

Er zijn slechts enkele vondsten aangetroffen. Het betrof aardewerk en 
metaal. Zowel het Romeinse als het middeleeuwse aardewerk was goed 
geconserveerd. Alle vondsten betreffen aanlegvondsten.

• Is er sprake van een behoudenswaardige vindplaats of dient er vervolgonder-

zoek plaats te vinden? Zo ja, schets een onderzoeksstrategie.

De vindplaats is niet behoudenswaardig er zijn geen archeologische sporen 
in het onderzoeksgebied aanwezig.
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7 Waardering 

De waardering van een onderzoekslocatie gebeurt aan de hand van een 
aantal parameters. Ze omvatten de archeologische (wetenschappelijke) 
waarde, maar ook een landschappelijke en cultuurhistorische waarde. De 
parameters zijn in onderstaande tabel weergegeven. Voor dit onderzoek zijn 
de meeste van de genoemde criteria van belang.

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid nvt

  Herinnering nvt

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

  Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid nvt

  Informatiewaarde nvt

  Ensemblewaarde nvt

  Representativiteit nvt

Beleving
Bij beleving gaat het om zichtbare monumenten waarbij de criteria 
schoonheid en herinnering gebruikt worden. Aangezien er geen zichtbare 
monumenten zijn aangetroffen, zijn deze criteria hier niet van toepassing. 

Fysieke kwaliteit
De gaafheid van de onderzoekslocatie kan als laag worden aangemerkt. Al 
tijdens het booronderzoek bleek dat grote delen van het terrein verstoord 
waren. Bij het proefsleuvenonderzoek kwam hetzelfde beeld naar voren. 
Funderingsresten van 20e eeuwse bebouwing, een zwembad en gestort 
puin hebben de fysieke kwaliteit van het onderzoeksgebied flink aangetast. 
Tussen de verstoringen door kon echter wel een intact bodemprofiel 
bestudeerd worden. Uit de weinige vondsten die gedaan zijn bleek dat de 
conservering in de ondergrond goed te noemen was, met uitzondering van 
organische vondsten als bot en leer.
 
Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, 
informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. Aangezien er 
tijdens het onderzoek geen archeologische sporen aangetroffen zijn is de 
inhoudelijke kwaliteit niet van toepassing. 

Tabel 2 
Waardering vindplaats Kerkrade Marktstraat/
Einderstraat n.a.v. het proefsleuvenonderzoek.
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8 Samenvatting en conclusies

Tijdens het archeologische onderzoek in het onderzoeksgebied Kerkrade. 
Marktstraat/Einderstraat, uitgevoerd tussen 26-4 en 28-4-2010 zijn geen 
behoudenswaardige archeologische resten aangetroffen. Er wordt geen 
archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. In het plangebied direct ten 
noordwesten werden tijdens afgravingen een aantal lineaire greppel- of 
grachtstructuren aangetroffen. Hoewel het vermoeden was dat deze zich 
zouden doorzetten in het belendende plangebied zijn daar echter geen 
sporen van teruggevonden. Waarschijnlijk strekt het grachtensysteem 
zich niet in zuidoostelijke richting door. Helaas blijft het dus vooralsnog 
onduidelijk wat de aard en datering is van de in 2008 aangetroffen greppel- 
of grachtsysteem. Een andere mogelijkheid is dat de structuren door de 
hoge verstoringsgraad niet zijn aangetroffen danwel zijn herkend. Vandaar 
dat wordt aangeraden amateur-archeologen, zoals H. Plettenberg, toe te 
staan om waarnemingen te doen bij de toekomstige bouwwerkzaamheden. 
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Bijlage 1 Vondstenlijst

vondstnr categorie put vlak vak spoor aantal gewicht 
in g.

opmerking verzamelwijze

1 Aardewerk Romeins 2 1 6 5040 1 33,7   Aanleg vlak

2 Aardewerk middeleeuws 2 1 8 5040 1 9,8 steengoed Aanleg vlak

8 Aardewerk middeleeuws 2 1   3 1 11,1   Aanleg vlak

9 Aardewerk middeleeuws 2 1 11 5030 1 8,1   Aanleg vlak

5 Aardewerk Nieuwe tijd 2 1 9 999 1 51,9 zalfpotje Aanleg vlak

7 Aardewerk Nieuwe tijd 2 1   2 1 5,1   Aanleg vlak

13 Aardewerk Nieuwe tijd 4 1   5020 2 42,9 steengoed 16e eeuws Aanleg vlak

3 Aardewerk Romeins 2 1 1 1 19,8   Aanleg vlak

11 Aardewerk Romeins 4 93 5000 1 6,7   Aanleg vlak

1 Baksteen 2 1 6 5040 1 92,6   Aanleg vlak

14 Glas 1   5000 1 383,8 20e eeuws limonade gazeuseflesje Aanleg vlak

15 Glas 1 1 5000 1 63,8 20e eeuws zalfflesje Aanleg vlak

12 Brons 4 1 999 1 5,9 munt Aanleg vlak

12 Koper 4 1 999 1 0,8 munt Aanleg vlak

4 Lood 2 1 7 999 1 29,1 kogeltje Detectorvondst

6 Lood 2 1 10 5030 1 12   Detectorvondst

10 Lood 2 1 999 2 33 1 lakenloodje Aanleg vlak

10 Metaal 2 1 999 1 264,4 misschien muntstempel Aanleg vlak


