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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Sinds Nederland in 1992 met 26 andere Europese landen het Verdrag van
Malta ratificeerde, hebben zich binnen het beleid aangaande de ruimtelijke
ordening veranderingen voorgedaan. Het verdrag, dat de aandacht voor het
nationaal bodemarchief via nationale wetgeving vastlegt, heeft tot gevolg dat
archeologie een factor is geworden in de ruimtelijke ordening. Overheden,
waaronder gemeenten, worden geacht een eigen archeologisch beleid te
ontwikkelen. De gemeente Stein heeft dit opgepakt door de opdracht te
verlenen tot het ontwikkelen van een Archeologische Beleidskaart. Een
Archeologische Beleidskaart beschrijft de archeologische verwachtingen
voor locaties binnen het gemeentelijk grondgebied, en geeft aan welke
consequenties aan deze verwachtingen worden verbonden in verband met
geplande bodemverstorende (bouw- en ontwikkel)activiteiten. Afhankelijk
van de verdere kartering en/of waardering van deze verwachte en bekende
archeologische vindplaatsen kan een definitieve uitspraak gedaan worden
over het archeologisch traject dat de geplande activiteiten zal moeten onder-
steunen. De Beleidskaart ondersteunt daarmee de gemeente in de toekomst
bij het te voeren ruimtelijk beleid: het bepalen van toekomstige ontwikke-
lingslocaties, het vaststellen van bestemmingsplannen, het voeren van een
vergunningenbeleid en het bepalen van het noodzakelijk archeologisch
onderzoek op locaties waar verstoring van cultuurhistorische waarden
dreigt.

Het onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van deze Beleidskaart is
uitgevoerd door Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV), een aan de
Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden gelieerd onderzoeks-
bureau. De totstandkoming van de Beleidskaart heeft dan ook plaats-
gevonden onder de wetenschappelijke begeleiding van stafleden van deze
Faculteit. Bij de samenstelling van de kaart zijn de vereisten, verwoord in de
KNA versie 2.0, gevolgd.

1.2 Gebruikte methodiek en beperkingen van een archeologische
beleidskaart

Het resultaat van het onderzoek, de Archeologische Beleidskaart voor de
gemeente Stein, is via twee wegen tot stand gekomen:
– Allereerst is zoveel mogelijk uitputtend, geïnventariseerd wat er archeo-

logisch bekend is uit de tot de gemeente Stein behorende kernen en het
buitengebied; deze informatie is verzameld in een database. 

– Daarnaast is op basis van onder meer de geologische en landschappelijke
kenmerken van het gemeentelijk grondgebied een model ontwikkeld, op
grond waarvan verwachtingen over mogelijk aanwezige archeologie
benoemd kunnen worden. 

Uit deze beide, onafhankelijk van elkaar gezette stappen, zijn de archeologi-
sche verwachtingen bepaald die in dit rapport beschreven staan. Zij vormen
de basis voor de Archeologische Beleidskaart. De verwachtingen die uit het
model voortkwamen zijn aan de gegevens uit de inventarisatie getoetst,
hetgeen leidt tot een betrouwbaar instrument voor onderbouwing van
toekomstig beleid. 
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Figuur 1
Het onderzoeksgebied: grondgebied

gemeente Stein

Een probleem bij het ontwikkelen van archeologisch beleid is uiteraard dat
zonder een in de bodem ingrijpend – en dus het bodemarchief gelijkertijd
verstorend – onderzoek, niet met zekerheid kan worden gezegd wat er in de
grond zit. Bij het gebruik van een Archeologische Beleidskaart moet men
zich daarom bewust zijn van de problematiek rond de ontwikkeling van een
dergelijk instrument. In een gebied met een hoge verwachting is de trefkans
van archeologie hoog. In een gebied met een lage verwachting is de trefkans
lager Een lage verwachting wordt toegekend indien verwacht wordt dat de
conservering of de trefkans lager is dan in de omringende gebieden, dit kan
zijn omdat een gebied door erosie aangetast is óf door een veel minder
regelmatig gebruik van bepaalde delen van het landschap. Een model voor
een verwachtingskaart wordt gebaseerd op de huidige archeologische kennis
die voorhanden is. Dit betekent dat juist die zaken waar nog weinig over
bekend is (zoals het nederzettingssysteem van de Stein-groep of rituele
deposities) buiten het model zouden kunnen vallen. Dit impliceert niet
alleen dat dergelijke zaken met onze huidige kennis feitelijk niet in een
model te vangen zijn, maar ook dat in gebieden met een lage verwachting
juist archeologische waarden aangetroffen kunnen worden waarover nog
zeer weinig bekend is. Het hier gepresenteerde model is echter gebaseerd
op de huidige stand van zaken en zal dus voor de meeste gevallen gelden.
Vanuit archeologisch oogpunt heeft het dus in principe de voorkeur dat
wanneer er plannen worden ontwikkeld waarbij het bodemarchief wordt
verstoord, die verstoringen met name plaatsvinden in de zones met een lage



verwachting. Maar dat betekent niet dat daarmee op die locaties ook automa-
tisch geen archeologisch onderzoek zou hoeven plaats te vinden en geen
archeologie aanwezig is. De verwachting is alleen dat er daar minder archeo-
logisch onderzoek hoeft plaats te vinden dan in zones met een hoge archeo-
logische verwachting. In dit rapport worden adviezen gegeven over de te
zetten stappen in verband met archeologische waarden binnen ruimtelijk
beleid. Daarbij wordt voor die terreinen waar reeds via opgravingen, e.d. een
bepaald niveau van archeologische informatie beschikbaar is, een eerste
aanzet voor het maken van keuzes gegeven. Voor het maken van gefundeer-
de keuzes binnen het archeologisch beleid blijft echter het beschikken over
archeologische expertise een noodzaak.

Als achtergrond bij het gebruik van de Archeologische Beleidskaart is dit
rapport opgesteld, dat uit twee delen bestaat: 
– In het eerste deel wordt beschreven op welke wijze de inventarisatie is

uitgevoerd en hoe het verwachtingsmodel is ontwikkeld
(hoofdstuk 2 en 3);

– Een tweede deel dat aangeeft hoe de resultaten uit de voorgaande hoofd-
stukken vertaald worden in archeologische verwachtingen (hoofdstuk 4).
Hierna wordt geadviseerd over de vertaalslag van de verschillende arche-
ologische verwachtingen in de onderscheiden deelgebieden van de
gemeente naar beleidsmaatregelen. 

1.3 Plangebied en definities 

Tot het plangebied wordt het grondgebied van de gehele gemeente Stein
gerekend. Daaronder vallen de kernen Berg aan de Maas, Catsop, Elsloo,
Maasband, Meers, Nattenhoven, Stein en Urmond. Met het oog op het
ruimtelijk beleid van de gemeente Stein voor de komende jaren, waarin
inbreidingsplannen een grote rol spelen, wordt de nadruk gelegd op deze
bebouwde kernen. Aangezien de archeologische gegevens meestal per
gemeente gecatalogiseerd worden, is er tevens voor gekozen de buiten-
gebieden direct bij de inventarisatie te betrekken.

In dit rapport wordt een aantal archeologische termen gebruikt, die voor de
lezer niet altijd bekend zullen zijn. Als bijlage 2 is een verklarende woorden-
lijst opgenomen van deze in de tekst voorkomende begrippen. Op deze
plaats volgen voor het juiste begrip van het rapport vast twee definities:

Een Archeologische Verwachtingskaart is een (digitale) kaart waarop op basis
van de tot op moment van uitgave bekende en voor onderzoek beschikbare
archeologische waarnemingen1  en landschappelijke kernmerken binnen
het op de kaart weergegeven gebied de archeologische waarden van deelloca-
ties, zones, benoemd worden. 

Onder Archeologische Beleidskaart wordt verstaan een (digitaal) eindproduct
waarin op basis van de Archeologische Verwachtingskaart per onderschei-
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1 Onder Archeologische waarneming verstaan we een aangetroffen of gesignaleerd
archeologisch fenomeen. Dit kan de vondst van een bepaald (gebruiks)voorwerp zijn of de
waarneming van in de bodem aanwezige sporen die wijzen op menselijke activiteit in het
verleden. Zie ook bijlage 2.



den eenheid een advies voor de inpassing van archeologische waarden in
toekomstig ruimtelijk beleid gegeven wordt.

In de praktijk overlappen beide kaarten elkaar in hoge mate. In principe is
de Verwachtingskaart de kaart zoals die op basis van het onderzoek is
ontwikkeld, terwijl de Beleidskaart de vertaling van de Verwachtingskaart
vormt in termen van ruimtelijk beleid. In het eerste deel van dit rapport zal
derhalve vaker de term Verwachtingskaart vallen, terwijl in het tweede deel
eerder over Beleidskaart gesproken zal worden. 
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2 Inventarisatie van archeologische 

waarnemingen

Om te komen tot een Archeologische Verwachtingskaart is het noodzakelijk
te inventariseren wat er bekend is over de archeologie in de gemeente Stein:
welke onderzoeken zijn in het verleden uitgevoerd, welke vondsten zijn
bekend, welke gebieden hebben een bepaalde archeologische attentiewaarde
of zijn aangewezen als monument.1 Deze archeologische waarnemingen
worden verzameld in een database, waarmee een Archeologische
Verspreidingskaart gemaakt kan worden, een kaart van het totale onder-
zoeksgebied waarop alle waarnemingen geplaatst zijn, en die één van de
twee basiselementen vormt voor de Archeologische Verwachtingskaart. 

2.1 Inventarisatie van archeologische waarnemingen 

In de gemeente Stein zijn in de loop van de tijd dankzij de inspanningen
van onder andere de gemeente, de provincie Limburg, de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), lokale archeologen, heem-
kundeverenigingen, universiteiten, commerciële archeologische bureaus en
musea veel archeologische waarnemingen gedaan. 

In 1947 werd de ROB opgericht. Vanaf die tijd is deze rijksdienst gestart met
het systematisch archiveren van de meldingen van archeologische waarne-
mingen uit heel Nederland. Van oude opgravingen werden de gegevens gere-
gistreerd en het Archeologisch Informatiesysteem (Archis) zag het licht, een
database waarin waarnemingen opgeslagen worden. De ROB kwam ook in
het bezit van archiefmateriaal, dat ontsloten werd en aangevuld. Sinds de
oprichting van de ROB is het gebruik archeologische waarnemingen op dit
centrale registratiepunt te melden steeds algemener geworden. Sinds het
aannemen van de Monumentenwet uit 1988 bestaat er in Nederland zelfs een
meldingsplicht, zodat in principe zowel opgravingsgegevens als door
amateurs of bij toeval gedane waarnemingen centraal verzameld kunnen
worden en in Archis kunnen worden opgenomen. Archis wordt daarmee een
steeds vollediger systeem. 

De waarnemingen die bekend zijn uit de gemeente Stein zijn gedeeltelijk
opgenomen in het digitale Archeologisch Informatie Systeem (Archis) en de
papieren archieven van de ROB (het CAA en het CMA). Maar er zijn van de
gemeente Stein ook veel waarnemingen bekend die nooit gemeld zijn bij de
digitale of papieren archieven van de ROB; deze komen voor in (privé)
archieven van diverse personen en instanties. Tabel 1 geeft een overzicht van
de archieven en (particuliere) collecties die archeologische waarnemingen
uit het huidige grondgebied van de gemeente Stein bevatten en die (waar
mogelijk) geraadpleegd zijn voor het onderzoek ten behoeve van de
Archeologische Beleidskaart voor de gemeente Stein.

1 Voor een beter begrip van de definitie van (wettelijke) beschermde monumenten en
attentiegebieden wordt verwezen naar de definities die ROB en de provincie geven en de
aanwijzingen die beide instanties geven voor de wijze van omgang ermee. 



Archief

Archief Bonnefantenmuseum, Maastricht

Archief Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)

Archief Provinciaal Depot Limburg

Archief ROB (CAA en CMA)  Archis

Collectie Beckers

Collectie Hendrix (deels beschikbaar gesteld voor inventarisatie)

Collectie Munsters

Collectie Pijpers

Collectie Vromen

Inventarisatie Van Hoof

In totaal zijn 123 waarnemingen in Archis opgenomen. Uitgebreid litera-
tuur- en archiefonderzoek heeft hieraan 149 waarnemingen toegevoegd.
In totaal zijn dus 272 waarnemingen in het onderzoek betrokken. Dit aantal
zal niet uitputtend zijn, aangezien enkele collecties niet in hun geheel ter
beschikking werden gesteld, of niet in voldoende mate zijn gedocumenteerd
om in de database verwerkt te kunnen worden. Met de geïnventariseerde
gegevens is echter ruim voldoende informatie beschikbaar gekomen om tot
betrouwbare uitspraken over de archeologische verwachting voor deelgebie-
den (zones) binnen de gemeente Stein te komen. Temeer daar in de gevolg-
de methodiek de geïnventariseerde gegevens gebruikt zijn ter toetsing van
het opgestelde verwachtingsmodel.

2.2 Het samenstellen van het gegevensbestand

Voor het invoeren van archeologische waarnemingen is door Archol een
database ontwikkeld met behulp van het programma Access. Dit gegevens-
bestand is zodanig opgezet dat het waarnemingen op drie verschillende
niveaus ontsluit:
1. Vindplaatsniveau: in principe wordt hier alleen basale informatie van een

vindplaats weergegeven zoals provincie, gemeente, plaats, toponiem,
geomorfologie, huidige toestand maaiveld, verstoring vindplaats en
opmerkingen.

2. Waarnemingsniveau: per vindplaats kunnen meerdere waarnemingen
worden ingevoerd. Per waarneming kunnen worden ingevoerd: inventa-
risatienummer (het nummer waaronder de waarneming in het betreffen-
de archief opgeslagen is), de aard van de collectie (eigenaar, verblijfplaats
of archiefplaats van de collectie), topografische coördinaten en NAP-
gegevens, precisie van de coördinaten, de gegevens van de vinder en/of
de melder, de vondstdatum, de wijze van verwerving, de documentatiege-
gevens en opmerkingen.

3. Complexniveau: hier worden vondst- en/of sporencomplexen vermeld.
Opgenomen is informatie over complextype (van graf tot nederzetting of
onbepaald), cultuur (van Paleolithicum tot en met Nieuwe Tijd), aantal
vondsten, toestand van het vondstmateriaal, datering, categorie (een
codegewijze beschrijving van de vondst, bijvoorbeeld het materiaaltype)
en opmerkingen.

Tabel 1
Geraadpleegde collecties en archieven
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Samenvattend kan gezegd worden dat een vindplaats meerdere waar-
nemingen kan bevatten en dat elke waarneming op haar beurt weer meerde-
re vondstcomplexen uit meerdere perioden kan bevatten.

2.3 De aard van de verwerkte archeologische waarnemingen

In het gegevensbestand zijn waarnemingen opgenomen die betrekking
hebben op terreinen met een (wettelijk) beschermde status (archeologische
monumenten) en op terreinen zonder een beschermde status. 

2.3.1 Archeologische monumenten (terreinen met (wettelijk)
beschermde status)2

In 1995 is voor de provincie Limburg de Archeologische Monumenten
Kaart (AMK) opgemaakt, gebaseerd op de toenmalige stand van kennis.
Regelmatig worden door nieuw onderzoek nieuwe terreinen aan deze kaart
toegevoegd en worden bestaande terreinen op basis van nieuwe kennis
hergewaardeerd. Soms worden ze als monument van de kaart afgevoerd
omdat ze bijvoorbeeld door erosie of ontgrondingen zijn verstoord. Nieuwe
inzichten kunnen er ook toe leiden dat de begrenzing van een terrein
ruimer of nauwer wordt gesteld. De terreinen die in de AMK zijn opgeno-
men, zijn een beredeneerde selectie uit een veel groter archeologisch poten-
tieel (zie paragraaf 2.3.2). De waardering van archeologische monumenten
wordt door de ROB deels in overleg met de provincies toegekend. Deze
waardering vindt plaats door toetsing aan een aantal criteria (zoals kwaliteit,
conservering, zeldzaamheid, contextwaarde). Definitieve waardering kan
alleen dan plaatsvinden wanneer er voldoende informatie beschikbaar is als
gevolg van fysiek onderzoek ter plekke. De AMK is dan ook een dynamisch
geheel. Er zijn drie categorieën archeologische monumenten: 
1. Terrein van zeer hoge archeologische waarde (met of zonder wettelijke

beschermde status)
Monumenten van oudheidkundige betekenis die op grond van de
genoemde criteria zijn aangewezen als behoudenswaardig. Enkelen zijn
beschermd volgens artikel 6 (of 4) van de Monumentenwet 1988 en
vallen derhalve onder het bevoegd gezag van de minister dan wel de
staatssecretaris.

2. Terrein van hoge archeologische waarde
Monumenten van oudheidkundige betekenis die op grond van de
genoemde criteria zijn aangewezen als behoudenswaardig. Deze archeo-
logische monumenten scoren lager op de hierboven genoemde criteria
dan de monumenten van zeer hoge archeologische waarde. In een aantal
gevallen is dat het geval omdat de exacte kwaliteit en omvang van het
monument nog niet kon worden bepaald. Wel is duidelijk dat er sprake
is van een terrein van groot cultureel belang. Op grond van vervolgonder-
zoek kan een dergelijk monument alsnog bij de hogere categorie
ingedeeld worden.

3. Terrein van archeologische waarde
Monumenten van oudheidkundige betekenis die op grond van de
genoemde criteria zijn aangewezen als behoudenswaardig.

Stein, een gemeente vol oudheden 9

2 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van ROB 2003.



Deze archeologische monumenten scoren lager op de hierboven
genoemde criteria dan de monumenten van hoge en zeer hoge
archeologische waarde. De oude stads- en dorpskernen zijn thans in hun
geheel in deze categorie opgenomen.3

Daarnaast is er nog een vierde categorie: terrein van archeologische beteke-
nis. Deze zogenoemde attentiegebieden zijn nog niet gewaardeerd aan de
hand van de genoemde criteria. Het betreft monumenten waar op grond van
waarnemingen meer archeologische sporen en vondsten worden verwacht.
Deze terreinen van archeologische betekenis zullen de komende jaren van
de AMK gaan verdwijnen. Per provincie zullen deze terreinen worden
onderzocht om ze volgens de eerder genoemde criteria te kunnen opwaarde-
ren naar één van de bovenstaande categorieën, dan wel af te voeren van de
AMK.

Voor de gemeente Stein noemt de AMK zeven monumenten. Hieronder
vallen zes terreinen van zeer hoge archeologische waarde waarvan één
wettelijk beschermd en één terrein van archeologische waarde. Daarnaast
bestaat nog één terrein van archeologische betekenis (attentiegebied) en is te
Elsloo een door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aangewezen wette-
lijk beschermd monument aanwezig. In tabel 2 zijn deze gebieden opge-
noemd, kaartbijlage 1 laat ze zien. 

2.3.2 Overige archeologische vindplaatsen (terreinen zonder
monumentale status)

Ook buiten de gebieden die op de AMK staan aangegeven, kunnen waarde-
volle archeologische resten verborgen liggen. De Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden (IKAW) probeert een (eerste) beeld te schetsen van
de omvang van dat potentieel. 
De Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart die de gemeente heeft
laten opstellen en die in dit rapport besproken wordt, laat de verwachtingen
op en de aanpak van dergelijke zones zien.

Tabel 2
Archeologische monumenten in de gemeente

Stein
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3 De stads- en dorpskernen staan in Limburg nog niet op de laatste versie van de AMK en zijn
derhalve niet opgenomen in tabel 2.

Monumentnr. CMA-code Toponiem Type Periode Waarde

8409 68D-014 Kasteel van Stein Burcht-ruïne, Vroege middeleeuwen Zeer hoge archeologische waarde

gelegen op een motte – Late middeleeuwen

8410 68D-015 Landweer Koestraat Resten van een landweer Late middeleeuwen Zeer hoge archeologische waarde

8411 68D-016 Heidekampweg Resten van een landweer Late middeleeuwen Zeer hoge archeologische waarde

8469 68D-030 Sanderboutlaan Nederzetting Neolithicum, Zeer hoge archeologische waarde

ijzertijd, Romeinse tijd

8478 68D-A01 Sanderboutlaan Nederzetting Neolithicum Archeologische waarde

11236 68D-034 Pasveersloot Nederzetting IJzertijd, Romeinse tijd Zeer hoge archeologische waarde

8480 68D-035 Hoogenbosch Grafveld Romeinse tijd Archeologische betekenis

15464 68D-047 Ganggraf van Stein Grafkelder Midden-Neolithicum Zeer hoge archeologische 

waarde (wettelijk beschermd)

34878 - n.v.t. De Horst Schans Late Middeleeuwen Monument

(ODB nummer)



Naast de bekende archeologische monumenten is met de inventarisatie voor
de gemeente Stein een groot aantal niet-benoemde vindplaatsen gere-
gistreerd. De waarnemingen zijn de primaire gegevensbron. Een vindplaats
bestaat uit één of meerdere waarnemingen en op één locatie kunnen vind-
plaatsen uit één of meer perioden voorkomen. Op een aantal vindplaatsen is
in het verleden reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd, waardoor conclu-
sies over de waardering en afbakening van het terrein getrokken kunnen
worden. Voor de vindplaatsen waar niet eerder archeologisch onderzoek
plaatsvond, bepalen de aard en inhoud van de waarneming de omvang en
waarde van een vindplaats. (Inventariserend) archeologisch onderzoek zal
leiden tot een definitieve waardering van de niet eerder onderzochte vind-
plaatsen (zie ook hoofdstuk 4). 

2.4 Samenvatting

Met de inventarisatie zijn 272 waarnemingen geregistreerd. Alle waarne-
mingen zijn gecontroleerd. Slechts enkele waarnemingen hadden een niet
nader omschreven plaatsaanduiding en konden niet van coördinaten
worden voorzien (“tegenover Tante Marie”, “bij Van Mulken”). Een berede-
neerde selectie van de waarnemingen is op de Verwachtingskaart geplaatst.4

Hiermee is één fase van het proces te komen tot een Beleidskaart gereali-
seerd. De andere fasen, de ontwikkeling van het verwachtingsmodel en de
vertaling van de resultaten naar richtlijnen voor beleid, komen in de volgen-
de twee hoofdstukken aan de orde.
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3 Modelmatige onderbouwing van de

Verwachtingskaart

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de geregistreerde waarnemingen
zijn verwerkt in een database. Op grond van deze database kan een kaart
worden samengesteld die laat zien waar binnen de gemeente Stein archeolo-
gische waarnemingen hebben plaatsgevonden. Dit is een Archeologische
Verspreidingskaart met losse archeologische waarnemingen. Op grond hier-
van kunnen voor de locaties waarop deze waarnemingen gedaan zijn de
eerste archeologische verwachtingen benoemd worden, die echter onder-
steund dienen te worden via de geologische en geomorfologische kenmer-
ken van de vindplaatsen. Kennis van deze kenmerken maakt het mogelijk
de voorspellingen over de archeologische verwachting modelmatig te onder-
bouwen waardoor verwachtingen over de archeologische waarde van het
hele grondgebied van de gemeente kunnen worden geformuleerd. In dit
hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de geologie en geomorfologie van de
gemeente. Vervolgens wordt het model geïntroduceerd waarmee de geïnven-
tariseerde gegevens en de landschappelijke gegevens gezamenlijk tot een
betrouwbare en realistische Verwachtingskaart kunnen worden verwerkt.
In het volgende hoofdstuk komen vervolgens de beleidsconsequenties van
deze Verwachtingskaart aan de orde.

3.2 Geologie en geomorfologie van de gemeente Stein

De opbouw van de ondergrond van de gemeente Stein is in hoge mate
bepaald door de Maas. Deze rivier heeft in het verleden grote hoeveelheden
grind aangevoerd. De Maas heeft zich in de loop van de tijd ingesneden in
die grindpakketten. Door de geologische opheffing van Zuid-Limburg
ontstond op deze wijze een steeds dieper en smaller dal met daarlangs een
terrassenlandschap waarbij de hogere terrassen ouder zijn dan de lagere,
met als jongste element de huidige dalvlakte van de Maas.1 Voor de archeo-
logie van het gebied is het onderscheid belangrijk tussen de terrassen die
tijdens de ijstijd gevormd en met löss bedekt zijn en de vanaf de laatste
ijstijd ontstane dalvlakte van de Maas. Daarom zullen deze zones apart
behandeld worden.

Het landschap van de lössplateaus is grotendeels gedurende de laatste ijstijd
gevormd, toen op de oude Maasterrassen een dik pakket löss is afgezet.
Löss is een zeer goed gesorteerde siltige leem (75% van de korrels is 2-50μm
groot) die door de wind uit de nog niet of nauwelijks begroeide vlaktes
geblazen werd die onder het terugtrekkende landijs vandaan waren geko-
men. De lössafzettingen vormden als het ware een deken over het land-
schap waardoor de kleinere hoogteverschillen afgedekt werden.2 Toch moet
ook het lösslandschap vroeger reliëfrijker zijn geweest dan het nu is.
Een belangrijke oorzaak voor de nivellering van het landschap is dat löss erg

1 Berendsen 1996, 70-80
2 Bouten et al. 1985



gevoelig is voor erosie. Vooral van hellingen zal gemakkelijk materiaal
verspoelen en als zogenoemd colluvium worden afgezet. Dergelijke helling-
processen zorgen voor het opvullen van laagtes en het geleidelijk glooiender
worden van steile hellingen. Wanneer de begroeiing van het gebied aange-
tast wordt, neemt de erosie sterk toe doordat de löss niet meer door wortels
vastgehouden wordt en de regen een directe impact op de bodem krijgt.
Uit vondstmateriaal afkomstig uit de colluvia blijkt dat de vorming van de
colluvia in hoge mate is gerelateerd aan ontginningsfasen van de zeer
vruchtbare lössplateaus door de mens. Deze ontginningen dateren uit het
Neolithicum, de late ijzertijd en de Romeinse tijd, en uit de volle middeleeu-
wen en latere perioden.3 In beek- en droogdalen (zie verderop) kunnen de
meters dikke colluvia archeologische vindplaatsen afdekken die daardoor
goed geconserveerd, maar moeilijk of in het geheel niet aan het oppervlak
traceerbaar zijn.

Een laatste aspect van de lössplateaus dat in verband met de archeologische
verwachtingen vermeld moet worden, heeft te maken met de waterhuis-
houding. Behalve door een aantal beken zoals de Ur, wordt de afwatering
van de plateaus verzorgd door zogenaamde droogdalen. Droogdalen zijn
gedurende de laatste ijstijd ontstaan toen de bodem nog bevroren was.
Door de cycli van opwarming en bevriezing en het watertransport dat over
het bevroren oppervlak moest plaatsvinden, sleten de dalen zich op een
kenmerkende manier uit. Door verschillen in opwarming van beide zijden
van het dal kreeg zo’n dal namelijk een asymmetrische vorm.4

Buiten de al in de laatste ijstijd door löss afgedekte Maasterrassen, beslaat
het grondgebied van de gemeente Stein voor een deel ook een holocene
dalvlakte. Dit is de zone waarin de Maas vanaf het einde van de laatste ijstijd
actief is. Deze zone is een uiterst dynamisch deel van het landschap waar-
binnen de verschillende takken van de Maas regelmatig hun bedding
hebben verplaatst.5 De Maas zet bij overstromingen sedimenten af, maar
voert die ook vaak weer weg. Zo kunnen door sedimentatie ruggen ontstaan
die goed geschikt zijn voor bewoning, maar tegelijkertijd kunnen oude vesti-
gingslocaties weggespoeld worden. Dit laatste is een fenomeen dat in het
Zuid-Limburgse Maasdal maar al te goed bekend is, gezien het in histori-
sche bronnen vermeld worden van het wegspoelen van de oude dorps-
kernen van Elsloo en Bicht.6

3.3 Archeologische patronen

Om te komen tot een Archeologische Verwachtingskaart voor de gemeente
Stein is gebruik gemaakt van een model dat een verwachtingsbeeld over het
historisch en prehistorisch landgebruik schetst. Voor de ontwikkeling van
dit model is deels gebruik gemaakt van algemene patronen die bekend zijn
van de bewoning op de löss, deels van de archeologische gegevens uit de
gemeente Stein. De basis van het model vormen de algemene patronen en
de geologische achtergrond. De bekende archeologische gegevens zijn
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Figuur 2
De geologische opbouw van de gemeente Stein.
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gebruikt als toets en om preciseringen binnen de verwachtingen aan te
brengen. Er is dus – zoals tegenwoordig meestal gebeurt bij de ontwikkeling
van Archeologische Verwachtingskaarten – gebruik gemaakt van een hybri-
de model.7 Ter illustratie van de problemen die kunnen rijzen bij het vast-
stellen van verwachtingen op basis van slechts één van beide ‘takken’ van dit
model dient het volgende voorbeeld. Wanneer als basis voor het formuleren
van verwachtingen slechts de reeds bekende vindplaatsen gebruikt worden,
zullen terreinen waar weinig waarnemingen zijn gedaan laag gewaardeerd
worden. Geen waarnemingen betekent echter niet: geen archeologie. Er kan
sprake zijn van afgedekte vindplaatsen, kleine of vondstarme vindplaatsen,
terreinen die vanwege grondgebruik slecht toegankelijk zijn (bijvoorbeeld
bosgebieden), etc. Bij grondverstorende activiteiten kan blijken dat er op
deze ‘afgeschreven’ terreinen wel degelijk sprake is van archeologie van
waarde, met alle financiële en tijdsgevolgen van dien. Omgekeerd, wanneer
verwachtingen enkel vanuit het landschappelijk model vastgesteld worden,
bestaat de mogelijkheid dat verschijnselen en periodes waarover weinig
bekend is over het hoofd gezien worden. Vandaar dat gekozen is voor een
gecombineerd gebruik van de beschikbare informatie, en niet voor het
werken met periode- of vindplaatsspecifieke verwachtingsmodellen. 

Vanwege de specifieke kenmerken van de geologische en geomorfologische
opbouw van de gemeente Stein zoals die in de vorige paragraaf behandeld
zijn, wordt het verwachtingsmodel in twee delen beschreven: het op de löss-
plateaus gelegen grondgebied van Stein wordt apart behandeld van het in
het Maasdal gelegen deel van de gemeente.

3.3.1 De lössplateaus

Basismodel

Op basis van wat bekend is over vestigingskeuzes en landschapsgebruik
door de tijden heen, blijkt dat de aanwezigheid van beeklopen en droogda-
len op de löss bepalend is voor menselijke activiteiten. Er bestaat wat dit
betreft weinig verschil tussen jager-verzamelaars en landbouwers. Voor de
zandgronden wordt in Verwachtingskaarten wel een onderscheid tussen
deze samenlevingstypen gemaakt,8 voor de löss lijkt een dergelijk onder-
scheid minder zinvol. Op de zandgronden gingen landbouwers vaak op zoek
naar de betere akkergronden in gebieden waar ook hele schrale, voedselar-
me gronden voorkomen, op de vruchtbare löss was een dergelijke keuze
minder noodzakelijk. Keuzes voor vestigingslocaties lijken daarom voor de
culturen van jager-verzamelaars en landbouwers redelijk vergelijkbaar, waar-
bij hooguit kan worden gezegd dat jager-verzamelaars een sterkere voorkeur
voor zogenoemde ‘kaaplocaties’ hadden, terwijl landbouwers een grotere
voorkeur voor vlakke terreinen kenden. Onder kapen verstaan wij locaties
waar twee beekdalen bij elkaar komen of waar dalen de terrasranden door-
breken.
Het belang van beeklopen en droogdalen op de löss blijkt onder andere uit
studies naar de verspreiding van Romeinse villa’s in de regio Heerlen-
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Voerendaal9 en naar de verspreiding van bandkeramische nederzettingen in
de Graetheide-regio en het tussen Aken en Keulen gelegen lössgebied. 10

Wanneer de vindplaatsen uit de metaaltijden11 en de bekende historische
kernen in de Graetheide-regio op een kaart met beeklopen en droogdalen
geplaatst worden, blijkt er ook dan een opvallend verband aanwezig te zijn.
Voor het grondgebied van de gemeente Stein kan hieruit geconcludeerd
worden dat het landgebruik in het verleden niet zozeer werd bepaald door
de in een breed dal meanderende Maas, maar vooral door de Ur en de ande-
re in het gebied voorkomende beekjes en droogdalen. De voorkeur van
culturen door de tijden heen voor deze locaties kan deels verklaard worden
uit de aanwezigheid van een zoetwatervoorziening in de directe nabijheid,
deels ook door een voorkeur voor gebieden waar verschillende ecologische
zones aan elkaar grenzen. Dit laatste betekent namelijk dat vanuit één
verblijfsplaats de verschillende zones geëxploiteerd kunnen worden.
Denk daarbij aan het weiden van het vee of de mogelijkheid tot jacht in het
beekdal, het akkeren op de plateaus en het verzamelen van steen als grond-
stof voor werktuigen uit het Maasgrind. Ook vindplaatsen die centraal op
een lössplateau lagen, kunnen vanuit dit model worden verklaard: op derge-
lijke plateaus gelegen bandkeramische nederzettingsterreinen als Urmond-
Graetheide/Oude Postbaan en Stein-Heidekampweg evenals de recent in de
gemeente Sittard-Geleen opgegraven ijzertijd-nederzetting met laat-
Neolithische sporen ‘Hof van Limburg’12 kunnen door de aanwezigheid van
droogdalen verklaard worden. 

Lüning heeft geconcludeerd dat in het Rijnland alle bandkeramische huizen
binnen 500 meter van een (droog)dal liggen, Bakels stelt die afstand op 
750 meter. Uitgaande van de minimumvariant van 500 meter kan geconclu-
deerd worden dat voor het plateaugedeelte van het grondgebied van de
gemeente Stein, dat als een langgerekte strook langs de rand van de lösspla-
teaus ligt, doorsneden door een hele reeks droogdalen die de afwatering van
deze plateaus verzorgen (zie figuur 2), vrijwel geheel een hoge archeolo-
gische verwachting bestaat.13

Slechts één zone binnen de gemeente bevindt zich verder dan deze straal
van 500 meter van een (droog)dal: een deel van de wijk Nieuwdorp. Uit de
inventarisatie van archeologische meldingen valt deze wijk op door de afwe-
zigheid van waarnemingen. Deze wijk is vanaf 1948 ontwikkeld,14 verwacht
mag worden dat archeologische vondsten – indien gedaan – bekend zijn bij
één van de geraadpleegde archieven en collecties. De door de ligging op een
grotere afstand voorspelde lage archeologische verwachting wordt bevestigd
door de via de inventarisatie verkregen informatie over de afwezigheid van
waarnemingen.

Alle delen van de gemeente Stein die binnen 500 m van een beekloop of
droogdal liggen, hebben op basis van het hierboven gepresenteerde model
in eerste instantie dus een hoge archeologische verwachting gekregen.
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Binnen deze zone is op twee manieren de verwachting getoetst, op basis van
de geologie en op basis van de geïnventariseerde archeologische waarnemin-
gen. Dit leidt voor een aantal gebieden op grond van landschappelijke
kenmerken of op basis van de bekende archeologische gegevens tot een
aanpassing van de verwachting – naar beneden of naar boven. 

Naar beneden bijgestelde verwachting

Op basis van de geologie kunnen enkele gebieden een stap teruggebracht
worden in de archeologische verwachting, namelijk de bergbrikgronden en
de dalen. 
Op de zogenoemde bergbrikgronden is door erosie de voor de conservering
van archeologische waarden belangrijke bovenlaag van het oorspronkelijke
bodemprofiel verdwenen.15 Vondsten zullen op dergelijke gronden wel
gedaan kunnen worden, de erosie zal echter gezorgd hebben voor een
aantasting van de bodemsporen. Diepere sporen als waterputten of grachten
kunnen ook bij vrij zware erosie nog bewaard zijn, de kans ondiepere
sporen - zoals de resten van gebouwen – aan te treffen neemt echter snel af.
Daarmee neemt ook de informatiewaarde van een terrein af. Met andere
woorden: er zullen hier wel archeologische vindplaatsen verwacht kunnen
worden (in principe liggen ze immers binnen de 500 meterzone rond de
dalen), maar de verwachte archeologische waarde van deze vindplaatsen is
lager dan die van de omliggende gebieden. Binnen de gemeente Stein ligt
een groot aaneengesloten gebied van bergbrikgronden ten oosten van
Catsop, waar het uitgesproken reliëf op onder andere de Knup voor sterke
erosie heeft gezorgd. 

Droogdalen zijn gedurende de laatste ijstijd ontstaan, ze zijn dus ouder dan
de meeste te verwachten restanten van menselijke activiteiten. Maar tegelij-
kertijd zijn de dalen zelf, evenals de beekdalen, vanwege hun tijdelijke of
permanente watervoering vaak niet gebruikt voor bewoning, begraving of
andere activiteiten. Dit betekent overigens niet dat beek- en droogdalen
nooit gebruikt zullen zijn. Recent onderzoek in een droogdal bij Geleen
toonde dit aan.16 Hoewel dergelijk onderzoek juist inzicht geeft in aspecten
van verleden samenlevingen die nog weinig onderzocht zijn, blijkt ook uit
het onderzoek te Geleen dat wat hier aangetroffen wordt uit geïsoleerde
verschijnselen bestaat die moeilijk te traceren zijn bij verkennende onder-
zoeken. Vanwege dit geïsoleerde karakter van de in de dalen te verwachten
verschijnselen krijgen zij een lagere verwachting dan de omgeving, vanwege
de moeilijke traceerbaarheid vragen zij om een andere archeologische
aanpak dan de gewone IVO’s die vooral ontwikkeld zijn om vindplaatsen op
te sporen die rijk zijn aan sporen of vondsten of grote oppervlakten beslaan,
maar veel minder geschikt zijn voor het opsporen van de neerslag van exten-
sieve of incidentele activiteiten. De dalen worden op de bodemkundige kaart
omgeven door zogenoemde afbraakwanden en lösswanden. Hieronder
vallen zowel de lichte hellingen waar nauwelijks erosie heeft plaatsgevonden
of waar zelfs colluvium op gevormd is dat mogelijk aanwezige archeologi-
sche restanten afdekt en daarmee conserveert, als de steilere hellingen waar
erosie voor een sterke aantasting van het bodemarchief kan hebben gezorgd.
In het eerste geval kan het terrein van archeologische waarde zijn, in het

Stein, een gemeente vol oudheden 17

15 Vleeshouwer & Damoiseaux 1990, 70+77
16 Van Hoof & Van Wijk in prep.; vergelijk voor Duitsland: Becker et al. 2001.



tweede geval is het dat niet. Zonder veldonderzoek van de locale bodemkun-
dige opbouw is het niet mogelijk een differentiatie binnen deze zone aan te
brengen tussen goed en slecht geconserveerde delen. Derhalve vormen deze
randzones een aparte eenheid in verwachting en het daarbij behorende
beleidsadvies (zie hoofdstuk 4).

Naar boven bijgestelde verwachting

Op basis van de geologie zijn er echter ook terreinen uitgelicht die juist een
hogere archeologische verwachting krijgen dan de omliggende arealen: een
zeer hoge verwachting. Dit geldt voor terreinen met een zogenoemde kaap-
ligging. Dit zijn gebieden die gelegen zijn op plekken waar (droog)dalen
uitmonden in andere dalen of in de Maasvlakte.17 Dat de kaapligging een
zeer hoge verwachting rechtvaardigt, blijkt uit de waarnemingen op deze
terreinen. Zo zijn op de Scharberg (besproken als terrein 10 in hoofdstuk 4)
sporen van een grote Romeinse nederzetting met mogelijke voorlopers uit
de late ijzertijd, en een klokbekergraf aangetroffen,18 en op het Armsterveld
bij Catsop/Terhagen (terrein 14 in hoofdstuk 4) een Romeins grafveld,
aanwijzingen voor een bandkeramische nederzetting, verschillende vuur-
steenvindplaatsen en bijzonder ijzertijdmateriaal.19

Andere terreinen hebben een zeer hoge archeologische verwachting gekre-
gen op basis van reeds bekende archeologische waarnemingen. Voor de
gemeente Stein betreft dit met name bandkeramische nederzettingen, ijzer-
tijdurnenvelden en Romeinse villaterreinen. Deze worden als afzonderlijke
terreinen besproken in het laatste hoofdstuk. Hierbij gaat het alleen om
terreinen waarvan vaststaat dat er resten in de bodem zitten die – tenzij
recent verstoord door de aanleg van bijvoorbeeld kelders of opgravingsput-
ten – al bij voorbaat behoudens- c.q. opgravenswaardig zijn. De opgravings-
putten zelf zijn ook op de kaarten aangegeven. Die hoeven immers niet
opnieuw archeologisch onderzocht te worden.

3.3.2 Het Maasdal

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is uiteengezet, is het Maasdal een
dynamisch landschap. Dit betekent dat grote delen van het bodemarchief
door de Maas zijn weggespoeld. Er zijn ook delen waarop nog wel archeolo-
gische resten aangetroffen kunnen worden. Dergelijke zones kunnen
vanwege de bijzondere locatie vaak nieuwe en andersoortige gegevens dan
van het plateau bekend zijn, aandragen. Zo is de kans aanwezig dat door de
hoge grondwaterstand organisch materiaal bewaard is, waardoor vindplaat-
sen op dit soort locaties ons veel kunnen zeggen over hout- en botbewer-
king: grondstoffen waarvan vaak gebruiksvoorwerpen werden gemaakt.

Figuur 3
Datering van archeologische (links) en geolo-

gische (rechts) perioden.
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Ook kunnen op deze locaties andere activiteiten hebben plaatsgevonden dan
op de plateaus. Daarbij kan gedacht worden aan visvangst, het weiden van
vee, scheepvaart en handel, maar ook aan het offeren van voorwerpen aan
de goden.
Om te komen tot een betrouwbare archeologische verwachting van dit
gebied is het Maasdal in twee geomorfologische eenheden verdeeld: de oude
kronkelwaarden samen met de oude rivierklei versus de jongere
Maaslandschappen. 

In de jongere Maaslandschappen zullen de meeste archeologische resten
door de Maas zijn opgeruimd. In feite geldt hetzelfde als voor de beek- en
droogdalen op de löss: sporadisch kunnen hier wel archeologische resten
aangetroffen worden, maar door het incidentele karakter van deze vondsten
is de archeologische verwachting voor dit gebied laag. Dit beeld wordt
bevestigd door de uit deze zones bekende archeologische gegevens. Er zijn
enkele bronzen voorwerpen aangetroffen die als rituele deposities kunnen
worden beschouwd en er zijn ook laat-historische voorwerpen gevonden die
met landbouw ter plekke in verband kunnen worden gebracht. Op de oude
kronkelwaarden en oude rivierklei kan daarentegen wel het één en ander
verwacht worden. 
In het Maasdal is in opdracht van Rijkswaterstaat door het archeologisch
adviesbureau RAAP bv in verband met het Grensmaas-Project reeds een
grootschalig archeologisch booronderzoek rond Meers en Urmond uitge-
voerd.20 Ook door dit onderzoek wordt de archeologische verwachting van
het gebied bevestigd: in de jonge rivierkleigebieden blijken incidenteel oude
Maasgeulen bewaard, waarin bijvoorbeeld een bronzen zwaard is gevon-
den,21 maar aanwijzingen voor ‘intensief’ gebruik zijn alleen op een uitlo-
per van de oude rivierklei gevonden. Deze grondstukken krijgen derhalve
een hoge archeologische verwachting. Een deel van het oude rivierkleigebied
bij Nattenhoven, heeft een zeer hoge verwachting toegekend gekregen,
omdat hier belangrijke archeologische resten aantoonbaar aanwezig zijn.22

Voor een terrein bij Meers bestaat een met Nattenhoven vergelijkbare 
situatie.

3.4 Samenvatting

Op basis van het ontwikkelde verwachtingsmodel en getoetst met de geïn-
ventariseerde waarnemingen zijn binnen het grondgebied van de gemeente
Stein vier soorten archeologische verwachtingen aan terreinen toegekend:

1. Lage archeologische verwachting: binnen deze zones kunnen wel archeo-
logische waarden aangetroffen worden. Echter: op basis van de geomor-
fologie en de bodemkundige kenmerken van het terrein
(bergbrikgronden, jonge rivierklei, e.d.) of vanwege het verwachte inci-
dentele en extensieve gebruik van de zones (depositielocaties, veeweiden,
visgronden, e.d.) zijn dergelijke arealen moeilijk archeologisch te onder-
zoeken

2. Middelhoge archeologische verwachting: deze categorie is ingevoerd
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omdat op de gebruikte bodem- en geomorfologische kaarten eenheden
worden gebruikt die zonder nader veldonderzoek niet eenduidig aan één
van de andere categorieën toegewezen kunnen worden. Het zijn vooral
de randgebieden van dalen waarbij zowel processen van erosie als van
afdekking met colluvium plaatsvonden (en nog steeds plaatsvinden).
Binnen deze zones kunnen dus terreinen liggen waar door erosie alle
archeologische waarden verdwenen zijn, naast terreinen waar door
afdekking met colluvium eventueel aanwezige archeologische waarden
juist zeer goed geconserveerd zijn

3. Hoge archeologische verwachting: hieronder vallen die delen van de
gemeente waar op basis van de in het model gebruikte factoren (500
meter van beek- en droogdalen, hogere delen van de kronkelwaarden)
met grote waarschijnlijkheid archeologische resten verwacht kunnen
worden. Vrijwel alle bekende archeologische waarnemingen stammen
uit deze zones. 

4. Zeer hoge archeologische verwachting: hieronder vallen die delen van de
gemeente waar op basis van óf de kaapligging, óf de bekende archeolo-
gische waarnemingen van het terrein (vrijwel) vaststaat dat hier belang-
rijke archeologische resten in de grond zitten. 

Op de verwachtingskaart zijn locaties weergegeven die grootschalig
verstoord zouden zijn. Aangezien per locatie het niet geheel duidelijk is wat
de aard en omvang van de verstoringen zijn, kunnen deze niet zondermeer
gevrijwaard worden van archeologisch onderzoek. De specifieke kenmerken
van deze verstoringen moeten indien er sprake is van bodemingrepen, beke-
ken worden zodat het advies aangepast kan worden.

In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op de beleidsvertaling die aan
deze vier categorieën verwachtingen gegeven moeten worden en wordt
vervolgens een beschrijving gegeven van alle individuele terreinen die op
grond van de in dit en het vorige hoofdstuk gepresenteerde gegevens de
status ‘zeer hoge archeologische verwachting’ hebben gekregen, alsmede de
in hoofdstuk twee gepresenteerde monumenten. 
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4 Gebruik van de Archeologische 

Verwachtingskaart als Beleidskaart

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is behandeld hoe de Verwachtingskaart is ontwik-
keld uit de uitgevoerde inventarisatie van waarnemingen en de geologische
en geomorfologische kenmerken van het grondgebied van de gemeente
Stein, en wat de argumentatie is te komen tot de benoeming van de
verschillende verwachtingen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe met
terreinen van een bepaalde archeologische verwachting omgegaan moet
worden in het ruimtelijk beleid, om te komen tot een juiste en zorgvuldige
behandeling van de (mogelijke) cultuurhistorische waarden in de grond.
Alvorens dit aan de orde komt, volgt eerst een korte schets van de verschil-
lende archeologische onderzoeksmethoden die afhankelijk van de hoogte
van de verwachting geadviseerd worden indien behoud niet mogelijk is.

Tabel 3
Archeologische onderzoekmethoden

verklaard

Huidige benaming Oude benaming Activiteiten Doel Resultaat

Bureauonderzoek SAI (Standaard Bureau-onderzoek Bepalen van de Rapport met resultaten

Archeologische (raadplegen van noodzaak voor van inventarisatie van

Inventarisatie) archieven en lokale vervolgonderzoek in bekende archeologische

deskundigen) de vorm van boringen waarnemingen

en/of proefsleuven

IVO AAI Karterend onderzoek Bepalen van de Rapport met de

(Inventariserend (Aanvullende (onderzoek van het noodzaak voor resultaten uit de

Veldonderzoek) Archeologische oppervlak van een vervolgonderzoek in boringen die leiden tot

Inventarisatie) mogelijke vindplaats) de vorm van een voorspelling op

en/of booronderzoek proefsleuven grond van aangetroffen

(het zetten van boringen geologische en

volgens de voor de geologie archeologische

van het betreffende gebied kenmerken van de

voorgeschreven werkwijze in aanwezigheid van een

diepte, aantallen en boorwijze) mogelijke vindplaats

AAO (Aanvullend Een van te voren Bepalen van de Rapport waarin op

Archeologisch vastgesteld percentage waarde van de in grond van de

Onderzoek) van het totaal te de proefsleuven aangetroffen archeologische

onderzoeken terrein aangetroffen archeologische resten (grondsporen,

wordt in de vorm van vindplaats, hetgeen vondsten) alsmede op

proefsleuven (meestal leidt tot advies over basis van de conservering

van 2 of 4 meter breed) vervolgonderzoek in hiervan een waardering

volgens een regelmatig de vorm van een uitgesproken wordt over de

patroon onderzocht. Opgraving of tot vindplaats in termen van

Aangetroffen vondsten behoud van de site uniciteit, kwaliteit en

worden verzameld, schoonheid; legt de

aangetroffen grondsporen basis voor de in een

worden opgetekend en waar Opgraving te beantwoorden

nodig opgegraven (‘gecoupeerd’) onderzoeksvragen



Iedere vorm van archeologisch onderzoek (waarbuiten de ‘waarnemingen’
vallen die ‘incidenteel’ door amateur-archeologen op akkers en bij grond-
werkzaamheden kunnen gedaan worden) mag alleen uitgevoerd worden
door partijen die beschikken over een opgravingsbevoegdheid, die, met
andere woorden, hebben aangetoond te werken volgens de kwaliteitseisen
die aan archeologische activiteiten worden gesteld in de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA). Archeologisch onderzoek wordt altijd
uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen dat (in opdracht van de
verstoorder) door een senior archeoloog is opgesteld en door het bevoegd
gezag is goedgekeurd. Bureau- en booronderzoek kan vooralsnog zonder
Programma van Eisen en zonder opgravingsbevoegdheid uitgevoerd
worden.
Met het in werking treden van de nieuwe Monumentenwet kunnen deze
voorwaarden aangepast worden.

De op de Beleidskaart aangegeven grenzen van de archeologische zones die
onderscheiden worden, zijn in de eerste plaats bepaald op grond van de
verspreiding van bekende archeologische gegevens uit het gebied en de
verwachtingen op grond van het model. Daarnaast zijn de verwachte
omvang van de archeologi-sche sporen en de huidige perceelsgrenzen bepa-
lend geweest om verwachtingszones op een voor het ruimtelijk beleid bruik-
bare wijze af te grenzen
In de volgende paragraaf beschrijven we de archeologische consequenties
die de zones met de verschillende verwachtingen voor het beleid hebben;
daarna zullen de terreinen met een zeer hoge archeologische verwachting
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Huidige benaming Oude benaming Activiteiten Doel Resultaat

Opgraving DO/DAO Op basis van de Behoud van de Rapport waarin op

(Definitieve bevindingen van het vindplaats ex situ, basis van alle

Archeologische verkennend onderzoek d.w.z. volledige afwerking gedocumenteerde

Opgraving) volledige opgraving (in een van alle grondsporen gegevens antwoord 

of meerdere vlakken) en en verzameling van al wordt getracht te geven

documentatie van alle het vondstmateriaal op alle onderzoeksvragen

archeologische resten die voorlagen

Archeologische idem Tijdens bouw- of Een archeologische begeleiding Rapport waarin de resultaten

Begeleiding sloopwerkzaamheden beoogt inzicht te van de begeleiding beschre-

waarbij de bodem verstoord geven in de aan- of ven worden en waarin

wordt ter hoogte van de afwezigheid van archeologische geadviseerd wordt

verwachte archeologische waarden en is bedoeld voor over mogelijk archeologisch

sporen, krijgt een archeoloog zeer uitzonderlijke situaties vervolgonderzoek in de

de gelegenheid mee te kijken waarin het voortraject vorm van een Opgraving

en waar nodig de tijd om te onvoldoende informatie of over bescherming

documenteren. Daarnaast heeft opgeleverd om tot van bepaalde 

bestaat de mogelijkheid tot een betrouwbare archeologische waarden.

het stopzetten van de bouw- waardestelling te komen,

of sloopwerkzaamheden of voor situaties waarin

wanneer op basis van de het onmogelijk is een

aangetroffen archeologica een inventariserend veldonderzoek

Opgraving nodig is. uit te voeren.



elk apart besproken worden. We sluiten af met een samenvattende conclusie
waarin verwachtingen en de hieruit voortvloeiende adviezen voor archeologi-
sche acties als basis voor het gemeentelijk archeologisch beleid benoemd
zijn.

4.2 Typering van archeologische verwachtingen en de vertaalslag
naar ruimtelijk beleid

Hieronder wordt per geformuleerde verwachting kort ingegaan op de type-
ring van de daartoe behorende terreinen en volgt een formulering van het
archeologisch onderzoek dat op grond van deze typering geadviseerd wordt.
Voor de uitleg van de verschillende archeologische onderzoeksmethoden
kan tabel 3 of de Verklarende Woordenlijst (bijlage 2) worden geraadpleegd. 

4.2.1 Terreinen met een lage archeologische verwachting

Terreinen waarvoor een lage archeologische verwachting geldt, zijn niet bij
voorbaat archeologisch leeg. De trefkans voor de mogelijke archeologische
resten zal hier echter laag zijn:
– erosie zal ze zodanig aangetast hebben dat waarschijnlijk slechts de diep-

ste sporen bewaard zijn (bergbrikgronden, uiterwaarden van de Maas) 
– het gebruik van deze terreinen in het verleden is zo incidenteel of exten-

sief geweest dat eventuele archeologische resten zeer verspreid en
daardoor moeilijk grijpbaar zullen zijn (beek- en droogdalen). 

Dergelijke archeologische resten zullen via Inventariserende Veldonderzoek

(IVO) nauwelijks systematisch opgespoord kunnen worden en archeolo-
gisch onderzoek van dergelijke terreinen zal derhalve zelden de resultaten
opleveren die de financiële investering verantwoorden. Toch is het niet aan
te raden deze terreinen archeologisch af te schrijven. Over het gebruik van
de beek- en droogdalen is weinig bekend, en incidenteel zijn spectaculaire
en bijzondere vondsten zoals bronzen bijlen of goed geconserveerd orga-
nisch materiaal aangetroffen. Daarom zijn deze gebieden door de ROB tot
speerpunt van beleid gemaakt, en zijn ze niet gevrijwaard van archeologisch
onderzoek.

Om de onzekere archeologische verwachtingen op een financieel
aanvaardbare wijze te behandelen, wordt voor terreinen met een lage 
archeologische verwachting op bergbrikgronden, in de uiterwaarden van de
Maas, en in beek- en droogdalen Archeologische Begeleiding aanbevolen.
Dergelijk onderzoek maakt het mogelijk verspreide archeologische resten te
documenteren waarover via een IVO in de vorm van boringen of proefsleu-
ven onvoldoende informatie kan worden verkregen om tot een betrouwbare
waardestelling te komen van het onderzoeksgebied. Rekening moet worden
gehouden met de doorstart van een Archeologische Begeleiding in een
Opgraving.
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4.2.2 Terreinen met een middelhoge archeologische verwachting

Deze terreinen bevatten, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, zowel
zones met een lage als zones met een hoge archeologische verwachting.
Zonder nader onderzoek is een verdere differentiatie echter niet aan te 
brengen.

Geadviseerd wordt daarom in geval van planontwikkeling op terreinen met
een middelhoge archeologische verwachting in eerste instantie een IVO
booronderzoek te laten uitvoeren om zones van lage (geërodeerd) en hoge
archeologische waarde (niet-geërodeerd / afgedekt) af te bakenen. Op basis
van die verdere definiëring kan het verdere traject op het gebied van archeo-
logisch beleid per locatie bepaald worden. Indien dit fysisch-geografisch
onderzoek niet plaatsvindt, dienen deze zones in hun totaliteit als een
terrein met een hoge archeologische verwachting behandeld te worden.

4.2.3 Terreinen met een hoge archeologische verwachting

Deze terreinen liggen in zones van het landschap waar volgens het in hoofd-
stuk drie beschreven model de meeste archeologische vindplaatsen verwacht
mogen worden. De uitgestrektheid van het gebied met een hoge archeologi-
sche verwachting houdt een direct verband met de ligging van de gemeente
Stein als een langgerekt blok langs de rand van de lössplateaus, doorsneden
door beek- en droogdalen die de afwatering van het plateau naar de Maas
verzorgen. Deze ligging verklaart de grote archeologische rijkdom van de
gemeente.

Een hoge archeologische verwachting betekent niet dat iedere vierkante
meter ook daadwerkelijk resten uit het verleden zal herbergen, gesteld kan
worden dat er een grote archeologische trefkans bestaat. Dit houdt in dat in
deze delen van de gemeente bij voorgenomen bodemverstorende activiteiten
in principe Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven
wordt aangeraden. Incidenteel zullen boringen in eerste instantie voldoende
zijn.1 Rekening moet worden gehouden met vervolgonderzoek in de vorm
van een Opgraving.

Delen van deze zone zijn bebouwd. Zeker wanneer de bebouwing onderkel-
derde gebouwen kent, is de kans groot dat het bodemarchief vernietigd zal
zijn. Tussen de huizen bestaan echter nog grote open ruimtes bestaande uit
bijvoorbeeld achtertuinen en pleintjes. Bij verschillende onderzoeken is
gebleken dat op dergelijke deels bebouwde terreinen nog voldoende archeo-
logische informatie aangetroffen kan worden.2 Het is echter niet verstandig
voor iedere kleinschalige bodemingreep (bijvoorbeeld voor het uitbreiden
van een woonhuis), een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. De kosten
zullen geen proportioneel deel uitmaken van de totale bouwkosten, de
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1 De keuze tussen booronderzoek en/of verkennend onderzoek in de vorm van proefsleuven
moet op beredeneerde gronden gemaakt worden. Afhankelijk van o.m. de
bodemsamenstelling, de voorkennis en de doelstellingen van het onderzoek (bijv. waarderen
versus begrenzen). Deze beredeneerde keuze wordt gemaakt door een daartoe bevoegd
archeoloog in een Programma van Eisen (PvE). 

2 Van Wijk 2001



archeologische bevindingen zullen door het ontbreken van context een
gedeelte van hun waarde verliezen.

Geadviseerd wordt daarom bij grootschalige ingrepen in de bebouwde gebie-
den een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven
en/of boringen tussen de huizen te laten uitvoeren. Bij verbouwing van
individuele huizen waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden, kan volstaan
worden met het toestaan van archeologische waarnemingen3 en/of het laten
uitvoeren van een archeologische begeleiding.4

Het archeologisch gezag van de Provincie Limburg hanteert een eigen
beleidsregel waarbij, onder voorwaarde, verstoringen in de bodem op terrei-
nen kleiner dan 0,25 hectare geen archeologisch voortraject nodig hebben.

4.2.4 Terreinen met een zeer hoge archeologische verwachting en 
monumenten

Voor deze delen van de gemeente is het op basis van de reeds bekende
archeologische gegevens en/of op basis van de landschappelijke ligging van
de terreinen vrijwel zeker dat er belangrijke archeologische waarden in de
grond aanwezig zijn. Het betreft de (wettelijk) beschermde monumenten,
en de delen van de gemeente die op basis van de bekende archeologische
waarnemingen aantoonbaar vindplaatsen bevatten of die vanwege hun kaap-
ligging een zeer grote kans op het herbergen van een vindplaats hebben.

Vanuit het Verdrag van Malta geredeneerd, dat uitgaat van behoud in situ

waar mogelijk, zou het advies zijn zoveel mogelijk over te gaan tot bescher-
ming van deze terreinen. Dit betekent in theorie dat er geen bodemversto-
rende activiteiten in deze gebieden zouden kunnen plaatsvinden. 

In de praktijk is dit echter niet altijd haalbaar en wenselijk: economische
en/of sociale belangen kunnen prevaleren boven de cultuurhistorische.
Indien bodemverstorende activiteiten, die kunnen leiden tot aantasting van
het bodemarchief, niet te voorkomen zijn, is een Inventariserend

Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven noodzakelijk. Op terrei-
nen met een hoge archeologische verwachting heeft dergelijk onderzoek tot
doel aan te tonen of er archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn,
op terreinen met een zeer hoge archeologische verwachting wordt een IVO

aangewend om de begrenzing en de mate van verstoring van de reeds
bekende archeologische vindplaatsen vast te stellen. Bij terreinen met een
hoge archeologische verwachting zal lang niet altijd vervolgonderzoek in de
vorm van een Opgraving als vervolg van het IVO geadviseerd worden.
Bij terreinen met een zeer hoge archeologische verwachting volgt een
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3 zie verklarende woordenlijst, bijlage 2
4 Bij bouwactiviteiten op een enkel klein perceel levert het uitvoeren van archeologisch

onderzoek meestal niet veel op. De waarde van archeologisch onderzoek is gelegen in de
omvang van het te onderzoeken areaal, waardoor mogelijke vondsten in een context
geplaatst kunnen worden. Bij twijfel over de realistische waarde van een archeologisch
onderzoek van welk type dan ook wordt geadviseerd te rade te gaan bij de provincie.
Wanneer de voor de hoge archeologische verwachting aangeraden proefsleuven of boringen
niet realistisch geacht worden, wordt geadviseerd de lokale amateur-archeologen de kans te
geven archeologische waarnemingen te laten uitvoeren of kan een archeologische
begeleiding worden uitgevoerd. In alle gevallen moet bij waarnemingen van waarde rekening
worden gehouden met een vervolgonderzoek in de vorm van een Opgraving.



Opgraving automatisch, ténzij uit het vooronderzoek blijkt dat de rand van
een vindplaats bereikt is of de archeologische resten sterk verstoord zijn.
Bij monumenten met een wettelijke status dient bij beleidsvorming altijd
rekening gehouden te worden met het beleid van de overheidsinstantie die
het terrein deze wettelijke status heeft gegeven (Provincie, Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Rijksdienst voor de
Monumentenzorg).

Vindplaatsen binnen de zones met zeer hoge archeologische verwachting

Naast de in de eerste versie van de Archeologische Beleidskaart voor de
gemeente Stein aangegeven zones van lage, hoge en zeer hoge archeologi-
sche verwachting, is op verzoek van de gemeente Stein een nader onder-
scheid binnen de zones met een zeer hoge archeologische verwachting
aangebracht. De zones van zeer hoge archeologische verwachting zijn deels
gedefinieerd op basis van de verspreiding van bekende vondsten en/of op
basis van hun (kaap)ligging. De grenzen van dit laatste type terrein zijn rela-
tief eenvoudig te bepalen op basis van de landschappelijke karakteristieken.
Het vaststellen van de grenzen van zones gedefinieerd op basis van de
verspreiding van bekende vondsten is echter veel complexer. Hierbij spelen
de volgende punten een rol: de landschappelijke karakteristieken, de
verspreiding van bekende vondsten, de verwachte groottes van dergelijke
vindplaatsen en de kadastergrenzen. Binnen deze zones is nu, wanneer ze
gelegen zijn in de bebouwde kernen van de gemeente, een onderscheid
aangebracht. De zones blijven in hun geheel een zeer hoge archeologische
verwachtingswaarde houden. Het advies blijft gelden dat de archeologische
waarden in deze gebieden zoveel mogelijk behouden dienen te worden.
Binnen deze zones zijn nu echter die delen aangegeven waarvan het op
basis van de resultaten van eerder archeologisch onderzoek zeer aanneme-
lijk is dat de vindplaatsen zich erover verspreiden. Tevens zijn de vindplaat-
sen per periode uitgesplitst en is bij de beschrijving ervan aandacht besteed
aan wat die locatie archeologisch waardevol maakt. Zodoende kunnen –
wanneer behoud van de archeologie op een te verstoren terrein niet moge-
lijk blijkt - bij het uitvoeren van archeologisch onderzoek ter plaatse de
onderzoeksvragen meer periode- en locatie-specifiek worden gesteld.
Die vraagstellingen worden aangepast aan de hand van voortschrijdend
inzicht dat verkregen is door het zich continu ontwikkelende archeologisch
onderzoek.
Uit de gepostuleerde cirkels die op de Archeologische Verwachtingskaart
zijn weergegeven, blijkt overigens meteen dat bij vindplaatsen waarover veel
bekend is (zoals op de locatie Elsloo - Koolweg) de grenzen van de ‘vind-
plaatsen’ en van de zones met zeer hoge archeologische verwachting nauwe-
lijks van elkaar afwijken, terwijl wanneer we over weinig gegevens
betreffende de vindplaatsen beschikken, de cirkels en de grenzen van de
zones met zeer hoge archeologische verwachting veel sterker van elkaar
afwijken. Daaruit blijkt het grootste probleem bij het afbakenen van vind-
plaatsen: zonder daadwerkelijk veldonderzoek is het onmogelijk ze met
zekerheid te trekken. In het vervolg van dit hoofdstuk zal uitgebreider inge-
gaan worden op de karakteristieken van de gedefinieerde vindplaatsen. De
zones met zeer hoge archeologische verwachting met de nummers: 1, 4, 5,
7, 10, 11 en 14-17 worden tot het buitengebied gerekend.
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4.3 Index van terreinen met zeer hoge archeologische verwachting5

Terrein 1 Hoogenberg

Dit terrein vormt een uitloper van het lössplateau waarop een archeologisch
monument gelegen is in de gemeente Sittard-Geleen-Born (monumentnum-
mer 11210, CMA-nummer 68D-037). Terrein 1, de Hoogenberg, wordt
slechts door het Julianakanaal van dit monument gescheiden. Dit kanaal
werd aangelegd in de 20e eeuw. Er kan dus verwacht worden dat de rijke
vindplaatsen uit de steentijd die aan de oostzijde van het kanaal liggen,
uitlopers hebben aan de westzijde van het kanaal op het grondgebied van de
gemeente Stein. Dit beeld wordt versterkt door de vondsten die hier de laat-
ste decennia gedaan zijn. De meest spectaculaire hiervan is de vondst van
enkele complete ijzertijdpotten met daarin o.a. een jadeïetbijl.6

Dit terrein wordt als akker gebruikt, de conservering van de verwachte
archeologische waarden zal naar verwachting goed zijn. Bij verstorende acti-
viteiten kan een IVO in de vorm van proefsleuvenonderzoek de
vindplaats(en) nader begrenzen.

Terrein 2 Berg aan de Maas

Op dit terrein worden sporen uit twee periodes verwacht. Allereerst beslaat
het terrein de oude dorpskern van Berg aan de Maas, zodat er zeker middel-
eeuwse sporen van vroegere bewoningsfasen aanwezig zullen zijn. Zoals
alle oude stads- en dorpskernen heeft ook deze locatie volgens de AMK de
status van archeologische waarde gekregen (zie hoofdstuk 2.3.1) en wordt
daarmee als behoudenswaardig bestempeld. Daarnaast zijn er binnen dit
gebied aanwijzingen voor een bandkeramische nederzetting, en zijn enkele
bijzondere vondsten bekend, o.m. een disseldepot.7 Het grootste deel van dit
terrein is bebouwd. Dit betekent dat zeker onder onderkelderde gebouwen
het bodemarchief verstoord zal zijn. Tussen de huizen liggen open ruimtes,
in gebruik als bijvoorbeeld achtertuinen en pleintjes. Hier kan archeologi-
sche informatie aangetroffen worden. Bij kleinschalige ingrepen zoals
verbouwingen van huizen zullen archeologische waarnemingen toegestaan
moeten worden, bij grootschaliger werkzaamheden zoals herinrichting van
een straat of aanpassing van een wijk zal een IVO in de vorm van proefsleu-
ven uitgevoerd moeten worden.

Vindplaats 2-1 en 2-2: op twee locaties in de kern van Berg zijn bandkerami-
sche vondsten gedaan. Aangezien het echter gaat om aan de ene kant de
vondst van kuilen en aan de andere kant de vondst van een depot, kunnen
beide complexen niet automatisch tot één vindplaats samengevoegd worden
en is het dus zeer moeilijk grenzen te trekken rondom de vindplaatsen. Een
bandkeramisch disseldepot is in Nederland een unicum. Een interessante
onderzoeksvraag is derhalve de relatie tussen beide vindplaatsen.

Terrein 3 Urmond

Dit terrein beslaat de historische kern van Urmond en heeft zodoende even-
als terrein 2 de status van terrein van archeologische waarde. Hier worden
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5 Verdere verwijzingen zijn per behandeld terrein en per vindplaats opgenomen in de bij dit
rapport behorende digitale database.

6 Hendrix & Schaap 1995
7 Bakels & Hendrix 1999



archeologische sporen uit de middeleeuwen en latere tijd verwacht.
Het betreffende terrein is in tweeën gedeeld. Deelgebied 3A beslaat de stads-
kern binnen de wallen. Hier kunnen resten van bewoning door de eeuwen
heen aangetroffen worden. Speciale aandacht verdienen de stadswallen en
de mogelijke stadsgrachten omdat niet duidelijk is hoe die opgebouwd zijn
geweest (dit geldt met name voor die zijden die beschikken over een natuur-
lijke verdediging zoals de steile oever langs de Ur op de Kattekop).8 Het
zuiden van dit terrein (ondermeer het gebied ‘Kattekop’) is een natuurlijke
kaap langs de Ur. Daar is de kans op restanten uit andere perioden erg
groot. Opnieuw geldt dat een groot deel van het gebied bebouwd is maar er
toch enkele open stukken over zijn. Evenals voor terrein 2 wordt voor terrein
3A geadviseerd bij kleine ingrepen archeologische waarnemingen toe te
staan, en bij grootschalige ingrepen een Inventariserend Veldonderzoek in
de vorm van proefsleuven te laten uitvoeren.
Deelgebied 3B beslaat de oude haven van Urmond. Dit is een archeologisch
gezien uiterst interessant gebied. Er kunnen immers oude schepen, haven-
werken, e.d. aangetroffen worden die door de hoge grondwaterstand gecon-
serveerd zijn. Daarnaast kunnen in het havenbekken handelsgoederen
terecht gekomen zijn, door ongelukken of doordat ze alleen als ballast zijn
meegenomen en op de plek waar de nieuwe lading werd ingeladen werden
gedumpt.9 In dit gebied zal bij verstorende ingrepen geadviseerd worden
archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek zal vanwege de
specifieke locale omstandigheden enkele complicerende factoren kennen: 
– Belangrijkste daarbij voor de uitvoering zal de grondwaterspiegel zijn

waardoor normaal gezien gewerkt zal moeten worden met bronbema-
ling.

– Daarnaast zal de conservering van aangetroffen organische materialen
(mogelijk zelfs complete boten) relatief hoge kosten met zich meebren-
gen.

Ook wanneer er geen actieve bodemingrepen in dit gebied zullen plaatsvin-
den moet bij het beheer rekening gehouden worden met de kwetsbaarheid
van de te verwachten archeologische waarden ter plaatse. Veranderingen in
de grondwaterstand ter plekke zullen gevolgen hebben voor de archeologi-
sche waarden in het terrein. Verlagingen van het grondwaterpeil worden
afgeraden en indien toch doorgevoerd zal archeologisch onderzoek nood-
zakelijk zijn om verdere achteruitgang van de te verwachten organische
resten tegen te gaan.

Vindplaats 3-1: in Urmond is de historische kern binnen de omwalling afge-
bakend als vindplaats. Over de geschiedenis van deze havenplaats is nog
maar weinig bekend uit de historische bronnen. Archeologisch onderzoek
zoals een IVO in de vorm van proefsleuven kan daar meer inzicht in
bieden.10

Terrein 4 Kaap Koestraat

Dit terrein wordt gekenmerkt door een kaapligging in het verlengde van de
rondom Stein gelegen landweer, een archeologisch monument (zie hoofstuk
2.3.1). Verwacht wordt dat resten van de wallen en grachten van deze land-
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weer door terrein 4 lopen. Daarnaast kent dit terrein vanwege de kaaplig-
ging een zeer hoog archeologisch potentieel. Bij graafwerkzaamheden zal
hier dus altijd een IVO in de vorm van proefsleuven moeten plaatsvinden.

Terrein 5 Stein – ‘Oppidum’

Op dit terrein, dat opvalt door zijn kaapligging, zijn in de jaren ’20 van de
vorige eeuw enkele smalle sleuven gegraven door het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden. Deze hebben geleid tot de interpretatie van het terrein
als ‘Oppidum’ uit de late ijzertijd of de Romeinse tijd.11 Helaas is toentertijd
slechts een zeer klein deel van het terrein onderzocht. Daardoor is op dit
moment de aard van de vindplaats niet eenduidig aan te geven. Doordat het
terrein met een gracht omgeven is, is het op zich reeds een bijzonder type
vindplaats. Bij grondingrepen ter plekke moet daarom zeker nader archeolo-
gisch onderzoek uitgevoerd worden. Een IVO in de vorm van boringen kan
aantonen in hoeverre de locatie reeds door grondwerkzaamheden voor de
aanleg van het industrieterrein rond de haven is aangetast. Omdat grote
delen van het haventerrein opgehoogd zijn, zal de conservering goed
kunnen zijn. Is dit het geval dan zal direct overgegaan moeten worden tot
een Opgraving van de bedreigde delen.

Terrein 6 Haven – Houtereind

In verband met de aanleg van het havenbekken zijn op deze locatie twee
Romeinse villa’s (of een villa en een praetorium) onderzocht.12 Op relatief
korte afstand daarvan zijn bewoningssporen uit het vroeg-neolithicum, de
ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen evenals een Romeins grafveld
waarin zich enkele rijke graven met sarcofagen bevonden.13 Op het neder-
zettingsterrein en het grafveld zijn slechts enkele waarnemingen gedaan.
De vondsten hebben een uniek karakter zodat bij ingrepen in het nog voor
een groot deel onbebouwde gebied geadviseerd wordt over te gaan tot arche-
ologisch onderzoek van deze locatie, in eerste instantie een IVO in de vorm
van proefsleuven om de vindplaats te begrenzen. Met een Opgraving moet
serieus rekening worden gehouden.

Vindplaats 6-1: in deze zone zijn op korte afstand van elkaar twee villa’s, een
grafveld met sarcofagen en een boerderij van een inheems type opgegraven.
Daarmee is locatie 6 een unieke plek om meer inzicht te krijgen in het
Romeins landschapsgebruik: relatie tussen de verschillende vormen van
nederzettingen (de ‘Romeinse’ villa’s versus de ‘inheemse’ woon-stalhuizen)
en relatie tussen nederzettingen en grafveld(en).

Terrein 7 Stein – Heidekampweg14

Op dit terrein zijn nederzettingssporen uit het vroeg-neolithicum en de
ijzertijd aangetroffen. De conservering van deze grondsporen is goed.
Aangezien het terrein grotendeels onbebouwd is, wordt geadviseerd bij
grondingrepen ter plekke over te gaan tot een IVO in de vorm van proef-
sleuven om de vindplaats te begrenzen en te waarderen.
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Terrein 8 Stein – Mauritsweg / Sanderboutlaan

Op deze locatie zijn bij de aanleg van woningen en wegen reeds grote
aantallen urnen uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd geborgen.15

Hoewel dit gebied reeds voor een groot deel bebouwd is, liggen er nog grote
niet bebouwde arealen binnen deze locatie. Deze terreinen kunnen waarde-
volle informatie verbergen omtrent de opbouw en grootte van het grafveld,
en ook over de relatie met de ter plekke aangetroffen afvalkuilen die erop
zouden kunnen wijzen dat er ook een nederzetting heeft gelegen of dat het
urnenveld later bewoond is geraakt. In navolging van onder andere terrein 2
wordt daarom geadviseerd bij kleine ingrepen archeologische waarnemin-
gen toe te staan, en bij grote ingrepen over te gaan tot een IVO in de vorm
van proefsleuven, dat de waardering van het terrein mogelijk maakt.

Vindplaats 8-1: op deze locatie zijn aanwijzingen voor een urnenveld met
bijbehorende nederzettingslocaties ontdekt. Deze locatie kan derhalve
inzicht bieden in het landschapsgebruik in de late bronstijd en vroege 
ijzertijd.

Terrein 9 Stein – Keerend

Op dit terrein zijn sporen uit het grootste deel van de Nederlandse oudheid
aangetroffen. Zo zijn hier een bandkeramische nederzetting, het befaamde
ganggraf van Stein – naamgever van de neolithische Stein-groep – een
urnenveld, resten van nederzettingen uit de late bronstijd en de ijzertijd en
een merovingisch grafveld bekend. Vanwege de aanwezigheid van het mero-
vingische grafveld en de nabijheid van het tot monument verklaarde kasteel
van Stein kan hier ook één van de oude kernen van Stein gezocht worden.
Opnieuw geldt voor dit terrein dat grote delen al bebouwd zijn, maar er
eveneens grote nog onbebouwde ruimtes bestaan. Bij kleinschalige bodem-
ingrepen in de reeds bebouwde delen van het terrein wordt het toestaan van
archeologische waarnemingen geadviseerd. Bij alle andere ingrepen wordt
geadviseerd een IVO in de vorm van proefsleuven te laten uitvoeren. 

Enkele delen van het areaal zijn reeds (uitgebreid) opgegraven.16 Hoewel
soms blijkt dat er daar toch nog interessante vondsten gedaan kunnen
worden, daar vroeger de sporen zelden compleet uitgegraven werden,17

wordt voor de delen binnen de oude opgravingsputten geadviseerd geen
nader onderzoek uit te voeren.

Vindplaats 9-1, 9-2 en 9-3: de bandkeramische nederzetting aan de
Keerenderkerkweg kan dankzij een goede basis aan vondst- en opgravings-
gegevens redelijk goed begrensd worden. Het is echter onduidelijk in
hoeverre de vindplaatsen 9-2 en 9-3 eigen kleinere nederzettingen vormen
of toch bij de grote nederzetting 9-1 horen. Deze locatie is derhalve uiter-
mate interessant om vragen over het bandkeramische nederzettingssysteem
op te lossen: bestaan er bijvoorbeeld geïsoleerde erven (waarvan huis 50
(vindplaats 9-2) door sommige auteurs als een voorbeeld gezien wordt) of is
de nederzetting gewoon veel groter dan gedacht?
Op de vindplaats 9-1 bevindt zich uiteraard ook het ganggraf van de 

30 Stein, een gemeente vol oudheden

15 Schuyf & Verwers 1976
16 Modderman 1970
17 Vergelijk Van Wijk 2002.



Stein-groep maar er zijn geen aanwijzingen voor verdere archeologica uit
deze cultuurgroep om het graf.
Vindplaats 9-4 en 9-5: in het noorden van de opgravingslocatie
Keerenderkerkweg is een urnenveld aangetroffen, waarvan enkele delen zijn
opgegraven. Hieromheen zijn verschillende sporen van ijzertijdnederzettin-
gen ontdekt, met name ten noorden van het urnenveld. Deze locatie is dus
eveneens zeer geschikt om onderzoek te verrichten naar landschapsgebruik
in de vroege ijzertijd.
Vindplaats 9-6: rond de Den Hoekstraat zijn verschillende grafvondsten uit
de urnenveldenperiode en de Romeinse tijd gedaan die wijzen op de aanwe-
zigheid van één of meerdere grafvelden. Enkele aan de Lineaire
Bandkeramiek toe te wijzen kuilen duiden op een mogelijk nederzet-
tingsterrein op deze locatie.
Vindplaats 9-7: hier bevindt zich een merovingisch rijengrafveld dat ten dele
door dokter Beckers is onderzocht. Daarbij zijn ook voor de regio unieke
aanwijzingen voor een nederzetting uit de late bronstijd ontdekt.

Terrein 10 Scharberg18

Dit terrein valt op door de kaapligging tussen de Ur en de Maas. Er zijn hier
Romeinse vondsten gedaan. De kans is groot dat de Romeinse nederzetting
die ten zuiden van de snelweg tot archeologisch monument is verklaard,
hier doorloopt. Aangezien dit terrein nog nauwelijks bebouwd is, wordt in
geval van bodemingrepen geadviseerd over te gaan tot een IVO in de vorm
van proefsleuven, om het terrein definitief te waarderen.

Terrein 11 Sanderboutlaan

Op dit terrein is de aanwezigheid van meerdere grote vindplaatsen aange-
toond: vuursteenvindplaatsen vanaf het paleolithicum, bandkeramische
nederzettingen, nederzettingen uit de late bronstijd en de ijzertijd en
Romeinse vindplaatsen, mogelijk zelfs villa’s. Om die reden is een deel van
dit terrein reeds tot archeologisch monument verklaard. Buiten het monu-
ment bevinden zich echter ook nog belangrijke archeologische waarden, die
door de activiteiten van de Heemkundevereniging Maasstreek zijn aange-
toond.19 Daarbij geldt net als voor terrein 9 dat bepaalde delen van het
gebied reeds archeologisch onderzocht zijn. Bij bodemverstorende activitei-
ten hoeven de reeds opgegraven putten niet verder onderzocht te worden.
Voor de gebieden buiten de grenzen van de opgravingsputten geldt echter
opnieuw dat in geval van bodemingrepen een IVO in de vorm van proef-
sleuven geadviseerd wordt.

Terrein 12 Elsloo – Koolweg

Op dit terrein zijn nederzettingssporen uit het vroege neolithicum en de
ijzertijd aangetroffen, daarnaast is hier een deel van het enige eenduidige
bandkeramische grafveld van Nederland onderzocht. Grote delen van het
terrein zijn in het verleden reeds opgegraven.20 Aansluitend op de oude
opgravingsputten liggen echter terreinen die bijzonder interessante infor-
matie verbergen, bijvoorbeeld over de begrenzing van het bandkeramische
grafveld. Er wordt dan ook geadviseerd voorzichtig om te gaan met de nog
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aanwezige archeologische waarden in dit gebied. In de praktijk betekent dit
gezien de aard van de bebouwing dat er bij kleine bodemingrepen geadvi-
seerd wordt Archeologische Begeleiding te laten plaatsvinden, bij grootschalige
bodemingrepen zal overgegaan moeten worden tot het laten uitvoeren van
een IVO in de vorm van proefsleuven. Daarbij vormt een uitzondering het
tuinencomplex tussen Burgemeester De Wittstraat en de zuidelijke grens
van de opgravingsputten van het bandkeramisch grafveld, waar direct moet
worden overgegaan tot een Opgraving. De oude opgravingsputten kunnen
hiervan uitgezonderd worden (vergelijk terrein 9).

Vindplaats 12-1: de bandkeramische nederzetting met het uiterst zeldzame
bandkeramische grafveld aan de Koolweg te Elsloo. De hoeveelheid bekende
meldingen en de opgegravingsgegevens leiden ertoe dat de grenzen van de
zone met zeer hoge archeologische verwachting en de vindplaatsgrens zeer
dicht tegen elkaar aan komen. Het grafveld is een unieke vondst binnen de
Nederlandse archeologie (alleen in Geleen – Haesselderveld zijn er nog
aanwijzingen voor een tweetal graven). 
Vindplaatsen 12-2, 12-3 en 12-4: binnen de bandkeramische opgraving zijn
op een drietal plaatsen sporen uit de ijzertijd aangetroffen. Met name de
locatie 12-3 waar een tweetal gebouwen kon worden geïdentificeerd tegen de
grenzen van het opgegraven terrein, lijkt nog belangrijke waarden te
kunnen bezitten.

Terrein 13 Elsloo – Dorpskern

Op dit terrein zijn evenals bij de kern van Berg aan de Maas (terrein 2)
zowel resten uit de middeleeuwen en later die verband houden met de oude
dorpskern (waardoor het terrein de status van terrein van archeologische
waarde heeft gekregen), als resten uit het vroeg-neolithicum te verwachten.
Aangezien slechts incidenteel bandkeramische kuilen gemeld zijn, is de
begrenzing en aard van deze vindplaats moeilijk te bepalen. Het terrein ligt
in de bebouwde kom zodat er zowel onderkelderde huizen als nog onbe-
bouwde gebieden voorkomen. Er wordt daarom in navolging van terrein 2
geadviseerd bij kleine bodemingrepen archeologische waarnemingen moge-
lijk te maken en bij grootschalige bodemingrepen een IVO in de vorm van
proefsleuven te laten uitvoeren.

Vindplaats 13-1: op basis van verschillende meldingen van bandkeramische
kuilen is deze bandkeramische nederzetting in de kern van Elsloo gedefini-
eerd.
Vindplaats 13-2: in dezelfde zone waar de bandkeramische nederzetting 13-1
is gedefinieerd is ook een in de Romeinse tijd te dateren kuil gevonden.
Helaas kunnen op basis van die ene stip natuurlijk moeilijk uitspraken
gedaan worden over de verspreiding van deze vindplaats. Vandaar ook dat
de grens van vindplaats 13-1 op deze plek om deze stip is doorgetrokken.

Terrein 14 Armsterveld

Dit terrein heeft haar hoge waardering te danken aan de kaapligging.
Die hoge status wordt bevestigd door de grote hoeveelheid vondsten die hier
gedaan zijn, variërend van vuursteenvindplaatsen uit vrijwel alle fasen van
de steentijd, tot bandkeramische nederzettingssporen, een ijzertijdnederzet-
ting met enkele zeer belangwekkende vondsten, een Romeins grafveld en de
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mogelijke resten van een middeleeuwse nederzetting (een zogenoemde
Wüstung).21 Indien hier bodemingrepen zullen plaatsvinden wordt geadvi-
seerd een IVO in de vorm van proefsleuven te laten plaatsvinden.

Terrein 15 Catsop – Schans

Binnen dit terrein bevinden zich een 15e eeuwse schans (een rijksmonu-
ment) en enkele vuursteenvindplaatsen. Er wordt geadviseerd ingrepen
tegen te gaan die een verdere aantasting van de schans zouden betekenen.
Daarnaast wordt geadviseerd bij geplande bodemingrepen over te gaan tot
een IVO in de vorm van proefsleuven.

Terrein 16 Nattenhoven – Koeweide

Dit gebied heeft een zeer hoge archeologische verwachting gekregen vanwe-
ge de ligging op een hoog deel van het dalvlakteterras. Op deze locatie zijn
bandkeramische vondsten gedaan. Een bandkeramische vindplaats op deze
locatie is bijzonder vanwege de afwijkende ligging van hetgeen bekend is.22

Vanwege de ligging in de dalvlakte kunnen resten van organisch materiaal
verwacht worden, maar ook de sporen van andersoortige activiteiten dan op
de vindplaatsen op de plateaus. De verwachting van dergelijke activiteiten,
ook in latere periodes, wordt bevestigd door de vondst van bronzen bijlen op
het terrein en de directe omgeving ervan. Indien overgegaan wordt tot
bodemingrepen op dit terrein wordt geadviseerd een IVO uit te laten
voeren. Dit zal plaatsvinden in de vorm van het graven van proefsleuven, in
de randzones zal echter door middel van boringen onderzocht kunnen
worden in hoeverre er vondstlagen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in oude
stroomgeulen. Het is waarschijnlijk dat dit terrein als monument aange-
merkt zal worden.

Terrein 17 Meers

Evenals terrein 16 betreft dit een relatief hooggelegen deel van het rivierdal.
Ook op deze locatie kunnen resten verwacht worden die een ander soort
informatie verschaffen dan de vindplaatsen op de plateaus. Dit hetzij door
de conservering van organisch materiaal, hetzij door de aard van de activitei-
ten die hier werden uitgevoerd (bijvoorbeeld visvangst, scheepvaart, weiden
van vee). Indien hier bodemingrepen plaatsvinden, wordt geadviseerd een
IVO te laten plaatsvinden, in de randzone door middel van booronderzoek
op de overige zones in de vorm van proefsleuven.
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4.4 Samenvattende conclusies

1. Terreinen met lage archeologische verwachting

Beek- /droogdal Archeologische Begeleiding; doorstart in Opgraving mogelijk maken

Brikgronden Archeologische Begeleiding; doorstart in Opgraving mogelijk maken

Uiterwaarden Maas Archeologische Begeleiding; doorstart in Opgraving mogelijk maken

2. Terreinen met middelhoge verwachting

Randzones Landschappelijk gericht booronderzoek

Zonder onderzoek worden deze zones behandeld als een zone met een

hoge archeologische verwachting

3. Terreinen met een hoge archeologische verwachting 

Bebouwd

Kleinschalige verstoringen Waarnemingen toestaan

Grootschalige verstoringen IVO (verkennend booronderzoek en/of proefsleuven; beredeneerde

keuze tussen beide methodieken)

Onbebouwd IVO (verkennend proefsleuvenonderzoek; in uitzonderingsgevallen 

kan booronderzoek toegestaan worden, hiervoor moet een

beredeneerde keuze worden gemaakt)

4. Terreinen met een zeer hoge archeologische verwachting en (wettelijke beschermde) 

monumenten23

Bebouwd

Kleinschalige verstoringen Waarnemingen toestaan om eventuele noodzakelijke opgravingen 

te bepalen en begrenzen

Grootschalige verstoringen IVO (waarderend proefsleuvenonderzoek) om op te graven areaal 

te bepalen

Onbebouwd IVO (waarderend proefsleuvenonderzoek) om op te graven areaal 

te bepalen 

Tabel 4
Schema voor het gebruik van de verwach-

tingskaart als beleidskaart.
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5 Tot slot

Zoals op basis van bestaande meldingen al te verwachten was, blijkt de
gemeente Stein in archeologisch opzicht bijzonder rijk te zijn. Deze rijkdom
kan verklaard worden uit de geomorfologie van het grondgebied van de
gemeente, waarin de aanwezige beek- en droogdalen garant staan voor een
goede verblijfsplaats voor mensen uit verschillende culturen. In een
publieksfolder zal meer aandacht geschonken worden aan enkele van de
meer sprekende voorbeelden uit het archeologisch verleden van Stein.

Met de Archeologische Verwachtingskaart met de eraan gekoppelde beleids-
adviezen, geven wij, naar wij hopen, de gemeente een instrument in handen
waarmee in de toekomst ruimteclaims afgestemd kunnen worden op de
belangrijke cultuurhistorische waarden in de gemeente.

Zoals in dit rapport beschreven vergt het maken van een Archeologische
Verwachting- c.q. Beleidskaart veel stappen. Hierbij zijn wij door verschil-
lende mensen en instanties geholpen. Wij willen de volgende personen
expliciet bedanken:

Dhr. E. Claessen, mevr. G. Hounjet-Worms en dhr. G. Wensink (gemeente
Stein), dhr. J. Nijsten (Archeologiestichting dokter Beckers – pater
Munsters, Stein), dhr. P. Pijpers (Heemkundevereniging Maasstreek,
Elsloo), dhr. W. Hendrix, dhr. H. Vromen (Heemkundevereniging Geleen),
mevr. M. de Grooth (Bonnefantenmuseum, Maastricht), dhr. F. Horbach
(Provinciaal archeologisch depot Limburg, Maastricht), dhr. F. Brounen, 
dhr. E. Rensink, mevr. N. Vossen  en mevr. A. van As (Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort), dhr. G. Soeters (Directoraat-
generaal Rijkswaterstaat – afdeling Maaswerken, Maastricht) en 
mevr. G. Jansen (Provincie Limburg, Maastricht).
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Bijlage 1a

Archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Stein (alle perioden),
kaartbijlage 1, schaal: 25.000. Zie losse kaartbijlage.



Bijlage 1b



Bijlage 2

AMK: Archeologische Monumentenkaart; geeft een overzicht van de wette-
lijk benoemde archeologische monumenten in een bepaalde regio. In 1995
is voor de Provincie Limburg een AMK opgemaakt, die regelmatig wordt
aangevuld met de resultaten van nieuw onderzoek, waarbij nieuwe terreinen
worden toegevoegd of bestaande terreinen worden hergewaardeerd. 

Archeologisch monument: een terrein dat gezien de archeologische waarde
(in schoonheid, uniciteit of contextwaarde) aangewezen is als monument.
Deze staan benoemd op de (provinciale) Archeologische Monumentenkaart
(AMK) Er zijn drie categorieën monumenten:

1. Terreinen van zeer hoge archeologische waarde
2. Terreinen van hoge archeologische waarde
3. Terreinen van archeologische waarde

De vierde categorie (terrein van archeologische betekenis) zal binnenkort
verdwijnen. Terreinen die als zodanig zijn gewaardeerd worden momenteel
onderzocht op hun feitelijke waarde. Ze zullen óf van de AMK afgevoerd
worden, óf hergewaardeerd worden tot één van de drie hierboven genoemde
categorieën.

Archeologische Beleidskaart: Een (digitaal) product waarin op basis van een
Archeologische Verwachtingskaart per onderscheiden deelgebied een advies
voor de inpassing van archeologische waarden in toekomstig ruimtelijk
beleid gegeven wordt.

Archeologische Verwachtingskaart: een (digitale) kaart waarop op basis van
de tot op moment van uitgave geïnventariseerde archeologische waarnemin-

gen en landschappelijke kernmerken binnen het op de kaart weergegeven
gebied de archeologische waarden van deellocaties benoemd worden.

Archeologische Verspreidingskaart: Een kaart van het onderzoeksgebied
waarop alle geïnventariseerde waarnemingen vermeld staan. De waarnemin-
gen worden door middel van een kleur- en symboolcode per archeologische

periode ingedeeld.

Archeologische Waarneming: Een aangetroffen of gesignaleerd archeolo-
gisch fenomeen. Dit kan de vondst van een bepaald (gebruiks)voorwerp zijn
of de waarneming van de aanwezigheid van in de bodem aanwezige sporen
die wijzen op menselijke activiteit in het verleden. Waarnemingen worden
gedaan tijdens gerichte archeologische onderzoeken (van akkerbezoeken tot
en met opgravingen), maar kunnen ook toevallig zijn. In principe worden
waarnemingen gemeld aan een lokaal, regionaal of landelijk archief, als een
lokale heemkundekring, het provinciaal depot of de ROB. 
Indien in het geadviseerde beleid gesproken wordt over het doen van waarne-

mingen dan wordt daar onder verstaan dat amateurs in de gelegenheid
worden gesteld om in overleg met de opdrachtgever/uitvoerder op de bouw-
locatie te kijken en registreren of archeologica aanwezig zijn.
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Archis: Archeologisch Informatiesysteem, de door de ROB beheerde geauto-
matiseerde databank voor Nederland, waarin allerlei gegevens over archeolo-
gische vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, daterend van
de prehistorie tot de nieuwe tijd.

CAA: Centraal Archeologisch Archief, bevindt zich op de ROB. Papieren
archief waarin gegevens over archeologische waarnemingen zijn verzameld.

CMA: Centraal Monumenten-Archief, bevindt zich op de ROB. Papieren
archief waarin gegevens over archeologisch waardevolle terreinen zijn verza-
meld.

IKAW: Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden is een door de ROB
geproduceerde kaart op landelijk niveau met de verwachte relatieve of abso-
lute dichtheid van (bepaalde) archeologische verschijnselen in de bodem. 

Vindplaats: een locatie waar archeologische vondsten zijn gedaan, ook site
genoemd.
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