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1.Inleiding

Dit rapport vormt de verslaggeving van het Aanvullend Archeologisch 
Onderzoek dat te Sittard, gemeente Sittard-Geleen werd uitgevoerd op 
verzoek van Amstellandwonen Ontwikkeling B.V. Zuid en de gemeente 
Sittard - Geleen. Naast een rapportage van de gevolgde werkwijze en de 
resultaten, bevat het rapport een verspreidingskaart van de opgegraven delen 
van de bandkeramische nederzetting in Sittard (figuur 2).

Veldwerk: 10 februari tot en met 15 februari 2003
Uitvoering Rapportage:  oktober 2005

Opdrachtgever:  Amstellandwonen Ontwikkeling B.V. Zuid 
  Gemeente Sittard - Geleen

Uitvoerder: Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie
Projectcode:  SRZ03
Locatie:  
Gemeente:  Sittard - Geleen
Plaats:  Sittard
Toponiem:  Rijksweg Zuid / Mgr. Vranckenstraat
Kaartblad:  60C
Coördinaten vindplaats:  187981.262/333906.680
 187967.203/333942.787
 188010.306/333930.341
 187995.852/333956.206

Machinaal grondverzet:  i.s.m. W. Moermans B.V., Geleen.

Tabel 1 
 Administratieve gegevens betreffende de uit-
voering van het onderzoek
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Figuur 1
Locatie van de vindplaats
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Figuur 2 
Locatie van het onderzoeksgebied; met grijs zijn de verschillende opgravingsputten van Modderman en anderen aangegeven, gearceerd het terrein 
waar dit AAO plaatsvond,  waarnemingen
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Het onderzoeksterrein is gelegen nabij de wijk Thien Bunder in Sittard 
op de hoek van de Monseigneur Vranckenstraat en de Rijksweg Zuid. Het 
onderzochte perceel ligt nabij de al opgegraven bandkeramische nederzetting 
die in de jaren 1954/1956 onder leiding van prof. dr. Modderman1 
opgegraven werd. Het terrein helt licht naar het noordoosten. Voor  aanvang 
van de opgraving stonden op het terrein een aantal gebouwen waarvan er nog 
twee stonden tijdens het onderzoek (woonhuis en garage). 

2. Aanleiding tot het onderzoek

Op het terrein aan de hoek van de Rijksweg Zuid en Mgr. Vranckenstraat 
is een seniorenappartementencomplex gepland door Amstellandwonen 
b.v. Voor deze nieuwbouw wordt de grond afgegraven. Vóór en ná het 
archeologisch onderzoek  worden verscheidene plekken vervuilde grond 
gesaneerd. Van het terrein zelf en direct aangrenzend zijn tot dusver geen 
archeologische resten bekend. Maar de nabije ligging  van een Late Bronstijd/
Vroege IJzertijdgraf (ten noorden van het plangebied) in de wijk Thien 
Bunder en de grote bandkeramische nederzetting ten noordoosten doen 
vermoeden dat ook hier archeologische sporen kunnen worden aangetroffen 
(zie figuur 2). De grenzen van het bandkeramisch nederzettingsterrein zijn 
nog niet gevonden waardoor er een wetenschappelijke vraag is voor het 
uitvoeren van een aanvullend archeologische onderzoek.

3. Geologisch kader

Sittard is gelegen aan de noordoostrand van het middenterras van de Maas 
dat zijn oorsprong kent in het Quartair. Dikke pakketten Maasafzettingen 
vormden toen het hoogterrassensediment. De erosiebasis van de Maas sneed 
in zijn eigen sediment waardoor een onderverdeling in hoog-, midden- en 
laagterrassen ontstond. Door een sterke erosie van het hoogterrassensediment 
tijdens de middenterrassenperiode kwam het huidige versneden landschap 
tot stand. Tijdens de pleistocene ijstijden (Saale II en Würm III/IV) werd dit 
terrassenlandschap gedeeltelijk afgedekt door de glaciale löss. Deze eolische 
(door de wind afgezette) afzetting werd, afhankelijk van de plaatselijke reliëf-
verhoudingen in dunne of dikke pakketten afgezet. De dikte van het lössdek 
in Zuid Limburg bedraagt ongeveer 3 - 5 meter op de hoogterrassen en 8 - 15 
meter op de midden- en laagterrassen. De noordgrens van de löss ligt net ten 
noorden van Sittard. Door bodemvormingsprocessen kreeg het lössdek een 
horizontopbouw in de vorm van een grijsbruine podzolbodem (figuur 3). 

Klimaat en vegetatie

Tijdens de periode van de Lineaire Bandkeramiek was het klimaat anders 
dan tegenwoordig. In de periode van het Atlanticum (± 6900 - 3500 v. 
Chr.) was de temperatuur enige graden hoger dan nu. Het klimaat in Zuid-
Limburg kenmerkte zich toen door natte winters en warme, lange zomers. 
In tegenstelling tot heden was het lössgebied in Limburg geheel bebost. 
Het bos bestond voornamelijk uit linde (Tilia) waarnaast in kleinere getale 
onder andere eik (Quercus), hazelaar (Corylus), es (Fraxinus) en iep (Ulmus) 
voorkwamen.2

1  Modderman 1958/’59
2  Bakels 1978

Figuur 3
Standaard lössbodemprofiel (naar Van den 
Broek 1959, 10)



8 RIJKSWEG ZUID SITTARD

4. Methodisch kader

4.1 Vraagstelling

Het doel van het Aanvullend Archeologisch Onderzoek is:
- het vaststellen van de aanwezigheid van archeologische resten
- het vaststellen van de aanwezigheid van grondsporen en structuren 

en het bepalen van de kwaliteit, conservering, aard en omvang van de 
aanwezige sporen en structuren

- het bepalen van het karakter, de datering en spreiding van eventuele 
bewoningssporen

- het bepalen van de conserveringsgraad van de verschillende materiaalca-
tegorieën

- het leggen van relaties met eerdere onderzoeken in Sittard
- het geven van een waardering van het onderzochte gebied met 

aanbevelingen voor eventueel behoud of nader onderzoek.

Figuur 4 
Puttenplan
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4.2 Methodiek

Bij een Aanvullend Archeologisch Onderzoek wordt een vindplaats door 
middel van proefsleuven onderzocht. Op deze manier kan er een beter 
inzicht worden verkregen in de geologische opbouw van het terrein en 
worden vastgesteld of er archeologische resten bewaard zijn gebleven. 
Aangezien het in de löss wenselijk is om vóór de sloop van gebouwen 
onderzoek te verrichten3 kon maar een beperkt gedeelte van het terrein 
worden onderzocht. In totaal werden drie proefsleuven aangelegd waarvan 
er twee werden verbreed (figuur 4). De eerste proefsleuf van 25 meter lengte 
en 4 meter breedte werd zo dicht mogelijk langs de achterkant van het nog 
aanwezige woonhuis aangelegd. Haaks daarop werd vervolgens de tweede 
proefsleuf getrokken. Deze was ongeveer 22 meter lang en de maximale 
breedte was 6 meter. De derde sleuf lag in het noordoostelijk gedeelte van 
het terrein en was ongeveer 12 meter lang en 2 meter breed. Deze sleuf 
werd na het aantreffen van grondsporen in twee stadia vergroot tot de 
uiteindelijke afmetingen van 15,5 meter bij 10 meter.
Nadat met de graafmachine een opgravingsvlak is aangelegd dat 
archeologisch goed ‘leesbaar’ is, wordt dit vlak met de schop nageschaafd 
om eventuele grondsporen goed zichtbaar te maken. De sporen zijn 
genummerd, beschreven en op schaal ingetekend. Vervolgens zijn een 
aantal sporen gecoupeerd om aard, conservering en de aanwezigheid van 
(dateerbaar) vondstmateriaal vast te stellen. De dwarsdoorsneden van deze 
sporen zijn eveneens afzonderlijk getekend en gefotografeerd. Uit een 
aantal sporen zijn monsters genomen om vast te stellen of botanische resten 
in de sporen aanwezig zijn en om meer duidelijkheid te verkrijgen over de 
functie van bepaalde sporen. De kuilsporen zijn, naar gelang de situatie, 
stratigrafisch in vier kwadranten opgegraven en per laag bemonsterd.

De aangetroffen sporen konden vanwege het slechte weer en de 
daardoor veroorzaakte tijdsdruk niet in zijn geheel afgewerkt worden. 
Bij de paalsporen en de meeste kuilsporen is volstaan met het zetten en 
documenteren (fotograferen en tekenen) van de coupe. Alleen spoor 13 is 
grotendeels afgewerkt.
 

3  De löss wordt anders te verstoord (dolle löss), Van Wijk 2001
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5. Archeologisch kader

5.1 Verspreiding

De lineairbandkeramische cultuur (LBK)4 wordt gekenmerkt door grote 
huisplattegronden en geometrisch versierd aardewerk waaraan de cultuur 
zijn naam ontleent. De oorsprong van de LBK ligt in Hongarije vanwaar 
deze zich verspreidde over de rest van Midden-Europa. Deze agrarische, 
sedentaire cultuur breidde zich binnen een relatief korte periode van 400 
jaar (5300-4900 v. Chr.) via Tsjechië, Slowakije, Polen en Duitsland uit naar 
Zuid-Nederland, Oost-België en Noord-Frankrijk. Gedurende deze periode 
ontstonden meerdere nederzettingen langs en op het Graetheide plateau.
Hoewel er geen dwingend direct verband bestaat tussen löss en 
bandkeramiek, bevinden bijna alle bekende bandkeramische nederzettingen 
in Nederland (figuur 5) zich toch op de lössbodems in Zuid-Limburg.5 
Recente verkenningen wijzen er echter op dat zich bij Itteren-Sterkenberg6 
en Stein-Nattenhoven7 mogelijk nederzettingssporen op de kleiafzettingen 
langs de Maas bevinden zoals deze bijvoorbeeld ook bekend zijn in 
België.8 Op de zandgronden in Noord-Limburg bevinden zich slechts 
enkele geïsoleerde vondsten die niet in de context van bandkeramische 
grondsporen gevonden zijn.

4  Afkomstig van het Duitse Linearbandkeramische Kultur.
5  Bakels 1978, 133
6  Brounen & Ball 2002
7  Amkreutz 2004
8  Place St. Lambert in Luik (Cahen 1984)

Figuur 5 
Verspreiding van de LBK nederzettingen in 
Zuid-Limburg (naar Van Wijk 2001). Donkergrijs 
gearceerd gebieden zijn de niet-lössgebieden.
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Tabel 2: 

waardering vindplaats

5.2 Huizen

De bandkeramische huisplattegronden in Nederland zijn te verdelen in 3 
categorieën: 

• Grossbauten (type 1a en 1b), die bestaan uit een noordwest-, midden- en 
zuidoostdeel. Grossbauten zijn óf in hun geheel door een wandgreppel 
omgeven óf alleen in het noordwestdeel.

• Bauten (type 2), die bestaan uit een noordwestdeel dat meestal omgeven 
wordt door een wandgreppel en een middendeel.

• Kleinbauten (type 3), die alleen nog maar bestaan uit een middendeel.

De huizen uit de oude bandkeramische periode worden gekenmerkt door 
een Y-constructie van de centrale palen van het middendeel. In de loop 
der tijd degenereerde deze uiteindelijk tot een driepalenrij (DPR)9 in de 
jonge fase. Nagenoeg alle huisplattegronden hebben de oriëntatie van hun 
lengteas tussen noord-zuid en west-oost. De afwijking ten opzichte van 
het noorden varieert per huis; in het oostelijk verspreidingsgebied van de 
bandkeramiek is de algemene oriëntatie meer noord-zuid, terwijl in het 
westelijke verspreidingsgebied de richting tussen noordwest-zuidoost en 
west-oost ligt. 
Op basis van zijn zwaardere constructie wordt verondersteld dat het type 1a 
huis  waarschijnlijk een gemiddelde levensduur had van 30-40 jaar terwijl 
het wat lichter gebouwde type 1b en type 2 huizen ongeveer 20-30 jaar 
meegaan.10 Het bouwen van de huizen was wellicht een gemeenschappelijk 
karwei waar de bewoners van een dorp samen aan werkten. 

5.3 Aardewerk

Zoals hierboven vermeld ontleent de Lineaire Bandkeramische Cultuur 
zijn naam aan het geometrisch versierd aardewerk. Het aardewerk kan 
onderverdeeld worden in enerzijds dun- en/of gladwandig, versierd 
aardewerk en anderzijds dik- en/of ruwwandig, onversierd aardewerk. Het 
onversierde aardewerk werd gebruikt als kook- en/of voorraadpotten en was 
soms wel 6o cm hoog. Het kleine versierde aardewerk deed voornamelijk 
dienst als serviesgoed. Dit was fijner van baksel dan het onversierde 

aardewerk dat voornamelijk gemagerd 
werd met kaf, scherfgruis, zand en fijn 
grind. Het bakken van het aardewerk 
gebeurde niet in een oven maar in een 
open vuur.11 
De bandkeramische versieringen zijn 
opgebouwd uit twee grondvormen: 
de golf en de spiraal. Daarop werd 
gevarieerd door de hoofdversieringen als 
hoekige of gebogen banden uit te voeren 
die langs de horizontale en/of verticale 
symmetrieassen geroteerd of gespiegeld 
werden (figuur 6). Deze motieven 
werden op de pot herhaald en eventueel 
aangevuld met secundaire motieven.

9  Uit het Duits: Dreipfostenreihe
10  Louwe Kooijmans, Van de Velde en Kamermans 2001
11  De Grooth & Verwers 1984

Figuur 6 
Schematisch overzicht van de versier-
ingsmotieven op bandkeramisch aardewerk 
(naar Bakels & Van de Velde 2002).
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5.4 De nederzetting van Sittard

De opgraving door Modderman in de jaren 50 van de vorige eeuw in Sittard 
is in veel opzichten zeer bijzonder geweest voor het onderzoek naar de 
Nederlandse bandkeramiek. De opgraving was ruimtelijk in twee delen 
opgesplitst: in het zuiden bevond zich de opgraving in de wijk Thien Bunder 
en in het noorden de opgraving langs de Mgr. Claessenstraat (zie figuur 2). 
De opgraving bij Thien Bunder leverde in totaal vier bijna volledige huisplat-
tegronden12 op met bijhorende kuilen: één type 1a huis oude bandkeramiek 
(huis 3), twee type 1b plattegronden oude bandkeramiek en één type 3 jonge 
bandkeramiek. Dit gedeelte van de nederzetting werd door Modderman 
beschreven als de oudste kern van de nederzetting.13 
Naast de bandkeramische sporen werd een ovaal crematiegraf, type Goirle 
uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd, blootgelegd.14 
Bij de opgraving aan de Mgr. Claessenstraat werden in totaal 44 huis-
plattegronden blootgelegd. Dit terrein sloot ruimtelijk vrijwel aan bij de 
vondsten die gedaan werden bij Thien Bunder. De aangetroffen huisplat-
tegronden varieerden van type 1b oude periode tot type 3 jonge periode. 
De plattegronden uit de jonge periode bevinden zich voornamelijk in 
het noordoosten van het opgravingsterrein terwijl de plattegronden die 
toegeschreven kunnen worden aan de oude periode zich in het zuidwesten 
van het terrein bevinden. De nederzetting heeft zich in de loop van de tijd 
kennelijk verplaatst van het zuidwesten naar het noordoosten. Naast de 
vele huisplattegronden werden sporen teruggevonden van een nederzet-
tingsgreppel of palissade. Op een paar plaatsen zijn langs de greppel ook 
paalsporen te herkennen die parallel aan de greppel lopen. Naast de greppel 
zou daarom eventueel een palissade heeft gestaan. Op sommige plaatsen 
is zelfs sprake van een dubbele palissade. De functie van de greppels 
en de palissade blijft evenwel onduidelijk. De afgrenzing zou mogelijk 
verschillende kernen van de nederzetting aangeven. Ten noorden van het 
greppelsysteem werd een plattegrond aangetroffen waar in de bijhorende 
kuilen veel vuursteen werd gevonden. Het aantal vuursteenvondsten 
is vijftien maal groter dan gemiddeld in de andere opgegraven kuilen. 
Modderman concludeert dat dit een typisch voorbeeld is van arbeidsindeling 
binnen de verschillende huizen. Hij stelt dat er in dit huis (type 1b jonge 
periode) een vuursteensmid heeft gewoond.15

Het belangrijkste resultaat van de opgraving was het definitief verlaten van 
het idee dat een bandkeramische nederzetting bestond uit hutkommen 
en graanschuren. Bij de opgraving in Sittard heeft Modderman kunnen 
aantonen dat een nederzetting bestond uit huisplattegronden, die in 
grootte variëren, met bijhorende kuilen. Deze huisplattegronden hadden 
alle ongeveer dezelfde noordwest - zuidoost oriëntatie. Bovendien was 
af te leiden dat de nederzetting vermoedelijk vanuit één kern ontstaan 
was en vervolgens verder groeide in noordoostelijke richting langs het 
Geleenbeekdal. De bewoning van de nederzetting was continu geweest 
gedurende de hele bandkeramische periode in Nederland.
Aanvullend onderzoek eind jaren ’70 van de vorige eeuw door de 
stadsarchivaris van Sittard aan de Agricolastraat en binnen het plangebied 

12  De huisplattegronden zijn ingedeeld naar de typologie van Modderman (Modderman 1970,  
 blz.111 afb. 12).  Zie ook fi guur 3.

13  Modderman 1958, blz. 115.
14  Modderman 1958/1959, Van Hoof 2000.
15  Modderman 1956, blz. 495.
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van de toekomstige Sporthal16 liet zien dat de nederzetting een grotere 
omvang had dan werd aangenomen. Dit werd nogmaals bevestigd door 
twee onderzoeken aan de noordoost kant van de nederzetting waar in 2000 
aan het Stadswegske en bij de Fontys hogeschool werd opgegraven.17 De 
grenzen van de nederzetting waren nog steeds niet afgebakend. Daarnaast 
bleek dat er meerdere oude kernen (Thien Bunder en Stadswegske) 
aanwezig waren van waaruit de nederzetting verder in zuidelijke richting 
gegroeid was. Dit in tegenstelling tot het eerste onderzoek van Modderman 
waarbij alleen Thien bunder als oude kern benoemd kon worden. In 
totaal werden in Sittard 56 plattegronden blootgelegd. Dit is waarschijnlijk 
maar een klein deel van een veel groter huizenbestand gezien het aantal 
onverkende hectaren.

6. Resultaten

Tijdens het onderzoek werden sporen van de bandkeramische cultuur 
aangetroffen. 

6.1 Bodemprofiel bij het onderzoek aan de Rijksweg zuid/Mgr. 

Vranckenstraat

Bij het aanleggen van de proefsleuven bleek al snel dat de zichtbaarheid 
van de grondsporen zeer slecht zou zijn aangezien over het hele terrein de 
B-horizont vrijwel geheel afgetopt was door toedoen van hellingsproces-
sen waarbij löss van hogere delen wordt afgespoeld. De oorspronkelijke 
A horizont was in zijn geheel verdwenen en was deels opgenomen in de 
bouwvoor. De bandkeramische sporen tekenen zich meestal af in de B of Bt 
horizont die nu nog maar ongeveer 15-20 cm. dik was. Naast het eroderen 
van de bovenlaag is er waarschijnlijk ook grond afgegraven om de achtertuin 
van het nog aanwezige huis vlak te maken. Het naastgelegen terrein waarop 
de Sint Jozefkerk staat, is namelijk een meter hoger dan het onderzochte 
perceel. Het noordoostelijk gedeelte van het onderzoeksterrein aan de 
Rijksweg Zuid is zelfs anderhalve meter lager.

6.2 Bandkeramische sporen

In totaal werden negentien sporen (figuur 4) aangetroffen die allen 
onderzocht werden. Tien sporen konden omschreven worden als paalsporen 
die waarschijnlijk deel uitmaken van een structuur. Zeven sporen konden 
niet echt als paalsporen herkend worden aangezien zij in het vlak al slecht 
zichtbaar waren en in de dwarscoupe slecht vlekjes bleken. Het vermoeden 
rijst dat deze de onderkanten van palen vormen die bij een palissade 
hebben behoord. Deze aanname is echter alleen gebaseerd op het feit dat de 
sporen in elkaars verlengde liggen en het gegeven dat meerdere van deze 
palissaden in de nederzetting van Sittard voorkomen.  Daarnaast werden 2 
kuilen gedocumenteerd.

Spoor 13

Spoor 13 werd op het eerste gezicht niet als spoor herkend maar nadat de 
grond een nacht had geoxideerd wordt het pas duidelijk zichtbaar. 
Het spoor was ovaal van vorm, had een donkere buitenrand en een lichtere 

16  Roebroek 1981
17  Van Wijk 2001
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(grijze) kern. Nadat het spoor in zijn geheel was opgeschaafd, werden vier 
kwadranten uitgezet waarvan de twee tegenovergestelde uitgegraven werden 
(het zuidwest en noordoost kwadrant). 
In de profielwanden van de uitgegraven kwadranten konden de vormen 
herkend worden van een langgerekte kuil van 3 meter lengte en met 
bovenin een breedte van 1,5 meter die onderin spits toeliep (figuur 7). 
Boelicke18 heeft de bandkeramische kuilen ingedeeld naar vorm en 
functie. De Längsgruben liggen langgerekt parallel aan de huisplattegron-
den. De Kesselgruben, Schlitzgruben en Ringgruben zijn ingedeeld naar 
de vorm van de kuilen. De bovengenoemde kuilen kunnen dan verder 
onderverdeeld worden naar functie: afvalkuil, leemkuil, leerlooierkuil en 
voorraadkuil of silo. Spoor 13 kan ingedeeld worden bij de Schlitzgruben. 
De functie van deze kuilen is door Van de Velde19 uitvoerig besproken 
waarbij verschillende functies bediscussieerd werden. Het artikel richt zich 
voornamelijk op het mogelijke functionele karakter van de Schlitzgruben: 
rituele kuilen of leerlooierskuilen. Hoewel er geen definitieve functie 
wordt toegewezen gaat de voorkeur van de auteur naar de leerlooiers-
kuilen zoals deze al eerder was aangewezen door Buttler en Haberey in 
1936. De analogieën voor deze kuilen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
oostelijke verspreidingsgebied van de bandkeramiek maar in Nederland 
werd in 1978 bij het uitbreidingsgebied Haesselderveld West tijdens 
noodonderzoek door H. Vromen, J. Sluijs en E. van Geel al eerder een 
Schlitzgrube aangetroffen en als zodanig geïnterpreteerd. Ook deze was 
nagenoeg vondstarm (zie tabel 3). De kuilen zouden dan in de eerste fase 

18  1982, 17
19  1973

Figuur 7 
Spoor 13 (Schlitzgrube)
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van het looien (het ontharen) gebruikt worden waarbij de huiden in de kuil 
worden gelegd of gehangen. De ruimte tussen de huiden moet opgevuld 
worden met eikenloof, eikenbast of beukenbast. Het rottingsproces zal in 
een vochtige omgeving bewerkstelligd worden. Dit kan mede gebeuren door 
urine of regenwater hoewel dit laatste het proces van ontharen minder snel 
bespoedigd. Het looizuur uit de bast zet het looien/conserveren van de huid 
zelf in werking. Indien Schlitzgruben daadwerkelijk hiervoor zijn gebruikt, 
is er een mogelijk door middel van chemische analyse van de kuilvulling 
resten terug te vinden van het looiproces. Vanuit deze gedachte is spoor 
13 aan een fosfaat- en stikstofanalyse onderworpen waarvoor verschillende 
lagen in de kuil en grond onder de kuil bemonsterd werden (figuur 7). 
Indien er (chemische) resten overgebleven zijn dan moeten deze zich onder 
of onderin de kuil bevinden. De chemische analyse wees dit echter niet uit, 
de waarden van stikstoftotaal en fosfaattotaal namen naar beneden toe juist 
af (tabel 2).  

Monster

Resultaat Eenheid Methode F01 F4 F7 F12 F14 F15 F17

Vocht g H20/100 g luchtdroog Gravimetrie 1,6 1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4

Stikstof-totaal mg N/kg N-elementair 295 202 243 122 132 122 132

P-totaal mg P2O5/100 g Spectrofotometr. 138 254 162 146 136 140 140

controle-
monster

onder
het
spoor

6.3 Archeologische vondsten
Tijdens het onderzoek zijn in totaal 30 vondsten aangetroffen. Deze 
komen voornamelijk uit 2 sporen; een klein gedeelte zijn vlakvondsten 
die niet direct aan een spoor gerelateerd kunnen worden. Het geheel is 
gepresenteerd in tabel 3.

Spoor   13 14 Vlak vondsten Totaal
Aardewerk  8 0 0  8
Versierd Aardewerk 1 0 0  1
Gladwandig Aardewerk 6 0 2  8
Ruwwandig Aardewerk 2 0 0  2
Randfragment  1 0 0  1
Vuursteen  2 0 2  4
Bewerkt vuursteen  1 0 1  2
Krabber   0 0 1  1
Kling    1 0 0  1
Steen    1 1 0  2

Tabel 2  
Overzicht fosfaat- en stikstofanalyse

Tabel 3  
Overzicht vondsten per spoor per vondstcat-
egorie



16 RIJKSWEG ZUID SITTARD

6.3.1 Aardewerk

Het aangetroffen aardewerk is, net als de rest van de vondsten, voornamelijk 
afkomstig uit spoor 13, zoals blijkt uit tabel 3. Aan de hand van de aarde-
werkversieringen en de vorm van het aardewerk kan een relatieve datering 
voor een spoor of laag gegeven worden. Sommige aardewerkvormen 
kunnen ook een indicatie zijn voor de periode waarin ze gebruikt werden. 
Aangezien maar één klein fragment versierd aardewerk is aangetroffen 
waarop minimaal de versiering te zien is (te weten één lijn en één 
puntindruk) kan een datering op basis van dit fragment niet gegeven 
worden.

6.3.2 Vuursteen

In totaal zijn 4 stuks vuursteen aangetroffen. Daarvan konden er 2 
als vermoedelijk werktuig aangemerkt worden. Het betreft één afslag 
van Belgisch grijs vuursteen met gebruiksretouche en een kling van 
Rijckholtvuursteen met gebruiksretouche. Gebruiksretouche ontstaat 
bijvoorbeeld bij het oogsten van graan of het villen van een dier. De andere 
twee fragmentjes uit het vuursteenassemblage bestaan uit een kernverwijde-
ringsafslagje en een ander afslagje.

6.3.3 Steen

Het steenmateriaal bestaat uit twee niet-bewerkte stenen. Aangezien steen 
niet natuurlijk in de löss voorkomt betekent het echter wel dat ze door 
menselijk toedoen in de sporen 13 en 14 zijn gedeponeerd.

6.4 Archeobotanie

Tijdens het onderzoek in Sittard werden uit de kuilsporen botanische 
monsters genomen. Uit de paalsporen werden geen monsters genomen 
aangezien bandkeramische paalsporen vrijwel nooit verkoolde zaden 
en vruchten bevatten. Grotere aantallen zijn te vinden temidden van 
afval en dat ligt in bandkeramische nederzettingen in kuilen. De meeste 
kuilvullingen leveren echter alleen zwerfvuil op. Kuil(spoor) 13 werd in 
lagen bemonsterd.
De monsters zijn in het laboratorium van de Faculteit der Archeologie in 
Leiden zorgvuldig onder een zachte straal kraanwater uitgespoeld. Hierbij 
zijn zeven met maaswijdtes tot 0,25 mm gebruikt. De zeefresidu’s zijn 
vervolgens onder een microscoop met vergrotingen tot 50x uitgezocht en de 
aangetroffen resten gedetermineerd. Onverkoolde resten zijn in contexten 
boven de grondwaterspiegel niet houdbaar. Het zeven, uitzoeken en 
determineren is uitgevoerd door J. Goudzwaard. 
In geen van de monsters zaten echter determineerbare resten.
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7. Conclusie

Het archeologisch onderzoek op de hoek van de Rijksweg Zuid – Mgr. 
Vranckenstraat leverde maar weinig archeologische sporen op. Dit is 
waarschijnlijk het gevolg van recente activiteiten zoals huisbouw, tuinaanleg 
en afgraving voor de ophoging  van de nabijgelegen kerk. 
Slechts één enkel spoor bleek bijzonder te zijn: spoor 13 oftewel de 
Schlitzgrube. Hoewel een Schlitzgrube slechts eenmaal eerder is herkend 
in Nederland, zijn er meerdere vermeldingen uit voornamelijk Duitsland. 
Zoals het artikel van Van de Velde vermeld, is nog geen bevredigende 
verklaring of functie toegewezen aan deze kuilsporen. Fosfaat- en nitraaton-
derzoek bieden voor deze Schlitzgrube geen ondersteunende verklaringen. 
Dit betekent dat geen functie als leerlooierkuil toegewezen kan worden 
aangezien geen sporen van urine zijn achtergebleven. Daarentegen kan 
gezegd worden dat de mogelijkheid nog bestaat dat eventuele overblijfselen 
van urine na 7000 jaar niet meer herkenbaar zijn of dat überhaupt geen 
urine bij het looiproces werd gebruikt maar alleen water. Men verwacht 
deze kuilen dan echter wel is de directe nabijheid van een waterbron.
Het aantreffen van een Schlitzgrube en enkele andere bandkeramische 
sporen bevestigt wel het vermoeden dat de nederzetting van Sittard in zijn 
totaliteit groter was dan tot nu toe werd aangenomen. Het ontbreken van 
veel nederzettingsafval zoals aardewerkfragmenten, vuursteenresten en 
restanten van voedselbereiding (het zogenaamde nederzettingsruis) geven 
aan dat de grens van de nederzetting wel nabij is. 
De bandkeramische nederzetting van Sittard krijgt door middel van de 
verschillende onderzoeken binnen deze gemeente een duidelijker gestalte.
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