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1 Inleiding

In opdracht van Maessen Groep BV/Krijtenberg Projectontwikkeling BV 
heeft Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) een Inventariserend 
VeldOnderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd op de 
locatie Beegden - Krijtenberg in de gemeente Heel. Maessen Groep BV is 
voornemens op het terrein, bekend als plangebied Krijtenberg, nieuwbouw 
te realiseren. 
Door de nieuwbouwplannen zullen de in de ondergrond aanwezige 
archeologische waarden aangetast worden dan wel verdwijnen. In 2004 is 
een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd door Synthegra. Op 
grond van de resultaten uit dat onderzoek is er een aanbeveling gekomen 
voor vervolgonderzoek in de vorm van aanvullende boringen (verdichting 
van het boorgrid) of het trekken van proefsleuven. Op advies van de 
provincie is gekozen voor een inventariserend veldonderzoek (IVO) door 
middel van proefsleuven. Hiertoe is door Synthegra een programma van 
eisen opgesteld (PvE).1

Aanleiding voor het onderzoek is een verandering in het bestemmingsplan. 
De huidige graslanden zullen plaats maken voor een woonwijk met 
ongeveer 85 woningen. Daarnaast zal de huidige hoeve in zijn geheel 
worden gerenoveerd waarbij de stal aan de westkant van de hoeve zal 
worden gesloopt. Het onderzoeksterrein is in bepaalde mate verstoord 
door landbouwwerkzaamheden, afgravingen en grondwaterverlaging als 
gevolg van het uitgraven van grindgaten in de nabijheid. De geplande 
werkzaamheden (sloop en bouw) zullen leiden tot verstoring en vernietiging 
van de binnen het plangebied aanwezige archeologische resten. 
Doel van het onderzoek is te komen tot een advies dat als gefundeerde 
onderbouwing kan dienen voor een door het bevoegd gezag te nemen 
selectiebesluit met betrekking tot de archeologische waarde van het 
terrein. Daarbij zal tijdens het IVO moeten worden vastgesteld welke 
archeologische waarden in de ondergrond ter plaatse van de geselecteerde 
terreinen aanwezig zijn en wat hun fysieke en inhoudelijke kwaliteit is. 
De waardering van de verschillende delen van het terrein dient volgens 
de richtlijnen van de KNA 2.2 te gebeuren. Dit opdat een gefundeerde 
onderbouwing van verder beleid aangaande de archeologische waarden 
binnen het terrein mogelijk is.
Het plangebied bestaat uit een ca. 250 m lang en 260 m breed terrein 
(ca. 5,3 ha groot).  Het terrein ligt ingeklemd tussen de Heerstraat Zuid in 
het zuiden, de Molenstraat in het oosten, een zandpad in het noorden en 
een zandpad met daarnaast de grindgaten in het westen (figuur 1.1). Het 
zuidelijke deel van het terrein staat ook bekend als “Het Huis Beegden”, 
thans een boerenhoeve. Het plangebied bestaat voor een deel uit bestaande 
bebouwing, een paardenwei en een deel is nog als gras- en akkerland 
ingericht.
Het veldwerk vond afgelopen zomer plaats, namelijk van 28 juni tot 6 
juli 2006. Tijdens deze fase is het gehele terrein door middel van 12 
proefsleuven onderzocht. 

1 Van der Kuijl en Hensen 2005.
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In dit rapport zal eerst kort worden ingegaan op de landschappelijke 
ligging van de onderzoekslocatie (hoofdstuk 2). Hierna worden het 
archeologisch kader en de gehanteerde methodieken besproken (hoofdstuk 
3 en 4). Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd 
(hoofdstuk 5). Een samenvattende synthese met bijbehorende aanbevelingen 
zal het geheel afsluiten (hoofdstuk 6).

Administratieve gegevens

Uitvoering per procesonderdeel

Veldwerk IVO: juni - juli 2006

Uitwerking/rapportage: november 2006

Opdrachtgever Maessen Groep BV en 3.L Projectmanagement BV

Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)

Bevoegd gezag Provincie Limburg

Locatie

Gemeente: Heel

Plaats: Beegden

Toponiem: Krijtenberg

Kaartblad: 58D

Depot Provinciaal depot van Limburg

SIC  BEK1131

Archis meldingsnummer 17886

Coördinaten vindplaats 191.773/355.481; 191.644/355.674; 

  191.889/355.771; 191.929/355.568

Geomorfologie Pleistocene zandgronden (Formatie van Beegden) en 

  dekzand (Formatie van Boxtel). Het reliëf is glooiend 

  met een hoogte tussen 28 en 32 m + NAP

Bodem Enkeerdgrond
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Figuur 1.1 
Locatie plangebied

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens archeologisch
onderzoek Beegden-Krijtenberg
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2 Landschappelijk kader

2.1 De vorming van het landschap

De onderzoekslocatie is gelegen op de zandige en grindige terrasafzet-
tingen (Formatie van Beegden) die in het late Cromerien en in het begin 
van het Elsterien zijn afgezet door de Maas (figuur 2.1).2 Vanaf het late 
Dryas (ca. 11.000 jaar geleden) is plaatselijk zand weggeblazen en opnieuw 
als dekzandruggen (Formatie van Boxtel) gedeponeerd, waardoor het 
reliëfrijke landschap dat we tegenwoordig kennen, ontstaan is.3 In de 
loop van het holoceen heeft zich in de top van deze zandafzettingen een 
bodem ontwikkeld die tot de podzolgronden wordt gerekend, en wel in het 
bijzonder tot de subgroep van de veldpodzolen.

In een ongestoord bodemprofiel komen de verschillende door 
bodemvorming ontstane horizonten (bodem-“lagen”) in een kenmerkende 
volgorde voor. Inzicht in deze opeenvolging van horizonten is van belang 
om te kunnen bepalen of de bodem verstoord is of niet. 

2.2 Bodemopbouw van het terrein Krijtenberg

Bovenop de veldpodzol liggen nog de restanten van enkeerdgronden. 
Zij liggen meestal als relatief hoge, langgerekte ruggen in het landschap 
in de nabijheid van de oude bewoningskernen en zijn het resultaat van 
een eeuwenlange plaggenbemesting van akkergronden waardoor deze 
kunstmatig zijn opgehoogd. Materiaal uit de potstal, bestaande uit een 
mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel en/of heideplaggen, werd 
eeuwenlang over de akkers uitgestrooid. Door deze (middeleeuwse) 
antropogene ophoging van het landschap worden (oudere) archeologische 
resten goed beschermd tegen moderne landbouwmachines die met een 

2 Westerhof & Weerts 2003.
3 Stiboka 1968.
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Figuur 2.1 
Archeologische en geologische tijdschaal
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gemiddelde ploegvoordiepte van 40 cm niet tot in het sporenniveau 
doordringen. Doordat de hogere (dekzand)ruggen in brons-, ijzer- en 
Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen een aantrekkelijke 
bewoningslocatie vormden, hebben de esdekgebieden met hun relatief 
goede conservering een hoge archeologische verwachting. Grootschalige 
opgravingen ‘onder’ esdekken die de afgelopen decennia zijn uitgevoerd 
hebben dat keer op keer aangetoond.4

De hoogste delen van het plangebied gebied bevonden zich ten tijde van het 
IVO langs de noordoosthoek van het plangebied op ca. 32 m + NAP. Het 
terrein loopt naar het zuiden en westen af tot ongeveer 28 m + NAP (figuur 
2.2). Aan de noordwestzijde van het terrein zijn de restanten aangetroffen 
van een depressie. Deze zijn waarschijnlijk de overblijfselen van een 
fossiele beek of aaneengesloten vennetjes (figuur 2.3). Door afgraving en 
verploeging zijn alleen de diepere delen bewaard gebleven.

4 Bij opgravingen in bijvoorbeeld Oss (Schinkel 1998; Wesselingh 2000), Someren (Kortlang
1999; Tol & Schabbink 2004), Weert (Roymans et al. 1998) en Breda (Koot en Berkvens 2004)
werden uitgestrekte ‘archeologische’ landschappen met bewoning uit late prehistorie, Ro-
meinse tijd en middeleeuwen onder esdekken aangetroffen.
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Hoogtelijnenkaart van de vlakhoogte van het
plangebied
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3 Archeologisch kader

De gemeente Heel waaronder Beegden valt, is archeologisch vooral bekend 
vanwege de Romeinse vondsten. De weg van Nijmegen (Ulpia Noviomagus)
naar Tongeren (Atuatuca Tungrorum) loopt als rode draad door de Romeinse 
geschiedenis.
De Romeinse weg volgt een route langs Heel (Catualium), langs de 
westelijke oever van de Maas en doorkruist daarbij Beegden. Restanten 
zijn op verschillende plekken aangetroffen en de huidige weg van Heel 
naar Beegden (de Heerstraat) ontleent zijn naam waarschijnlijk aan zijn 
Romeinse voorganger. 
De geschiedenis van Beegden beperkt zich echter niet tot de Romeinse 
tijd. Zo zijn ook waarnemingen uit de prehistorische tijd gedaan. In dit 
hoofdstuk zal een beknopt overzicht van de aangetroffen waarden worden 
weergegeven.
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3.1 Archeologie in Beegden

Steentijd

De vroegste prehistorische vondsten uit het paleolithicum en mesolithicum 
bestaan voornamelijk uit vuurstenen afslagen en werktuigen die tijdens 
veldkarteringen zijn aangetroffen. Zij zijn bijna alle gevonden ten 
noordwesten van Beegden5 waar nu een grindgat is gelegen en ten 
zuidoosten van Beegden onder de Holocene afzettingen van de Maas (figuur 

5 Archisnummer 15973.
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Figuur 3.1 
Waarnemingen in en rondom Beegden
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Tabel 2: 

waardering vindplaats

3.1).6 Het gaat daarbij om vondsten uit secundaire context die bijvoorbeeld 
bij baggerwerkzaamheden naar boven kwamen.
Uit de jonge steentijd (neolithicum) zijn eveneens enkele meldingen 
bekend. In het gebied van de Beegderheide zijn enkele laat neolithische 
scherven en vuursteen bekend.7 Tijdens een IVO van ADC ArcheoProjecten 
werden werderom enkele vondsten gedaan met enkele sporen die door 
middel van absolute (14C) datering  in deze periode waren te plaatsen.8

Bronstijd en ijzertijd

Van de metaaltijden is meer bekend. Ten noordwesten van Beegden zijn 
in de nabijheid van het Langven enkele bronstijdcomplexen aangetroffen, 
waaronder verschillende fragmenten aardewerk en vuursteen.9 Ook ten 
oosten van het onderzoeksgebied zijn enkele bronstijdwaarnemingen 
gedaan,10 waaronder de baggervondst van een bronzen zwaard.11 Vanuit 
deze omgeving is ook nog een vuurstenen sikkel bekend uit Beegden.12 Het 
ontbreekt echter nog steeds aan duidelijke nederzettingssporen; het blijven 
voornamelijk meldingen van losse vondsten. 
De eerste substantiële nederzettingssporen zijn afkomstig van 
een grootschalig onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in 
samenwerking met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten (RACM, destijds ROB13) in 1986-87. Daarbij werd een 
urnenveld dat bedreigd werd door ontgrindingen, in zijn geheel opgegraven 
(figuur 3.2) Het grafveld was nog nauwelijks aangetast, doordat het was 
afgedekt door een esdek. In totaal zijn 19 graven teruggevonden. De 
beschrijving in Archis vermeldt: “…De resten van de grafmonumenten 
bestonden uit kringgreppels (9), langbedden (3) en een sleutelgatvormige 
greppel.

6 Archisnummer 130939.
7 Archisnummer 29306.
8 Schutte en Tichelman 2005.
9 Archisnummer 15836.
10 Archisnummer 130934.
11 Archisnummer 45407.
12 Fontijn 2003.
13 ROB is de afkorting van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Figuur 3.2 
Het grafveld van Beegden (Roymans 1988)
1 Schräghals-urnen met een versiering van
dellen en groeflijnen
2 Schräghals-urnen met een versiering van 1 
of 2 zigzaglijnen
3 Andere graven
4 Vermoedelijk tracé van een prehistorische
weg
5 Vermoedelijke begrenzing van het grafveld
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Het urnenveld kan, op basis van de studie van aardewerk en de bijzet-
tingswijze, in de vroege ijzertijd worden gedateerd. De aanwezigheid van 
bepaalde typen grafmonumenten verwijst echter nog duidelijk naar late 
bronstijdtradities. Een combinatie van verschillende dateringelementen 
pleit voor een datering in een vroege fase van de vroege ijzertijd (7e eeuw 
v. Chr.). Het urnenveld lijkt, getuige de vaak grote open ruimten tussen 
de afzonderlijke graven, slechts enkele generaties door een groep van 1 
of 2 families gebruikt te zijn. Tussen de graven en de grafmonumenten 
tekende zich een ca. 10 m brede ‘lege’ strook af, die het grafveld in tweeën 
verdeelde. Waarschijnlijk markeert deze het tracé van een prehistorische 
weg, aan weerszijden waarvan het grafveld zich ontwikkelde. In deze strook 
bevond zich een vijftiental kuilen met materiaal uit de midden bronstijd, 
afkomstig van een deel van een nederzetting die niet door het grafveld 
verstoord was …”.14 Een paar honderd meter ten westen van het urnenveld 
is een late ijzertijd/vroeg Romeinse nederzetting gevonden.15 Het gaat 
daarbij om een kleinschalige nederzetting van één of twee erven waarvan 
de sporen verschillende fasen vertegenwoordigen. Naast de verschillende 
kenmerkende nederzettingsvondsten zoals aardewerk, is een klein depot 
in een kuil aangetroffen. De vondsten in  het depot bestaan uit een zware, 
intens gebruikte beitel, een mes, vermoedelijk voor het snijden van leer, en 
een niet nader gedetermineerd voorwerp.16

Ook bij een onderzoek van ADC ArcheoProjecten in het kader van 
werkzaamheden aan het Lateraalkanaal ten zuidoosten van Beegden zijn 
nederzettingssporen gevonden uit de ijzertijd.17

Romeinse tijd

Hoewel Beegden vooral bekend is van Romeinse vondsten, zijn maar weinig 
uitvoerige onderzoeken naar deze periode verricht. Binnen de dorpsgrenzen 
bevinden zich twee Romeinse grafvelden18 en één Romeins villaterrein.19

Tijdens een archeologische begeleiding van de aanleg van een waterleiding 
werden de stenen fundamenten van een Romeinse villa opgetekend en 
een deel van een grafveld geborgen.20 Het merendeel van de Romeinse 
vondsten betreffen echter metaaldetectorvondsten zoals munten, fibula’s 
(mantelspelden), sleutels en zelfs kleine bronzen beeldjes. De vondsten 
wijzen op bewoning in de Romeinse tijd. Het centrum van activiteiten in 
deze periode moeten we verderop zoeken: in de vicus van het naburige Heel. 

Middeleeuwen

Van de vroege middeleeuwen zijn ook slecht enkele waarnemingen bekend 
zoals de vondst van een waterput in de buurt van de kerk van Beegden.21

Ook bij de (versterkte) boerderij “Pannenhof” zijn vroegmiddeleeuwse 
vondsten gedaan. Zo heeft professor Holwerda in het nabij gelegen Heel in 
1891 een Merovingisch grafveld opgegraven.22

In de late middeleeuwen zijn er weer meer activiteit te bespeuren. Vanaf 

14 Archisnummer 27757.
15 Archisnummer 34934.
16 Roymans 1988.
17 Schutte en Tichelman 2005.
18 Archisnummers 34291 en 49710, 21292, zie ook Schutte en Tichelman 2005.
19 Archisnummer 49705 en 49712.
20 Bosman 2001.
21 Archisnummer 34326.
22 Archisnummer 34591 (niet in figuur 3.1); Holwerda 1925.
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127523 wordt de schepenbank van Beegden of gerechtshof, bestaande 
uit een Schout, 7 schepenen en een secretaris, in een acte genoemd.24

Beegden komt in de kerkelijke annalen vanaf 1242 als parochie voor. 
Oorspronkelijk behoorde het domein tot het Bisdom van Luik, maar het 
kwam na de 10e eeuw in handen van de heren van Horne. Het voormalige 
Graafschap Horne omvatte het dorp Horn met kasteel en de dorpen 
Buggenum, Haelen, Heythuysen, Beegden, Neer, Nunhem, Roggel en de 
in België gelegen dorpen Geijstingen en Ophoven. Hoewel het Graafschap 
een mannelijk leen was dat toebehoorde aan de Leenzaal van de Graven 
van Loon te Curingen, verviel dit leen omstreeks 1365 wederom aan de 
kerkbisschop van Luik waardoor de bisschop leenheer werd van de Graven 
van Horne. Hoewel al eerder een vrouwelijke nazaat van de Graven van 
Horne aan het hoofd van de familie kwam te staan na 1531, werd dit niet een 
tweede keer toegestaan. Op 5 juni 1568 werd op last van de Hertog van Alva 
de laatste graaf van Horne, Philip de Montmorency, onthoofd (figuur 3.3). 
Het graafschap werd daarna eigendom van de Bisschop van Luik. Philip 
had namelijk niet voor mannelijk nageslacht gezorgd, Bij het uitsterven van 
de mannelijke opvolging dreigde het leen in vrouwelijke linie over te gaan. 
De bisschop wist dit te voorkomen door zelf in te grijpen. In 1676 werd 
Beegden tenslotte tot een Heerlijkheid verheven en in pand gegeven aan 
Charles Croll. 

3.2 Het onderzoekgebied

Uit het plangebied zelf zijn maar enkele vondsten bekend. De meldingen 
zijn samengebracht onder archisnummer 49722. Het betreffen hier 
vondsten van metaaldetectie, waaronder een fibula uit de ijzertijd en een 
munt uit de Romeinse tijd. Daarnaast werden nog twee fibula’s uit de 
vroege middeleeuwen gevonden, waaronder een vogelfibula.
Aan de zuidkant van het plangebied ligt de hoeve Huis Beegden met als 
ankerjaartal 1783. De boerderij is gebouwd rondom een ruime binnenplaats. 
Op deze plaats wordt gedacht het oude kasteel van Beegden uit de 15e eeuw 
te hebben gestaan, bewoond door de familie van Merwijck.25 Omstreeks 
uit dezelfde tijd is ook een ander landgoed, en later kasteel bekend: kasteel 
Nederhoven.26

Het zuidelijke gedeelte van de hoeve van Beegden zou vermoedelijk een 
restant van dit kasteel zijn. Op een oude niet nader genoemde Tongerse 
kaart27 van 1650 staat het kasteel getekend met twee torens, eromheen lag 
een ringwal met daarbinnen een gracht. Duidelijk is in ieder geval dat een 
slotgracht om de hoeve heeft gelegen die pas in de 20e eeuw grotendeels is 
gedempt. De ringwal lag op 20-30 m van de gracht en de resten zijn begin 
20e eeuw geheel afgegraven. Met de grond werd al een gedeelte van de 
gracht gedempt. 

23 Richter (“index”) en schepenen van Roermond en de hele gemeenschap van Asselt, Swalmen
en Beesel enerzijds en richter en schepenen van Wessem, Beegden, Haelen, Horn, Bugge-
num en Neer anderzijds leggen op verzoek van Reynoldus, graaf van Gelre en de edelheer
Wilhelmus van Horn een verklaring af over de rechten van Rutgerus van Assel, ridder, op de
“bewijsinghe, beleydingen, pelinge en reyninge, geheten de Lijnpade van der Masen”, die
Rutgerus van de edelheer van Horn in leen houdt.

 GA Roermond, Oud Archief, inv.nr. 789; regest nr. 13. Afschrift, 18e eeuw.
24 Mintjes 1975.
25 Mintjes 1975.
26 In de annalen komt het, mogelijk versterkte, huis Nederhoven vanaf 1480 voor. In 1606-1618

is het huis verbouwd naar de huidige (maar waarschijnlijk kleinere) staat (Mintjens 1975).
27 Mintjes 1975.

Figuur 3.3 
Philip de Montmorency
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Tijdens werkzaamheden werden onder halverwege de nog bestaande 
oprijlaan zware heipalen gevonden die in verband gebracht worden met een 
toegangsweg en brug over de slotgracht. Ook aan de zuidzijde van de hoeve 
zijn dergelijke palen ook waargenomen. 
Er bestaan verschillende meningen over hoe het kasteel “Huys tot 
Beeghden” heeft uitgezien zoals ook uit het bureauonderzoek van Synthegra 
blijkt (figuur 3.4).28 Daarbij is het vooral opmerkelijk dat het hoofdgebouw, 
dat toegeschreven wordt aan het oude kasteel, in 1870 is verdwenen en de 
hoeve een geheel andere vormt kent dan in 1813 en tegenwoordig.

4 Methodisch kader

4.1 Inleiding

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

4.2 Vooronderzoek

De karterende fase voor het plangebied is uitgevoerd in 2004 door 
Synthegra.29 Naast een bureauonderzoek heeft een booronderzoek 
plaatsgevonden. Voor een zo groot mogelijke dekking van het terrein 
werden in een driehoeksgrid 46 boringen met een edelmanboor (Ø 15 cm) 
gezet, waarbij het opgeboorde residu over een zeef met een maaswijdte 
van 4 mm werd gezeefd (figuur 4.1). De resultaten spreken van een diverse 
bodemopbouw, waarbij in het algemeen gezegd kan worden dat op de 

28 Vanderbeken et al. 2004.
29 Vanderbeken et al. 2004

Figuur 3.4 
Huis Beegden op kadasterkaarten uit 1813
(links), historische provincieatlas van Limburg
1837-1844 (midden) en gemeenteatlas van
Kuypers 1865-1870 (rechts)
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lagere delen de bodem het slechtst geconserveerd was (voornamelijk AC- 
en verstoorde profielen). Op de hogere delen was de conservering volgens 
Synthegra beter; hier zijn restanten van een B-horizont en soms een oude 
bouwvoor aangetroffen. In een aantal boringen vlak ten noorden en oosten 
van de 18e-eeuwse hoeve is venig materiaal aangetroffen dat geïnterpreteerd 
is als een beekvulling.
De opgeboorde archeologische indicatoren bestaan voornamelijk uit 
houtskool (boring 6, 11, 18 en 24), vuursteen (boring 11 en 31), prehistorisch 
aardewerk (boring 39), Romeins aardewerk (boring 29), middeleeuws 
aardewerk (boring 23 en 41), bouwpuin (boring 19 en 49) en een rolkei met 
polijstsporen (boring 30). Deze indicatoren bevinden zich voornamelijk 
in het hoge noordelijke deel van het plangebied en in het lager gelegen 
zuidwestelijke en zuidelijke deel van het plangebied.
Op basis van de gegevens van het bureau- en booronderzoek werd verder 
onderzoek in de vorm van een verdichting van het boorgrid ter hoogte van 
de archeologische indicatoren noodzakelijk geacht. 

Figuur 4.1 
Detailkaart met de locaties van de boorpunten
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Op basis daarvan zou vervolgens in een later stadium proefsleuvenonder-
zoek plaats kunnen vinden. In samenspraak met het bevoegd gezag is in de 
praktijk echter direct gekozen voor een proefsleuvenonderzoek.

4.3 Vraagstellingen

Voorafgaande aan het IVO van het plangebied zijn op basis van de gegevens 
van het bureau- en booronderzoek van Synthegra de volgende onderzoeks-
vragen geformuleerd:30

Wat is de bodemkundige opbouw van het gebied?
Zijn er archeologische resten, sporen of intacte vondstlagen aanwezig 
in het plangebied? Zo ja, dan dienen volgende vragen beantwoord te 
worden.
1. Van welk complextype is er sprake?
2.Wat is de aard en datering van de aangetroffen waarden. Zijn er 
aanwijzingen voor verschillende bewoningslagen?
3. Wat is de omvang en de ligging van de vindplaats?
4.Op welk niveau zijn de archeologische grondsporen leesbaar?
5. Wat is de gaafheid en de conservering van de archeologische waarden?
6.Wat is de verhouding van de vindplaats tot het omringende landschap?
7.Zijn er aanwijzingen voor landgebruik in de zin van percelering, 
akkers, grondstofwinning, wegen, vennen, etc.?
8.Is er sprake van een behoudenswaardige vindplaats?

Specifieke vragen m.b.t. het plangebied

Bevestigt het voortgezet onderzoek de aanwezigheid van prehistorische, 
Romeinse en middeleeuwse (meer bepaald van het 15e eeuwse kasteel of 
andere oudere bebouwing) resten
Zo ja, waaruit bestaan deze resten?
Zo ja, wat is hun relatie tot de in het vooronderzoek gedane 
vaststellingen?

Op basis van het onderzoek wordt een KNA conform waardeoordeel 
gevormd over de aangetroffen archeologische resten. Op basis van deze 
waardering is een aanbeveling gedaan met betrekking tot vervolgstappen 
op het terrein. Het besluit tot vervolgstappen wordt door het bevoegd gezag 
genomen.  

4.4 Methodiek

Bij de aanleg van de proefsleuven is de bouwvoor machinaal verwijderd 
(figuur 4.2). Hierna zijn de sleuven (met eventuele lagen onder de 
bouwvoor) machinaal maar schavenderwijs tot op het sporenniveau verdiept. 
De sporen zijn, na handmatig schaven van het vlak, op een vlaktekening 
getekend op schaal 1:50. 
Sporen laten zich over het algemeen herkennen als verkleuringen in 
de natuurlijke ondergrond. Het zijn de restanten van ingegraven palen, 
gegraven kuilen en greppels, haardplaatsen etc. In de sleuven zijn naast 
de sporen het vondstmateriaal en het bodemprofiel gedocumenteerd. 
Vondsten zijn, waar mogelijk, per spoor verzameld. Vondstmateriaal zonder 

30 Van der Kuijl en Hensen 2005.
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sporencontext is in vakken van maximaal 5 x 5 m verzameld. Bij de aanleg 
is het vlak onderzocht met een metaaldetector. In de proefsleuven zijn 
slechts in een aantal gevallen sporen gecoupeerd of uitgegraven om het 
karakter te kunnen vaststellen of om daterend materiaal te verzamelen. De 
reden hiervoor is dat in de smalle proefsleuven nog weinig inzicht bestaat 
in de toewijzing van sporen aan structuren. Om de verspreiding specifieker 
te karteren en te waarderen kunnen vervolgens extra sleuven worden 
aangelegd of op strategische plaatsen sleuven worden verbreed om de aard 
en begrenzing van sporen(clusters) en eventueel aanwezige structuren te 
bepalen. De coupes van de sporen zijn getekend op een schaal van 1:10 
of, bij grote sporen, schaal 1:20. Sporen en structuren zijn vervolgens 
gefotografeerd met een digitale camera. Met een Infrarood Theodoliet (IRT) 
zijn alle putwanden, meetbuizen, vlakhoogtes en profielen ingemeten in het 
landelijke coördinatenstelsel
Om de geologische karakteristieken van het onderzoeksgebied vast te 
kunnen leggen, zijn er om de 20 m afstand profieltekeningen gemaakt. 
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Deze doorgaans een meter brede kolommen worden getekend op een schaal 
van 1:20 en gefotografeerd. In de putten 1 en 3 zijn enkele brede en diepe 
profielen gegraven om meer gedetailleerde informatie te vergaren over de 
geomorfologie en bodemopbouw in het onderzoeksgebied.

4.5  Onderzoeksstrategie 

Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in 
de verspreiding van de archeologische waarden in een gebied zonder dat 
daarbij direct grote vlakken worden uitgegraven (figuur 4.3). Een belangrijk 
kenmerk is dat bij deze vorm van onderzoek het bodemarchief wel wordt 
beroerd, maar niet wordt opgegraven. Het kan daarom in zekere zin ook 
worden beschouwd als een zo min mogelijk destructief onderzoek. Slechts 
een selectie van de sporen wordt via couperen nader onderzocht om 
uitspraken te kunnen doen over conservering en datering van de vindplaats. 
Om het ruim 4,3 ha grote terrein (met afmetingen van maximaal 250 x 250 
m) te onderzoeken, waren in het Programma van Eisen (PvE) 10 sleuven 
van 5 m breed voorgeschreven.31 Archol heeft voorafgaand aan het veldwerk 
een alternatief puttenplan opgesteld en voorgelegd aan het bevoegd gezag. 
Het alternatieve puttenplan gaat uit van vijf kruislings geplaatste sleuven 
van 3 m breed. De plaatsing van deze sleuven komt grotendeels overheen 
met het voorgeschreven puttenplan. Het nieuwe plan heeft enkele voordelen 
ten opzichte het bestaande plan. 

31 Van der Kuijl en Hensen 2005.

Figuur 4.3 
Aanleg van een archeologisch vlak
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Het hier beschreven plan van Archol gaat namelijk uit van een totale 
oppervlakte van 3400 m2 in tegenstelling tot de 3075 m2  van het PvE. De 
meerwaarde van de hier voorgestelde sleuven ligt in het grotere percentage 
van het plangebied dat onderzocht wordt: 6,4% i.p.v. 5,8%. Daarnaast 
geven de grotere verspreiding en lengte van de sleuven een beter inzicht 
in de bodemopbouw van het terrein. De beperking van de breedte van de 
sleuven wordt gecompenseerd door de extra aangelegde meters (figuur 4.2). 
In overeenstemming met het bevoegd gezag is het alternatieve puttenplan 
goedgekeurd en uitgevoerd.

5 Resultaten van het archeologisch onderzoek

5.1 Inleiding

Het terrein is op basis van het bureau- en booronderzoek van Synthegra32 in 
2004 ingedeeld in zones met een lage, middelhoge en hoge archeologische 
verwachting. Tijdens het veldwerk van het vervolgonderzoek zijn conform 
de richtlijnen van het PvE33 gedurende zeven dagen van 28-06 t/m 06-
07-2005 12 proefsleuven (3040 m2) in het plangebied aangelegd. In 
totaal beslaat het plangebied ca. 4,5 ha. In overleg met het bevoegd gezag 
(provincie Limburg, contactpersoon mevr. J. Hoevenberg) is de geplande 
ligging van de proefsleuven vooraf zodanig gewijzigd, dat een meer 
optimale dekking van het terrein mogelijk was (figuur 5.1).
In dit hoofdstuk zullen eerst de resultaten van het proefsleuvenonderzoek 
worden besproken, waarbij de aangetroffen sporen centraal zullen staan. 
Daarna volgt een analyse van het vondstmateriaal.

5.2 Sporen

Tijdens de aanleg van de proefsleuven bleek dat er aanzienlijk meer 
verschillen waren in bodemdegradatie dan vooraf op basis van 
het booronderzoek van Synthegra kon worden aangenomen. Het 
noordoostelijke gedeelte van het plangebied blijkt in grote mate verploegd; 
op slechts enkele plekken is nog sprake van restanten van een B-horizont 
in het bodemprofiel. Ook het middengebied is aanzienlijk verstoord 
door recente afgravingen. De zuidelijke en westelijke gedeelten van het 
terrein blijken wel goed geconserveerd te zijn. In het noordwesten van het 
plangebied bevindt zich een dekzandrug die grotendeels “onthoofd” is door 
landbouwactiviteiten (waaronder graanbouw en aspergeteelt). Het terrein 
is hier geëgaliseerd door herhaaldelijk ploegen. Hoewel er sprake is van 
onthoofding, blijft er tot op de dag van vandaag een duidelijk waarneembaar 
hoogteverschil bestaan; de dekzandrug is dus hoger geweest (ca. 50 cm). 
Naar het zuiden toe gaat het terrein over in een lagere, nattere zone.
De vlakdiepte (ten opzichte het maaiveld) varieert van 40 cm in het 
noordoosten tot wel 120 cm in het westen. Dit laatste niveau was veel dieper 
dan vooraf werd verwacht (40-60 cm). Het hieruit voortvloeiende verzet van 
extra kubieke meters grond en de nog bestaande obstakels op het terrein 
(in het zuiden bebouwd, bossage, een hoogdruk gasleiding in het westen, 
hekwerken en paardenweiden) vormden enige belemmeringen tijdens het 
onderzoek.

32 Vanderbeken et al. 2004.
33 Van der Kuijl en Hensen 2005.
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De in het PvE geëiste sleuven zijn echter alle zodanig aangelegd dat, 
ondanks deze beperkingen, toch een goed beeld van de archeologische 
waarden van het terrein is verkregen. Tevens vormde het sleuvenonderzoek 
een goede controle van de boringen.
Voor het hele plangebied kan gesteld worden dat de aangetroffen sporen 
voornamelijk uit de (late) middeleeuwen afkomstig zijn (figuur 5.1). Het 
betreffen hier voornamelijk greppels/grachten en muurresten. Paalsporen 
zijn slechts sporadisch aangetroffen. Deze stammen vermoedelijk uit een 
oudere periode en clusteren zich voornamelijk in het noorden van het 
plangebied (zie paragraaf 5.2.7, put 7). 
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Een kleine selectie sporen is gecoupeerd om inzicht te krijgen in de verticale 
opbouw en functie van sporen en structuren. De gecoupeerde paalsporen 
zijn ongeveer 10-12 cm diep. 

5.2.1 Put 1

Put 1 (211 x 3 m) is aangelegd in een (al geruime tijd) braakliggende akker 
in het noorden van het plangebied. Het oostelijke gedeelte van de sleuf 
bleek verstoord te zijn door recente landbouwactiviteiten zoals aspergebouw. 
Van het oorspronkelijk bodemprofiel resteerde nagenoeg alleen de C-
horizont nog. In het profiel waren nog sporen van een oud esdek van 
enkele centimeters dik zichtbaar. De verstoring kenmerkte zich ook door 
ploegsporen en uitgravingsbakken in het vlak.
Ongeveer halverwege de proefsleuf daalt het vlak naar een natuurlijke laagte 
toe. In deze lagere, nattere zone tekende zich in het vlak een beekvulling af. 
Bij het afgraven van de vulling bleek dat de bodem zich op ongeveer 135 cm 
onder het huidige maaiveld bevond (figuur 5.2). 

Spoor 10W O

bouvoor

esdek

oude esdek

overgangszone

vegetatiehorizont beekuitspoelinghorizont beek
inspoelinghorizont beek

E-horizont

C-horizont

B-horizont

Figuur 5.2 
Beekvulling in profiel (spoor 10)
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De geul is ongeveer 25 m breed. Bovenin de oeverafzettingen van deze 
geul/beek zijn nog enkele sporen uit, vermoedelijk, de middeleeuwen 
bewaard. Het zijn vijf paalsporen die mogelijk deel uitmaken van een 
rechthoekige structuur en enkele karrensporen. In het vlak waren naast 
de zeer waarschijnlijk natuurlijke vulling twee 1-1,5 m brede greppels te 
herkennen. Gezien de relatief scherpe begrenzing van deze sporen lijkt 
een datering in de late middeleeuwen of later voor de hand te liggen. De 
greppels oversnijden de geul/beek. Deze laatste moet toen dus al verland 
zijn geweest. De noord-zuid gerichte greppels dienden vermoedelijk als 
ontwaterings-, irrigatie-, of perceleringsgreppels
In dit westelijke gedeelte van de proefsleuf is het bodemprofiel aanzienlijk 
beter bewaard gebleven. Een B-horizont kon duidelijk worden waargenomen 
evenals de overgang naar de C-horizont. De laatste (westelijke) 10 m van de 
sleuf bleek daarentegen geheel verstoord te zijn. Daarom is besloten om de 
sleuf niet tot aan de westelijke grens van het plangebied door te trekken. Dit 
werd sowieso al bemoeilijkt door de ligging van een hogedrukgasleiding in 
deze zone.

5.2.2 Put 2

In put 2 (53 x 3 m), die haaks op put 1 is aangelegd, zijn enkel recente 
verstoringen en een verder archeologisch gezien leeg vlak aangetroffen. 
Aangezien het vlak onder de bouwvoor direct in de C-horizont moest 
worden aangelegd, is er sprake van bovenmatige verstoring van het 
bodemprofiel.

5.2.3 Put 3

Put 3 (95 x 3 m) ligt in het verlengde van put 2. Het plangebied helt hier 
naar zuiden. Net als in put 2 is een groot gedeelte (ongeveer 60 m) van de 
sleuf in het noorden recentelijk verstoord. In het lager gelegen, zuidelijke 
deel zijn de resten zichtbaar van een middeleeuwse gracht (figuur 5.3). 
Deze gracht is minimaal 15 m breed. Gezien het hoge grondwaterpeil ter 
plekke was de exacte diepte van de gracht niet te bepalen. Op basis van 
waarnemingen in het veld is een minimale diepte van 80 cm geconstateerd. 
Aan de noordelijke zijde van de gracht zijn verschillende planken/stronken 
aangetroffen die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met een 
beschoeiing.
Opvallend is dat ca. 10 m ten noorden van de gracht een grote, 
waarschijnlijk oude, verstoring is aangetroffen. Wellicht kan deze verstoring 
gekoppeld worden aan het afgraven van de ringwal van het oude kasteel 
die deze heeft omringd (zie paragraaf 3.2). De gracht is uiteindelijk geheel 
verland en opgevuld met een humeuze laag. Getuige de vorming van vele 
vennetjes in de omgeving is deze plek ook daarna nat gebleven, resulterend 
in een permanent moerasachtige zone.

5.2.4 Put 4

Ook in put 4 (69 x 3 m) bleek grotendeels sprake van verstoring. In het vlak 
was een groot aantal west-oost gerichte afgravings- en perceleringsgreppels 
te zien. In de zuidelijke 10 m van de put zijn twee uitbraaksleuven herkend 
van een stenen structuur uit de Nieuwe tijd. In een uitbreiding is één van 
deze uitbraaksleuven gedeeltelijk gevolgd. 
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De sleuf bleek deel uit te maken van een groot rechthoekig (minimaal 2 x 
3,3 m) spoor met puin uit de 18e eeuw en later. Mogelijk vormen al deze 
sporen in het zuiden van put 4 de resten van een recent gesloopte aanbouw 
van de huidige hoeve.

5.2.5 Put 5

Put 5 (122 x 3 m) ligt in het westen van het plangebied, haaks op put 1. 
Zoals bleek uit put 1, is plangebied hier lager gelegen en redelijk goed 
geconserveerd. Naar het zuiden toe, loopt het terrein weer op en is alleen 
een A-C profiel zichtbaar (zie figuur 2.3). Ook in deze proefsleuf was de 
voornoemde geul of beek uit put 1 zichtbaar. Opvallend was dat de geul/
beek oversneden werd door karrensporen. Hij moet dus op een gegeven 
moment dichtgeslibd zijn (van menselijke demping lijkt geen sprake), 
waarna een karrenweg over dit gedeelte van het terrein is aangelegd. De 
karrensporen hebben een noordwest-zuidoost oriëntering en lopen dus 
van en naar de plaats van het Huis te Beegden. Op het minuutplan van 
de kadasterkaart van 1813 (www.woonomgeving.nl) is bij uitvergroting 
te zien dat er een pad langs de oostkant van de hoeve loopt richting het 
noordwesten. De karrensporen sluiten op dit pad aan.

5.2.6 Put 6

In put 6 (37 x 3 m), die haaks op sleuf 5 is aangelegd, is het natuurlijke 
bodemprofiel grotendeels verstoord net als bij het zuidelijke gedeelte van 
put 5. Wel was nog een laatste restant van de geul/beek te herkennen, waar 
zijn loop goed is weer te geven (figuur 2.3). Duidelijk zichtbaar is dat deze 
geul/beek langs een natuurlijke dekzandrug loopt op de overgang van hoog 
naar laag (zie figuur 2.2).

5.2.7 Put 7

De enige put die vermoedelijk prehistorische bewoningssporen heeft 
opgeleverd is put 7 (60 x 3 m). Het vlak is hier direct onder de bouwvoor in 
de top van de C-horizont aangelegd. Dit wijst op een slechte conservering 
van de oorspronkelijke bodemopbouw. Toch zijn in het vlak enkele sporen 
met een lichtgrijze vulling aangetroffen. Ter plekke van de sporen is een 
uitbreiding van de put (12 x 10 m) gegraven om meer inzicht te krijgen 
in de context van deze sporen. Deze uitbreiding heeft echter geen nieuwe 
sporen opgeleverd.
De sporen in put 7 vormen een zespalige structuur, vermoedelijk een die 
gediend heeft als spieker voor de opslag van graan of hooi (figuur 5.4). De 
sporen bleken slechts nog tot 10-12 cm diepte onder het vlak te reiken. 
Opmerkelijk is dat juist in de nabijheid van deze structuur meerdere vuur-
steenfragmenten zijn gevonden (zie paragraaf 5.3.2).

5.2.8 Put 8

Put 8 (145 x 3 m) doorsnijdt het midden van het plangebied. De put bleek 
voor het grootste deel verstoord te zijn, getuige de afgravingsgreppels en 
grote recente verstoringen. Ook hier is sprake van een A-C profiel die wijst 
op een aanzienlijke onthoofding van de oorspronkelijke bodem. In de 
nabijheid van put 3 kon een enigszins nattere zone opgemerkt worden die 
wat vulling betreft leek op de gracht van deze laatste put. Of het hier nu 
een vervolg van de gracht betreft of slechts een natuurlijke depressie valt 
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moeilijk aan te tonen. Gezien de vermoedelijke ligging van de gracht lijkt 
het echter niet aannemelijk dat we hier met hetzelfde fenomeen te maken 
hebben.

5.2.9 Put 9

Put 9 (101 x 3 m) bevindt in het zuidwestelijk gedeelte van het plangebied  
Op enkele recente greppels na, zijn in deze put geen significante sporen 
aangetroffen. Uit de profielen bleek dat ook hier sprake is van een 
verstoorde bodem met een A-C profiel.

5.2.10 Put 10

Put 10 (21,5 x 4 m) is in het zuidelijke gedeelte van het plangebied 
aangelegd waar vermoedelijk het oorspronkelijke “Huis te Beegden” heeft 
gestaan. Bij aanleg van het vlak kwam direct ten westen van de bestaande 
bouw (woning) veel bouwpuin tevoorschijn in een enigszins humeuze, 
vuile vulling. Bij verdere verdieping werden de restanten blootgelegd 
van een muurwerk en een daarop aansluitende oost-west georiënteerde 
uitbraaksleuf. Het muurwerk bestond uit vierkante mergelblokken met een 
maximale breedte van 50 cm. Aan de zuidzijde van de put waren met bot en 
aardewerk opgevulde ronde (kuil)sporen zichtbaar (figuur 5.5).
Vermoedelijk hebben we hier te maken met de originele resten van het 
“Huis te Beegden”. De hoge grondwaterstand, als gevolg van de huidige 
gracht/vijver ten westen van de sleuf maakten aanvullend onderzoek 
(verdiepen en couperen) onmogelijk. De nog bestaande delen van 
deze gracht ten noorden en ten westen van de huidige hoeve worden 
verondersteld restanten te zijn van de oorspronkelijke slotgracht. Deze doet 
nu dienst als vijver. Het merendeel van die slotgracht is gedempt.
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Spieker op de dekzandrug
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Legenda
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5.2.11 Put 11

Haaks op put 10 is put 11 (35 x 3 m) aangelegd. Naast voornamelijk recente 
verstoringen zijn drie parallelle greppelvormige sporen waargenomen in het 
vlak. De noordelijke en zuidelijke sporen zijn beide 4,5 m breed, terwijl de 
middelste ruim 6 m breed is. Mogelijk vertegenwoordigen de sporen drie 
parallelle, afzonderlijke greppels. Het ligt echter meer voor de hand dat de 
middelste en zuidelijke greppel (en de daartussen liggende strook) tot één 
en dezelfde structuur (met een gezamenlijke breedte van 15 m) behoren: 
de slotgracht die ook in put 3 is aangetroffen. De noordelijke greppel is 
vermoedelijk een smalle binnengracht.

5.2.12 Put 12

De laatst aangelegde put (26 x 3 m) is haaks ten westen van put 9 
aangelegd. Ook hier was sprake van een onthoofde bodem met A-C 
profiel, waarbij enkele greppels in het vlak zichtbaar waren. Gezien de 
relatief scherpe begrenzing van deze sporen lijkt een datering in de late 
middeleeuwen of later voor de hand te liggen. Het meest westelijke gedeelte 
van de put bleek geheel verstoord te zijn.

5.3 Vondstmateriaal

Ondanks de beperkte omvang van het proefsleuvenonderzoek en het 
selectief couperen van sporen, zijn er toch 243 vondsten verzameld met een 
totaalgewicht van 6154,7 gram (tabel 5.1 ). De vondsten zijn in te delen in de 
volgende vondstcategorieën:

Vondstcategorie Aantal Gewicht in g

Aardewerk totaal 181 3804,1

Aardewerk Romeins 3 62,0

Aardewerk late middeleeuwen 109 2583,4

Aardewerk late middeleeuwen A 7 175,7

Aardewerk late middeleeuwen B 8 152,5

Aardewerk nieuwe tijd 44 806,2

Aardewerk onbepaald 10 24,3

Bouwmateriaal totaal 23 1541,3

Baksteen 7 424,5

Dakpan 13 855,0

Glas 1 50,4

Tegel 2 211,4

Metaal totaal 6 117,3

Metaalslak 4 71,3

Onbepaald 2 36,0

Diversen 33 692,0

Natuursteen 18 189,5

Vuursteen 14 424,1

Verbrande klei 1 78,4

5.3.1 Aardewerk34

Het aardewerk bestaat hoofdzakelijk uit laatmiddeleeuws materiaal (11e-
14e eeuw) met een vroege component uit de Romeinse tijd en een latere 
component uit de Nieuwe tijd A (16e-17e eeuw).

34 Aardewerkonderzoek uitgevoerd door drs.T. Goossens en drs. A. Kaneda

Tabel 5.1 
Vondstentabel ingedeeld naar archeologische
periode met absolute aantallen en gewicht in
grammen
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Romeinse tijd

In totaal zijn er drie stuks Romeins aardewerk gevonden (tabel 5.1). Het 
betreft hier onversierde scherven uit een verstoorde context. Ze zijn 
voornamelijk afkomstig uit het oostelijke gedeelte van put 1. Een derde 
scherf is afkomstig uit de gracht van put 3. Hoewel de scherf als Romeins is 
gekenmerkt, lijkt een vroegmiddeleeuwse datering niet uitgesloten. 

Late middeleeuwen

Veruit het meeste aardewerk (n=124) kent een laatmiddeleeuwse datering 
(11e-14e eeuw). Er bestaat geen significant verschil tussen het aantal 
aardewerk van Laat A (n=7) en Laat B (n=8). Het aardewerk bestaat uit: 
Andenne, Elmpt, Pingsdorf, Protosteengoed, Zuidlimburgs aardewerk, 
kogelpotten en protosteengoed.
Het materiaal is verspreid over het plangebied in een aantal concentraties 
(figuur 5.6). Een eerste concentratie bestaat uit fragmenten die opgenomen 
zijn in de bouwvoor ter hoogte van het oostelijke gedeelte van put 1. Een 
tweede concentratie bevindt zich in put 5 ter hoogte van de geul/beek die 
daar is doorsneden. Opvallend is dat vooral het Laat B-aardewerk hiervan 
afkomstig is. Ter hoogte van de gracht in put 3 is een derde concentratie, 
waar het meeste materiaal (n=70) is verzameld. Het gaat hierbij vooral om 
de grotere fragmenten uit het assemblage aardewerk. De laatste concentratie 
bevindt zich in de putten 10 en 11 waar de muurrestanten van het kasteel 
zijn aangetroffen.

Nieuwe tijd

Een kwart (n=44) van het geborgen materiaal is gedateerd in de Nieuwe tijd 
(16e-17e eeuw). Dit aardewerk concentreert zich voornamelijk bij de gracht in 
put 3 en bij de muurrestanten van put 10. Het gaat hierbij om voornamelijk 
om roodbakkend, geglazuurd, witbakkend aardewerk en steengoed. Het 
jongste aardewerk (18e eeuw en later) is in het veld waargenomen in het 
zuiden van put 8, in een recent gesloopt bouwwerk.

5.3.2 Vuursteen 35

In het PvE was naar aanleiding van het booronderzoek door Synthegra een 
verwachting uitgesproken voor mogelijke vuursteenvindplaatsen voornamelijk 
in het noordelijk deel van het plangebied. Tijdens de vlakaanleg van de 
putten zijn enkele fragmenten aangetroffen maar niet in die mate dat van 
een concentratie gesproken kan worden. In totaal zijn 14 stuks vuursteen 
gevonden.36 Het gebruikte vuursteenspectrum toont een dominantie 
van lokaal voorhanden grondstoffen: terrasvuursteen (dat vooral uit 
Rijckholtachtige vuursteen bestaat). Al deze steensoorten kunnen verkregen 
worden uit de oude Maasgrinden. Het gaat hierbij om enkele klingetjes, kern-
vernieuwingsstukken en een restkern. Het gehele assemblage kan volgens dr 
L. Verhart in het mesolithicum geplaatst worden. Het vuursteen is gevonden 
ter hoogte van de kruising van putten 1 en 7. Deze locatie bevindt zich op 
een zandrug die gelegen is naast een laagte (zie hoofdstuk 4). Vergelijkbare 
locaties zijn de laatste jaren in de Belgische Kempen intensief onderzocht en 
blijken bijzonder vaak gebruikt te zijn gedurende het mesolithicum.37

35 Vuursteenanalyse uitgevoerd door dr L.Verhart
36 Het merendeel van het vuursteen werd op het eind van het onderzoek na enkele stortbuien

op de storthopen van put 7 gevonden.
37 Van Gils en De Bie 2001; 2002; 2003a+b. Met name recent onderzoek in Belgisch Brabant
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vormt een goede parallel.

Figuur 5.6 
Verspreiding laatmiddeleeuws aardewerk
in vakken (onder) en sporen (boven)
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5.3.3 Metaal 

Hoewel de aanleg van de putten met een metaaldetector is begeleid, zijn maar 
weinig metaalvondsten gedaan. Het gaat hierbij om enkele slakken en een 
fragment van vermoedelijk een speer- of lanspunt (vondstnummer 26). De 
vermoedelijke middeleeuwse speer- of lanspunt gezien de vondstlocatie nabij 
de gracht in put 3 is kegelvormig met een holle conische basis van 7,2 cm 
lang. De punt is 2,24 cm breed en de basis 3,37 cm breed.

5.4 Datering

Het onderzoek van het plangebied heeft drie belangrijke fenomenen 
opgeleverd: de hoeve (met kasteelvoorganger) in het zuiden, de beek in het 
westen en de vermoedelijke spieker in het noorden. De datering van deze 
fenomenen is lastig.
De datering van de aangetroffen vondsten, sporen en structuren binnen 
het plangebied is voornamelijk gebaseerd op de analyse van hoofdzakelijk 
laamiddeleeuwse aardewerk (11e-14e eeuw) en aardewerk uit de nieuwe tijd 
(16e-17e eeuw). Daarbij spelen natuurlijk ook de historische bronnen een 
rol die het kasteel “Huis tot Beegden” op deze locatie doen vermoeden. Het 
kasteel zou van ongeveer 1400 tot in ieder geval het einde van de 18e eeuw 
hebben bestaan, waarna een hoeve is gebouwd in 1783.38

Opmerkelijk is de vermelding van de laatste leenvergadering in 1794 in het 
‘kasteel’ van Beegden, terwijl 11 jaar eerder al de boerenhoeve gebouwd moest 
zijn. Dit wijst er naar onze mening op dat het kasteel ten dele is verbouwd of 
herbouwd, waarbij oudere elementen zijn opgenomen in de “nieuwe”hoeve. 
Dit zou namelijk verklaren waarom de benaming hetzelfde is gebleven. Het 
pleit er ook voor om te veronderstellen dat de hoeve op ongeveer dezelfde 
plaats moet zijn gebouwd. Gezien het voorkomen van veel vondstmateriaal 
van vóór 1400 (vermoedelijke bouw kasteel) in de directe nabijheid van de 
hoeve, is het mogelijk dat een oudere fase van bewoning of landgebruik 
aanwezig is. Een dergelijk ontwikkeling is bekend van kasteel Nederhoven dat 
eerst als landgoed (waarschijnlijk een versterkte hoeve geweest) bekend staat 
en pas later (1618) als versterkt buitenverblijf dienst doet.39

De datering van de fossiele geul/beek in het westen levert enige problemen 
op. Hoewel enige mesolithische vuursteenfragmenten in de buurt van de beek 
zijn gevonden, is niet duidelijk of deze toen al als zodanig bestond. De laat-
middeleeuwse vondsten wijzen er wel op dat de beek in de late middeleeuwen 
is dichtgeslibd. Hierna is er een karrenpad overheen aangelegd. De beek 
dateert dus op zijn minst uit de middeleeuwen, maar kan zelfs al gevormd 
zijn in een pre-, proto- of vroeghistorische periode.
De sporen van de zespalige structuur (spieker) in het noorden van het 
plangebied hebben geen vondsten opgeleverd. In de directe nabijheid is ook 
geen scherfmateriaal gevonden. In de buurt zijn slechts enkele verspreide 
vuursteenfragmenten aangetroffen. Een relatie tussen de vermoedelijke 
spieker en mesolithisch vuursteen is echter niet aannemelijk. Spiekers (voor 
graan- of hooiopslag) kwamen namelijk nog niet voor in het bestaan van de 
jagers en verzamelaars uit het mesolithicum. 
We beschikken wel over een indirect datering van de spieker. De (lichte) 
vulling van de spiekersporen verschilt van de (donkere) vulling van middel-

38 Op 19 oktober 1794 vindt de laatste leenvergadering plaats aangezien de Fransen in 1794
een eind maakten aan alle Heerlijke rechten.

39 Mintjens 1975.
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eeuwse sporen. Een datering in de middeleeuwen lijkt dan ook uitgesloten; 
een oudere lijkt meer voor de hand te liggen. Gezien de Romeinse waar-
nemingen in de buurt van en binnen het plangebied kan deze structuur 
mogelijk tot de Romeinse tijd gerekend worden.

5.5 Conclusie

Het inventariserend veldonderzoek leverde enkele verrassende resultaten 
op. Het voorkomen van een zespalige structuur en een fossiele beek lag niet 
geheel in de lijn der verwachting. Gezien de Romeinse activiteiten in de 
directe nabijheid van het plangebied werd een grotere Romeinse component 
verwacht. Hoewel de zespalige structuur vermoedelijk Romeins is, zal deze 
vermoedelijk geen deel uitmaken van een intensieve Romeinse bewoning 
zoals de kern van een nederzetting met huizen. De ‘lege ruimte’ rondom 
de structuur doet eerder vermoeden dat de structuur beter in verband is te 
brengen met agrarische activiteiten in de buurt.
De middeleeuwse component in het plangebied is het meest aansprekend. 
Hoewel op basis van het vooronderzoek al de aanwezigheid  van het 
voormalige kasteel “Huys tot Beeghden” aannemelijk was gemaakt, zijn 
pas tijdens het proefsleuvenonderzoek daadwerkelijk de restanten van 
middeleeuws muurwerk gevonden en delen van de slotgracht aangesneden. 

Op basis van alle waarnemingen omtrent het kasteel is in figuur 5.7 een 
reconstructie gemaakt van de ligging van het kasteel met omringende gracht 
en ringwal en het gebied daaromheen.
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6 Synthese, waardering en aanbevelingen

6.1 Synthese

Het onderzoek in het plangebied Beegden-Krijtenberg waar het voormalige 
kasteel “Huys tot Beegden” heeft gestaan (thans de hoeve “Huis Beegden”) 
heeft meer inzichten opgeleverd in de (pre) historische bewoning van het 
gebied.
In het mesolithicum zijn er enige activiteiten te bespeuren die vermoedelijk 
te maken hebben met jagers en verzamelaars in de omgeving. In de 
omgeving van Beegden zijn vaker vuurstenen artefacten aangetroffen, maar 
nooit is daadwerkelijk een kampplaats uit het mesolithicum aangetroffen 
zoals we die wel kennen aan de overkant van de Maas bij Linne en Sint 
Odiliënberg.40

Het is geenszins bewezen, maar wel aannemelijk dat de fossiele beek die is 
aangetroffen destijds het proefsleuvenonderzoek toen al in het landschap 
aanwezig was. De hoge dekzandrug in combinatie met een lager, natter, 
gelegen terrein zou in dat geval aantrekkelijk zijn voor jacht en voedselver-
zamelen.
De dekzandrug die in het noordelijke gedeelte van het terrein heeft gelegen 
zal groter en enigszins hoger zijn geweest dan nu nog resteert. De vele 
afgravingen in het centrale deel hebben er voor gezorgd dat dit beeld nu 
vertekend wordt. 
In de metaaltijden zien we vooral ten noordwesten van het plangebied dat 
er meerdere activiteiten worden ontplooid voornamelijk in de bronstijd 
en de late ijzertijd. In de Romeinse tijd heeft dit ook zijn weergave in het 
plangebied. De Heerstraat Zuid waaraan het plangebied in het zuiden 
grenst, is vermoedelijk het tracé geweest van de Romeinse weg tussen 
Nijmegen en Tongeren. Tijdens het onderzoek zijn daarvan geen restanten 
gevonden. De zespalige structuur, vermoedelijk een spieker, op de kop van 
de dekzandrug kan een restant zijn uit de Romeinse tijd. Deze zou in relatie 
gebracht kunnen worden met Romeinse landbouwactiviteiten binnen het 
plangebied en de directe omgeving.
In de middeleeuwen zien we vanaf 1275 een groei in Beegden die zich 
in de 15e eeuw manifesteert binnen het plangebied met de bouw van het 
kasteel van Beegden door de familie Van Merwijck. Het landgoed behoort 
aanvankelijk tot de Graven van Loon en vervolgens tot de Graven van 
Horne. In 1568 wordt de leen ingetrokken en komt Beegden onder het 
Bisdom van Luik te vallen. In de 17e en 18e eeuw worden nog leenvergade-
ringen in het kasteel van Beegden gehouden. 
In de late middeleeuwen is het gebied waarschijnlijk drassiger geworden. 
Hoewel de beek inmiddels is verland, zijn er diverse vennetjes in de naaste 
omgeving (voornamelijk ten westen van het kasteel) te vinden zoals het 
Langeven, Huiskensven en Hereven. 
Het kasteel zal niet bijzonder groot zijn geweest als de locatie van de 
grachten goed is weergegeven (figuur 5.7). De maximale grootte zal 
ongeveer 35 x 75 meter zijn geweest. Indien men de grachten en ringwal 
daarbij optelt heeft een gebied van ongeveer 1,8 ha deel uit gemaakt van 
het kasteel. Hoewel muurrestanten van vermoedelijk de oudste fase van het 
kasteel zijn gevonden, liggen de meeste fundamenten vermoedelijk nog 
onder de nog bestaande bouw.

40 Wansleeben en Verhart 1990.
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Conclusie

Het plangebied kent vier verschillende vindplaatsen:
1. Een –verstoorde- mesolithische vindplaats die in het noordelijke deel van 

het plangebied is gelegen op en langs een dekzandrug.
2. Een complete zespalige spieker uit de ijzertijd/Romeinse tijd in het 

noordelijk deel van het plangebied, op de kop van de dekzandrug. 
Gezien de afwezigheid van nederzettingsafval en nederzettingssporen 
in de directe omgeving wordt deze structuur als een off site fenomeen 
beschouwd.

3. Langs de westelijke rand van de dekzandrug bevindt zich een fossiele 
geul/beek (ZW-NO). Deze is waarschijnlijk verland in de Late 
Middeleeuwen. Wanneer deze geul/beek is ontstaan en in hoeverre deze 
actief was, is echter onbekend.

4. In het zuidelijke gedeelte van het plangebied bevindt zich deels onder de 
bestaande hoeve de resten van fundering en gracht/wal van het Huis te 
Beegden (15e-18e eeuw, mogelijk nog ouder).

6.2 Waardering en aanbevelingen

6.2.1 Waardering vindplaats

De waardering van een vindplaats gebeurt aan de hand van verschillende 
parameters. Ze hebben niet alleen een archeologische (wetenschappelijke) 
waarde, maar ook een landschappelijke en cultuurhistorische waarde. De 
parameters zijn in onderstaande tabel weergegeven. Voor dit onderzoek zijn 
de meeste criteria van belang.

Waarden Criteria Score    
hoog middelmatig laag

Beleving Schoonheid  2
Herinnering 3    

Fysieke kwaliteit Gaafheid  2       tot 1
Conservering  2       tot 1  

  
Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3   tot 2   

Informatiewaarde 3   tot 2   
Ensemblewaarde 3   tot 2   
Representativiteit  2       tot 1  

    
Beleving

Bij beleving gaat het om zichtbare monumenten, waarbij de criteria 
schoonheid en herinnering gebruikt worden. De opgegraven resten zijn 
op zichzelf niet meer zichtbaar; ze lijken daardoor weinig bij te dragen aan 
de belevingswaarde. Een uitzondering geldt voor de vermoedelijke resten 
van het voormalige kasteel. De ondergrondse resten maken deel uit van de 
gehele hoeve als (bovengronds) zichtbaar monument. Bovendien kan men 
aanvoeren dat  het “Huis te Beegden” goed bekend is bij de plaatselijke 
bevolking (getuige de getoonde belangstelling tijdens de informatieavond, 
georganiseerd door de projectontwikkelaar). 

Tabel 6.1 
Waardering van de vindplaats Beegden-
Krijtenberg naar aanleiding van het  proef-
sleuvenonderzoek
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De oudere muurresten van het huis en van eventuele voorgangers zijn 
bovendien in de nieuwe inrichtingsplannen op te nemen. Ze kunnen 
daardoor een extra historische belevingswaarde geven aan de hoeve. 
Ze scoren dan ook middelmatig tot hoog in deze waardering. In het 
nieuwbouwplan van de projectontwikkelaar zal de oude hoeve inclusief 
stallen geheel gerestaureerd worden en verbouwd worden tot een appar-
tementencomplex. De stal en het kleinere dierenhok ten westen van de 
hoofdgebouwen zullen gesloopt worden, waarna ter plekke nog een nieuwe 
vleugel zal verrijzen. De hoeve zal hierbij zoals vanouds een U-vorm 
krijgen. Ook delen van de gracht zullen in de oorspronkelijke staat worden 
teruggebracht.
Het groene gebied rondom de hoeve blijft behouden terwijl daarom heen 
nieuwe woningen worden gerealiseerd.41

Fysieke kwaliteit

De gaafheid en conservering krijgen een lage tot middelmatige score, 
zowel voor de muurrestanten van de kasteelboerderij, het bijbehorende 
grachtenstelsel, als voor de overige grondsporen. Voor de kasteelboerderij 
wordt dit voornamelijk veroorzaakt door (recentelijke) graafactiviteiten en 
de overbouwing van de kasteelboerderij met een “nieuwe” hoeve (omstreeks 
1783). Hoewel het bodemprofiel nog deels intact is, hebben de bewoningsac-
tiviteiten van de “nieuwe” hoeve het beeld verstoord. Het is nog onduidelijk 
in welke mate het kippenhok ten westen van het hoofdgebouw van de hoeve 
ondergrondse resten heeft verstoord. Dit lijkt echter niet aannemelijk gezien 
de lichte constructie van het kippenhok.
Het plangebied kan ruwweg in vier gebieden opgedeeld worden wat de 
conservering betreft (figuur 6.1):
- In het noordwestelijk gedeelte is sprake van een slechte conservering, 

doordat grote delen van de kop van de dekzandrug geëgaliseerd zijn. 
De B-horizont is niet meer aanwezig; slechts een A-C profiel resteert. 
Sporen (van een vermoedelijke spieker) aangetroffen in dit deel van het 
plangebied zijn slechts 10-12 cm diep.

- Het westelijke gedeelte van het plangebied kenmerkt zich als een 
matig geconserveerd terrein. Bij egaliseerwerkzaamheden is de bodem 
vooral naar het zuiden aangetast. De hierbij afgeschoven grond bedekt 
nu vooral het noordwestelijke gedeelte van het plangebied (met beek), 
waardoor de bodemopbouw hier goed bewaard is gebleven. 

- Ook het middengedeelte is slecht geconserveerd. Grote zones zijn 
afgegraven en de oorspronkelijke bodem (waar nu nog slechts een A-C 
profiel van resteert) is recentelijk aangetast door (perceels)greppels en 
ontgravingen.

- Het zuidelijke gedeelte van het terrein is matig geconserveerd. De 
bestaande hoeve heeft tot verstoring geleid maar buiten het erf neemt de 
conservering toe. Doordat op een bepaald moment in het verleden vooral 
het zuidoosten van het terreindrassig werd (bijna moerasachtig), zijn 
hier onderdelen (natuurlijk of menselijk) van het grachtenstelsel afgedekt 
met humeus materiaal en daardoor beter geconserveerd.

41 Hierbij moeten we opmerken dat de geplande reconstructie van de kasteelboerderij
waarschijnlijk meer een reconstructie is van de laat 18e-eeuwse carréhoeve dan van het
oorspronkelijke huis te Beegden.
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Inhoudelijke kwaliteit

Binnen deze waarde staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, infor-
matiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. In het geval van dit 
onderzoek krijgen ze een middelmatige tot hoge waardering mee. De 
vermoedelijke kasteelresten onder de hoeve zijn zeldzaam en waardevol. Er 
is nog weinig bekend uit deze periode. In de regio is alleen een parallel te 
vinden in een ander landgoed, en later kasteel: kasteel Nederhoven. Andere 
kastelen in de nabijheid zoals dat van Horn en Aldenghoor (Buggenum) 
staan meer in aanzien (en zijn ook ouder maar kunnen niet gebruikt 
worden ter vergelijking). 
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Verstoringkaart - verstoring is donkergrijs gearceerd
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De vergelijking van beide kastelen in Beegden kan juist een waardevolle 
bijdrage leveren aan de kennis over deze periode en deze regio. 
Vooral de mogelijkheid om de kasteelresten ter hoogte van de hoeve 
aanvullend te onderzoeken door zowel een opgraving als een onderzoek van 
historische bronnen en kaarten maakt de vindplaats bijzonder. 
Gezien de nog weinig feitelijke kennis die is opgedaan, is het moeilijk om een 
waarde voor de representativiteit te geven. Het vermoeden is dat dergelijke 
kasteelboerderijen meer hebben voorgekomen (ook in deze regio) maar veel is 
daar niet over bekend. 
De vermoedelijke spieker in het noorden van het plangebied heeft in 
inhoudelijk opzicht een lage score. Sporen van een context in de vorm van 
omgevende huizen of bijgebouwen ontbreken.
Tenslotte verdient de beek en de flankerende oostelijke zone nog aandacht. 
Hier zijn weliswaar nauwelijks sporen of vondsten aangetroffen, maar 
uit ervaring weten we dat dergelijke waterlopen en aangrenzende zones 
belangrijke betekenis genoten in de pré-,  proto- en vroeghistorische periode. 
Hier kan men incidentele vondsten, zoals offers van bijzondere objecten, niet 
uitsluiten. Momenteel krijgen waterlopen dan ook bijzondere aandacht in de 
Nationale Onderzoeksagenda van de archeologie (NOaA). 

6.2.2 Aanbevelingen

De aangetroffen archeologische waarden zijn middelmatig geconserveerd. 
Het vondstmateriaal is voornamelijk afkomstig uit de gedempte grachten en 
depressies in het zuiden van het terrein. Het vuursteen en de potscherven uit 
het noord(west)gedeelte zijn voornamelijk afkomstig uit afgeschoven grond. 
De sporen die zich hier bevinden, liggen op ongeveer 1 m onder maaiveld. 
Indien toekomstige bodemingrepen niet dieper zullen rijken, is er geen 
bedreiging. Het is echter nog wel de vraag of behoud in situ noodzakelijk is, 
omdat het hier waarschijnlijk off-site verschijnselen betreft: sporen buiten 
de kern van een oude nederzetting. Een uitzondering geldt voor de beek en 
de aangrenzende oostelijke zone. Hier kan men incidentele vondsten, zoals 
offers van bijzondere objecten, niet uitsluiten. Momenteel krijgen waterlopen 
dan ook bijzondere aandacht in de Nationale Onderzoeksagenda van de 
archeologie (NOaA). 
De restanten van de kasteelboerderij zijn behoudenswaardig en dienen in 

situ geconserveerd te blijven. Daarbij is de verwachting dat het nog niet 
gekarteerde gedeelte van de fundamenten verder ten (noord)westen van 
het hoofdgebouw van de hoeve is te volgen (onder het hoofdgebouw en de 
voormalige kippenstal). Ook delen van het grachtenstelsel zullen nog goed 
bewaard zijn.

6.2.3 Vervolgonderzoek

In het geval dat de aanwezige archeologische resten niet in situ bewaard 
kunnen blijven, zal dit ex situ moeten gebeuren. Dit houdt in dat delen 
archeologisch opgegraven moeten worden. Dit geldt naar onze mening vooral 
voor de aangetroffen restanten ten westen van het hoofdgebouw van de hoeve 
(figuur 6.2). Vooral rondom en onder het kippenhok en langs de westelijke 
muur van het hoofdgebouw zijn nog resten te verwachten. Bij opgravingen 
dient men rekening te houden met een hoge grondwaterstand. In de meer 
naar het zuidoosten gelegen boomgaard langs de Heerstraat zou eventueel 
meer informatie verkregen kunnen worden over het grachtenstelsel. 
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Deze zone van de hoeve wordt echter vooralsnog niet bedreigd in de huidige 
bouwplannen. Ook ten noordoosten van de hoeve ligt nog, naar vermoeden, 
een restant van de oude gracht. Door middel van meerdere proefsleuven 
kan in dit gedeelte van het terrein getracht worden nadere informatie te 
vergaren over deze “natte”en venige zone en eventuele restanten van het 
oude grachtenstelsel hierin. Deze staat op oude topografische kaarten 
aangeduid als een natte, natuurlijke depressie. De opdrachtgever heeft te 
kennen gegegeven dat de geplande renovatiewerkzaamheden in de hoeve 
bovengronds plaats zullen vinden. 
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Aanbevelingen vervolgonderzoek
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Ondergrondse ingrepen in het bestaande bouwwerk van de hoeve dienen 
sowieso vermeden te worden, omdat zich  hieronder nog funderingsresten 
van de voorganger (kasteel) kunnen bevinden. 
Het verdient de aanbeveling om bij een vervolgonderzoek een uitvoerig 
archiefonderzoek uit te voeren naar de historie van het kasteel van Beegden. 
Tijdens het bureau- en proefsleuvenonderzoek is te weinig diepte in dit 
verhaal bereikt. Aanvullend onderzoek van de archieven van het Bisdom van 
Luik, over de Graven van Horne en Loon en over de Familie van Merwijck 
kan informatie worden vergaard over onder andere de bouw van het kasteel 
en de  feiten waarop de toekenning van de term ‘kasteel’ is gestoeld.
De vermoedelijke Romeinse sporen in het noordelijke, centrale gedeelte van 
het terrein lijken geïsoleerd te liggen. Een nederzetting op deze locatie zou 
namelijk zelfs bij verstoring vermoedelijk nog sporen hebben achtergelaten 
in de vorm een grotere hoeveelheid nederzettingsafval, opgenomen in de 
bouwvoor of in de onderliggende lagen. Deze aanname is eventueel te 
toetsen aan de hand van een archeologische begeleiding. Uitgaande van 
een geïsoleerde cluster sporen zou een begeleiding in een straal van 30 
m rondom de spieker kunnen volstaan. Vooral de zone tussen de spieker 
en de fossiele beek verdient hierbij alle aandacht. De begeleiders kunnen 
controleren of het plangebied (rondom de spieker) daadwerkelijk geen 
waardevolle sporen van een nederzetting herbergt. De lokale verstoring 
van het terrein kan namelijk een vertekend beeld vormen (figuur 6.2). 
Verder verdienen de beek en flankerende zones ten westen en ten oosten 
hiervan ook nog de aandacht. Hier zijn op zich geen behoudenswaardige 
archeologische waarden ontdekt. Toch kan een archeologische begeleiding 
zinvol zijn om te controleren of zich hier geen bijzondere sporen of 
deposities bevinden uit de (pre- en proto)historie. Dergelijke waarden 
komen namelijk over het algemeen zeer geïsoleerd voor en hebben daarom 
een lage trefkans bij een IVO.
Een dergelijke lage trefkans geldt overigens ook voor een archeologische 
begeleiding. Bovendien zijn eventuele aanvullende controles ter hoogte van 
de spieker en (zones langs) de beek zijn in de praktijk (in methodiek en 
strategie) lastig af te stemmen met de geplande ingrepen bij de inrichting 
van het plangebied. Gezien de afwezigheid van concrete aanwijzingen van 
behoudenswaardige waarden, kan het bevoegd gezag daarom mogelijk 
afzien van aanvullend (begeleidend) onderzoek in deze zones. Het verdient 
in dat geval dan wel de aanbeveling om (via het bevoegd gezag) contact 
op te nemen met lokale amateurarcheologen en hun in staat te stellen 
waarnemingen te doen bij bodemverzet in deze zones. Indien deze 
waarnemingen alsnog behoudenswaardige archeologische resten opleveren, 
dient dit direct gemeld te worden aan het bevoegd gezag.
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Bijlage 1 Vondstenlijst

vondstnr categorie put vlak vak spoor aantal gewicht opmerking
1 aardewerk late middeleeuwen A 1 1 1 5000 1 40,4 bandoor Pingsdorf

1 aardewerk nieuwe tijd 1 1 1 5000 1 6,5 rood met glazuur (17e/18e eeuw)

2 aardewerk late middeleeuwen 1 1 14 5010 3 35,7 1 x gedraaid, hooggebakken/gesinterd + protosteengoed

3 keramisch bouwmateriaal 1 1 6 5010 1 2,4 evt Romeins gedraaid?

4 aardewerk nieuwe tijd 1 1 5000 1 16,2 rood met glazuur (17e/18e eeuw), randfragm

5 aardewerk late middeleeuwen A 1 1 26 5010 1 5,2 Zuidlimburgs

6 aardewerk late middeleeuwen 1 1 27 5015 1 6 Elmpt

6 aardewerk late middeleeuwen A 1 1 27 5015 1 6 Zuidlimburgs

6 keramisch bouwmateriaal 1 1 27 5015 1 3,7

6 steen onbepaald 1 1 27 5015 2 9,9

7 aardewerk late middeleeuwen B 1 1 2 3 6,3 1 individu, Elmpt

7 baksteen 1 1 2 1 6,5

8 keramisch bouwmateriaal 1 1 29 5015 2 4,8

9 aardewerk late middeleeuwen 1 1 30 5010 1 3,6 Elmpt

9 aardewerk nieuwe tijd 1 1 30 5010 2 12,4 1 geglazuurd roodbakkend

10 aardewerk late middeleeuwen A 1 1 30 5015 1 4,4 Zuidlimburgs

11 aardewerk late middeleeuwen 1 1 31 5015 1 3,3 Elmpt

11 baksteen 1 1 31 5015 1 15,1

11 metaal slak 1 1 31 5015 2 34,1

12 aardewerk romeinse tijd (?) 1 1 31 5016 1 31,5 wandfragm

12 baksteen 1 1 31 5016 1 4,8

13 aardewerk late middeleeuwen A 1 1 32 5010 1 2,7 Zuidlimburgs

14 aardewerk late middeleeuwen 1 1 32 5015 2 10,1 Elmpt

15 aardewerk late middeleeuwen 1 1 33 5010 5 29,2 Elmpt + Zuidlimburgs

15 aardewerk romeinse tijd (?) 1 1 33 5010 1 7,2

15 steen onbepaald 1 1 33 5010 7 39,7 1 zwaar verbrand fragm leisteen?

16 aardewerk late middeleeuwen 1 1 33 5015 2 3,1 kogelpot

17 aardewerk late middeleeuwen 1 1 11 4 29,4 oorfragm, Elmpt, protosteengoed

17 vuursteen 1 1 11 2 25,5 restkern, verbrand

18 aardewerk nieuwe tijd 1 1 34 5015 4 18,2 geglazuurd, steengoed, witbakkend

19 aardewerk late middeleeuwen 1 1 36 5015 1 2,9 Elmpt

20 aardewerk late middeleeuwen B 1 1 37 5010 1 25 Elmpt + andenne

20 aardewerk nieuwe tijd 1 1 37 5010 4 23 steengoed

20 steen leisteen 1 1 37 5010 1 9,8

21 aardewerk late middeleeuwen 1 1 38 5010 1 27,8 Elmpt?

22 aardewerk late middeleeuwen B 1 1 40 5010 1 16,9 halsfragm Elmpt

23 steen onbepaald 1 1 9 1 62

24 aardewerk nieuwe tijd 1 1 41 5000 1 6,3 geglazuurd witbakkend

25 aardewerk nieuwe tijd 1 1 35 13 1 36,9 buikfragment steengoed

25 steen tufsteen 1 1 35 13 1 1,7

25 steen onbepaald 1 1 35 13 2 9,5

25 verbrande klei 1 1 35 13 1 78,4 met afdrukken

26 aardewerk late middeleeuwen 3 1 15 5020 16 263,7 geglazuurd, rand en buikfragm, Elmpt, Zuidlimburgs, andenne

26 baksteen 3 1 15 5020 1 24,6

26 metaal onbepaald 3 1 15 5020 2 36 speer of lanspunt?

26 steen onbepaald 3 1 15 5020 2 46,2

27 aardewerk late middeleeuwen 3 1 16 5020 16 336,1 handgevormd Elmpt

27 aardewerk romeinse tijd (?) 3 1 16 5020 1 23,3 laat romeins of vroeg middeleeuws

27 metaal slak 3 1 16 5020 2 37,2

28 aardewerk late middeleeuwen 3 1 17 16 595,1 geglazuurd, 2 grote individuen Elmpt, proto steengoed, kogelpot

28 aardewerk nieuwe tijd 3 1 17 1 13,9 roodbakkend, geglazuurd

29 aardewerk late middeleeuwen 3 1 18 12 10 289,6 steengoed, Elmpt (tuitpot), Zuidlimburgs

29 aardewerk nieuwe tijd 3 1 18 12 5 121,2 witbakkend, groen geglazuurd en roodbakkend, geel geglazuurd

29 dakpan 3 1 18 12 9 720,6 NTC?

29 tegel 3 1 18 12 1 176 geglazuurd

30 aardewerk nieuwe tijd 3 1 19 5000 13 111,2 geglazuurd, bodemfragm, roodbakkend, industrieel wit, steengoed

30 dakpan 3 1 19 5000 4 134,4 NTC?

31 aardewerk late middeleeuwen 3 1 17 5000 1 5,7 Elmpt
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vondstnr categorie put vlak vak spoor aantal gewicht opmerking
32 aardewerk late middeleeuwen 3 1 7 9 146,6 geglazuurd, rand- en bodemfragm Elmpt + Proto steengoed

33 aardewerk late middeleeuwen 3 1 3 1 11,7 Elmpt

34 keramisch bouwmateriaal 3 1 2 2 6,5 roodbakkend en Zuidlimburgs

34 steen onbepaald 3 1 2 1 6,1

35 aardewerk late middeleeuwen 3 1 15 5000 1 37,2 oortje steengoedq

35 aardewerk nieuwe tijd 3 1 15 5000 2 36,6 roodbakkend geglazuurd, 2 oortjes NTB?

36 vuursteen 5 1 2 5030 1 3,3 kling met cortex

37 aardewerk late middeleeuwen 5 1 14 1 1 6 randfragm Elmpt

38 aardewerk late middeleeuwen B 5 1 15 1 1 30 geglazuurd, steengoed

38 vuursteen 5 1 15 1 1 28,4 klingkern

39 aardewerk late middeleeuwen 5 1 19 2 73,2 1 bodemfrag Elmpt

39 aardewerk late middeleeuwen A 5 1 19 1 7,7 proto steengoed

39 baksteen 5 1 19 2 22,5

40 vuursteen 5 1 20 1 17,4 kernvernieuwingsafslag

41 aardewerk late middeleeuwen 6 1 4 5000 2 22,7 randfragm kogelpot

42 aardewerk late middeleeuwen 6 1 5 1 4 48,9 2 x Elmpt, 2 x kogelpot

43 aardewerk nieuwe tijd 8 1 2 1 22,8 geglazuurd steengoed

44 keramisch bouwmateriaal 7 1 3 4 6,9 Elmpt?

44 vuursteen 7 1 3 4 285,2 1 x kernpreparatie, 1 x kling

45 aardewerk nieuwe tijd 11 1 1 1 145 bodem bloempot?

46 aardewerk late middeleeuwen A 10 1 5 1 109,3 bodemfragm, Elmpt

47 aardewerk late middeleeuwen 10 1 3 3 454,2 protosteengoed bodemfragm + Andenne (lensbodem)

47 aardewerk nieuwe tijd 10 1 3 5 214,8 steengoed en roodbakkend geglazuurd

47 baksteen 10 1 3 1 351

47 glas 10 1 3 1 50,4

47 steen onbepaald 10 1 3 1 4,6

47 tegel 10 1 3 1 35,4 met glazuur

48 aardewerk late middeleeuwen 10 1 1 1 52,2 handgevormd Elmpt

49 aardewerk late middeleeuwen B 7 1 1 4,2 geglazuurd steengoed

49 vuursteen 7 1 5 64,3 1 klingetje, 2 kernvernieuwingsfragm

50 aardewerk late middeleeuwen 9 1 3 5000 2 22,4 Elmpt

50 aardewerk nieuwe tijd 9 1 3 5000 1 16 steengoed

51 aardewerk late middeleeuwen B 9 1 8 5000 1 70,1 Elmpt

51 aardewerk nieuwe tijd 9 1 8 5000 1 5,2 1 geglazuurd

52 aardewerk late middeleeuwen 9 1 1 1 9,1 Elmpt

53 aardewerk late middeleeuwen 12 1 1 5000 1 49,2 Elmpt

54 aardewerk late middeleeuwen 12 1 3 5000 1 8,7 proto steengoed


