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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Sinds 1 september 2007 is de nieuwe wet op de archeologische 
monumentenzorg (Wamz) van kracht. Hiermee geeft de rijksoverheid 
uitvoering aan de implementatie van het Europese Verdrag van Valletta 
(“Malta”) uit 1993 dat beoogt het cultureel erfgoed in de bodem beter te 
beschermen. Met de inwerkingtreding van de Wamz krijgen gemeenten 
de zorgplicht voor het erfgoed binnen de eigen gemeentegrenzen en zijn 
initiatiefnemers van ruimtelijke projecten verplicht rekening te houden met 
de archeologische waarden die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. 
Daarbij is tevens het “veroorzaker-principe” ingevoerd: de  initiatiefnemer 
(bodemverstoorder) betaalt de kosten van archeologisch onderzoek, behalve 
als aantoonbaar sprake is van excessieve kosten. 

In het kader van de nieuwe monumentenwet zal bij ruimtelijke 
ontwikkelingen van gemeenten een oordeel worden verwacht over de 
omgang met bekende of te verwachte archeologische waarden. Daarbij 
speelt niet alleen het archeologisch belang een rol, maar ook vaak 
economische of sociale. Om tot een verantwoorde belangenafweging te 
komen, is het voor een gemeente verstandig een eigen archeologiebeleid 
te formuleren. Een gemeentelijk archeologiebeleid biedt de mogelijkheid 
om op een samenhangende manier om te gaan met het aspect archeologie 
binnen een gemeente. Het kan tevens voorkomen dat archeologie te laat 
bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt betrokken met alle financiële en 
vertragende gevolgen van dien. Op grond van de Wamz krijgen gemeenten 
twee jaar de tijd een gemeentelijk archeologiebeleid te ontwikkelen.

De gemeente Beek heeft Archol opdracht gegeven een gemeentelijk 
beleidsplan op te stellen. Het beleidsplan heeft betrekking op het gehele 
grondgebied van de gemeente Beek. Daaronder vallen de kernen Beek, 
Groot en Klein Genhout, Geverik, Kelmond, Neerbeek en Spaubeek.
Dit beleidsplan bestaat uit een archeologische verwachtingskaart en 
een beleidskaart. Een Archeologische Verwachtingskaart maakt voor het 
gemeentelijke grondgebied een onderscheid tussen gebieden waar veel en 
weinig archeologische resten te verwachten zijn en gebieden waarvan reeds 
bekend is dat er daadwerkelijk archeologische resten aanwezig zijn.
Een Archeologische Beleidsadvieskaart geeft op basis van de Archeologische 
Verwachtingskaart beleidsadviezen over de omgang met bekende en te 
verwachte archeologische waarden in het proces van de gemeentelijke 
Ruimtelijke Ordening.

1.2 Leeswijzer

In dit rapport wordt de totstandkoming van de verwachtings- en beleids-
advieskaart uitgebreid besproken en onderbouwd. Het rapport is in feite 
in twee delen opgedeeld. Een beleidsmatig kader dat in de eerste vier 
hoofdstukken besproken. Het tweede deel beslaat de totstandkoming van 
de verwachtingskaart en vormt het archeologisch kader (hoofdstukken 5-9). 
Het rapport begint met een overzicht van het wettelijke en beleidsmatige 
kader op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau  (hoofdstuk 2). 
Vervolgens worden voorstellen gedaan voor het integreren van de Wamz 
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in de gemeentelijke RO (hoofdstuk 3). Daarbij komen ook de financiële en 
organisatorische kanten aan bod. In hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed 
aan mogelijkheden voor de gemeente om haar archeologisch beleid in de 
toekomst een bredere invulling te geven. In de volgende hoofdstukken 
worden de verschillende stappen besproken die genomen zijn om tot het 
eindproduct te komen. Daarin komen onder andere de gebruikte methodiek 
en de inventarisatie van archeologische waarnemingen aan bod (hoofdstuk 
5 en 6). Daarnaast wordt archeologisch kader geschetst van de gemeente 
beek (hoofdstuk 7) alsmede de modelmatige onderbouwing van de verwach-
tingskaart (hoofdstuk 8). Hoofdstuk 9 geeft afsluitend een overzicht van de 
terreinen van archeologische waarde.

1.3 Dankwoord

Zoals in dit rapport beschreven vergt het maken van een Archeologische 
Verwachting- c.q. Beleidsadvieskaart veel stappen. Het is voor alle partijen 
een deels onbekende weg die veel inzet en geduld van iedereen vraagt. Wij 
zijn hierbij door verschillende mensen en instanties geholpen. Wij willen de 
volgende personen graag expliciet bedanken:
Dhr. J. Bijen, dhr. D. Giddink, mevr. C. Riga, mevr. K. van Melick, dhr. 
H. Roebroek en dhr. L. Bischoff (gemeente Beek), dhr. en mevr. Mennens 
en dhr. J. Aussems (BECHA: Heemkundevereniging Beek),  dhr. S. 
Kusters, mevr. J. Peeters en mevr. A. van Waveren (Provincie Limburg), 
dhr. H. Vromen (Heemkundevereniging Geleen), mevr. M. de Grooth 
(Bonnefantenmuseum, Maastricht), dhr. F. Brounen en mevr. A. van 
As (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, 
Amersfoort) en mevr. C. Bakels en dhr. P. van de Velde (Faculteit 
Archeologie, Universiteit Leiden).

Figuur 1.1  
Buitengebied van Beek
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Deel 1
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2 Wettelijke en beleidsmatige kaders

2.1 Wet op de Archeologische Monumentenzorg

Met de inwerkingtreding van de Wamz zijn de uitgangspunten van het 
Verdrag van Valletta verankerd in de Nederlandse wetgeving. Het verdrag 
vraagt van de betrokken partijen, waaronder Nederland, om zo goed en 
zo vroeg mogelijk rekening te houden met de (mogelijke) aanwezigheid 
van archeologische waarden in de bodem. Behoud in situ (in de bodem) 
is daarbij het streven. Als dat niet mogelijk blijkt, dienen archeologische 
waarden opgegraven te waarden (behoud ex situ).

De Wamz is een wijzigingswet waarmee niet alleen de Monumentenwet uit 
1988 is aangepast, maar ook de Ontgrondingwet (Ow), de Wet Milieubeheer 
(Wmb), de Woningwet (Ww) en de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). 
Hiermee wordt de Archeologische monumentenzorg ingebed in het 
proces van de Ruimtelijke Ordening, waar het Verdrag van Valletta ook om 
vraagt. Een koppeling is ook logisch omdat in het proces van de ruimtelijke 
ordening immers besluiten worden voorbereid die verstrekkende gevolgen 
hebben voor het archeologische “bodemarchief”: bijvoorbeeld de bouw van 
woningen of bedrijven, de aanleg van infrastructuur of de inrichting van 
natuurgebieden.

De belangrijkste wetswijzigingen zijn:
• de bescherming van archeologische waarden is een verplicht 

aandachtspunt in: 
- milieueffectrapportages (hiertoe is de Wet Milieubeheer gewijzigd)
- bestemmingsplannen en ontheffingen hiervan (hiertoe is de 
Woningwet gewijzigd)
- ontgrondingen (hiertoe is de Ontgrondingenwet gewijzigd).

• bij de kostentoedeling wordt het veroorzakerprincipe gehanteerd. Dit 
principe wordt in het wetsvoorstel verder uitgewerkt, waarbij ook de 
excessieve kosten worden geregeld.

• liberalisering van de markt door toelating van archeologisch 
bedrijfsleven.

• wettelijke verankering van de kwaliteitsbewaking en toezicht.

In de Wamz is opgenomen dat bij ingrepen onder de 100 m2, waarvoor 
een ontheffing, bouw- of aanlegvergunning wordt aangevraagd, geen 
verplichtingen ten aanzien van archeologie worden opgelegd. Dit is om 
te voorkomen dat ook bij de allerkleinste bodemingrepen (zogenaamde 
“postzegel-terreinen”) een onderzoeksplicht geldt, en om particulieren te 
behoeden voor onevenredig hoge kosten voor archeologie. Overigens kan de 
gemeenteraad een afwijkende oppervlakte vaststellen. 

2.2 De gemeenten 

De introductie van de Wamz heeft de rollen van de verschillende overheden 
op het gebied van de archeologische monumentenzorg ingrijpend 
veranderd. Deze verandering wordt nog eens versterkt door de nieuwe Wet 
op de ruimtelijke ordening die per 1 juli 2008 is ingevoerd. De filosofie 
achter deze nieuwe wet wordt kernachtig samengevat door het adagium 
“decentraal wat kan, centraal wat moet”. Ook de Wamz heeft een decentraal 



12 BEEK BELEIDSKAART

karakter. Beide wetten leiden ertoe dat steeds meer verantwoordelijkheden 
bij de gemeenten liggen. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid 
gekregen voor het archeologische bodemarchief van hun grondgebied. 

De verantwoordelijkheid voor het eigen bodemarchief is geoperationali-
seerd door middel van het proces van de ruimtelijke ordening. De omgang 
met bekende en te verwachte archeologische waarden dient vastgelegd 
te worden in nieuwe en herziene bestemmingsplannen. Aanvragen voor 
sloop-, aanleg- of bouwvergunningen en ontheffingsbesluiten dienen aan de 
“archeologische” planregels in het bestemmingsplan gekoppeld te worden. 

Op grond van de Wamz krijgen gemeenten twee jaar de tijd een 
gemeentelijk archeologiebeleid te ontwikkelen. Ook de integratie van dit 
beleid in de gemeentelijke RO hoeft (en kan) niet in een keer gebeuren. In 
de Wamz is gekozen voor een “ingroeimodel”. Het gaat alleen om nieuwe 
bestemmingsplannen en bestemmingsplannen die worden herzien/
gewijzigd. Omdat bestemmingsplannen binnen een termijn van tien jaar 
herzien moeten worden, leidt deze bepaling er (in principe) toe dat op 
termijn alle bestemmingsplannen archeologievriendelijk zullen zijn. 

Op dit moment heeft de gemeente Beek nog geen specifiek beleid 
geformuleerd dat voldoet aan de eisen van de gewijzigde Monumentenwet. 
Wel is de gemeente Beek sinds 2003 bezig met het formuleren van nieuw 
beleid ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling, waarbij ook een 
plaats is ingeruimd voor het aspect archeologie. In februari 2003 heeft de 
gemeenteraad de Positioneringvisie vastgesteld, waarin een beeld wordt 
gegeven van de gemeente Beek in 2020. Doel is om in 2020 het bijzondere 
cultuurlandschap te ontsluiten zonder de kleinschaligheid van het 
buitengebied aan te tasten en zo een aantrekkelijk woonklimaat te bieden 
en recreatie, toerisme en landbouw te bevorderen. De Positioneringvisie 
is verder uitgewerkt in het Stedelijk Vernieuwingsplan (ISV) en het 
ontwerp van het Stedenbouwkundig Masterplan van de Gemeente Beek is 
vastgesteld. De uitwerking van het Stedenbouwkundige Masterplan vindt 
plaats in een realisatietraject, waarin bestemmingsplannen een belangrijke 
rol gaan spelen. In het toetsingskader voor de totstandkoming van deze 
bestemmingsplannen krijgen de verschillende belangen een plaats. De 
archeologische waarden zijn daar onderdeel van. 

2.3 Het Rijk

Het Rijk draagt zorg voor het aanwijzen en beheren van wettelijk 
beschermde Rijksmonumenten en heeft een wettelijke adviesrol met 
betrekking tot het aspect archeologie in m.e.r.-procedures. Deze adviesrol 
zal worden vervuld door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten (RACM). Voor de Strategische Milieubeoordelingen 
(SMB’s) zal waarschijnlijk een vergelijkbaar uitgangspunt gaan gelden. 
Naar verwachting speelt het Rijk in de gemeente Beek alleen een rol in het 
kader van m.e.r.-procedures of SMB’s. Omdat binnen de gemeentegrenzen 
van Beek geen beschermde monumenten liggen, zal het Rijk op dit punt 
geen bemoeienis hebben.



BEEK BELEIDSKAART    13

2.4 De provincie Limburg

Het provinciaal beleid op het gebied van archeologie staat verwoord in de 
Nota provinciaal erfgoedbeleid uit 2004. In het Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg (POL: vanaf 2001) en de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling 
Limburg (januari 2007) is dit beleid verder uitgewerkt.1 Met betrekking 
tot archeologie is in het POL2006 als uitgangspunt opgenomen dat het 
archeologische erfgoed in de oorspronkelijke vindplaats moet worden 
beschermd. Archeologisch vooronderzoek is verplicht binnen een straal 
van 50 m rond bekende archeologische terreinen en vindplaatsen (zoals 
aangeduid op respectievelijk de Archeologische Monumenten Kaart 
Limburg en aangegeven in het archeologisch digitale systeem Archis) én in 
gebieden met een hoge of middelhoge archeologische trefkans volgens de 
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Uitgezonderd hiervan 
zijn plangebieden kleiner dan 2500 m2, tenzij binnen een straal van 50 m 
een archeologische vindplaats ligt.

Door de nieuwe Wro hoeft de provincie niet meer de bestemmingsplannen 
van gemeenten goed te keuren. Zij is haar toetsende rol goeddeels kwijt en 
geldt meer als overlegpartij. Wil de provincie mee kunnen praten dan moet 
zij van te voren haar belang voldoende duidelijk kenbaar hebben gemaakt. 
De provincie Limburg heeft haar archeologisch belang gedefinieerd in de 
vorm van een aantal “Provinciale archeologische aandachtsgebieden”.2 Dit 
zijn representatieve en relatief gave delen van de verschillende Limburgse 
cultuurlandschappen met een groot potentieel aan archeologische waarden. 
De Provincie wil haar verantwoordelijkheid voor archeologie beperken tot 
deze aandachtgebieden. Dit geldt niet alleen voor haar rol in het kader 
van de Wro, maar ook voor ontgrondingen. Op grond van de (aangepaste) 
Ontgrondingswet (Ow) kan de provincie Limburg als het bevoegd gezag bij 
vergunningaanvragen voor ontgrondingen nadere voorwaarden verbinden 
aan de vergunningverlening om archeologische waarden te identificeren en 
zonodig mitigerende maatregelen of aanvullend onderzoek voor te schrijven. 
De provincie is voornemens om deze bevoegdheid alleen toe te passen in 
de “Provinciale archeologische aandachtsgebieden”. Bij ontgrondingen 
buiten de aandachtsgebieden zal het gemeentelijk archeologiebeleid worden 
gevolgd (behalve als een m.e.r.-procedure verplicht is). 
Omdat in de gemeente Beek geen aandachtsgebieden zijn aangewezen, zal 
de rol van de provincie hier zeer beperkt zijn. Wel heeft de provincie vanuit 
de Wamz de mogelijkheid om attentiegebieden aan te wijzen als zij vindt 
dat de gemeente in het proces van de RO onvoldoende rekening houdt met 
archeologische waarden. De provincie zal terughoudend met dit instrument 
omgaan. Zij gaat er vanuit dat gemeenten die over een archeologische 
beleidskaart beschikken, voldoende rekening houden met archeologische 
waarden tenzij het tegendeel is bewezen.
De provincie heeft volgens de Wamz het beheer over het depot van 
archeologische vondsten, maar kan op verzoek van een gemeente een 
gemeentelijk depot aanwijzen. Daarbij zullen eisen worden gesteld aan 
bewaarcondities en beheer. 

1  De POL en de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg zijn te raadplegen via  www.
limburg.nl/ruimte.

2  van der Gauw, 2008. Provinciale archeologische aandachtsgebieden. Provincie Limburg, 
Maastricht (www.limburg.nl).
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3 Een Wamz-proof archeologiebeleid voor de gemeente Beek

3.1 Inleiding 

Met de inwerkingtreding van de Wamz krijgt de gemeente Beek een 
eigen verantwoordelijkheid voor het bodemarchief (veelal aangeduid als 
‘archeologische zorgplicht’). De kern daarvan is dat de gemeente verplicht is 
om archeologische waarden en verwachtingen van meet af aan volwaardig 
mee te laten wegen in ruimtelijke plannen. De nieuwe wet geeft het 
belang van archeologie een plek binnen de ruimtelijke ordening, in het 
kader van de bestemmingsplannen en hieruit voortvloeiende afgifte van 
sloop-, aanleg- of bouwvergunningen of projectbesluiten. De koppeling 
van de archeologische monumentenzorg aan de RO-procedures, heeft 
voor de gemeente als consequentie dat op verschillende momenten van 
haar een oordeel wordt verwacht over de omgang met bekende of te 
verwachte archeologische waarden. Bijvoorbeeld of de aanvrager van een 
vergunning of ontheffingsbesluit verplicht moet worden een archeologisch 
vooronderzoek te laten uitvoeren. Of over de omgang met een behoudens-
waardige vindplaats in een plangebied (selectiebesluit). 
Om tot een verantwoorde keuze te komen, die bovendien in een eventuele 
procedure stand kan houden, is het voor de gemeente Beek van belang een 
goed onderbouwd archeologiebeleid te formuleren. Een gemeentelijk arche-
ologiebeleid biedt de mogelijkheid om op een samenhangende manier om 
te gaan met het aspect archeologie binnen een gemeente. Het kan tevens 
voorkomen dat archeologie te laat bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt 
betrokken met alle financiële en vertragende gevolgen van dien.

De gemeente Beek dient dus te voldoen aan de verplichtingen die de Wamz 
met zich meebrengt. De gemeente wil hierbij als uitgangspunt hanteren: 
minimale onderzoekslasten in combinatie met optimaal rendement. Door 
het aantal onderzoeken zo beperkt mogelijk te houden kan de kwaliteit 
van de rest beter bewaakt worden. In dit hoofdstuk wordt hiertoe een 
aantal voorstellen gedaan. In de eerste plaats betreft dit de archeologische 
beleidsadvieskaart zoals deze in deel II van dit rapport wordt besproken 
(paragraaf 3.2). In het bijzonder wordt ingegaan op de wijze waarop de 
beleidsadviezen van deze kaart in het proces van de ruimtelijke ordening 
geïntegreerd kunnen worden (paragraaf 3.3). Paragraaf 3.4 behandelt de 
koppeling van het archeologische besluitvormingsproces en het proces van 
de gemeentelijke RO. In bijlage 3 wordt hiervoor een praktische handleiding 
gegeven. Als laatste wordt ingegaan op de organisatorische en financiële 
aspecten van de implementatie van het voorgestelde gemeentelijke archeolo-
giebeleid (paragraaf 3.5 en 3.6). 

3.1.1 Toetsingskader

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat gemeenten twee jaar de tijd hebben om 
een gemeentelijk archeologiebeleid op te stellen. De Provincie Limburg 
heeft eisen gesteld waaraan gemeentelijk archeologisch beleid moet 
voldoen. Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL: vanaf 2001) en 
de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg (januari 2007) geven 
het toetsingskader en de toetsingscriteria volgens welke de provincie 
vaststelt of een gemeente beantwoordt aan deze eisen. Ten behoeve van de 
archeologie zal de gemeente moeten aantonen dat de archeologische en 
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cultuurhistorische waarden zijn onderkend en worden afgewogen in het 
kader van de ruimtelijke planvorming. Hiertoe beschikt de gemeente over 
een archeologisch beleid, waarin aangegeven staat welke archeologische 
waarden en waardevolle gebieden aanwezig zijn binnen het gemeentelijk 
grondgebied. Tevens brengt ze in kaart wat de gevolgen zijn voor het 
ruimtelijke ordeningsprogramma, grondbeleid en andere processen (bouw- 
en aanlegvergunningen, ontheffingen etc.). Ze ontwikkelt een beleids-
instrumentarium ten behoeve van het archeologievriendelijk maken van 
bestemmingsplannen en stelt een selectiebeleid vast, desgewenst aangevuld 
met een eigen gemeentelijke onderzoeksagenda. Vervolgens neemt de 
gemeente archeologie op in de vergunningsprocedure, stelt vast in welke 
mate verstoorder en gemeente bijdragen aan de kosten verbonden aan het 
archeologisch onderzoek, registreert nieuwe meldingen en informeert en 
licht voor aan ambtelijk apparaat, bestuurders en derden. 

3.2 De gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart

Een verantwoord beheer van het archeologisch bodemarchief in de 
gemeente kan niet zonder een gedegen inzicht in de ligging van alle 
bekende archeologische waarden en verwachtingen. Daartoe is de 
archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Beek gemaakt. In 
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feite gaat het om twee kaarten: de Archeologische Verwachtingskaart en 
de Archeologische Beleidsadvieskaart. Beide kaarten zijn zowel digitaal als 
analoog beschikbaar (schaal 1:25.000).

3.2.1 De Archeologische Verwachtingskaart  (bijlage 1)

De Archeologische Verwachtingskaart geeft, op basis van een analyse van 
landschappelijke en archeologische informatie, een vlakdekkend overzicht 
van alle bekende en verwachte archeologische waarden binnen het 
grondgebied van de gemeente Beek. Zes soorten archeologische gebieden 
zijn onderscheiden:

Categorie 1. Geen archeologische verwachting:

Hieronder vallen de gebieden met een (aangetoond) verstoorde 
bodemopbouw en de gedeselecteerde gebieden. Gedeselecteerde gebieden 
zijn gebieden waar in het verleden reeds (afdoende) archeologisch 
vooronderzoek heeft plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek is tussen 
de gemeente Beek en de provincie Limburg overeengekomen dat hier geen 
verder onderzoek meer verricht wordt. 

Categorie 2. Gebied met een lage archeologische verwachting: 

Hierbij gaat het om steile gebieden (hellinggraad >5%) en relatief “natte” 
gebieden. In deze gebieden is de trefkans voor archeologische resten klein. 
Er kunnen wel archeologische waarden aangetroffen worden, maar het gaat 
dan om heel specifieke zaken zoals rituele deposities of kleine jachtkampjes 
die door hun zeer lokaal voorkomen alleen door zeer intensief (en kostbaar) 
onderzoek zijn op te sporen. 

Categorie 3. Gebied met een middelhoge archeologische verwachting: 

voor deze categorie is de verwachting op basis van de bestaande gegevens 
niet exact in te schatten. Het betreft allereerst de randgebieden van de beek- 
en droogdalen waarbij zowel processen van erosie als van afdekking met 
colluvium plaatsvonden (en nog steeds plaatsvinden). Binnen deze gebieden 
kunnen dus terreinen liggen waar door erosie alle archeologische waarden 
verdwenen zijn, naast terreinen waar door afdekking met colluvium 
eventueel aanwezige archeologische waarden juist zeer goed geconserveerd 
zijn.
In de tweede plaats zijn tot deze categorie gerekend de gebieden die op 
grond van hun ligging in principe een hoge verwachting hebben, maar die 
in recente tijden bebouwd zijn geraakt. Het verstorende effect van deze 
bebouwing is niet eenduidig. Het kan zijn dat archeologische waarden 
zwaar zijn aangetast, maar deze aantasting kan ook meevallen.

Categorie 4. Gebied met een hoge archeologische verwachting: 

hieronder vallen die delen van de gemeente die in het verleden als 
woongrond het best geschikt waren (gelegen binnen 300 m van een beek- of 
droogdal) en waar sprake is van een hoge bodemgaafheid. Hier is de kans 
op het aantreffen van archeologische waarden groot.

Categorie 5. Gebied van archeologische waarde: 

Binnen de gebieden met een hoge verwachting ligt een aantal terreinen 
waarvan op grond van de bekende archeologische waarden (vrijwel) 
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vaststaat dat zij waardevolle archeologische resten in de grond herbergen. 
Op de verwachtingskaart zijn deze gebieden aangegeven als “gebied van 
archeologische waarde”. Voorgesteld wordt om deze gebieden aan te wijzen 
als gemeentelijke monumenten. Een overzicht van deze gebieden wordt in 
hoofdstuk 9 gegeven.
Categorie 5 komt niet in het beleid van de provincie voor. De provincie 
hanteert met betrekking tot bekende archeologische waarden de categorieën 
“AMK-terreinen”3 en “waarnemingen” (puntlocaties). Binnen gebieden van 
archeologische waarde zijn beide provinciale categorieën samengevoegd. 
Daarbij is zoveel mogelijk uitgegaan van “landschappelijke”grenzen. Dat wil 
zeggen: AMK-terreinen en nabijgelegen waarnemingen zijn gecombineerd 
binnen de grenzen van de landschappelijke eenheid waarin zij liggen.

Categorie 6. Gebied van archeologische waarde, binnen gedeselecteerde gebieden: 

Gebieden 12 en 13 (zie hoofdstuk 9) van archeologische waarde liggen 
(deels) binnen een gedeselecteerd gebied. Dit gebied is onderzocht en 
daarom vrijgegeven. Ter plaatse van beide gebieden zijn echter zeer 
waarschijnlijk nog goed bewaarde resten aanwezig.

Naast de archeologische gebieden zijn op de verwachtingskaart ook de 
bekende vindplaatsen aangegeven, onderverdeeld naar periode, alsmede 
de terreinen van de Archeologische Monumentenkaart van Limburg. Op 
deze kaart, een gezamenlijk product van de RACM en de provincie, liggen 
binnen de gemeente Beek 29 AMK-terreinen. Er dient een onderscheid 
gemaakt te worden tussen de AMK-terreinen in het buitengebied en 
terreinen die betrekking hebben op historische bewoningskernen. Van 
de AMK-terreinen in het buitengebied is vastgesteld dat zij belangrijke 
archeologische waarden herbergen. Daarom zijn zij gerekend tot categorie 5 
gebieden.
Voor de AMK-terreinen met historische bewoningsresten is een andere 
benaderingswijze gekozen. De begrenzing van deze terreinen is gebaseerd 
op de bebouwing op de Bonnerkaart van 1890. Hierdoor zijn zij nogal aan 
de ruime kant, omdat de dorpskernen in de loop van de 19e eeuw op een 
aantal plaatsen zijn uitgebreid. Een exactere begrenzing van de historische 
kernen kan verkregen worden door uit te gaan van de bebouwing op de 
kadastrale kaart uit 1825. Wij stellen daarom voor alleen het deel van 
de historische AMK-terreinen dat in 1830 bebouwd was als gebied van  
archeologische waarde te bestempelen. Voor de delen van de AMK-terreinen 
die daarbuiten vallen, geldt de verwachtingswaarde op grond van hun 
ligging en bodemgaafheid.

3.2.2 De Archeologische Beleidsadvieskaart (bijlage 2)

Op de beleidsadvieskaart zijn aan de verschillende archeologische gebieden  
beleidsadviezen gekoppeld. Op de beleidsadvieskaart wordt bij de ver-
wachtingsgebieden (categorie 1-6) voorgesteld om initiatiefnemers van 
toekomstige bodemingrepen te verplichten tot het (laten) uitvoeren van 
archeologisch onderzoek. Uitgangspunt daarbij is dat de onderzoeksver-
plichting (en de daarmee samenhangende kosten) in verhouding dient te 
staan tot de kans op het voorkomen van archeologische waarden. Daarom 

3 Belangrijke archeologische terreinen die weergegeven zijn op de Archeologische Mo-
numenten Kaart.
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zijn bepaalde bodemingrepen wel ontheven van deze onderzoeksverplich-
ting. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de provinciale richtlijnen 
uit de POL2006.

In de eerste plaats geldt de onderzoeksverplichting alleen voor 
bodemingrepen dieper dan 0,3 m vanaf het maaiveld (straat- of 
terreinniveau, niet gerekend vanaf keldervloeren of souterrains). Ondiepe 
bodemingrepen zijn ontheven van de plicht tot archeologisch onderzoek. Dit 
is in overeenstemming met het provinciale beleid.

Een tweede belangrijk criterium is de grootte van het plangebied. Per 
categorie is een ondergrens vastgesteld (zie tabel 1). Plangebieden kleiner 
dan deze ondergrens zijn ontheven van de onderzoeksverplichting. Zoals 
uit tabel 3.1 blijkt, is de grootte van de ondergrens gerelateerd aan de kans 
op het voorkomen van archeologische waarden: voor kansrijke gebieden 
geldt een lagere ondergrens dan voor kansarme gebieden. Voor categorie 
2, 3 en 4 zijn de provinciale ondergrenzen overgenomen. Voor categorie 5, 
die zoals gezegd niet in het provinciale beleid voorkomt, is uitgegaan van 
een ondergrens van 250 m2. Dit geldt ook voor de AMK-terreinen, waarvoor 
de provincie een ondergrens hanteert van 0 m2. Deze krappe grens is zeer 
beperkend voor belanghebbenden en belast het ambtelijk apparaat zwaar, 
terwijl het rendement van kleine onderzoeken voor de archeologie vaak 
matig is. Een uitzondering hierop vormen  historische stadskernen met 
dikke bewoningslagen of een wettelijk beschermd rijksmonument. Beide 
komen in de gemeente Beek niet voor. Daarom kan in afwijking van de 
provinciale norm een ondergrens gehanteerd worden van 250 m2.
Op de verwachtingskaart (bijlage 1) zijn zoals gezegd de AMK-terreinen en 
de meeste archeologische waarnemingen samengevoegd in gebieden van 
archeologische waarde. Enkele discutabele waarnemingen liggen buiten de 
categorie 5 gebieden. Volgens de provinciale richtlijn zouden plangebieden 
binnen een straal van 50 m van deze waarnemingen onderzoeksplichtig 
zijn. Wij stellen voor om dit criterium te laten vervallen en de onder-
zoeksverplichting te laten afhangen van het verwachtingsgebied waarin 
zij liggen. Bij de actualisering van het archeologiebeleid dienen echter alle 
waarnemingen bij het selectieproces betrokken te worden.

3.2.3 Grensgevallen

Hierboven wordt met betrekking tot een aantal categorieën op de beleids-
advieskaart een ruimere ontheffingsgrens voorgesteld dan de provincie 
hanteert. Elke grens is arbitrair. Bij ruime grenzen is echter wel meer kans 
op toevalsvondsten, hetgeen een risico is voor zowel de archeologie als voor 
de initiatiefnemer. Niet melden van toevalsvondsten is een strafbaar feit. 
De meldingsplicht geldt ook in gebieden zonder verplicht vooronderzoek. 
Daarom is het raadzaam bij plangebieden die weinig kleiner zijn dan de 
ondergrens advies te vragen over het risico op toevalsvondsten (quickscan

archeologisch deskundige). Men kan dan bijvoorbeeld denken aan gebieden 
waarvan bekend is of verwacht wordt dat er zich een (pre-)historisch grafveld 
bevindt. Binnen een beperkt areaal kunnen zich namelijk meerdere graven 
bevinden.
Daar staat tegenover dat plangebieden die groter zijn de onderzoeksgrens, 
dus in principe onderzoeksplichtig zijn, bij bepaalde typen ingrepen 
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toch een ontheffing worden verleend. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 
beperkte bodemingrepen, zoals het graven van smalle funderingsgaten 
voor een loods of smalle leidingsleuven voor nutsvoorzieningen. Deze 
bodemingrepen kunnen zo beperkt in omvang zijn dat zij nauwelijks tot 
bodemverstoringen leiden. De gemeente kan dan een ontheffing (zo nodig 
onder voorwaarden) verlenen. Men kan hierbij denken aan bijvoorbeeld de 
herinrichting van een groot park met een beperkte verstoringsgraad waarbij 
het verstoringsdeel in een plangebied niet in verhouding staat met de ont-
heffingsgrens.
Voor de bovengenoemde “grensgevallen” zijn geen eenduidige richtlijnen 
te geven. Zij dienen van geval tot geval bekeken te worden (quickscan

archeologisch deskundige), waarbij vooral de specifieke archeologische 
verwachting van belang is. 

Categorie Ondergrens

2. Gebied met een lage archeologische verwachting: 10.000 m² 

3. Gebied met een middelhoge archeologische verwachting: 2500 m² 

4. Gebied met een hoge archeologische verwachting: 2500 m² 

5. Gebied van archeologische waarde: 250 m² 

6. Gebied van archeologische waarde in gedeselecteerd gebied: 250 m² 

Voor categorie 1 (Geen archeologische verwachting) wordt geen 
(voor)onderzoek voorgesteld. Hier gelden voor wat betreft de archeologie 
geen beperkingen ten aanzien van de geplande ingrepen. 

Overigens betekent het niet dat in de ontheven gebieden de archeologie 
buitenspel is gezet. Conform art.47 uit de Monumentenwet 1988 geldt te 
allen tijde dat de ontdekker van een (oudheidkundige) vondst waarvan hij/
zij vermoedt dat deze vondst van algemeen, wetenschappelijk of cultuurhis-
torisch belang is, verplicht is hiervan binnen drie dagen aangifte te doen bij 
de burgemeester van de gemeente waar de vondst is gedaan. 

Wij stellen voor om de gebieden die ontheven zijn van archeologisch 
onderzoek, door te geven aan de heemkundeverenging, zodat zij tijdens 
bouwwerkzaamheden waarnemingen kunnen doen.

3.3 Archeologie en ruimtelijke ordening

De gemeente dient bij het vaststellen van nieuwe of aangepaste bestem-
mingsplannen aan te geven hoe zij rekening houdt met het aspect 
archeologie. De Wamz biedt de mogelijkheid om de initiatiefnemer van 
een bodemingreep, bij het afgeven van bouw-, aanleg- en sloopvergun-
ningen of projectbesluiten, te verplichten tot het laten uitvoeren van een 
archeologisch vooronderzoek. Dat is overigens alleen mogelijk als daarvoor 
een juridische basis aanwezig is in het bewuste bestemmingsplan. Een 
bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen. Regels (voor 1 juli 2008 
werden dit de voorschriften genoemd), een verbeelding (voorheen de 
plankaart) en een toelichting. Archeologie moet in elk van de onderdelen van 
een bestemmingsplan worden ingepast. 

Voorgesteld wordt om de archeologische gebieden uit de beleidsadvieskaart 
als (dubbel)bestemming op te nemen in nieuwe en aangepaste bestem-
mingsplannen. In bijlage 4 wordt hier dieper op ingegaan. Tabel 3.2 geeft 

Tabel 3.1 
Categorieën en bijhorende ontheffingsonder-
grenzen
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een overzicht van de wijze waarop de archeologische gebieden in bestem-
mingsplannen (verbeelding, regels) kunnen worden opgenomen. 

Verwachte waarden Regels bestemmingsplan

1. Geen archeologische verwachting (verstoord, gedeselecteerd) Ontheffing

2. Gebied met een lage archeologische verwachting. Alle plangebieden groter dan 10.000 m² en met bodemingrepen dieper dan 0,3 meter bene-
den maaiveld (straat- of terreinniveau, niet gerekend vanaf keldervloeren of souterrains), die-
nen vooraf gegaan te worden door archeologisch onderzoek. Bij een “grensgeval” beoordeelt 
de gemeente (quickscan archeologisch deskundige) of  bodemingrepen met of zonder onder-
zoek uitgevoerd kunnen worden.

3. Gebied met een middelhoge archeologische verwachting. Alle plangebieden groter dan 2.500 m² en met bodemingrepen dieper dan 0,3 meter beneden 
maaiveld (straat- of terreinniveau, niet gerekend vanaf keldervloeren of souterrains), dienen 
vooraf gegaan te worden door archeologisch onderzoek. Bij een “grensgeval” beoordeelt de 
gemeente (quickscan archeologisch deskundige) of  bodemingrepen met of zonder onderzoek 
uitgevoerd kunnen worden.

4. Gebied met een hoge archeologische verwachting. Alle plangebieden groter dan 2.500 m² en met bodemingrepen dieper dan 0,3 meter beneden 
maaiveld (straat- of terreinniveau, niet gerekend vanaf keldervloeren of souterrains), dienen 
vooraf gegaan te worden door archeologisch onderzoek. Bij een “grensgeval” beoordeelt de 
gemeente (quickscan archeologisch deskundige) of  bodemingrepen met of zonder onderzoek 
uitgevoerd kunnen worden.

Bekende waarden

5. Gebied van archeologische waarde Alle plangebieden groter dan 250 m² met bodemingrepen dieper dan 0,3 meter beneden 
maaiveld (straat- of terreinniveau, niet gerekend vanaf keldervloeren of souterrains) dienen 
vooraf gegaan te worden door archeologisch onderzoek. Bij een “grensgeval” beoordeelt de 
gemeente (quickscan archeologisch deskundige) of  bodemingrepen met of zonder onderzoek 
uitgevoerd kunnen worden.

6. Gebied van archeologische waarde in gedeselecteerde gebieden. Bij alle plangebieden groter dan 250 m² beoordeelt de gemeente (quickscan archeologisch 
deskundige) of  bodemingrepen met of zonder onderzoek uitgevoerd kunnen worden.

3.4 Het archeologisch besluitvormingsproces 

De koppeling van de archeologische monumentenzorg aan de RO-
procedures, heeft voor de gemeente als consequentie dat op verschillende 
momenten van haar een oordeel wordt verwacht over de omgang met 
bekende of te verwachte archeologische waarden. Bijvoorbeeld of de 
aanvrager van een vergunning of ontheffingsbesluit verplicht moet worden 
een archeologisch vooronderzoek te laten uitvoeren. Welke eisen aan een 
archeologisch onderzoek gesteld dienen te worden. Of over de omgang met 
een behoudenswaardige vindplaats in een plangebied (selectiebesluit). In 
bijlage 3 is een handleiding gegeven voor het archeologisch besluitvormings-
proces binnen de gemeentelijke RO. Hieronder komen de belangrijkste 
beslismomenten aan bod.

3.4.1 Beoordeling onderzoeksverplichting

Wanneer een initiatiefnemer tot een bodemingreep een sloop-, bouw- of 
aanlegvergunning aanvraagt of om een projectbesluit vraagt, dient te worden 
vastgesteld of het plan strijdig is met de bestemming die op het betreffende 
terrein rust. Indien sprake is van een (dubbel)bestemming archeologie dient 
beoordeeld te worden of een archeologisch onderzoek verplicht is (omdat het 
initiatief bedreigend is voor het archeologische bodemarchief) of dat hiervoor 
ontheffing verleend kan worden. In Bijlage 3 is hiervoor een beslisschema 
gegeven.

3.4.2 De processtappen van het archeologische vooronderzoek

Indien een initiatiefnemer verplicht is tot het (laten) uitvoeren van een 
archeologisch vooronderzoek, dan dient dit volgens een vast stramien te 
worden uitgevoerd. Dit vaste stramien is vastgelegd in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie en wordt ook wel omschreven als het proces van de 

Tabel 3.2 
overzicht van de wijze waarop de archeolo-
gische gebieden in bestemmingsplannen 
kunnen worden opgenomen
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archeologische monumentenzorg of de AMZ-cyclus (bijlage 5). De AMZ-
cyclus is ingedeeld in een aantal vaste processtappen. In figuur 1 is een 
overzichtgegeven van de samenhang tussen deze processtappen. In bijlage 2 
wordt kort uitgelegd wat de verschillende processtappen inhouden. 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit vier stappen – 
Bureauonderzoek, IVO-Verkennend, -Karterend en Waarderend – met als 
uiteindelijk doel vast te stellen of in een plangebied archeologische resten 
aanwezig zijn en, zo ja, of deze resten zo waardevol zijn dat zij behouden 
dienen te worden (behoudenswaardig). De resultaten van elke stap worden 
in principe in een rapport vastgelegd dat door de initiatiefnemer aan de 
gemeente moet worden overlegd. Dit rapport vormt het uitgangspunt voor de 
afweging door de gemeente of een vervolgactie nodig is of dat ontheffing kan 
worden verleend (geen archeologische waarden aanwezig!). Ontheffing kan 
overigens ook worden verleend als de initiatiefnemer kan aantonen dat door 
planaanpassing de archeologische waarden in situ behouden blijven.
Vaak is al na 1 of 2 stappen (bijvoorbeeld na een Bureauonderzoek en een 
IVO-Karterend) duidelijk dat geen (waardevolle) archeologische resten zijn 
te verwachten. Soms blijken archeologische resten wel aanwezig en dient 
de gehele AMZ-cyclus doorlopen te worden. De behoudenswaardigheid 
van deze resten dient dan door middel van een IVO-Waarderend te worden 
vastgesteld.

3.4.3 Maatwerk in het archeologische vooronderzoek

Het volledig doorlopen van de AMZ-cyclus is een kostbaar en tijdrovend 
proces. De achtergrondinformatie die het verwachtingsmodel voor de 
gemeente Beek heeft opgeleverd, maakt het mogelijk om in een aantal 
gevallen processtappen te combineren of zelfs over te slaan. Op deze wijze 
kan in het vooronderzoek maatwerk worden geleverd wat onnodige kosten 
voor de initiatiefnemer voorkomt en de doorlooptijd van de AMZ-cyclus 
verkort. 

3.4.4 Het selectiebesluit

Het resultaat van inventariserend veldonderzoek is een rapport met een 
waardering en een inhoudelijk (selectie-) advies (buiten normen van tijd en 
geld), aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) 
genomen kan worden. Het selectiebesluit is een formeel besluit dat door het 
College van B & W genomen wordt.

Er zijn vier mogelijkheden:

Ontheffing. De resultaten van het archeologisch onderzoek kunnen zodanig 
zijn dat geen vervolgstappen hoeven te worden voorgesteld (geen behou-
denswaardige archeologische resten). De gemeente verleent medewerking 
aan de planontwikkeling (verlenen vergunning/ontheffing). De geplande 
bodemingrepen kunnen in dat geval zonder beperkingen ten aanzien van 
archeologische waarden worden uitgevoerd. 

Behoudenswaardige resten in situ behouden. Dit houdt in dat de behoudens-
waardige resten worden ingepast en/of dat er fysieke maatregelen worden 
getroffen op het terrein met archeologische waarden zelf (behoud in situ). 
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De gemeente geeft een vergunning of ontheffing onder voorwaarden van 
planaanpassing.

Behoudenswaardige resten ex situ behouden. De vindplaats kan niet worden 
ingepast waardoor een opgraving noodzakelijk is (behoud ex situ). Tijdens 
een archeologische opgraving (DO) worden sleuven en putten aangelegd 
met als doel de bedreigde delen van de vindplaats te documenteren en 
vondstmateriaal veilig te stellen (behoud ex situ). Een opgraving wordt 
voorafgaand aan de bodemverstoring uitgevoerd. In uitzonderlijke gevallen 
kan de opgraving tijdens de bodemverstoring worden uitgevoerd, in de 
vorm van een Archeologische begeleiding (AB, zie bijlage 5). De gemeente 
verstrekt een vergunning of ontheffing nadat het archeologisch rapport 
is goedgekeurd. Eventueel kan reeds de vergunning/ontheffing verleend 
worden nadat de initiatiefnemer de opdrachtverlening van het onderzoek 
kan overleggen.

Wettelijke bescherming. De vindplaats kan zo waardevol zijn dat de RACM 
besluit dat deze voor wettelijke bescherming in aanmerking komt. In dat 
geval wordt de vergunning/ontheffing geweigerd. 

3.4.5 Programma van Eisen

Een belangrijk instrument om de kwaliteit van archeologisch onderzoek te 
waarborgen is het Programma van Eisen (PvE). Een PvE is verplicht voor 
een proefsleuvenonderzoek, opgravingen en archeologische begeleidingen. 
In een PvE worden het doel van een onderzoek en de uit te voeren 
werkzaamheden omschreven.
Een PvE kan worden opgesteld door gemeente Beek zelf, als bevoegd gezag, 
of door de initiatienemer (althans door een daartoe bevoegde archeoloog; 
zie 3.5). In ieder geval dient de gemeente het PvE te toetsen en formeel 
bestuurlijk vast te stellen. 
Op basis van het vastgestelde PvE kan het werk worden aanbesteed, 
aangestuurd en getoetst.

In bijlage 3 worden voor de verschillende archeologische gebieden 
voorstellen gedaan voor een efficiënte opzet van het vooronderzoek (Schema

2. Maatwerk in archeologisch vooronderzoek). De gemeente kan eisen dat 
deze voorstellen worden overgenomen in een PvE. Daarnaast kunnen 
ook aanvullende eisen aan archeologisch onderzoek gesteld worden die 
samenhangen met een belangrijks aspect van het gemeentelijk archeo-
logiebeleid, namelijk om het publiek meer bij dit beleid te betrekken. In 
hoofdstuk 4 worden hiervoor enkele voorstellen gedaan. Deze voorstellen 
zouden als eis in PvE’s kunnen worden opgenomen.  

3.5 De gemeentelijke organisatie

De gemeente krijgt door de Wamz een uitbreiding krijgen van haar 
takenpakket. De wettelijk vereiste taken zijn:

• beoordeling onderzoeksverplichting;
• beoordeling rapportage en vaststellen vervolgactie of ontheffing;
• selectiebesluit;
• toetsen PvE.
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Bij de uitvoering van deze taken is in de meeste gevallen inhoudelijke 
archeologische kennis nodig op het niveau van een senior-archeoloog.4

Tot en met 2007 werd de deskundigheid geboden door de provincie 
Limburg. Thans dient de gemeente daar zelf in te voorzien. De gemeente 
beschikt niet over deze archeologische deskundigheid. Er is een aantal 
mogelijkheden om dit als gemeente op te lossen:

• kennis inhuren;
• gemeentelijk archeoloog aanstellen;
• regioarcheoloog aanstellen;

Van deze mogelijkheden is kennis inhuren op de korte termijn de beste 
oplossing. Het in dienst nemen van een gemeentelijk archeoloog is alleen 
financieel aantrekkelijk bij een groot aantal RO-procedures op jaarbasis, 
waarbij het archeologisch bodemarchief in het geding is. In de gemeente 
Beek is hiervan geen sprake. Op de langere termijn kan het wel (financieel) 
aantrekkelijk zijn om met omringende gemeenten, een regioarcheoloog in 
dienst te nemen. In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan.

De coördinatie van het AMZ-proces binnen de gemeentelijke RO dient 
bij een gemeentelijke medewerker te worden neergelegd. Dit hoeft geen 
archeoloog te zijn. Hij/zij kan taak 1 met behulp van het Schema beoordeling 

onderzoeksverplichting uit bijlage 3 grotendeels zelfstandig uitvoeren. Voor 
de uitvoering van taken 2 tot en met 4 en als sprake is van een zogenaamd 
“grensgeval” (zie boven) is advies van een archeologisch deskundige 
noodzakelijk..

3.5.1 De gemeente als initiatiefnemer

In het geval dat de gemeente zelf initiatiefnemer is van bodemverstorende
activiteiten, is zij zowel opdrachtgever als bevoegd gezag. Om te voorkomen 
dat onduidelijkheden ontstaan, verdient het aanbeveling om beide rollen 
in de gemeentelijke organisatie van elkaar gescheiden te houden. De 
projectleider van de bodemverstorende activiteit is de opdrachtgever, terwijl 
de beleidmedewerker archeologie zich beperkt tot de rol van bevoegd gezag 
(hierin bijgestaan door de archeologisch adviseur van de gemeente).

3.6 Financiën 

3.6.1 Projectkosten 

De Wamz legt de financiële last van archeologisch onderzoek en behoud 
primair bij de veroorzaker van de bodemverstoring. Hieronder vallen 
kosten van inventariserend onderzoek, archeologisch vervolgonderzoek 
(opgraven), archeologische begeleiding, het opstellen van de daarbij vereiste 
Programma’s van Eisen en rapporten en maatregelen ter bescherming 
en inpassing van archeologische waarden. Al deze kosten ten laste van de 
initiatiefnemer, ook als de gemeente de initiatiefnemer is. In de nieuwe 
grondexploitatiewet (Wro) is archeologie op de lijst van verhaalbare kosten 
ogenomen, zodat deze projectkosten eventueel naar exploitanten kunnen 
worden doorbelast.
4  Een senior-archeoloog is volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie een univer-

sitair afgestudeerd archeoloog met meerjarige ervaring en bijgehouden kennis en vaardig-
heden. Een beroepsregister is in ontwikkeling.
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3.6.2 Excessieve kosten

Onder omstandigheden kan het voorkomen dat voor een bepaalde 
investering de voorafgaande kosten van archeologisch onderzoek bijzonder 
hoog zijn ten opzichte van de totale lasten. In dergelijke gevallen kan sprake 
zijn van excessieve meerkosten die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste 
van de initiatiefnemer zouden moeten komen. Op grond van artikel 42 van 
de Monumentenwet kan de gemeente, als verplichtend bestuursorgaan, 
worden verzocht om een bijdrage in excessieve kosten. Daarbij dient vooral 
gedacht te worden aan de excessieve kosten als gevolg van opgravingen. In 
welke gevallen nadeelcompensatie op zijn plaats is, zal per geval moeten 
worden bezien. Gemeenten kunnen zelf beleid maken over de schadever-
goedingen (ex. artikel 42 Monumentenwet 1988). Daarbij is het verstandig 
om rekening te houden met de voorwaarden voor de compensatieregeling 
door het Rijk.

De gemeente heeft de mogelijkheid het Rijk compensatie te vragen voor 
de kosten van de nadeelcompensatie. De compensatie geldt alleen voor de 
kosten die overblijven nadat de drempelbijdrage en het verstoordersdeel 
zijn afgetrokken van de totale opgravingskosten. Conform de Wamz bestaat 
de drempelbijdrage uit het inwoneraantal van de betreffende gemeente 
vermenigvuldigd met een door Onze minister vast te stellen bedrag. Een 
aanvraag voor een specifieke uitkering van een gemeente of provincie 
wordt ingediend bij de RACM. Overigens zal de huidige compensatierege-
ling met ingang van 2009 niet langer in werking zijn. In het kader van 
decentralisatie van specifieke uitkeringen worden de betreffende middelen 
in het Gemeentefonds gestort. Er is echter geen bijzondere verdeelsleutel 
vastgesteld.

3.6.3 Toevalsvondsten

Plangebieden die niet onderzoeksplichtig zijn of waar de initiatiefnemer 
heeft voldaan aan de onderzoeksverplichting, zal de gemeente middels een 
selectiebesluit ontheffen voor ruimtelijke ontwikkelingen. In uitzonderlijke 
gevallen kunnen dan bij graafwerkzaamheden toevalsvondsten worden 
gedaan, in welk geval de initiatiefnemer niet gehouden kan worden aan 
het veroorzakersprincipe. Op basis van een selectiebesluit van de gemeente 
mocht het initiatief immers zonder (verdere) archeologische verplichtingen 
worden gerealiseerd. Omdat dergelijke vondsten wel gemeld en nader 
onderzocht moeten worden, is voor de gemeente een mitigerende rol 
weggelegd.

3.6.4 Bestuurskosten

De inwerkingtreding van de Wamz betekent een taakverzwaring voor de 
gemeenten, o.a. door het toetsen van PvE’s en archeologische rapportages. 
Voor de hiermee gepaard gaande toename van de bestuurskosten wordt 
een algemene compensatie via het Gemeentefonds uitgekeerd. Indien in 
de toekomst blijkt dat deze algemene compensatie niet voldoende is, kan 
worden overwogen om een deel van de leges voor vergunningaanvragen 
hiervoor te bestemmen.
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4 Keuzes voor de toekomst

In het vorige hoofdstuk zijn voorstellen gedaan voor een archeologisch 
beleid waarmee de gemeente op een adequate wijze voldoet aan de 
archeologische zorgplicht die zij op grond van de Wamz heeft gekregen. 
In dit hoofdstuk komt een aantal aanvullende beleidsbouwstenen aan bod, 
die niet verplicht zijn maar desgewenst (los van elkaar) aan het archeolo-
giebeleid kunnen worden toegevoegd. Enkele van deze bouwstenen zijn 
aangedragen door de gemeente zelf. Andere hangen nauw samen met de 
voorstellen die in hoofdstuk 3 zijn gedaan. 

4.1 Selectiebeleid, selectieagenda

De Wamz biedt de mogelijkheid dat gemeenten een eigen selectiebeleid 
ontwikkelen. De Beleidskaart Beek is in feite al een eerste selectie-
instrument: door het onderscheid te maken tussen kansarme en kansrijke 
gebieden, door hieraan verschillende onderzoeksintensiteiten te koppelen en 
door het vaststellen van grenzen waaronder ruimtelijke ontwikkelingen vrij 
zijn van de onderzoeksverplichting. 
Een gemeente kan daar bovenop eigen inhoudelijke prioriteiten stellen 
als het gaat om de keuze of een vindplaats ook daadwerkelijk bewaard 
of onderzocht moet worden. Het gaat dan om vindplaatsen die de 
processtappen van het archeologisch vooronderzoek hebben doorlopen, 
en die op grond van hun fysieke en inhoudelijke waarde in principe 
behoudenswaardig zijn. De gemeente kan op grond van een eigen 
“selectieagenda” besluiten dat een dergelijke vindplaats niet behouden en 
niet of beperkt onderzocht hoeft te worden. Bijvoorbeeld omdat de prioriteit 
bij de prehistorie is gelegd en het om een middeleeuwse vindplaats gaat. 
Een dergelijke “selectieagenda” dient door gedegen onderzoek onderbouwd 
te worden. De Wamz vraagt namelijk ook aan gemeenten om archeologie 
volwaardig deel uit te laten maken van het bestemmingsplan. De provincie 
ziet hierop toe. 

Voor de onderbouwing van een gemeentelijke selectieagenda is een 
studie nodig naar de specifieke kenmerken van de Beekse archeologie, in 
vergelijking met het provinciale en nationale niveau: waarin is dit bijzonder, 
waarover ontbreekt het aan informatie (kennislacunes) en welke vragen 
willen we in de toekomst graag beantwoord zien (lokale onderzoeksagenda). 
Op dit moment ontbreekt het aan een dergelijke studie, zodat het opstellen 
van een selectieagenda “een brug te ver” zou zijn. Daar komt nog bij dat 
selectiebeleid het best op regionaal niveau kan worden geformuleerd. 
Dit niveau sluit beter aan op de “archeologische werkelijkheid”. De 
verspreiding van archeologische fenomenen in tijd en ruimte stopt niet bij 
gemeentegrenzen. Vaak zijn regionale patronen waar te nemen. Dit geldt 
ook voor het archeologische onderzoek zelf.

Wij adviseren om op dit moment nog geen eigen selectieagenda op te 
stellen. Wij adviseren om 3 jaar na vaststelling van het gemeentelijke 
archeologiebeleid, de werking ervan te evalueren en te bezien of een 
selectieagenda een toegevoegde waarde is. Een dergelijke evaluatie kan het 
best samen met omringende gemeenten plaatsvinden.
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4.2 Archeologie verordening

In paragraaf 3.3 is aangegeven dat een gemeentelijke archeologieverorde-
ning een oplossing kan zijn voor de overbrugging van de periode dat de 
bestemmingsplannen nog niet zijn aangepast aan de nieuwe archeologische 
wetgeving. In deze verordening kunnen de beleidsregels en uitvoerings-
instrumenten voor de uitvoering van het gemeentelijk archeologisch 
beleid binnen de RO worden vastgesteld (en zo nodig op regelmatige basis 
herzien).
Een archeologieverordening kan daarnaast nuttig zijn omdat ook ander 
archeologische aspecten erin geregeld kunnen worden, zoals:
• de mogelijkheid voor het aanwijzen van gemeentelijke archeologische 

monumenten.
• een selectieagenda die als beslissingskader kan dienen voor de 

gemeentelijke selectiebesluiten (zie hieronder).
• de instelling van een archeologiefonds en de criteria waaronder projecten 

hieruit een subsidie kunnen krijgen.

4.3 Publiekvertaling en -participatie

De gemeente hecht grote waarde aan de vertaling van haar archeologisch 
beleid naar de bewoners van Beek. Tevens wil zij de participatie van lokale 
heemkundige verenigingen en amateurarcheologen in de gemeentelijke 
archeologie stimuleren. Suggesties op dit punt kunnen zijn:
• Archeologische educatie. “Onderwijskist voor scholen”;
• Verplichte open dagen bij (grootschalig) archeologisch onderzoek of 

bijzondere vondsten (Eis in PvE’s);
• Publieksgerichte publicaties: Voor de communicatie naar het brede 

publiek zal zowel gezocht worden naar structurele als incidentele 
vormen van publicatie. Onderzoekers verplicht tot leveren van bijdrage 
(Eis PvE)

• Participatie door vrijwilligers bij veldwerk. 

4.4 Regionale samenwerking, regioarcheoloog

De gemeente wil zich oriënteren op de mogelijkheden tot samenwerking 
met omliggende gemeenten op het gebied van archeologie. Hierboven is 
reeds beargumenteerd dat een regionale samenwerking goed aansluit op de 
“archeologische werkelijkheid”. Het archeologisch bodemarchief stopt niet 
bij gemeentegrenzen, maar kenmerkt zich doorgaans door regiogebonden 
patronen (gekoppeld aan regionale landschappen). 
Regionale samenwerking kan op het beleidsmatige vlak een meerwaarde 
bieden:
Samenwerking biedt de mogelijkheid om het RO-gerelateerde archeolo-
giebeleid beter op elkaar te laten aansluiten. Het beleid wordt hierdoor 
voor de burger eenduidiger. Voorkomen wordt dat een initiatiefnemer van 
een ruimtelijke ontwikkeling in gemeente X wel verplicht is tot het doen 
van archeologisch onderzoek, terwijl dezelfde initiatiefnemer voor een 
vergelijkbare ontwikkeling net over de grens in gemeente Y ontheffing 
krijgt. Een selectieagenda kan desgewenst onderdeel vormen van de 
regionale samenwerking (zie boven).
Het gezamenlijk aanstellen van een regioarcheoloog (met KNA-
status senior-archeoloog) heeft als voordeel dat er binnen de regio één 
aanspreekpunt is waarbinnen de lokale archeologische en beleidsmatige 
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kennis is gebundeld, waardoor beleidsbeslissingen op een efficiënte wijze 
kunnen plaatsvinden. De aanstelling van een regioarcheoloog kan ook 
financieel aantrekkelijk zijn, omdat geen externe archeologische kennis meer 
hoeft te worden ingehuurd.
Enkele suggesties met betrekking tot de publieksvertaling van het archeo-
logiebeleid (educatie, recreatie) lenen zich goed om in samenwerking met 
omringende gemeenten te worden uitgewerkt, hetgeen kostenbesparend kan 
werken.

4.5 Regionale samenwerking, cultuurhistorische identiteit en ruimtelijke 

kwaliteit

Archeologie biedt de mogelijkheid de identiteit van de regio als heuvelachtig, 
groen gebied en een meer verstedelijkte zone verder te versterken. Het 
aaneengesloten, groen heuvellandschap met herkenbare kleine kernen, 
met diverse natuurlijke en cultuurhistorische elementen en waardevolle 
dorpsgezichten, weidse vergezichten en open structuur, vormde ook al in 
het verleden de achtergrond van bewoning en menselijke activiteiten. Het 
aanwezige zichtbare en onzichtbare bodemarchief zal niet alleen bijdragen 
aan meer kennis over het verleden bij de huidige bewoners, het zal tevens 
een grotere betrokkenheid opleveren van deze bewoners bij het woongebied 
en de gemeente. De bewustwording te wonen in een rijke en historische 
omgeving en de wetenschap deze te delen met bewoners van de andere 
dorpskernen in de regio, versterken samenhang en binding. 

In het bovenstaande wordt archeologie benadert als potentiële “identiteitsdra-
ger” voor de leefomgeving van Beek en de aangrenzende gemeenten. In deze 
betekenis kan archeologie bijdragen bij de versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit. We hebben het dan over archeologie in de breedste zin van het 
woord, namelijk zowel als het onzichtbare als het zichtbare verleden. In feite 
kunnen we beter spreken van cultuurhistorische waarden. 
In 1999 verscheen de Nota Belvedère, waarin de relatie tussen 
cultuurhistorie en de ruimtelijke inrichting van Nederland wordt beschreven. 
Deze nota heeft een hoog ambitieniveau. Net als Malta was de inzet dat cul-
tuurhistorische waarden een volwaardige rol moeten spelen in ruimtelijke 
processen. In de Nota worden de (vaak onzichtbare) archeologische 
overblijfselen gelijkgesteld aan het (meestal beter zichtbare) bouwkundige en 
landschappelijke erfgoed. Het credo daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’. 
Dat wil zeggen: het aanwezige erfgoed moet een bron van inspiratie worden 
voor vernieuwing en verandering, waardoor het voortbestaan ervan ook op 
langere termijn wordt veiliggesteld.

Het streven naar behoud en bescherming van cultuurhistorische en 
archeologische waarden is sinds de Nota Belvedère een uitgangspunt voor 
overheden. In de meeste provincies is een en ander inmiddels al vertaald in 
provinciale nota’s, Cultuurhistorische Hoofdstructuren en streekplannen. 
Ook een aantal grotere gemeenten en steden hebben de Belvedère-
uitgangspunten sindsdien (geheel of gedeeltelijk) in hun beleid opgenomen. 
Hiermee is de ommekeer in de monumentenzorg definitief: van een 
‘museale’ benadering van cultuurhistorisch erfgoed naar een benadering 
waarin de resten van het verleden worden gewaardeerd als startpunt voor 
verdere ruimtelijke ontwikkelingen.
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Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van Nederland, een onderdeel 
van de Nota Belvedère, maakt het grondgebied van Beek deel uit van 
het Heuvelland, een gebied met hoge gecombineerde cultuurhistorische 
waarden.5 Uitgaande van het Belvedère-gedachtegoed kan de gemeente 
ervoor kiezen om, samen met de andere gemeenten van het Heuvelland 
een Cultuurnota te laten opstellen die als uitgangspunt kan dienen voor een 
samenhangend cultuurhistorisch beleid dat gericht is op versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit van deze regio.

5 Nota en kaart zijn te raadplegen via www.belvedere.nu.
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Deel 2
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5. Gebruikte methodiek en beperkingen van een archeologische 
Beleidsadvieskaart

5.1 Inleiding

Het resultaat van het onderzoek, de Archeologische Beleidsadvieskaart voor 
de gemeente Beek, is via twee wegen tot stand gekomen:
• Allereerst is zoveel mogelijk uitputtend geïnventariseerd wat er 

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

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

Uit deze beide, onafhankelijk van elkaar gezette stappen, zijn de 
archeologische verwachtingen bepaald die in dit rapport beschreven 
staan. Zij vormen de basis voor de Archeologische Beleidsadvieskaart. De 
verwachtingen die uit het model voortkwamen zijn aan de gegevens uit de 
inventarisatie getoetst, hetgeen leidt tot een betrouwbaar instrument voor 
onderbouwing van toekomstig beleid. 
Een probleem bij het ontwikkelen van archeologisch beleid is uiteraard dat 
zonder een in de bodem ingrijpend – en dus het bodemarchief gelijkertijd 
verstorend – onderzoek, niet met zekerheid kan worden gezegd wat er in de 
grond zit. Bij het gebruik van een Archeologische Beleidsadvieskaart moet 
men zich daarom bewust zijn van de problematiek rond de ontwikkeling 
van een dergelijk instrument. In een gebied met een hoge verwachting is 
de trefkans van archeologie hoog. In een gebied met een lage verwachting 
is de trefkans lager. Een lage verwachting wordt toegekend, indien verwacht 
wordt dat de conservering of de trefkans lager is dan in de omringende 
gebieden, dit kan zijn omdat een gebied door erosie aangetast is óf door een 
veel minder regelmatig gebruik van bepaalde delen van het landschap. 

Het verwachtingsmodel is gebaseerd op de huidige archeologische kennis 
die voorhanden is en zal dus voor de meeste gevallen gelden. Dit betekent 
echter ook dat juist die zaken waar nog weinig over bekend is (zoals het 
nederzettingssysteem van de Stein-groep of rituele deposities) buiten het 
model kunnen vallen. Dit impliceert niet alleen dat dergelijke zaken met 
onze huidige kennis feitelijk niet in een model te vangen zijn, maar ook 
dat in gebieden met een lage verwachting juist archeologische waarden 
aangetroffen kunnen worden waarover nog zeer weinig bekend is. 

Vanuit archeologisch oogpunt heeft het dus in principe de voorkeur dat 
wanneer er plannen worden ontwikkeld waarbij het bodemarchief wordt 
verstoord, die verstoringen met name plaatsvinden in de gebieden met een 
lage verwachting. Maar dat betekent niet dat daarmee op die locaties ook 
automatisch geen archeologisch onderzoek zou hoeven plaats te vinden 
en geen archeologie aanwezig is. De verwachting is alleen dat er daar 
minder archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden dan in gebieden 
met een hoge archeologische verwachting. In dit rapport worden adviezen 
gegeven over de te zetten stappen in verband met archeologische waarden 
binnen het ruimtelijk beleid. Daarbij wordt voor die terreinen waar reeds 
via opgravingen, e.d. een bepaald niveau van archeologische informatie 
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beschikbaar is, een eerste aanzet voor het maken van keuzes gegeven. Voor 
het maken van gefundeerde keuzes binnen het archeologisch beleid blijft 
echter het beschikken over archeologische expertise een noodzaak.

5.2 Plangebied en definities 

Tot het plangebied wordt het grondgebied van de gehele gemeente Beek 
gerekend. Daaronder vallen de kernen Beek, Groot en Klein Genhout, 
Geverik, Kelmond, Neerbeek en Spaubeek. Op deze plaats volgen voor het 
juiste begrip van het rapport twee definities:

Een Archeologische Verwachtingskaart is een (digitale) kaart (schaal 1:25.000)
waarop op basis van de tot op moment van uitgave bekende en voor 
onderzoek beschikbare archeologische waarnemingen6 en landschappelijke 
kernmerken binnen het op de kaart weergegeven gebied de archeologische 
waarden van deellocaties, gebeiden, benoemd worden. 

Onder Archeologische Beleidsadvieskaart wordt verstaan een (digitaal) 
eindproduct (schaal 1:25.000) waarin op basis van de Archeologische 
Verwachtingskaart per onderscheiden eenheid een advies voor de inpassing 
van archeologische waarden in toekomstig ruimtelijk beleid gegeven wordt.

In de praktijk overlappen de beleidsadvies- en verwachtingskaart elkaar in 
hoge mate. In principe is de Verwachtingskaart de kaart, zoals die op basis 
van het onderzoek is ontwikkeld, terwijl de Beleidsadvieskaart de vertaling 
van de Verwachtingskaart is in termen van ruimtelijk beleid. 

5.3 Veldtoets

Gedurende het gehele proces van het opstellen van een gemeentelijke 
Beleidsadvieskaart zijn er op diverse momenten bezoeken gebracht aan de 
gemeente Beek die beschouwd kunnen worden als zijnde een veldtoets. 
Tijdens deze bezoeken is de gemeente bekeken vanuit archeologisch-
landschappelijk oogpunt ten behoeve van het opstellen van een ver-
wachtingsmodel. Hierbij is vooral gelet op de landschappelijke overgang 
tussen het midden- en hoogterras en de ligging van de diverse droog- en 
beekdalen. Daarnaast zijn de verschillende terreinen waaraan een zeer hoge 
verwachtingswaarde is toegekend, visueel verkend. Als laatste onderdeel 
zijn grootschalige afgravingen bekeken die op het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN) reeds zichtbaar zijn.
De inzichten die zijn gekregen door de veldtoets zijn verwerkt in het 
opgestelde verwachtingsmodel (hoofdstuk 8) en de Verwachtings- en 
Beleidsadvieskaart.

6 Onder Archeologische waarneming verstaan we een aangetroffen of gesignaleerd archeolo-
gisch fenomeen. Dit kan de vondst van een bepaald (gebruiks)voorwerp zijn of de waarnem-
ing van in de bodem aanwezige sporen die wijzen op menselijke activiteit in het verleden.
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Figuur 5.1 
Braakliggende akker tijdens veldtoets
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6. Inventarisatie van archeologische waarnemingen

Om te komen tot een Archeologische Verwachtingskaart is het noodzakelijk 
te inventariseren wat er bekend is over de archeologie in de gemeente 
Beek: welke onderzoeken zijn in het verleden uitgevoerd, welke vondsten 
zijn bekend of welke gebieden zijn aangewezen als monument.7 Deze 
archeologische waarnemingen worden verzameld in een database, waarmee 
een Archeologische Verspreidingskaart gemaakt kan worden, een kaart 
van het totale onderzoeksgebied waarop alle waarnemingen geplaatst zijn, 
en die één van de twee basiselementen vormt voor de Archeologische 
Verwachtingskaart.

6.1 Inventarisatie van archeologische waarnemingen 

In de gemeente Beek zijn in de loop van de tijd dankzij de inspanningen 
van onder andere de gemeente, de provincie Limburg, de Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), lokale 
archeologen, heemkundevereniging, universiteiten, commerciële 
archeologische bureaus en musea veel archeologische waarnemingen 
gedaan. Daarnaast is er ook een aantal onderzoeken (tabel 6.1) binnen 
de gemeentegrenzen verricht die bij ARCHIS zijn aangemeld. Hierbij 
kunnen vondsten zijn gedaan die nu als waarnemingen in ARCHIS zijn 
opgenomen.

In 1947 werd de ROB opgericht. Vanaf die tijd is deze rijksdienst gestart 
met het systematisch archiveren van de meldingen van archeologische 
waarnemingen uit heel Nederland. Van oude opgravingen werden de 
gegevens geregistreerd en het Archeologisch Informatiesysteem (Archis) 
zag het licht, een database waarin waarnemingen opgeslagen worden. De 
ROB kwam ook in het bezit van archiefmateriaal, dat ontsloten werd en 
aangevuld. Sinds de oprichting van de ROB is het gebruik archeologische 
waarnemingen op dit centrale registratiepunt te melden steeds algemener 
geworden. Sinds het aannemen van de Monumentenwet uit 1988 bestaat er 
in Nederland zelfs een meldingsplicht, zodat in principe zowel opgravings-
gegevens als door amateurs of bij toeval gedane waarnemingen centraal 
verzamelt kunnen worden en in Archis kunnen worden opgenomen. Archis 
wordt daarmee een steeds vollediger systeem. Sinds 2006 is de ROB samen 
met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgegaan in de Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).

7 Voor een beter begrip van de definitie van (wettelijke) beschermde monumenten en ter-Voor een beter begrip van de definitie van (wettelijke) beschermde monumenten en ter-
reinen van archeologische betekenis wordt verwezen naar de definities die RACM en de 
provincie geven en de aanwijzingen die beide instanties geven voor de wijze van omgang 
ermee. 
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Soort Onderzoek Bedrijf Plaats Toponiem Jaartal
Vervolgonderzoek 
aanbevolen

Meldingsnummer

Begeleiding AWB Geverik Geverikerveld 2003 nee 14319

Booronderzoek RAAP Spaubeek - 2001 nee 3604

Booronderzoek Synthegra BV Beek Schimmerterweg 2004 nee 12570

Booronderzoek BILAN Beek Prins Mauritslaan 2004 nee 8318

Booronderzoek Synthegra BV Kelmond Bedrijventerrein Gelissen 2004 nee 8431

Booronderzoek SOB Research Beek Carmelstraat 2005 nee 14229

Booronderzoek BILAN Beek Kloostersteeg/Molenweg 2005 ja 14616

Booronderzoek BAAC Beek Sweikhuizen-Beekerberg 2005 ja 12172

Booronderzoek Grontmij Beek Beek 2005 onbekend 12609

Booronderzoek SOB Research Beek Proosdijveld Noord 2006 ja 19836

Booronderzoek RAAP Beek Hoolstraat 2006 nee 19245

Booronderzoek Grontmij Geverik Geverikerstraat 2006 nee 17702

Booronderzoek RAAP Beek Beek 2006 nee 15504

Booronderzoek SOB Research Beek Markado 2007 Onbekend 21664

Booronderzoek Synthegra BV Kelmond Gijssenberg 2007 Onbekend 23693

Booronderzoek Synthegra BV Kelmond Gijssenberg 2007 Onbekend 24129

Bureauonderzoek BILAN Beek Adsteeg 2006 ja 16599

Bureauonderzoek BAAC Beek Beek 2006 onbekend 20689

Kartering RAAP Beek Vliegveld 1987 ja 5276

Kartering RAAP Beek Vliegveld Oost 1987 ja 5280

Kartering RAAP Kelmond Kelmonderveld 1993 onbekend 3914

Kartering RAAP Beek Beek 2002 ja 9194

Opgraving IPL Geverik Geverikerveld 2000 - 3439

Opgraving VU Neerbeek Oude Pastorie 2003 - 3856

Opgraving ADC Beek Frumarco 2007 - 20014

Proefsleuvenonderzoek
Stoepker & 
Krist

Beek Vliegveld 1993 monumentstatus 650

Proefsleuvenonderzoek RAAP Kelmond Kelmonderveld 1993 ja 3917

Proefsleuvenonderzoek ARCHOL Beek Frumarco 2005 ja 14275, 14923

Proefsleuvenonderzoek RACM Kelmond Keutelbeek 2005 monumentstatus 13252

Proefsleuvenonderzoek BAAC Sweikhuizen Sweikhuizen-Geverik 2005 nee 13753

Proefsleuvenonderzoek RAAP Ulestraten Vliegveld Oost 2005 ja 14506

Proefsleuvenonderzoek BILAN Beek Molenberg 2006 nee 17352

Proefsleuvenonderzoek RAAP Beek Vliegveld 2006 ja 16278

Proefsleuvenonderzoek RAAP Beek Vliegveld 2006 ja 19225

De waarnemingen die bekend zijn uit de gemeente Beek zijn gedeeltelijk 
opgenomen in het digitale Archeologisch Informatie Systeem (Archis) en 
de papieren archieven van het RACM (het CAA en het CMA). Maar er zijn 
van de gemeente Beek ook veel waarnemingen bekend die nooit gemeld 
zijn bij de digitale of papieren archieven van het RACM; deze komen voor 
in (privé-)archieven van diverse personen en instanties. Tabel 6.2 geeft een 
overzicht van de archieven en (particuliere) collecties die archeologische 
waarnemingen uit het huidige grondgebied van de gemeente Beek bevatten 
en die (waar mogelijk) geraadpleegd zijn voor het onderzoek ten behoeve 
van de Archeologische Beleidsadvieskaart voor de gemeente Beek.

Archief

Archief Bonnefantenmuseum, Maastricht

Archief Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)

Archief Provinciaal Depot Limburg

Archief ROB (CAA en CMA)

Archis 

Collectie Beckers

Collectie Heemkundevereniging Beek

Collectie Van Honthem

Collectie Vromen

Inventarisatie Van Hoof

Tabel 6.1
Onderzoeken in de Gemeente Beek vanaf 
1993-heden (Opgenomen zijn alle bij Archis 
bekende onderzoeken tot juni 2007)

Tabel 6.2 
Geraadpleegde archieven en (particuliere) 
collecties
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Figuur 6.1 
Archeologisch onderzoek 
in de gemeente Beek 
(boven) en vrijgegeven 
terreinen (onder)
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In totaal zijn 134 waarnemingen in Archis opgenomen. Daarin zijn tevens 
waarnemingen verwerkt die geen archeologische vondsten of sporen hebben 
opgeleverd: de zogenaamde “nulwaarneming”. Uitgebreid literatuur- en 
archiefonderzoek heeft hieraan 165 waarnemingen toegevoegd. In totaal zijn 
dus 299 waarnemingen in het onderzoek betrokken. Dit zijn in principe 
alle beschikbare waarnemingen die zijn geïnventariseerd tot het eikpunt 
juni 2007.  Dit aantal zal niet uitputtend zijn, aangezien enkele collecties 
niet in voldoende mate zijn gedocumenteerd om in de database verwerkt 
te kunnen worden. Met de geïnventariseerde gegevens is echter ruim 
voldoende informatie beschikbaar gekomen om tot betrouwbare uitspraken 
over de archeologische verwachting voor deelgebieden binnen de gemeente 
Beek te komen. Temeer daar in de gevolgde methodiek de geïnventariseerde 
gegevens gebruikt zijn ter toetsing van het opgestelde verwachtingsmodel.

6.2 Het samenstellen van het gegevensbestand

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

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

2. Waarnemingsniveau: per vindplaats kunnen meerdere waarnemingen 
worden ingevoerd. Per waarneming kunnen worden ingevoerd: inven-
tarisatienummer (het nummer waaronder de waarneming in het 
betreffende archief opgeslagen is), de aard van de collectie (eigenaar, 
verblijfplaats of archiefplaats van de collectie), topografische coördinaten 
en NAP-gegevens, precisie van de coördinaten, de vondstdatum, de wijze 
van verwerving, de diepte eventueel t.o.v. het maaiveld van de vondsten 
en opmerkingen.

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

Samenvattend kan gezegd worden dat een vindplaats meerdere 
waarnemingen kan bevatten en dat elke waarneming op haar beurt weer 
meerdere vondstcomplexen uit meerdere perioden kan bevatten.

6.3 De aard van de verwerkte archeologische waarnemingen

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

6.3.1 Archeologische monumenten8

In 1995 is voor de provincie Limburg de Archeologische Monumenten 
Kaart (AMK) opgemaakt, gebaseerd op de toenmalige stand van kennis. 

8 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van ROB 2003.
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Regelmatig worden door nieuw onderzoek nieuwe terreinen aan deze 
kaart toegevoegd en worden bestaande terreinen op basis van nieuwe 
kennis hergewaardeerd. Soms worden ze als monument van de kaart 
afgevoerd, omdat ze bijvoorbeeld door erosie of ontgrondingen zijn 
verstoord. Nieuwe inzichten kunnen er ook toe leiden dat de begrenzing 
van een terrein ruimer of nauwer wordt gesteld. De terreinen die in 
de AMK zijn opgenomen, zijn een beredeneerde selectie uit een veel 
groter archeologisch potentieel (zie paragraaf 2.3.2). De waardering van 
archeologische monumenten wordt door het RACM deels in overleg met de 
provincies toegekend. Deze waardering vindt plaats door toetsing aan een 
aantal criteria (zoals kwaliteit, conservering, zeldzaamheid, contextwaarde). 
Definitieve waardering vindt alleen plaats wanneer er voldoende informatie 
beschikbaar is als gevolg van fysiek onderzoek ter plekke. De AMK is 
dan ook een dynamisch geheel. Er zijn drie categorieën archeologische 
monumenten:
1. Terrein van zeer hoge archeologische waarde (met of zonder wettelijke 

beschermde status)
Monumenten van oudheidkundige betekenis die op grond van de 
genoemde criteria zijn aangewezen als behoudenswaardig. In de 
gemeente Beek bevinden zich echter geen monumenten die zijn 
beschermd volgens artikel 6 (of 4) van de Monumentenwet 1988 en 
derhalve onder het bevoegd gezag van de minister dan wel de staatsse-
cretaris vallen. 

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

3. Terrein van archeologische waarde
Monumenten van oudheidkundige betekenis die op grond van de 
genoemde criteria zijn aangewezen als behoudenswaardig. Deze 
archeologische monumenten scoren lager op de hierboven genoemde 
criteria dan de monumenten van hoge en zeer hoge archeologische 
waarde.

Daarnaast is er nog een vierde categorie: terrein van archeologische 
betekenis. Deze gebieden zijn nog niet gewaardeerd aan de hand 
van de genoemde criteria. Het betreft monumenten waar op grond 
van waarnemingen meer archeologische sporen en vondsten worden 
verwacht. Deze terreinen van archeologische betekenis zullen de 
komende jaren van de AMK gaan verdwijnen. Per provincie zullen deze 
terreinen worden onderzocht om ze volgens de eerder genoemde criteria 
te kunnen opwaarderen naar één van de bovenstaande categorieën, dan 
wel af te voeren van de AMK.
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Voor de gemeente Beek noemt de AMK 29 monumenten. Hieronder vallen 
negen terreinen van zeer hoge archeologische waarde, zestien terreinen 
van hoge archeologische waarde waaronder de stads- en dorpskernen 
en drie terreinen van archeologische waarde. Daarnaast bestaat nog één 
terrein van archeologische betekenis. Er bevinden zich geen wettelijk 
beschermde rijksmonumenten in de gemeente Beek. Tevens zijn twee 
monumenten uit naburige gemeenten opgenomen die voor een klein deel 
op de gemeentegrond van Beek liggen. In tabel 6.3 zijn deze gebieden 
opgenoemd, figuur 6.2 en kaartbijlage 1 laat ze zien. 
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Archeologische monumenten in de gemeente 
Beek 
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Monumentnr. CMA-code Plaats Toponiem Type Periode Waarde

8403 68D-008 Beek
Vroenhofsteeg; 
De Pastorie

Borg/Stins/versterkt huis 
met omgrachting

Late Middeleeuwen
Terrein van zeer hoge archeologi-
sche waarde

8404 68D-009 Beek
Binsfeldhof; 
Broekhovenlaan

Borg/Stins/versterkt huis Late Middeleeuwen
Terrein van zeer hoge archeologi-
sche waarde

8405 68D-010 Beek Wesselinusstraat Nederzetting, onbepaald
Vroeg Neolithicum: Lineaire 
Bandkeramiek

Terrein van zeer hoge archeologi-
sche waarde

8406 68D-011 Beek
Gerbergastraat; 
Stroopfabriek; 
Frumarco

Nederzetting, onbepaald
Vroeg Neolithicum: Lineaire 
Bandkeramiek

Terrein van zeer hoge archeologi-
sche waarde

8407 68D-012 Beek
Molenberg; 
Molensteeg

Nederzetting, onbepaald

Vroeg Neolithicum: Lineaire 
Bandkeramiek; Midden Neolithicum-
Laat Neolithicum; Late Bronstijd-
Romeinse tijd

Terrein van zeer hoge archeologi-
sche waarde

8408 68D-013 Beek Huis Genbroek Versterking, onbepaald Nieuwe tijd A - Nieuwe tijd B
Terrein van hoge archeologische 
waarde

8464 68D-024 Geverik Keutelbeek
Romeins villa(complex); 
nederzetting onbepaald

Vroeg Neolithicum: Lineaire 
Bandkeramiek; Romeinse tijd

Terrein van zeer hoge archeologi-
sche waarde

8466 68D-027 Kelmond Gijsenberg Nederzetting, onbepaald
Mesolithicum-Neolithicum; Late 
Middeleeuwen

Terrein van hoge archeologische 
waarde

8467 68D-028 Kelmond Kelmonderveld Nederzetting, onbepaald IJzertijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

8468 68D-029
Sint 
Jansgeleen

Geleen Romeins villa(complex) Romeinse tijd
Terrein van zeer hoge archeologi-
sche waarde

8482 68D-A05 Spaubeek Spaubeek-Zuid
Romeins villa(complex); 
nederzetting onbepaald

Vroeg Neolithicum: Lineaire 
Bandkeramiek; Romeinse tijd

Terrein van archeologische bete-
kenis

8484 68D-055 Beek Keutelbeek Nederzetting, onbepaald
Vroeg Neolithicum-Midden 
Neolithicum

Terrein van archeologische waarde

8485 68D-056 Geverik Kelmonderbos Nederzetting, onbepaald
Mesolithicum; Vroeg Neolithicum: 
Lineaire Bandkeramiek; Romeinse tijd

Terrein van archeologische waarde

8486 68D-057 Geverik Geverik Nederzetting, onbepaald Romeinse Tijd; Late Middeleeuwen Terrein van archeologische waarde

10648 68D-026
Groot 
Genhout

Printhagen
Borg/Stins/versterkt huis 
met omgrachting

Late Middeleeuwen
Terrein van zeer hoge archeologi-
sche waarde

15046 68D-043 Kelmond Keutelbeek Nederzetting, onbepaald
Vroeg Neolithicum: Lineaire 
Bandkeramiek

Terrein van hoge archeologische 
waarde

15690 68D-044 Spaubeek Potterstraat Nederzetting, onbepaald
Vroeg Neolithicum: Lineaire 
Bandkeramiek; Mesolithicum

Terrein van hoge archeologische 
waarde

15912 68D-050 Kelmond Zonneveld Nederzetting, onbepaald
Vroeg Neolithicum: Lineaire 
Bandkeramiek

Terrein van hoge archeologische 
waarde

15930 68D-051 Kelmond Kelmonderveld Nederzetting, onbepaald IJzertijd
Terrein van zeer hoge archeologi-
sche waarde

16254 68D-059 Beek Visschersteeg Versterking, onbepaald
Vroeg Neolithicum: Lineaire 
Bandkeramiek

Terrein van zeer hoge archeologi-
sche waarde

16318 68D-060 Beek Beek Nederzetting, onbepaald Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

16319 68D-061
Groot 
Genhout

Groot Genhout Nederzetting, onbepaald Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

16320 68D-062
Klein 
Genhout

Groot Genhout Nederzetting, onbepaald Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

16323 69B-108 Oensel Schimmert Nederzetting, onbepaald Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

16329 68D-063 Geverik Geverik Nederzetting, onbepaald Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

16347 68D-076 Neerbeek Neerbeek Nederzetting, onbepaald Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

16364 68D-081 Hegge Spaubeek Nederzetting, onbepaald Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

16518 68D-083 Spaubeek Spaubeek Nederzetting, onbepaald Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

16519 68D-084 Hobbelrade Spaubeek Nederzetting, onbepaald Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

16520 68D-085 Hoeve Spaubeek Nederzetting, onbepaald Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

16521 68D-086 Kelmout Kelmond Nederzetting, onbepaald Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd
Terrein van hoge archeologische 
waarde

6.3.2 Overige archeologische vindplaatsen (terreinen zonder monumentale status)

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

Tabel 6.3 
Archeologische monumenten in en aanslui-
tend aan de gemeente Beek 



44 BEEK BELEIDSKAART

Naast de bekende archeologische monumenten is met de inventarisatie 
voor de gemeente Beek een groot aantal niet-benoemde vindplaatsen 
geregistreerd. De waarnemingen zijn de primaire gegevensbron. Een 
vindplaats bestaat uit één of meerdere waarnemingen en op één locatie 
kunnen vindplaatsen uit één of meer perioden voorkomen. Op een 
aantal vindplaatsen is in het verleden reeds archeologisch onderzoek 
uitgevoerd, waardoor conclusies over de waardering en afbakening van het 
terrein getrokken kunnen worden. Voor de vindplaatsen waar niet eerder 
archeologisch onderzoek plaatsvond, bepalen de aard en inhoud van de 
waarneming de omvang en waarde van een vindplaats. (Inventariserend) 
archeologisch onderzoek zal leiden tot een definitieve waardering van de 
niet eerder onderzochte vindplaatsen (zie ook hoofdstuk 8). 
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6.4 Samenvatting

Met de inventarisatie zijn 299 waarnemingen geregistreerd. Alle 
waarnemingen zijn gecontroleerd. Slechts enkele waarnemingen 
hadden een niet nader omschreven plaatsaanduiding en konden niet van 
coördinaten worden voorzien (deze zijn bijvoorbeeld van een centraal 
coördinatenpaar binnen de gemeente Beek voorzien). Een beredeneerde 
selectie van de waarnemingen is op de Verwachtingskaart geplaatst.9

Hiermee is één fase van het proces te komen tot een Beleidsadvieskaart 
gerealiseerd. De andere fasen, de ontwikkeling van het verwachtingsmodel 
en de vertaling van de resultaten naar richtlijnen voor beleid, komen in de 
hoofdstukken 8 en 3 aan de orde.

9 Het volledige aantal van 299 waarnemingen is in het bijgeleverde gegevensbestand (Access-
database) te raadplegen.
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7. Archeologisch kader 

7.1 Inleiding

De gemeente Beek is op archeologisch vlak een rijke gemeente en is vooral 
bekend om de verspreiding van vindplaatsen uit het vroege Neolithicum: de 
Lineair Bandkeramische Cultuur (LBK).10 Deze bekendheid is grotendeels 
te danken aan de pionieren in het archeologisch onderzoek in Limburg: 
de heren Beckers senior & Beckers junior. De eerste bandkeramische 
meldingen in Beek zijn van hen afkomstig en gepresenteerd in het nog 
steeds als belangrijk naslagwerk geldende “Voorgeschiedenis van Zuid 
Limburg” (1940).

De gegevens die tijdens de inventarisatie verzameld zijn, kunnen voor 
twee doeleinden gebruikt worden. Allereerst bieden zij een inzicht in 
archeologische waarden binnen de gemeente Beek en kunnen als zodanig 
in beleid ten opzichte van die archeologische waarden een rol spelen. 
Ten tweede biedt een overzicht van deze waarden ook een inzicht in de 
geschiedenis van de gemeente Beek vanaf de prehistorie. We moeten ons 
daarbij realiseren dat de huidige dorpen met hun historische middelpunten 
(vaak de kerk) in zekere zin pas een recent fenomeen zijn. Pas in de loop 
van de middeleeuwen kreeg het cultuurlandschap de vorm zoals we die 
kennen van het begin van de 20e eeuw: het dorp met in het centrum de 
kerk en/of oude hoeves met bijhorende akkers en daaromheen de restanten 
van woeste gronden. In de tijd voor de bouw van de kerken en de vorming 
van de huidige dorpen, waren vaak heel andere elementen –vaak onderdelen 
van het natuurlijke landschap - bepalend voor de inrichting van het cultuur-
landschap. In het volgende zal een kort overzicht van de geschiedenis van 
Beek op basis van de bekende gegevens geschetst worden.

7.2 De eerste bewoning in Beek: de jagers-verzamelaars

Ongeveer 250.000 jaar geleden werd Nederland – zover op dit moment 
bekend – voor het eerst door mensachtigen bewoond. Sporen van deze 
eerste bewoners zijn aangetroffen in de groeve Belvédère te Maastricht. 
Deze sporen geven een kijkje in het leven van een samenleving die 
leefde van jacht, visvangst en het verzamelen van vruchten, wortels, e.d. 
Deze leefwijze zou dominant zijn in het grootste deel van de menselijke 
geschiedenis. Toch beschikken we voor die lange periode slechts over een 
handvol gegevens. Het landschap is sindsdien namelijk sterk veranderd 
door bewegingen en afzettingen van sediment door de Maas, maar ook door 
de lösspakketten die op het einde van de laatste ijstijd het oude landschap 
in Zuid-Limburg hebben afgedekt. Alleen aan de eroderende randen van 
de plateaus en in groeves komen we lagen tegen die van vóór de afdekking 
door de löss dateren. Het landschap zoals we dat nu in Zuid-Limburg 
kennen is dus pas in grote lijnen rond 17-15.000 jaar geleden gevormd. 
Het is vanaf die tijd dat de mensen op ongeveer hetzelfde maaiveld hebben 
gewoond als wij nu, en dat we op akkers of bij bouwactiviteiten sporen van 
deze mensen terugvinden.

Vanaf die tijd duurt het nog ruim 10.000 jaar totdat de mensen in de 
gemeente Beek overgingen tot akkerbouw. Tot aan die tijd leefden de 

10 Afkomstig van het Duitse Linearbandkeramische Kultur.
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mensen in tenten of hutten, die zij regelmatig verplaatsten wanneer de 
voedselbronnen die ‘in het seizoen waren’ elders te vinden waren. Zo zal 
men wanneer de zalmen of steuren de Maas op zwommen of in het vogel-
trekseizoen eerder aan de Maas zijn gaan wonen, terwijl men wanneer 
de bessen, noten, paddenstoelen, e.d. in de bossen te vinden waren 
eerder verder landinwaarts zal hebben gezeten. De mensen gebruikten 
voorwerpen van gewei, bot, hout en steen waarvan wij vooral het steen 
terugvinden. De bewoning kenmerkt zich door kleine kampjes waarbinnen 
de verspreidingen van afval vaak niet groter zijn dan de grootte van de 
tent of de hut (meestal tussen de 5 en 10 m in diameter). Daarnaast 
zijn er soms plekken waar men regelmatig terugkeerde of met grotere 
groepen samenkwam. Op die locaties kunnen soms verspreidingen van 
afval van tientallen meters in doorsnede voorkomen. Ideaal voor de jagers-
verzamelaars zijn de kaaplocaties in het versneden lösslandschap, van 
waaruit men een goed uitzicht over de regio had en dus trekkende kuddes 
of andere migrerende dieren goed in de gaten kon houden. Dergelijke 
gunstige locaties zijn in Beek en omgeving bekend op de Gijsenberg langs 
de Keutelbeek bij Klein-Genhout en bij het Retraitehuis van Spaubeek langs 
de Geleenbeek.

7.3 De eerste landbouwers: de lineaire bandkeramiek11

‘Bandkeramiek’, soms ook ‘Lineaire bandkeramiek’ of ‘LBK’ is de naam 
die archeologen hebben gegeven aan de eerste landbouwerscultuur in 
Midden-Europa.12 Deze cultuur is wijd verspreid: van Roemenië tot in 
Frankrijk met in het Nederlandse Limburg de meest noordwestelijke 
nederzettingen. De naam is ontleend aan de zeer kenmerkende versiering 
van hun aardewerk. De dateringen voor Europa vallen tussen 5500 en 4900 
v. Chr., voor Nederland tussen 5250 en 4950 v. Chr. (fig. 7.2).13 De Oudste 
LBK wordt gevonden in Hongarije en aangrenzende delen van Oostenrijk. 
De daar wonende jagers-verzamelaars keken de kunst van akkerbouw en 
veeteelt af van hun Balkan-buren en pasten die geleidelijk aan de lokale 
omstandigheden aan. Na een vier tot zes generaties durende ontwikkeling, 
waarin niet alleen de agrarische kennis, maar ook woon-werkverhoudingen, 
dieetgewoonten, gereedschapskist, groepsvorming en -omvang ingrijpend 
veranderden, en waarin kampplaatsen met lichte hutten plaats maakten 
voor stevige huizen en dorpjes, begon een expansiefase. Groepjes van deze 
Oudste Bandkeramiekers vestigden zich steeds verder naar het westen, de 
Donau stroomopwaarts tot aan de Rijn. Ook naar het noorden en oosten 
breidde de bandkeramiek zich uit. In deze, wellicht even lange fase, 
verlangzaamden de ontwikkelingen en was veeleer sprake van consolidatie, 
soms zelfs van stagnatie.

In het uiterste westen van het bandkeramische gebied, rond het noordelijke 
deel van de Bovenrijnse Laagvlakte, ontwikkelde een bandkeramische groep 
omstreeks 5300 v. Chr. een enigszins nieuwe traditie, die ‘Flomborn’ wordt 
genoemd. De huizen zijn duidelijk anders, het aardewerk wordt anders 
versierd en misschien waren ook de onderlinge verhoudingen anders, al is 
dat laatste erg moeilijk na te gaan omdat we nauwelijks een beeld hebben 
hoe die in de ‘Oudste LBK’ waren. Hetzelfde blijft een voorkeur voor de 

11 Tekst deels overgenomen uit Van Wijk & Van de Velde 2007.
12 Schweitzer 2003.
13 Lanting & Van der Plicht 1999-2000.
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vestiging op löss en daarmee vergelijkbare grondsoorten, naar we aannemen 
vooral vanwege de gunstige eigenschappen voor de verbouw van gewassen. 

Vanuit deze Flomborn-gemeenschap werd opnieuw naar buiten gekeken en 
gegaan: eerst langs de Rijn stroomafwaarts tot bij Keulen en tegelijkertijd 
(rond 5250 v. Chr.) ook naar ons eigen Limburg.14 Pas ongeveer anderhalve 
eeuw later vestigden zij zich in België en, nog weer wat later, vanuit het 
Rijndal langs de Moezel, in het Parijse Bekken. Kunnen we voor het oudste 
LBK-materiaal in Limburg nog gemakkelijk overeenkomsten vaststellen met 
dat van de zuidelijke en oostelijke verwanten, in de loop van de generaties 
worden de verschillen steeds groter, ook met de buren in het Rijnland en in 
de Belgische Haspengouw; er zullen wel onderlinge kontakten geweest zijn, 
maar erg intensief lijken die niet; elke groep vormt een eilandje op zich.15

Waar zij zich ook vestigde, de bandkeramiek trof er geen leeg landschap 
aan. Hoewel het archeologisch moeilijk direct is aan te tonen, zijn er zeker 
jagers-verzamelaarsgroepen in de buurt geweest. Wellicht is de divergente 
ontwikkeling van de culturele inventaris in de verschillende vestigingsge-
bieden voor een deel terug te voeren op de invloed van deze autochtone 
groepen, al was het alleen maar omdat de bandkeramiekers een voorkeur 
hadden voor vrouwen van elders (en die dus behept waren met gewoonten 
van elders16). Bovendien weidden zij hun vee tenminste een deel van het 
jaar buiten de lösszone – dat lijkt namelijk de beste verklaring voor de wijd 
verspreide vondsten in het zandgebied van Midden-Limburg – en daarbij 
zullen zij ongetwijfeld met andere mensen in contact gekomen zijn.
De oudste vestigingen van de LBK in Nederland, voor zover bekend, 
zijn vrijwel op de vingers van één hand te tellen: Geleen (De Kluis en 
Janskamperveld), Elsloo (Koolweg), Stein (Keerenderkerkweg) en Sittard 
(Thien Bunder en Stadswegske). Zij bevinden zich alle aan de rand van het 

14 De Grooth & Van de Velde 2005.
15 Coudart 1998.
16 Van de Velde 1979; Price et al. 2001; Frirdich 2005.
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Graetheide-plateau, met onderlinge afstanden van slechts enkele kilometers, 
en steeds met uitzicht over en gemakkelijke toegang tot de dalvlakte van 
de Geleenbeek of de Maas (fig. 7.3). Het agrarische bedrijf was kennelijk 
succesvol, want al spoedig werden huizen buiten de oude vestigingen 
gebouwd en ontstonden zelfs hier en daar nieuwe nederzettingen, maar 
daarbij werd wel stug vastgehouden aan de Graetheide. Het lijkt erop dat 
ongeveer zes tot acht generaties na de eerste kolonisatie vrijwel de hele 
rand van het plateau bezet was met bandkeramische bedrijfjes, nu eens 
in groepjes bijeen (vanwege de geringe omvang ‘gehuchten’ genoemd), 
dan weer alleenstaand, steeds met onderlinge afstanden van slechts enkele 
honderden meters, dus buiten elkaars zicht. 

Er zijn aanwijzingen dat er rond 5100 v. Chr. een ingrijpende crisis 
geweest is in het aangrenzende Rijnland17 – het aantal huizen daalde daar 
in korte tijd met circa een kwart – en er is geen reden te veronderstellen 
dat die crisis in Limburg niet gespeeld heeft. Hoe het ook zij, daarna vond 
een bescheiden uitbreiding van het ingenomen gebied plaats: sommigen 
waagden zich buiten de Graetheide, zoals in Beek, langs de Keutelbeek; 
niet echt ver weg, maar tóch. Omdat we lange tijd gedacht hebben dat LBK 
synoniem was met Graetheide, is daarbuiten nauwelijks gezocht, en dus 

17 Lüning 1988; SchmidtLüning 1988; Schmidt et al. 2004.
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kennen we daarbuiten maar enkele plaatsen. Zelfs zijn sinds kort enkele 
LBK-vestigingen bekend van plaatsen die tot voor kort als vreemd aan de 
bandkeramiek werden aangemerkt: niet op de löss, maar in de dalvlakte 
van de Maas, naast de voormalige stroomgeul. Een vestiging meer in het 
centrum van de Graetheide lijkt, ondanks de veel grotere afstand tot water, 
eveneens geprobeerd, maar omdat dat gebied een slecht toegankelijk indu-
strieterrein is, weten we daar weinig van.

Deze bescheiden expansie duurde niet lang, na vier of vijf generaties wordt 
alles verlaten zonder een spoor na te laten en is het plotseling uit met de 
Nederlandse (en ook de Belgische) bandkeramiek. Niemand weet waarom 
de mensen vertrokken zijn, al zijn er aanwijzingen voor sociale problemen, 
naar de aard waarvan echter slechts gegist kan worden.18 Het is alleen 
merkwaardig dat nog geen dertig kilometer naar het oosten, in het Rijnland, 
wél sprake is van bewoningscontinuïteit in de vorm van nederzettingen van 
de Großgartach-cultuur en zijn opvolger de Rössen-cultuur.

Zoals gezegd, zijn de eerste sporen van de LBK in Beek door Beckers en 
Beckers gevonden en wel in 1933.19 Het betreft vondsten uit twee kuilen 
(toen nog hutkommen genoemd) op het “…perceel der Zusters tusschen 
Molenstraat en Rijksweg.” (figuur 7.4 nr. 1). Met deze vondst hadden ze ook 
het Omalien (toenmalige benaming van de LBK) vastgesteld in hun eigen 
dorp Beek. 
Na deze eerste melding bleef het enige tijd stil in Beek, terwijl in de 
omliggende gemeenten Sittard, Geleen en Stein het aantal vondstmeldingen 
gestaag toenam. In 1962 zien we een volgende pionier op het gebied van 
het bandkeramisch onderzoek: pater Munsters uit Stein. Bij de Veldekelaan 
(figuur 7.4 nr. 2) bekeek hij enkele kuilen met bijhorend vondstmateriaal.20

In 196521 zijn in de buurt daarvan nog meer sporen waargenomen (figuur 
7.4 nr. 3). Dit nederzettingsterrein wordt aangeduid als Proosdijveld. 
In 1975 is een nieuw nederzettingsterrein ontdekt: Kerkeveld.22 Dit terrein 
staat ook bekend als Hoolstraat, Stroopfabriek of Gerbergastraat. Hier zijn 
bij de aanleg van een woonwijk meerdere kuilen en een restant van een 
huisplattegrond door de leden van de heemkundevereniging gevonden 
(figuur 7.4 nr. 4). Opmerkelijk is de vondst van twee kuilen met zeer grote 
hoeveelheden vuursteenmateriaal.23 In 1978 wordt ook ten zuiden van deze 
vondsten nog bandkeramiek gevonden aan de Klinkeberglaan nr. 25 (figuur 
7.4 nr. 5).24

De eerste bandkeramische opgraving vindt plaats in een nieuw neder-
zettingsterrein (figuur 7.4 nr. 6) aan de zuidgrens van Beek bij de 
Molensteeg.25 De Faculteit Archeologie uit Leiden heeft hier een 
kleinschalige opgraving uitgevoerd waarbij meerdere huisplattegronden 
werden blootgelegd.26

18 Van de Velde 1979; De Grooth & Van de Velde 2005.Van de Velde 1979; De Grooth & Van de Velde 2005.
19 Archiswaarneming 32525, Beckers en Beckers 1940.Archiswaarneming 32525, Beckers en Beckers 1940.
20 Archiswaarneming 32477.Archiswaarneming 32477.
21 Archiswaarneming 32473.Archiswaarneming 32473.
22 Archiswaarneming 1400.Archiswaarneming 1400.
23 De Grooth 1994.De Grooth 1994.
24 Coumans 1979.Coumans 1979.
25 Archiswaarneming 33900.Archiswaarneming 33900.
26 Groenendijk 1980.Groenendijk 1980.
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Aan de noordkant van Beek werden ook weer nieuwe waarnemingen 
gedaan. Uit 1979 zijn er meldingen27 van drie kuilen bij het “erf Vossen” 
(figuur 7.4 nr. 7) en in 1995 is een kleine noodopgraving verricht door de 
Heemkundevereniging Beek in een perceel aan de Dr. Stassenstraat28 150
m ten noordwesten van Vossen. Hierbij kwamen wederom enkele huisplat-
tegronden (figuur 7.4 nr. 8) tevoorschijn.29 In 1986 zijn bij bouwwerkzaam-
heden aan de Broekhovenlaan (figuur 7.4 nr. 9) aan de andere kant van de 
Keutelbeek, nota bene grenzend aan de achtertuin van dr. Beckers, wederom 
enkele vondsten gedaan.30

In de jaren `80 van de vorige eeuw volgden nog een paar meldingen. Op de 
Luciastraat nr.7 zijn in 1988 (figuur 7.4 nr. 10) enkele sporen met bijhorend 
vondstmateriaal gekarteerd31 en meer zuidelijk bij het Kelmonderbos 
(figuur 7.4 nr. 11 en 12) zijn in 1984 enkele vuursteenvondsten gedaan.32

Hetzelfde terrein werd bij een veldkartering nogmaals afgezocht wat leidde 
tot een bevestiging van de eerdere gegevens.33

In de jaren `90 en daaropvolgend neemt het aantal vindplaatsen toe. Een 

27 Archiswaarneming 28030.
28 Archiswaarneming 405231.Archiswaarneming 405231.
29 Rapport P. Mennens voor de R.O.B.Rapport P. Mennens voor de R.O.B.
30 Archiswaarneming 17548.Archiswaarneming 17548.
31 Archiswaarneming 17547.
32 Archiswaarneming 16247.Archiswaarneming 16247.
33 Archiswaarneming 47136.

Figuur 7.4
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belangrijke vondst is de vindplaats Geverikerveld (figuur 7.4 nr. 13) bij de 
uitbreiding van het industrieterrein TPE rondom het vliegveld Maastricht-
Aken. Voor het eerst is toen een LBK-nederzetting op een hoogterras 
opgegraven.34 In 1998 wordt een andere speciale vindplaats35 ontdekt op 
het Beekerveld (figuur 7.4 nr. 14) waarvan de waarde pas duidelijk wordt 
bij een proefsleuvenonderzoek door de ROB in 2005.36 In de proefsleuven 
vond men een omgrachting (Erdwerk) die vermoedelijk dateert uit de 
bandkeramiek.37 Dankzij deze vondst komt Beek in de boeken als de 
oudste versterkte nederzetting van Nederland. Na deze spectaculaire vondst 
wordt tijdens grootschalig onderzoek op het terrein van de voormalige 
stroopfabriek van Beek (horende bij de nederzetting Kerkeveld) nog een 
Erdwerk aangetroffen.38 Deze omgrachting blijkt nog dieper te zijn dan 
die bij het Beekerveld. Nog meer zuidelijk (figuur 7.4 nr. 15) te Beek-
Zonneveld39 worden in een tracé van een waterleiding wederom huisplatte-
gronden aangetroffen en opgegraven.40 Meer ten noorden van Beek komen 
in 2003 de eerste meldingen voor in Spaubeek (figuur 7.4 nr. 16 en 17).41

Hoewel het gros van de waarnemingen uit vondsten bestaat en slechts 
een klein aantal uit sporen van een bandkeramische nederzetting, zal er 
wel degelijk sprake zijn van een aantal nederzettingsterreinen waaronder 
twee zelfs met een omgrachting. Het is duidelijk dat tot dusver alleen 
kleinschalige (nood)onderzoeken zijn verricht. Het ontbreekt in Beek, in 
tegenstelling tot Sittard, Geleen, Elsloo en Stein, aan grootschalig nederzet-
tingsonderzoek. De verspreiding van de waarnemingen doet vermoeden 
dat de nederzettingen tot dicht bij de Keutelbeek zijn gelegen. De meeste 
vindplaatsen bevinden zich dichter dan 300 m van de Keutelbeek. Een 
aantal vindplaatsen ligt daar verder vanaf zoals Beek-Proosdijveld (400 m) 
en Beek-Geverikerveld (900 m), maar deze laatste ligt wel binnen korte 
afstand van meerdere droogdalen. Al met al kan toch gezegd worden dat de 
bandkeramiekers zich bij voorkeur dicht bij de Keutelbeek vestigden; in de 
nabijheid van water.42

Uit de periode van na de bandkeramiek (midden tot laat neolithicum) 
is in Beek bijna niks van bekend. In de omringende gemeenten zijn 
wel enkele restanten bekend van bijvoorbeeld de Steingroep (cultuur 
uit het midden neolithicum vernoemd naar de beroemde grafkelder uit 
Stein), de Rössencultuur (uit bijvoorbeeld Eijsden en Maastricht) en de 
Michelsbergcultuur. Echter in heel Limburg is deze periode behoorlijk 
ondervertegenwoordigd.

7.4 Nieuwe grondstoffen: de metaaltijden

Rond 2000 voor Chr. worden nieuwe grondstoffen gebruikt voor het maken 
van werktuigen, e.d. Naar de nieuw geïntroduceerde grondstoffen spreken 
we dan ook van een brons- en een ijzertijd. Dit betekent echter niet dat men 
opeens alles van die grondstof maakte. Met name in de bronstijd speelde 
vuursteen nog een belangrijke rol, terwijl altijd nog hout (wat we nu ook 
34 Archiswaarneming 46431, Van de Velde en Bakels 2002.Archiswaarneming 46431, Van de Velde en Bakels 2002.
35 Archiswaarneming 39284.Archiswaarneming 39284.
36 Pepels 2000.Pepels 2000.
37 nieuwsbrief ROB 2005.nieuwsbrief ROB 2005.
38 Wijns en Van de Velde in voorbereiding.Wijns en Van de Velde in voorbereiding.
39 Archiswaarneming 400982.Archiswaarneming 400982.
40 Baacrapport in voorbereiding, Tichelman 2006.
41 Archiswaarnemingen 47835 en 47841.Archiswaarnemingen 47835 en 47841.
42 Zie ook Bakels 1978, Amkreutz 2004 en Van Wijk en Van Hoof 2005 over vestigingskeuze.
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nog voor bv. stelen van schoppen, harken, e.d. gebruiken) en steen (nu nog 
zijn er bv. de molenstenen om graan te malen) belangrijke grondstoffen 
blijven. Kenmerkend voor de bewoning na de Lineaire Bandkeramiek is 
dat men niet langer in geclusterde dorpjes woonde, maar op geïsoleerde 
boerderijen vaak honderden meters van de dichtstbijzijnde buurman. Ook 
bouwde men wanneer de oude houten boerderij niet meer te repareren 
viel, de nieuwe boerderij vaak weer op honderden meters van de oude. Dit 
heeft als resultaat een heel dunne spreiding van bewoningsresten over het 
landschap. Deze sporen ‘concentreren’ zich vaak wel in gunstige zones 
in het landschap, maar op een veel minder uitgesproken wijze dan dit 
bijvoorbeeld voor de lineaire bandkeramiek, de Romeinse tijd of de volle 
middeleeuwen geldt. Dit betekent dat het veel moeilijker is een nederzetting 
uit het laat-neolithicum, de bronstijd of de ijzertijd te karteren dan het is om 
een bandkeramische of Romeinse vindplaats aan te tonen.
Uit deze periode zijn nog weinig gegevens beschikbaar uit het lössgebied. 
Van de grafvelden weten we iets door met name onderzoek rond Maastricht 
en Sittard en wat ouder onderzoek bij Stein. De doden werden begraven 
onder kleine grafheuveltjes die op de löss veel minder vaak dan op de 
zandgronden omgeven zijn door een rond of vierkant greppeltje. Dominant 
is in deze tijd het cremeren van de dode, waarna die in een aardewerken 
urn of in een doek gewikkeld begraven werd. Soms werden er grafgiften 
meegegeven als aardewerken potten – mogelijk gevuld met eten of 
drinken voor de reis naar gene zijde -, sieraden of wapens. De vorm van de 
nederzettingen is nog vrijwel onbekend. Het feit dat bij bouwwerkzaam-
heden vaak een enkele kuil wordt aangetroffen wijst op een vergelijkbaar 
‘extensief’ gebruik van het landschap als dit op de zandgronden goed 
gekend is: men leefde niet in plaatsvaste dorpen. Over de vorm van de 
huizen en andere elementen op het erf beschikken we echter alleen over 
enkele gegevens uit de gemeente Sittard-Geleen waar op het Hoogveld, het 
Janskamperveld en op de Hof van Limburg steeds slechts delen van erven 
zijn blootgelegd. Voor het meer doorsneden lösslandschap ten zuiden van 
Geleen, waartoe de gemeente Beek behoort, beschikken we slechts over 
enkele kuilen. De vindplaats bij het vliegveld waar in de proefsleuven al 
sporen van meerdere gebouwen zijn aangetroffen, geldt dan ook voor geheel 
Zuid-Limburg als een unieke en waardevolle locatie waar zeer veel nieuw 
inzicht verkregen kan worden.

7.5 Deel van een wereldrijk: de Romeinse tijd

De meest drastische ingreep na de overgang op landbouw en daarmee 
het opbouwen van een sedentair bestaan is de komst van de Romeinse 
legers en de opname in het Romeinse rijk. Dit rijk ging de mensen in 
alle aspecten van hun bestaan beïnvloeden. Om enkele voorbeelden te 
noemen: men moest trouw zweren aan de keizer, men moest belasting 
betalen of dienstplicht vervullen in het leger waarvoor men (om opstanden 
te voorkomen van lokale groepen gesteund door hun eigen mensen in het 
leger) vaak naar veraf gelegen grensgebieden als de grens met Schotland 
of Hongarije uitgezonden werd, men gebruikte niet langer in het dorp 
gemaakt handgevormd aardewerk, maar aardewerk dat uit speciale 
productiecentra in het Rijnland of Zuid-Frankrijk werd aangevoerd, er 
ontstonden heel nieuwe nederzettingsvormen als steden (Maastricht, 
Heerlen en Tüddern waren de dichtstbijzijnde voorbeelden van stadjes, 
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Tongeren was de grootste stad die snel te bereiken was) en legerkampen. Al 
deze zaken beïnvloedden de samenlevingen in de regio zeer nadrukkelijk. 
Veel van deze invloeden kwamen samen in een typisch nieuw verschijnsel 
op het Zuid-Limburgse platteland: de Romeinse villa. Deze villa’s vormden 
centra’s van een geheel nieuw, op grootschalige surplusproductie gericht 
landbouwsysteem, bedoeld om de vele niet zelf het veld bewerkende 
mensen in de steden en legerkampen van voedsel te voorzien. Daarmee 
werd het aanzien en het karakter van het platteland geheel veranderd. 
Daarnaast waren de villa’s met hun strakke opbouw, hun deels in steen 
gebouwde hoofdgebouw, hun badhuizen, muurschilderingen, beelden, 
e.d. iets compleet anders dan de houten huizen die hiervoor overal hadden 
gestaan. Ook in de gemeente Beek moeten dergelijke villa’s gestaan hebben. 
Enkele resten hiervan zijn aangetroffen in Beek, Spaubeek en Kelmond. 
Waarschijnlijk heeft er ook één net buiten de huidige gemeentegrens bij 
Elsloo gelegen. 
Om de producten van de villa’s zo snel mogelijk naar de markten, de steden 
en de legerkampen te krijgen was een goed wegennet een belangrijke 
vereiste. Via oude reisverslagen en wegenkaarten zijn we ingelicht over de 
hoofdverbindingen in het Romeinse rijk. In Zuid-Limburg kruisten een 
aantal belangrijke wegen elkaar, met name de noord-zuid verbindingen 
van Nijmegen en Xanten naar Maastricht en Heerlen/Aken en de Oost-
Westverbindingen van de Franse kust over Tongeren, Maastricht en Heerlen 
naar Keulen. Uit deze gegevens weten we dat er een wegendriehoek bestond 
tussen Tüddern (in Duitsland bij Sittard gelegen, toentertijd Theuderiacum 
geheten), Heerlen (het toenmalige Coriovallum) en Maastricht (toentertijd 
Mosae Trajectum). De tak Maastricht-Heerlen is daarvan redelijk gekend. 
Deze weg liep door het Geuldal langs Valkenburg en Voerendaal. Bij 
Sittard zijn de passages van de wegen vanuit Tüddern naar Maastricht (bij 
zwembad de Hatenboer) en naar Heerlen (bij Broeksittard) onderzocht. De 
weg van Tüddern naar Maastricht loopt daarbij naar aller waarschijnlijk-
heid door de gemeente Beek. Aangezien dit traject echter nog nergens ten 
zuiden van Sittard met zekerheid is aangetoond, zijn er nog verschillende 
mogelijkheden voor het wegtracé. Een eerste mogelijkheid is de kortste 
route langs de Keutelbeek het plateau ten zuiden van Beek op en dan 
over Bunde naar Maastricht. Vanwege het feit dat bij het Ravensbosch 
een belangrijke Romeinse vindplaats is gelegen, is het echter de vraag 
of niet hier de weg vanuit Tüddern op de weg Maastricht-Heerlen heeft 
aangesloten. Dit tracé zou dan de Keutelbeek kunnen zijn gevolgd wanneer 
die richting het zuidoosten afbuigt langs Geverik en Kelmond/Genhout. 
Een tweede mogelijkheid is dat de weg langs de Geleenbeek liep en pas 
bij Spaubeek langs het beekdal van Overspaubeek (de huidige Dorpstraat) 
het plateau opklom richting het Ravensbosch. Het is echter ook mogelijk 
dat de hoofdweg naar Bunde liep en er een zijweg langs Spaubeek of de 
Keutelbeek naar Ravensbosch liep. Het is dus vrijwel zeker dat er een 
belangrijke Romeinse weg door de gemeente Beek liep, maar voorlopig is 
het precieze tracé ervan nog niet bekend. Het is echter zeer verleidelijk te 
denken dat de rij van grote hoeves in Beek en Neerbeek langs deze weg is 
ontstaan, waarop ook de naam Heirstraat zou kunnen wijzen. 
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7.6 Versnippering en hereniging: Beek in de middeleeuwen

Nadat het Romeinse rijk door de voortdurende invallen van Germaanse 
volkeren ingestort was, is er een tijd van enkele eeuwen waarover we 
nauwelijks gegevens hebben. Op enkele plekken zijn wel vondsten gedaan 
die erop wijzen dat er in deze tijd in de gemeente gewoond is, maar door 
het ontbreken van grootschalig onderzoek van deze vindplaatsen kan er 
nauwelijks iets zinnigs gezegd worden over hoe de bewoning er in die tijd 
uitzag. Pas na het jaar 1000 is er geleidelijk meer informatie beschikbaar. 
Op verschillende plekken binnen de historische kernen wordt aardewerk 
vanaf deze tijd gevonden, terwijl ook de geschreven bronnen enig inzicht 
bieden in de politieke constellaties in die tijd. De gemeente Beek behoorde 
tot het land van Valkenburg, dat in de 14e eeuw ingelijfd werd bij het 
hertogdom Brabant als één van de Landen van Overmaas. Kerkelijk 
gezien waren er twee parochies: Beek en Spaubeek, waarbij Spaubeek 
waarschijnlijk een dochterkerk van Beek was. De kerk van Spaubeek stond 
vroeger in Oude Kerk, en wijst derhalve op een kern ontstaan waar het 
Hoogbeeksken (de beek die langs de Dorpstraat stroomt) in de Geleenbeek 
uitmondt. Vanuit die kern zijn de overige gehuchten van Spaubeek 
ontstaan (Over-Spaubeek, Hoeve, Hobbelrade) die als linten langs beekjes 
en droogdalen het plateau op liepen. De kernen van Beek en Neerbeek 
ontstonden daarentegen als een langgerekt lint langs de Keutelbeek. Deze 
typische lintdorpen kunnen als ontginningsdorpen gezien worden, ontstaan 
langs dalen van waaruit de omliggende gronden als landbouwgrond werden 
ingericht. Ontginningsdorpen uit de vroege middeleeuwen zouden Oensel 
(een –sele naam) en Kelmond kunnen zijn die nog langs de Keutelbeek 
liggen.43 De ontginning van het hoogplateau tussen de beekdalen vond 
voor het grootste deel in de 11e-13e eeuw plaats. Tot deze ontginningsfase 
horen gehuchtjes met namen als Genhout en Hobbelrade. Namen als 
Genhout en Oensel wijzen op ontginningen in bosrijk gebied, terwijl de 
naam Printhagen wijst op een stuk land dat ter ontginning werd afgeperkt 
met hagen.44 De ontginning van het gebied vond dus in de middeleeuwen 
plaats in een combinatie tussen lintvormige dorpen, voor een groot deel 
langs beekjes gelegen, en in grote kampontginningen gelegen herenboer-
derijen. Deze elementen bepalen nu nog het karakter van het landelijk 
gebied binnen de gemeente. De oudste zekere vermeldingen van Beek 
stammen uit 1145 en 1152. Goederen in Beek zijn dan in bezit van de 
proosdij Meerssen, en behoren daarmee aan de abdij St.Remigius te 
Reims.45 Neerbeek komt 1225 voor het eerst in de bronnen voor, wanneer 
Gozewinus IV en Arnold van Born goederen schenken aan het kapittel 
van Onze Lieve Vrouwe te Maastricht.46 In de 13e eeuw zou het grootste 
deel van Beek en Neerbeek aan de Duitse Ridderorde komen. De goederen 
werden vanuit hun landcommanderij te Alden Biesen (bij Bilzen (B.)) 
beheerd, maar als lokaal bestuurlijk centrum werd de Vroenhof gebruikt 
(waar nu de Oude Pastorie ligt). Met name het gebied van Neerbeek werd 
gekarakteriseerd door een aaneenschakeling van grote hoeves waarvan de 
Aldenhof en de Neerbeekerhof de bekendste zijn. Ook Spaubeek komt al 
in de 12e eeuw voor. De kern van Spaubeek werd toen uitgemaakt door 
de oude kerk (een zaalkerkje in het gehucht Oude Kerk) en een daarbij 

43 Renes 1989, 30.Renes 1989, 30.
44 Renes 1988, 61+67.Renes 1988, 61+67.
45 Surdèl 1991.Surdèl 1991.
46 Hoen 1983, 7.Hoen 1983, 7.
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gelegen herenhof. Deze herenhof is al in de 13e eeuw opgekocht door het 
klooster Houthem-St.Gerlach en zou niet hetzelfde zijn als Ten Dijken. 
Opvallend is de ligging van een aantal edelmanshuizen op korte afstanden 
van Oude Kerk: de kastelen St.Jansgeleen en Ter Borch (het kasteel van 
Schinnen) en huis Ten Dijken. We moeten ons daarbij echter realiseren dat 
er langs de hele Geleenbeek hier grote hoeves lagen: verder noordwaarts 
waren dit bijvoorbeeld in Geleen Ten Eijsden, de Biesenhof en de 
Hanenhof. Alleen Ter Borch en het huis Spaubeek waren zetels van heren, 
Sint-Jansgeleen werd dit pas na de middeleeuwen toen de in geldnood 
verkerende Habsburgers overal heerlijke rechten verkochten. De veel oudere 
tiendrechten in Geleen waren dan ook niet aan Sint-Jansgeleen, maar aan 
de Hanenhof verbonden. Opvallend zijn de ronde percelen die achter huis 
Ten Dijken en aan de Soppestraat nog zichtbaar zijn op oude kadastrale 
kaarten. Dit zou mogelijk op de aanwezigheid van mottenkastelen, of ronde 
waterburchten kunnen wijzen. Een dergelijk rond omgracht terrein is nog 
goed zichtbaar achter kasteel Ter Borch. Betekent dit dat het ronde perceel 
aan de Soppestraat feitelijk het oude kasteel van de heren van Spaubeek 
was? En wat was hun relatie met Ten Dijken? 
Over de heren en bewoners van die huizen zijn we slechts in beperkte mate 
ingelicht. Zo zijn er weinig gegevens bekend aangaande de oude heren van 
Spaubeek en de geschiedenis van Ten Dijken. De Spaubeekse goederen 
zijn in 1272 door Gerard van der Huven of Van Spaubeek geschonken aan 
het klooster Sint-Gerlach. Deze goederen werden 1702 aan de eigenaar van 
Ten Dijken verkocht.47 De bewoners van Ten Dijken zijn echter pas vanaf 
de 17e eeuw bekend. Of deze Gerard van der Huven verwant is met de in of 
voor 1380 overleden Gerard Hoen van der Niderstat is onduidelijk. In ieder 
geval is de identificatie van één van zijn erfgoederen met Sint-Jansgeleen 
een misvatting, die waarschijnlijk puur gebaseerd is op de achternaam.48

In 1388 kwam Sint-Jansgeleen namelijk aan de familie Hoen, beter bekend 
als Van Hoensbroek. Er waren in de 14e en 15e eeuw echter verscheidene 
geslachten met vergelijkbare namen die goederen bezaten verspreid in het 
stroomgebied van de Geleenbeek: de Hoens (van Hoensbroek), de Huyns 
(van Amstenrade en Geleen) en de Hanens (van Geleen en Nieuwstadt). 
In ieder geval de eerste twee geslachten hebben ook daadwerkelijk Sint-
Jansgeleen in hun bezit gehad. Gerard Hane van Nieuwstadt (zoals zijn 
naam tegenwoordig zou luiden) behoorde echter tot een geslacht dat in de 
14e eeuw o.a. huize Witham te Nieuwstadt en de Hanenhof te Geleen bezat. 
Door het huwelijk van zijn dochter Sophia van der Nuwerstat kwamen deze 
goederen aan het geslacht Van Vlodrop. De 1380 vermelde hof van Glene 
is dan ook de Hanenhof terwijl het grondbezit in de bank Beek mogelijk 
eerder om goed te Krawinkel (toen onder Neerbeek ressorterend, hier had 
1381 Godart Hane (feitelijk Van Vlodrop) ook land) dan om Hoeve onder 
Spaubeek gaat (als Schrijnemakers (1985, 35) vermoedt, die echter mist dat 
er in de akte sprake is van twee verschillende bezittingen: de hof in de bank 
Beek én de hof van Glene die even groot is en dezelfde rentes, e.d. draagt als 
de Hanenhof in 1326).49

De geschiedenis van Sint-Jansgeleen is – met name ook door het werk van 
Schrijnemakers (1985) – vrij goed bekend. Lang was het in het bezit van die 
andere belangrijke familie in het dal van de Geleenbeek: de sinds de 12e

47 Schrijnemakers 1985, 24-25.Schrijnemakers 1985, 24-25.
48 Habets 1884: PSHAL 21, 439-431.Habets 1884: PSHAL 21, 439-431.
49 Voor het geslacht Hane van Nieuwstadt vergelijk Van Hoof in prep. a+b.
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eeuw vermelde heren Van Schinnen. Via de tak van het geslacht Van Born 
die heren van Elsloo waren, komt het goed aan Heylwig van Spaubeek die 
het 1388 opdraagt aan Herman Hoen tzo Broeck. De bekendste bezitters 
zijn echter vanaf 1516 de Huyns. Dit geslacht levert enkele grote veldheren 
op en krijgt uiteindelijk de graventitel. Daardoor ontstaat er zelfs een 
graafschap Geleen waartoe ook Spaubeek behoort. Huis en graafschap 
komen later in het bezit van grote namen uit de Habsburgse Nederlanden 
als de prinsen De Ligne.50

De hoeve Printhagen dankt zijn naam aan de familie van die naam bij wie 
de voornaam Raas of Razo veel voorkomt. Zij komen al in het midden van 
de 13e eeuw in Beek voor. Maar ook daarbuiten, in Loon en Luik treden 
zij op: een Raes van Printhagen komt al rond 1330 voor als vazal van de 
prins-bisschop van Luik, terwijl de Printhagens ook 1281 en 1292 al in Loon 
optreden,51 waar zij ook heren van Printhagen bij Kortessem zijn.52 Een 
Arnt van Printhagen noemt zich in de 15e eeuw ‘van Her Janssgelene’.53

Door huwelijk met de Huyns komen hun goederen, waaronder Printhagen 
en Sint-Jansgeleen in 1470 en 1516 aan dit laatste geslacht.54

De politieke ontwikkelingen in Beek worden met name in de 17e eeuw 
ingewikkeld. De gehele gemeente Beek had vanaf de middeleeuwen tot 
het Land van Valkenburg behoord dat in de 14e eeuw integraal aan het 
hertogdom Brabant was gekomen en sindsdien met de landen Dalhem, 
’s-Hertogenrade en het oude hertogdom Limburg deel uitmaakte van de 
Brabantse Landen van Overmaas. Dit gebied was als geheel deel uit gaan 
maken van de Habsburgse Nederlanden. Ook na de oprichting van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden, bleven de Landen van Overmaas 
Spaans en Rooms. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was de Maasvallei 
echter een belangrijk strijdtoneel, waarbij vooral de vesting Maastricht sterk 
omstreden werd. Ook in eerdere oorlogen had Beek veel te lijden gehad. 

50 Schrijnemakers 1985.
51 Lavigne 1988, 153+165.Lavigne 1988, 153+165.
52 Van Caster & Op de Beeck 1981, 122+134-135+116-117.
53 Haas 1971, 35-37 + 119 (nr.135+136) + 122 (nr.144).Haas 1971, 35-37 + 119 (nr.135+136) + 122 (nr.144).
54 Schrijnemakers 1985, 161-162.Schrijnemakers 1985, 161-162.

Figuur 7.5 
Hoeve Printhagen 
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Bekend is de beschrijving van de verwoesting van Beek door de Geldersen 
in 1505 zoals die is opgenomen in de kroniek van Peter Trecpoel. Die 
onveiligheid leidde tot het ontstaan van vluchtgangen (aagten of haagten) 
die onder verschillende oude boerderijen in de gemeente bekend zijn.55

Tenslotte vormen verschillende schansen aan de rand van de hoogterrassen 
een relict uit dit oorlogsverleden. Zo lag er een schans op een hoogte 
ten zuiden van Catsop die gebouwd zou zijn door Karel de Stoute in de 
15e eeuw (vergelijk Van Wijk & Van Hoof 2005, terrein 15) en liggen er 
schansen op Beeks grondgebied bij het vliegveld en op een kaap boven 
de Keutelbeek bij Genbroek. Wanneer de locaties bekeken worden op de 
hoogtekaarten van de AHN blijkt duidelijk hoe strategisch de schansen 
bij Catsop en Genbroek liggen op hoogtes die de omgeving domineren. 
De schans bij het vliegveld ligt echter centraal op het plateau. De functie 
van deze schans zou ook anders geweest zijn: geen door troepen gebruikte 
fortificatie, maar een vluchtschans voor de bewoners van Geverik en 
Kelmond om met hun vee heen te vluchten bij de komst van vijandelijke 
troepen.56

In 1632 viel Maastricht aan de Republiek en in de Vrede van Munster (1648)
zou dan ook bepaald worden dat de landen van Overmaas in een Spaans 
en een Staats deel zouden worden opgedeeld. Deze ingewikkelde opdeling 
zou uiteindelijk in 1661 definitief vorm krijgen waarbij de bank Beek (de 
oude gemeente Beek) Staats werd, terwijl de bank Geleen (waartoe de 
vroegere gemeente Spaubeek hoorde) Spaans bleef. Aangezien een deel van 
Neerbeek daarvoor al onder de bank Geleen was komen te liggen, ontstond 
er zo een Spaans (of Geleens) en een Staats Neerbeek. Dit betekende ook 
dat in de bank Beek voortaan het protestantisme de officiële godsdienst was. 
Deze situatie bleef voortbestaan tot de komst van de Fransen na de Franse 
Revolutie. Terwijl de Noordelijke Nederlanden een vazalstaat werden - eerst 
als Bataafse Republiek, later onder koning Lodewijk Napoleon – werden 
in het huidige Limburg de oude versnipperde staatjes samengevoegd tot 
het nieuwe departement Nedermaas dat een integraal onderdeel vormde 
van de Franse Republiek. Tot dit departement behoorden Belgisch- en 
Nederlands Limburg, met uitzondering van de Gulikse gebieden rond Born, 
Susteren en Sittard en Melick en Herkenbosch. Voortaan zou er dus een 
eenheid Limburg zijn die na de Franse tijd en het Belgische intermezzo aan 
Nederland kwam.

55 vergelijk hiervoor Renes 1988, 121-122.vergelijk hiervoor Renes 1988, 121-122.
56 Renes 1989, 43.Renes 1989, 43.

7.7 Dokter Joseph Beckers de peetvader van de Beeker amateur-archeo-

logen (Paul Mennens)

In de 17e en 18e eeuw was archeologie vaak “een hobby” van chique heren 
zoals notarissen, doctoren en predikanten. Zij verzamelden artefacten en 
toonden die in hun salons aan bezoekers.
In het begin van de 19e eeuw vonden er in ons land belangrijke 
veranderingen plaats op het gebied van archeologisch onderzoek. In 1818
werd het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden gesticht en werd Caspar 
Jacob Christiaan Reuvens (1793-1835) tot directeur benoemd. In 1826 start 
Reuvens met de eerste wetenschappelijke opgravingen in ons land. Zijn 
werk wierp vruchten af. In diverse provincies worden ‘provinciale genoot-
schappen’ gesticht. In Limburg gebeurde dat in 1877 in Heerlen. Op het 
einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw maakte de archeologie in 



60 BEEK BELEIDSKAART

Nederland een snelle ontwikkeling door. Nederlandse archeologen raakten 
internationaal bekend door hun werk. De Beeker dokter Joseph Beckers 
werkte nauw samen met drie archeologen van naam. Op de eerste plaats 
met de grondleggers van de hedendaagse archeologie in land: Jan Hendrik 
Holwerda (1873-1951) en Albert Eggens van Giffen (1884-1973). Het waren 
tegenpolen; de autoritaire wetenschapsbeoefenaar tegenover een nieuwe 
generatie die uitging vanuit de waarneming, om zo stap voor stap tot een 
eindoordeel te komen. Van Giffen verbeterde de opgravingtechnieken, door 
o.a. als eerste de kwadrantenmethode toe te passen. Hij werkte vanuit het 
Biologisch Archeologisch Instituut te Groningen, waar de C-14 methode 
door hem werd geïntroduceerd om botten en zaden te determineren.
Een leerling van Holwerda was Frans Christiaan Bursch, die voor de Tweede 
Wereldoorlog directeur was van het ROB. Hij had veel belangstelling voor 
de Bandkeramische cultuur en kwam zo in aanraking met Beckers.

Dokter Hendrik Joseph Beckers (1862-1950) woonde in huize Nieuwenhof 
te Beek. Hij startte zijn geologische en archeologische werkzaamheden in 
1918 op 56-jarige leeftijd. In dat jaar was hij een van de vele slachtoffers 
van Spaanse griep. Hij kreeg het advies om zijn werkzaamheden als arts 
gedeeltelijk te staken. Joseph Beckers pakte weer studieboeken in zijn 
handen: geologie, paleontologie en archeologie. Dat was niet vreemd, want 
in zijn schaarse vrije tijd wandelde hij door zand, kalk en grindgroeven, op 
zoek naar het ontstaan van de Limburgse bodem. Door de nieuwe studies 
raakte hij steeds meer geïnteresseerd archeologie. 
Toen Beckers in 1924 een Romeinse begraafplaats in Stein ontdekte, was hij 
verkocht. Archeologie kreeg een vaste plek in zijn hart. Hij volgde voortaan 
niet alleen alle bouwactiviteiten in Stein, maar ook in geheel Zuid-Limburg. 
Als er een vindplaats werd ontdekt, was Beckers van de partij. Zijn vondsten 
hadden betrekking op alle perioden uit de archeologische geschiedenis van 
Limburg, van de Bandkeramiek via de IJzertijd en de Romeinse periode tot 
de Middeleeuwen.
In 1926 vond in samenwerking met Holwerda en Remouchamps een 
onderzoek plaats te Stein. Joseph Beckers kwam hier voor het eerst 
aanraking met de Bandkeramische cultuur. Zijn verdere archeologische 
carrière zou vanaf dat moment voornamelijk bepaald worden door deze 
‘eerste boeren’ in ons land.
Vanaf 1932 werd hij geholpen door zijn zoon Gabriël Beckers. Toen deze 

Figuur 7.6 
Joseph Beckers
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in 1936 zijn huisartsenpraktijk overnam, kon Joseph Beckers zich op 74-
jarige leeftijd fulltime wijden aan archeologisch onderzoek. In die periode 
ontmoette hij regelmatig de beroepsarcheologen, Holwerda en Van Giffen. 
Hij had ook iets gemeen met beiden: Beckers werkte graag alleen en hield 
vast aan een ingenomen standpunt.
De kroon op het werk van vader en zoon Beckers was het boek 
“Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg”, dat in 1940 verscheen. Professor 
Van Giffen noemt het in de inleiding “Een eerbiedwekkend werk van grote 
en blijvende betekenis”. De professor kreeg gelijk, want het boek wordt nog 
steeds door deskundigen geraadpleegd. 
Twee jaar na de dood van Joseph Beckers (1952) gaf het bestuur van de 
inmiddels opgerichte stichting “Museum Dokter Beckers” aan dr. Frans 
Bursch de opdracht om de gehele collectie te inventariseren.
Zijn zoon Gabriël Beckers bleef nog wel actief de archeologie volgen, maar 
zijn interesse ging meer uit naar de ontwikkeling van het Limburgs toneel.
In 1969 werd de verzameling Beckers overgedragen aan de stichting 
Archeologisch Reservaat te Stein en opgeborgen in de BB-kelder van de 
gemeente Stein.

Door het werk van vader en zoon Beckers raakten verschillende Beekenaren 
betrokken bij zijn archeologisch onderzoek. Vanuit hun liefde voor geologie 
vergezelden Joh. Coumans en Sef Huveneers dokter Joseph Beckers vaak op 
zijn tochten door de Limburgse groeven. De Beeker architect Cel Lemmens 
toonde veel interesse voor het onderdeel archeologie. Toen in 1962 het 
plan Proosdijveld in Beek ontwikkeld werd, waren het Joh Coumans en 
Cel Lemmens die samen met pater Munsters Bandkeramische kuilen 
blootlegden.
In 1975 werd in Beek de Heemkundevereniging opgericht. Een van 
de werkgroepen van de nieuwe vereniging was de WAB (Werkgroep 
Archeologie Beek). In dat zelfde jaar vond een grootschalige opgraving 
plaats in het gebied Hoolstraat/Kerkeveld. Met medewerking van o.a. prof. 
Corrie Bakels en Marjorie de Grooth gaven de Beeker Bandkeramiekers iets 
meer van hun leefwijze prijs. Deze kennis werd verder uitgebreid tijdens 
een opgraving in de Molensteeg onder leiding van de legendarische prof. 
Modderman, een autoriteit op het gebied van Bandkeramiek.
Na het overlijden van Joh. Coumans nam Paul Mennens de leiding over 

Figuur 7.7 
Museum dokter Beckers, Bourgognestraat 
Beek
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van de WAB. Tientallen onderzoeken volgden met als hoogtepunten 
de ijzertijdopgraving in de beekbedding nabij de Oude Pastorie en de 
ontdekking van twee omwalde Bandkeramische nederzettingen (Kelmond 
en Remigiusstraat).
Het verdrag van Malta luidde een nieuw tijdperk in voor het archeologisch 
onderzoek in ons land. Voordat een weg of woonwijk wordt aangelegd, vindt 
er eerst een archeologisch onderzoek plaats. Provincies hebben het belang 
van archeologie opgenomen in hun streekplannen. Gemeenten die een 
bestemmingsplan willen wijzigen of actualiseren, krijgen daar hoe dan ook 
mee te maken.
De amateur-archeologen kunnen echter een belangrijke rol blijven spelen in 
het onderzoek in hun regio: signalering, deelname in commissies en klank-
bordgroepen, het volgen van de voorfase van het archeologisch onderzoek, 
meewerken bij het onderzoek en zelfstandig onderzoek doen.

De WAB stelt zich als taak om in de toekomst de samenwerking tussen 
gemeente, professionele onderzoekers en de amateur-archeoloog te 
intensiveren en te verbeteren. Op deze wijze kunnen amateur-archeologen 
hun kennis en hulp blijven inbrengen tijdens onder-zoeken binnen de 
gemeentegrenzen van Beek.

Figuur 7.8 
Onderzoek ringwal landgoed Genbroek in 
1986, vlnr. Joh. Coumans, Jacques Aussems, 
Paul Mennens en Quirine Mennens
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8 Modelmatige onderbouwing van de Verwachtingskaart57

8.1 Inleiding

Een verwachtingskaart bestaat uit twee componenten: archeologische 
waarnemingen en een archeologisch verwachtingsmodel. In hoofdstuk 6 
is beschreven hoe de geregistreerde waarnemingen zijn verwerkt in een 
database. Op grond van deze database kan een kaart worden samengesteld 
die laat zien waar binnen de gemeente Beek archeologische waarnemingen 
hebben plaatsgevonden. Dit is een Archeologische Verspreidingskaart met 
losse archeologische waarnemingen. Op grond hiervan kunnen voor de 
locaties waarop deze waarnemingen gedaan zijn de eerste archeologische 
verwachtingen benoemd worden, die echter ondersteund dienen te worden 
via de geologische en geomorfologische kenmerken van de vindplaatsen. 
Kennis van deze kenmerken maakt het mogelijk de voorspellingen over 
de archeologische verwachting modelmatig te onderbouwen, waardoor 
verwachtingen over de archeologische waarde van het hele grondgebied van 
de gemeente Beek kunnen worden geformuleerd. 
In het model worden ook de natuurlijke en menselijke verstoringen 
opgenomen die van invloed zijn op de archeologische waarde van de diverse 
terreinen.
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de geologie en geomorfologie 
van de gemeente. Vervolgens wordt het model geïntroduceerd waarmee de 
geïnventariseerde gegevens en de landschappelijke gegevens gezamenlijk tot 
een betrouwbare en realistische Verwachtingskaart kunnen worden verwerkt.

8.2 Geologie en geomorfologie van de gemeente Beek
De opbouw van de ondergrond van de gemeente Beek is in hoge mate 
bepaald door de Maas. Deze rivier heeft in het verre verleden tijdens de 
ijstijd grote hoeveelheden grind aangevoerd. De Maas heeft zich in de loop 
van de tijd ingesneden in die grindpakketten. Door de geologische opheffing 
van Zuid-Limburg als gevolg van de Feldbissbreuk ontstond op deze wijze 
een steeds dieper en smaller dal met daarlangs een terrassenlandschap 
(heuvellandschap) waarbij de hogere terrassen ouder zijn dan de lagere, 
met als jongste element de huidige dalvlakte van de Maas.58 De gemeente 
Beek ligt op de overgang van het relatieve vlakke Middenterras en het, door 
beken zoals de Geul, Jeker en Gulp meer versneden Hoogterras. Voor de 
archeologie van het gebied is het onderscheid belangrijk tussen deze beide 
terrassen die tijdens de ijstijd (Saalien en Wiechselien) gevormd en met löss 
bedekt zijn. 

Het landschap van de lössplateaus (figuur 8.1) is grotendeels gedurende 
de laatste ijstijd (Salien en Weichselien) gevormd, toen op de oude 
Maasterrassen een dik pakket löss is afgezet. Löss is een zeer goed 
gesorteerde siltige leem (75% van de korrels is 2-50mm groot) die door de 
wind uit de nog niet of nauwelijks begroeide vlaktes geblazen werd die onder 
het terugtrekkende landijs vandaan waren gekomen. De lössafzettingen 
vormden als het ware een deken over het landschap waardoor de kleinere 

57 Een groot deel van deze tekst is overgenomen uit Van Wijk en Van Hoof 2005 waaraan voorEen groot deel van deze tekst is overgenomen uit Van Wijk en Van Hoof 2005 waaraan voor 
dit gedeelte ook dr P. van de Velde en prof. dr C.C. Bakels hun medewerking hebben verleend. 
Het model is echter wel aangepast aan het voortschrijdende inzicht.

58 Berendsen 1996, 70-80.Berendsen 1996, 70-80.
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hoogteverschillen afgedekt werden.59 Toch moet ook het lösslandschap 
vroeger reliëfrijker zijn geweest dan het nu is. Een belangrijke oorzaak 
voor de nivellering van het landschap is dat löss erg gevoelig is voor 
erosie. Vooral van hellingen zal gemakkelijk materiaal verspoelen en als 
zogenoemd colluvium worden afgezet. Dergelijke hellingprocessen zorgen 
voor het opvullen van laagtes en het geleidelijk glooiender worden van 
steile hellingen. Wanneer de begroeiing van het gebied aangetast wordt, 
neemt de erosie sterk toe doordat de löss niet meer door wortels wordt 
vastgehouden en de regen een directe impact op de bodem krijgt. Uit 
archeologisch vondstmateriaal afkomstig uit de colluvia blijkt dat de vorming 
van de colluvia in hoge mate is gerelateerd aan ontginningsfasen van de 

59 BoutenBouten et al. 1985.
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zeer vruchtbare lössplateaus door de mens. Deze ontginningen dateren 
uit het Neolithicum, de late ijzertijd en de Romeinse tijd, en uit de volle 
middeleeuwen en latere perioden (figuur 8.2).60 In beek- en droogdalen 
(zie onder) kunnen de meters dikke colluvia archeologische vindplaatsen 
afdekken die daardoor goed geconserveerd, maar moeilijk of in het geheel 
niet aan het oppervlak traceerbaar zijn.

Een laatste aspect van de lössplateaus dat in verband met de archeologische 
verwachtingen vermeld moet worden, heeft te maken met de waterhuishou-
ding. Behalve door een aantal beken zoals de Keutelbeek, wordt de afwatering 
van de plateaus verzorgd door zogenaamde droogdalen. Droogdalen zijn 

60 Boenigk & Hagedorn 1996.Boenigk & Hagedorn 1996.
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gedurende de laatste ijstijd ontstaan toen de bodem nog bevroren was. 
Door de cycli van opwarming en bevriezing en het watertransport dat over 
het bevroren oppervlak moest plaatsvinden, sleten de dalen zich op een 
kenmerkende manier uit. Door verschillen in opwarming van beide zijden 
van het dal kreeg een dergelijk dal namelijk een asymmetrische vorm.61

8.3 Archeologische patronen

Om te komen tot een Archeologische Verwachtingskaart voor de gemeente 
Beek is gebruik gemaakt van een model dat een verwachtingsbeeld over 
het historisch en prehistorisch landgebruik schetst. Voor de ontwikkeling 
van dit model is deels gebruik gemaakt van algemene patronen die bekend 
zijn van de bewoning op de löss, deels van de archeologische gegevens uit 
de gemeente Beek en is een uitbreiding op het verwachtingsmodel zoals 
dat voor de gemeente Stein is opgesteld (Van Wijk en Van Hoof 2005). 
De basis van het model vormen de algemene patronen en de geologische 
achtergrond. De bekende archeologische gegevens zijn gebruikt als 
toets en om preciseringen binnen de verwachtingen aan te brengen. Er 
is dus – zoals tegenwoordig meestal gebeurt bij de ontwikkeling van 
Archeologische Verwachtingskaarten – gebruik gemaakt van een hybride 
model.62 Ter illustratie van de problemen die kunnen rijzen bij het 
vaststellen van verwachtingen op basis van slechts één van beide ‘takken’ 
van dit model dient het volgende voorbeeld. Wanneer als basis voor het 
formuleren van verwachtingen slechts de reeds bekende vindplaatsen 
gebruikt worden, zullen terreinen waar weinig waarnemingen zijn gedaan 
laag gewaardeerd worden. Geen waarnemingen betekent echter niet dat er 
zich geen archeologie ter plaatse bevindt. Er kan sprake zijn van afgedekte 
vindplaatsen, kleine of vondstarme vindplaatsen, terreinen die vanwege 
grondgebruik slecht toegankelijk zijn (bijvoorbeeld bosgebieden), etc. Bij 
grondverstorende activiteiten kan blijken dat er op deze ‘afgeschreven’ 
terreinen wel degelijk sprake is van archeologie van waarde, met alle 
financiële en tijdsgevolgen van dien. Omgekeerd, wanneer verwachtingen 
enkel vanuit het landschappelijk model vastgesteld worden, bestaat de 
mogelijkheid dat verschijnselen en periodes waarover weinig bekend is 
over het hoofd gezien worden. Daarnaast suggereert het gebruik van een 
periodespecifiek verwachtingsmodel (bijvoorbeeld onderscheid tussen 
jagers-verzamelaars (Paleolithicum tot Vroeg Neolithicum) en landbouwers 
(Vroeg Neolithicum tot heden) een verschil in te gebruiken onderzoeks-
methodiek die praktische bezwaren kent. Vandaar dat gekozen is voor een 
gecombineerd gebruik van de beschikbare informatie, en niet voor het 
werken met periode- of vindplaatsspecifieke verwachtingsmodellen. 

Het verwachtingsmodel concentreert zich vanwege de specifieke kenmerken 
van de geologische en geomorfologische opbouw van de gemeente Beek op 
de lössplateaus. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het Hoog- en 
Middenterras (lössplateaus) en de specifieke geomorfologische fenomenen 
die daar deel uit van maken zoals de droogdalen, de Keutelbeek en de 
kaaplocaties.

61 Berendsen 1997, 13-15.Berendsen 1997, 13-15.
62 Deeben & Wiemer 1999.Deeben & Wiemer 1999.
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8.4 De lössplateaus

8.4.1 Basismodel

Op basis van wat bekend is over vestigingskeuzes en landschapsge-
bruik door de tijden heen, blijkt dat de aanwezigheid van beeklopen en 
droogdalen op de löss bepalend is voor menselijke activiteiten. Er bestaat 
wat dit betreft weinig verschil tussen jagers-verzamelaars en landbouwers. 
Voor de zandgronden wordt in Verwachtingskaarten wel een onderscheid 
tussen deze samenlevingstypen gemaakt,63 voor de löss lijkt een dergelijk 
onderscheid minder zinvol. Op de zandgronden gingen landbouwers 
vaak op zoek naar de betere akkergronden in gebieden waar ook hele 
schrale, voedselarme gronden voorkomen, op de vruchtbare löss was een 
dergelijke keuze minder noodzakelijk. Keuzes voor vestigingslocaties lijken 
daarom voor de culturen van jagers-verzamelaars en landbouwers redelijk 
vergelijkbaar, waarbij hooguit kan worden gezegd dat jagers-verzamelaars 
een sterkere voorkeur voor zogenoemde ‘kaaplocaties’ hadden, terwijl 
landbouwers een grotere voorkeur voor vlakke terreinen kenden. Onder 
kapen verstaan wij locaties waar twee beekdalen bij elkaar komen of waar 
dalen de terrasranden doorbreken.
Het belang van beeklopen en droogdalen op de löss blijkt onder andere 
uit studies naar de verspreiding van Romeinse villa’s in de regio Heerlen-
Voerendaal64 en naar de verspreiding van bandkeramische nederzettingen 
in de Graetheide-regio en het tussen Aken en Keulen gelegen lössgebied.65

Wanneer de vindplaatsen uit de metaaltijden66 en de bekende historische 
kernen in de Graetheide-regio op een kaart met beeklopen en droogdalen 
geplaatst worden, blijkt er ook dan een opvallend verband aanwezig te zijn. 
Voor het grondgebied van de gemeente Beek kan hieruit geconcludeerd 
worden dat het landgebruik in het verleden werd bepaald door in een 
dal meanderende Keutelbeek, maar bijna evenzeer door andere in het 
gebied voorkomende beekjes en droogdalen. De voorkeur van culturen 
door de tijden heen voor deze locaties kan deels verklaard worden uit de 
aanwezigheid van een (deels tijdelijke) zoetwatervoorziening in de directe 
nabijheid, deels ook door een voorkeur voor gebieden waar verschillende 
ecologische zones aan elkaar grenzen. Dit laatste betekent namelijk dat 
vanuit één verblijfsplaats de verschillende zones geëxploiteerd kunnen 
worden. Denk daarbij aan het weiden van het vee of de mogelijkheid tot 
jacht in het beekdal, het akkeren op de plateaus en het verzamelen van 
grind in dagzomende grindlagen op de Hoogterassen. Ook vindplaatsen 
die centraal op een lössplateau lagen, kunnen vanuit dit model worden 
verklaard: op dergelijke plateaus gelegen bandkeramische nederzettingster-
reinen als Urmond-Graetheide/Oude Postbaan en Stein-Heidekampweg 
evenals de recent in de gemeente Sittard-Geleen opgegraven ijzertijdneder-
zetting met laat-neolithische sporen ‘Hof van Limburg’67 kunnen door de 
aanwezigheid van droogdalen verklaard worden. 

Lüning (1982) heeft geconcludeerd dat in het Rijnland alle bandkeramische 
huizen binnen 500 meter van een (droog)dal liggen, Bakels stelt die afstand 

63 Vergelijk Jansen & Roymans 2002.Vergelijk Jansen & Roymans 2002.
64 Kooistra 1996, 106.Kooistra 1996, 106.
65 Bakels 1978 + 1982; Lüning 1982, m.n. p.14.Bakels 1978 + 1982; Lüning 1982, m.n. p.14.
66 Van Hoof 2000.Van Hoof 2000.
67 Van Hoof, Van der Linde & Van Wijk in voorbereiding.Van Hoof, Van der Linde & Van Wijk in voorbereiding.
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op 750 meter. Voor het verwachtingsmodel van de gemeente Stein is 
gekozen voor de minimumvariant van 500 meter. Het is echter wel onze 
mening dat er een gradatie aangebracht moet worden tussen een continu 
watervoerende loop zoals de Keutelbeek en de waarschijnlijk seizoensgebon-
den waterhoudende droogdalen. Op basis van deze gedachte is een zone van 
500 meter gehanteerd aan weerszijden van de Keutelbeek en geldt een zone 
van 250 meter aan weerszijden van de droogdalen. Voor de weergave in het 
model is echter gekozen voor een afstand van 300 meter aan weerszijden 
van de Keutelbeek en de droogdalen. Als gevolg van deze parameter kan 
geconcludeerd worden dat voor het grondgebied van de gemeente Beek, dat 
op de overgang ligt van de midden- en hoogterrassen, doorsneden door een 
hele reeks droogdalen die de afwatering van deze plateaus verzorgen (zie 
figuur 8.1), vrijwel geheel een hoge archeologische verwachting bestaat.68

Alle delen van de gemeente Beek die binnen 300 m van een beekloop of een 
droogdal liggen, hebben op basis van het hierboven gepresenteerde model 

68 Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt, worden verwachtingen in drie categorieën beschreven: hoog,Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt, worden verwachtingen in drie categorieën beschreven:  hoog, 
middelhoog en laag.
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in eerste instantie dus een hoge archeologische verwachting gekregen. 
Binnen deze zone is op drie manieren de verwachting getoetst: 
• op basis van de geologie,
• op basis van de natuurlijke verstoringen, en 
• op basis van de geïnventariseerde archeologische waarnemingen. 
Dit leidt voor een aantal gebieden op grond van landschappelijke 
kenmerken of op basis van de bekende archeologische gegevens tot een 
aanpassing van de verwachting – naar beneden of naar boven. 

8.4.2 Naar beneden bijgestelde verwachting

Op basis van de geologie kunnen enkele gebieden een stap teruggebracht 
worden in de archeologische verwachting, namelijk de bergbrikgronden en 
de dalen. Het betreffen hier gebieden met een hellingsgraad tussen de 2 en 
5 graden.
Op de zogenoemde bergbrikgronden is door erosie de voor de conservering 
van archeologische waarden belangrijke bovenlaag van het oorspronkelijke 
bodemprofiel verdwenen.69 Vondsten zullen op dergelijke gronden wel 
gedaan kunnen worden, de erosie zal echter gezorgd hebben voor een 
aantasting van de bodemsporen. Diepere sporen als waterputten of grachten 
kunnen ook bij vrij zware erosie nog bewaard zijn, de kans ondiepere 
sporen - zoals de resten van gebouwen – aan te treffen neemt echter snel 
af. Daarmee neemt ook de informatiewaarde van een terrein af. Met andere 
woorden: er zullen hier wel archeologische vindplaatsen verwacht kunnen 
worden (in principe liggen ze immers binnen de 300 meterzone rond de 
dalen), maar de verwachte archeologische waarde van deze vindplaatsen 
is lager dan die van de omliggende gebieden. Binnen de gemeente Beek 
ligt een groot aaneengesloten gebied van bergbrikgronden ten oosten en 
zuidoosten van Beek, waar het uitgesproken reliëf voor sterke erosie heeft 
gezorgd (figuur 8.4). 

8.4.3 Droogdalen

Droogdalen zijn gedurende de laatste ijstijd ontstaan, ze zijn dus ouder 
dan de meeste te verwachten restanten van menselijke activiteiten. Maar 
tegelijkertijd zijn de dalen zelf, evenals de beekdalen, vanwege hun 
tijdelijke of permanente watervoering vaak niet gebruikt voor bewoning, 
begraving of andere activiteiten. Dit betekent overigens niet dat beek- en 
droogdalen nooit gebruikt zullen zijn. Recent onderzoek in een droogdal 
bij Geleen toonde dit aan.70 Hoewel dergelijk onderzoek juist inzicht geeft 
in aspecten van verleden samenlevingen die nog weinig onderzocht zijn, 
blijkt ook uit het onderzoek te Geleen dat wat hier aangetroffen wordt 
uit geïsoleerde verschijnselen bestaat die moeilijk te traceren zijn bij 
verkennende onderzoeken. Vanwege dit geïsoleerde karakter van de in 
de dalen te verwachten verschijnselen kregen zij tot onlangs een lagere 
verwachting dan de omgeving. Vanwege de moeilijke traceerbaarheid vragen 
zij om een andere archeologische aanpak dan de gewone IVO’s71 die vooral 
ontwikkeld zijn om vindplaatsen op te sporen die rijk zijn aan sporen of 
vondsten of grote oppervlakten beslaan, maar veel minder geschikt zijn 
voor het opsporen van de neerslag van extensieve of incidentele activiteiten. 
De dalen worden op de bodemkundige kaart omgeven door zogenoemde 

69 Vleeshouwer & Damoiseaux 1990, 70+77.Vleeshouwer & Damoiseaux 1990, 70+77.
70 Van Hoof & Van Wijk in voorbereiding.; vergelijk voor Duitsland: Becker et al. 2001.Van Hoof & Van Wijk in voorbereiding.; vergelijk voor Duitsland: Becker et al. 2001.
71 Zie bijvoorbeeld ook de nieuwe KNA leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland. Zie bijvoorbeeld ook de nieuwe KNA leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland.
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afbraakwanden en lösswanden. Hieronder vallen zowel de lichte hellingen 
waar nauwelijks erosie heeft plaatsgevonden of waar zelfs colluvium op 
gevormd is dat mogelijk aanwezige archeologische restanten afdekt en 
daarmee conserveert, als de steilere hellingen waar erosie voor een sterke 
aantasting van het bodemarchief kan hebben gezorgd. In het eerste geval 
kan het terrein van archeologische waarde zijn, in het tweede geval is het 
dat niet. Zonder veldonderzoek van de locale bodemkundige opbouw is het 
niet mogelijk een differentiatie binnen deze zone aan te brengen tussen 
goed en slecht geconserveerde delen. Derhalve vormen deze randzones een 
aparte eenheid in verwachting en het daarbij behorende beleidsadvies (zie 
hoofdstuk 2).

8.4.4 Naar boven bijgestelde verwachting

Op basis van de geologie zijn er echter ook gebieden uitgelicht die juist 
een hogere archeologische verwachting krijgen dan de omliggende arealen: 
gebieden van archeologische waarde. Dit geldt voor gebieden met een 
zogenoemde kaapligging. Dat de kaapligging een zeer hoge verwachting 
rechtvaardigt, blijkt uit de waarnemingen van deze gebieden.  

Andere terreinen worden eveneens tot de categorie van gebieden van 
archeologische waarde gerekend op basis van reeds bekende archeologische 
waarnemingen. Voor de gemeente Beek betreft dit met name bandkeramische 
nederzettingen, vroege ijzertijdnederzettingen en Romeinse villaterreinen. 
Deze worden als afzonderlijke gebieden besproken in hoofdstuk 8. Hierbij 
gaat het alleen om gebieden waarvan vaststaat dat er resten in de bodem 
zitten die – tenzij recent verstoord door de aanleg van bijvoorbeeld kelders of 
opgravingsputten – al bij voorbaat behoudens- c.q. opgravingswaardig zijn. De 
opgravingsputten zelf zijn ook op de kaarten aangegeven. Die hoeven immers 
niet opnieuw archeologisch onderzocht te worden.

8.5 Natuurlijke verstoringen

Een belangrijke factor voor het model zijn natuurlijke processen die van 
invloed zijn op de verwachte conservering van archeologische grondsporen. 
Zoals in hoofdstuk 8.2 genoemd zijn de met löss bedekte terrassen aan 
het einde van het Pleistoceen (Dryas en Alleröd) en in het Holoceen 
verder gevormd door erosie. Modderman72 toonde bij zijn onderzoek 
naar de bandkeramische nederzetting in Sittard in 1953 aan dat door de 
hellingsgraad (ongeveer 3%) van de locatie, solifluctie73 was opgetreden. 
Bij solifluctie wordt aan de top van de helling materiaal geërodeerd waarna 
het materiaal op een lager gedeelte weer wordt afgezet (het colluvium). Dit 
proces treedt op wanneer een gebied ontbost is. Wanneer de begroeiing van 
het gebied verdwijnt, wordt de löss niet meer door wortels vastgehouden en 
krijgt de regen een directe impact op de bodem. Bij een hellingsgraad van 
minimaal 2% vloeit de A-horizont af. Afvloeiing van de B-horizont treedt 
op bij een percentage van 5%.74 Dit proces speelt zich al eeuwenlang af en 
is nog steeds goed zichtbaar op een braakliggende akker na een behoorlijke 
regenbui. Aangezien de conserveringsgraad directe gevolgen heeft voor de 
waarde van een archeologische verwachting is gebruik gemaakt van een hel-
lingklassenkaart die inzicht geeft in de conservering van de bodemsporen. 

72 Modderman 1958/59.Modderman 1958/59.
73 Het vloeien van bodemmateriaal onder niet-periglaciale omstandigheden.Het vloeien van bodemmateriaal onder niet-periglaciale omstandigheden.
74 Modderman 1958/59, 36.Modderman 1958/59, 36.
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Daarnaast is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN) die het reliëf van de gemeente Beek nauwkeurig in beeld brengt 
(figuur 8.2)

Er dient echter wel een opmerking gemaakt te worden over het proces 
van solifluctie. Indien men vanuit het meest voor de hand liggende 
voorbeeld uitgaat dat hoe steiler een helling is, hoe meer bovengrond is 
afgeschoven, kan men op eenvoudige wijze aantonen hoeveel bovengrond 
is verdwenen. Maar het proces van solifluctie speelt zich af gedurende 
een lange periode waarbij materiaal van boven op de helling wordt 
afgespoeld en hellingafwaarts wordt afgezet. Dit afgezette materiaal 
kan dan weer een beschermende werking hebben op de ondergelegen, 
ongeroerde ondergrond. In plaats van dat eenvoudig over de gehele helling 
naar verhouding van de hellinggraad afspoeling van de ongestoorde 
ondergrond plaatsvindt, kan het dus voorkomen dat door het afgezette 
materiaal de ondergrond, en daarbij eventueel liggende grondsporen, beter 
geconserveerd zijn dan aangenomen mag worden. Het recent uitgevoerde 
onderzoek op het plangebied Frumarco in Beek bevestigt dit. 
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8.6 Samenvatting

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

1. Lage archeologische verwachting: binnen deze gebieden kunnen wel 
archeologische waarden aangetroffen worden. Echter: op basis van 
de geomorfologie en de bodemkundige kenmerken van het terrein 
(bergbrikgronden, e.d.) zijn dergelijke arealen moeilijk archeologisch te 
onderzoeken

2. Middelhoge archeologische verwachting: deze categorie is ingevoerd 
omdat op de gebruikte bodem- en geomorfologische kaarten eenheden 
worden gebruikt die zonder nader veldonderzoek niet eenduidig aan 
één van de andere categorieën toegewezen kunnen worden. Dit kunnen 
gebieden zijn waar de verwachting is dat deze incidenteel en extensief 
zijn gebruikt (depositielocaties, visgronden, e.d.). Het zijn vooral de 
randgebieden van dalen waarbij zowel processen van erosie als van 
afdekking met colluvium plaatsvonden (en nog steeds plaatsvinden). 
Binnen deze gebieden kunnen dus terreinen liggen waar door erosie 
alle archeologische waarden verdwenen zijn, naast terreinen waar door 
afdekking met colluvium eventueel aanwezige archeologische waarden 
juist zeer goed geconserveerd zijn. Het betreffen hier voornamelijk de 
zogenaamde brikgrond; dit zijn gebieden met een hellingsgraad tussen 
de 2 en 5 graden.

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

4. Archeologische waarde: hieronder vallen die delen van de gemeente 
waar op basis van óf de kaapligging, óf de bekende archeologische 
waarnemingen van het gebied (vrijwel) vaststaat dat hier belangrijke 
archeologische resten in de grond zitten. 

Op de verwachtingskaart zijn locaties weergegeven die door de mens 
grootschalig verstoord zouden zijn (kelders, riolering, wegen etc.). 
Aangezien per locatie het niet geheel duidelijk is wat de aard en omvang van 
de verstoringen zijn, kunnen deze niet zondermeer gevrijwaard worden van 
archeologisch onderzoek. De specifieke kenmerken van deze verstoringen 
moeten indien er sprake is van bodemingrepen, bekeken worden zodat het 
advies aangepast moet worden.

In hoofdstuk 2 zijn we al nader ingegaan op de beleidsvertaling die aan 
deze vier categorieën verwachtingen gegeven moeten worden. In hoofdstuk 
9 wordt vervolgens een beschrijving gegeven van alle individuele terreinen 
die op grond van de in dit en hoofdstuk 3 gepresenteerde gegevens de 
status gebied van archeologische waarde hebben gekregen, alsmede de in 
hoofdstuk 6 gepresenteerde monumenten.
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9 Gebieden van archeologische waarde

9.1 Inleiding

In hoofdstuk 8 is behandeld hoe de Verwachtingskaart is ontwikkeld uit 
de uitgevoerde inventarisatie van waarnemingen en de geologische en geo-
morfologische kenmerken van het grondgebied van de gemeente Beek, en 
wat de argumentatie is te komen tot de benoeming van de verschillende 
verwachtingen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe met gebieden van 
een bepaalde archeologische verwachting omgegaan moet worden in het 
ruimtelijk beleid, om te komen tot een juiste en zorgvuldige behandeling 
van de (mogelijke) cultuurhistorische waarden in de grond. 

9.2 Index van vindplaatsen binnen het gebied van archeologische 

waarde75

Voor de gemeente Beek zijn 29 gebieden aangemerkt als gebieden van 
archeologische (bekende) waarden. Dit zijn gebieden die beide hoog scoren 
op de verspreidingskaart, in het model en weinig verstoring kennen. Op 
of nabij een groot gedeelte van deze gebieden is in meerdere gevallen al 
enige vorm van archeologisch onderzoek geweest. De gebieden zijn op de 
Beleidsadvieskaart (bijlage 2) aangegeven als gebieden van archeologische 
waarde (categorie 5 en 6) waaraan een nummer is gegeven die correspondeert 
met onderstaande tekst. 
Voor de gebieden van archeologische waarde zijn summier de vindplaatsen 
beschreven. Datering en aard van de vindplaats is namelijk van invloed 
op het beleid ten aanzien van een dergelijk terrein. Ten eerste bepalen 
datering en aard van een vindplaats ook de zeldzaamheid en het bijzondere 
karakter ervan, hetgeen aan de basis kan liggen van keuzes ten aanzien 
van welke gebieden zwaarder of minder zwaar beschermd worden of welke 
vindplaatsen meer of minder snel een noodzaak tot grootschalig onderzoek 
zullen opleveren. Ten tweede bepalen datering en aard van een vindplaats 
de te gebruiken onderzoeksmethode, zowel voor de kartering als voor de 
opgraving van een vindplaats. Dit laatste heeft ook invloed op de aan dit 
onderzoek verbonden kosten, e.d. De gebieden van archeologische waarde 
zijn deels gedefinieerd op basis van de verspreiding van bekende vondsten 
en/of op basis van hun (kaap)ligging. De grenzen van dit laatste type terrein 
zijn relatief eenvoudig te bepalen op basis van de landschappelijke karakte-
ristieken. Het vaststellen van de grenzen van deze gebieden, gedefinieerd op 
basis van de verspreiding van bekende vondsten, is echter veel complexer. 
Hierbij spelen de volgende punten een rol: de landschappelijke karakteris-
tieken, de verspreiding van bekende vondsten, de verwachte groottes van 
dergelijke vindplaatsen en de kadastergrenzen. 
Tevens zijn de vindplaatsen per periode uitgesplitst en is bij de beschrijving 
ervan aandacht besteed aan wat die locatie archeologisch waardevol 
maakt. Zodoende kunnen – wanneer behoud van de archeologie op een te 
verstoren terrein niet mogelijk blijkt - bij het uitvoeren van archeologisch 
onderzoek ter plaatse- de onderzoeksvragen meer periode- en locatie-
specifiek worden gesteld. Die vraagstellingen worden aangepast aan de 
hand van voortschrijdend inzicht dat verkregen is door het zich continu 
ontwikkelende archeologisch onderzoek. 

75 Verdere verwijzingen zijn per behandeld gebied en per vindplaats opgenomen in de bij ditVerdere verwijzingen zijn per behandeld gebied en per vindplaats opgenomen in de bij dit 
rapport behorende digitale database.
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9.2.1 Gebied 1 Neerbeek

In dit gebied worden sporen uit drie periodes verwacht. Allereerst beslaat het 
gebied de oude dorpskern van Neerbeek, zodat er zeker middeleeuwse sporen 
van vroegere bewoningsfasen aanwezig zullen zijn. Zoals alle oude stads- en 
dorpskernen heeft ook deze locatie volgens de Archeologische Monumenten 
Kaart de status van archeologische waarde gekregen (zie hoofdstuk 6.3.1) en 
wordt daarmee als behoudenswaardig bestempeld. Daarnaast zijn er binnen 
dit gebied aanwijzingen voor een bandkeramische nederzetting. Direct ten 
oosten van de historische kern is een kuil uit de ijzertijd aangetroffen die 
wijst op de aanwezigheid van een nederzettingsterrein uit die tijd. Tenslotte 
is er een grote kans dat door dit gebied de Romeinse weg tussen Tüddern 
en Maastricht heeft gelopen. Langs deze weg zouden bijvoorbeeld de eerste 
grote hoeves gebouwd kunnen zijn die later de kern van Neerbeek gingen 
uitmaken. 

Het grootste deel van dit gebied is bebouwd. Dit betekent dat zeker onder 
onderkelderde gebouwen het bodemarchief verstoord zal zijn. Tussen de 
huizen liggen open ruimtes, in gebruik als bijvoorbeeld achtertuinen en 
pleintjes. Hier kan archeologische informatie aangetroffen worden. Op 
deze bebouwde terreinen waar sporen uit de middeleeuwen en de Lineaire 
Bandkeramiek kunnen worden verwacht, zal bij bodemingrepen een 
onderzoekswijze toegespitst op dorpskernen toegepast moeten worden. Bij 
kleinschalige ingrepen zoals verbouwingen van huizen zullen archeologische 
waarnemingen toegestaan moeten worden, bij grootschaliger werkzaamheden 
zoals herinrichting van een straat of aanpassing van een wijk zal een IVO in 
de vorm van proefsleuven uitgevoerd moeten worden.
Met name de vindplaats uit de ijzertijd zal nog voor een groot deel op 
onbebouwde grond liggen. Hier dient een meer standaard vorm van 
waarderend onderzoek te worden uitgevoerd. Daarbij kan aan intensieve 
oppervlaktekartering of proefsleuven worden gedacht. Booronderzoek blijkt 
met name voor de extensieve nederzettingssystemen nauwelijks bruikbare 
resultaten op te leveren op de löss.76

76 Zo werden op de ijzertijdnederzettingen te Geleen-Hof van Limburg en –De Haese tijdensZo werden op de ijzertijdnederzettingen te Geleen-Hof van Limburg en –De Haese tijdens 

Figuur 9.1
Vroenhof 
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9.2.2 Gebied 2 Vroenhof

Ook in dit gebied is bewoning uit meerdere periodes vastgesteld. Naast 
het omgrachte terrein van de Oude Pastorie, dat op de plaats van de 
middeleeuwse Vroenhof is gebouwd, bevinden zich hier in de oude bedding 
van de Keutelbeek afvalpakketten uit de middeleeuwen en de ijzertijd. Dit 
wijst op bewoning in de directe omgeving. Er zijn weer enkele aanwijzingen 
voor activiteiten uit de Lineaire Bandkeramiek aangetroffen. Tenslotte kan ook 
door dit gebied de Romeinse weg Tüddern-Maastricht verwacht worden. Het 
terrein is voor het grootste deel onbebouwd. Bij ingrepen worden derhalve 
proefsleuven aangeraden om de grootte van de bekende vindplaatsen vast te 
stellen. Daarbij moet bedacht worden dat het onderzoek van de afvalpakketten 
in de oude bedding van de Keutelbeek vanwege de diepte waarop de 
vondstlagen worden aangetroffen zeer specifieke logistieke maatregelen 
vergt en de Vroenhof door de verwachte middeleeuwse gebouwresten 
specialistische kennis vereist.

9.2.3 Gebied 3 Beek

De hoofdmoot van dit gebied wordt gevormd door de historische kern van 
Beek. Van de Nieuwenhof in het noorden tot het gebied rond de kerk kunnen 
hier bewoningssporen uit alle fasen van de middeleeuwen verwacht worden in 
een lint langs de Keutelbeek. Opnieuw kan daarbij het tracé van de Romeinse 
weg Tüddern-Maastricht verwacht worden. Langs de Burg. Janssenstraat 
en de Kap. Wijnensingel/Broekhovenlaan zijn opnieuw aanwijzingen voor 

het booronderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen, terwijl tijdens de opper-
vlaktekartering en het vervolgonderzoek goed geconserveerde nederzettingssporen werden 
aangetroffen waaronder zeer grote en vondstrijke kuilencomplexen. Hetzelfde geldt voor het 
booronderzoek op een LBK nederzettingsterrein te Stein-Nattenhoven waarbij slechts enkele 
artefacten zijn aangetroffen terwijl meerdere veldkarteringen een grote hoeveelheid aan 
vondstmateriaal opleverde. Vergelijk hoofdstuk 6 voor de bruikbaarheid van verschillende 
prospectiemethodes.

Figuur 9.2
Historische kern Beek
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bandkeramische nederzettingen aangetroffen. Langs de Hoolstraat kunnen 
nog sporen van bewoning van de historische kern van Beek verwacht worden, 
terwijl direct ten zuiden hieraan aansluitend de bandkeramische nederzetting 
Hoolstraat / Kerkeveld / Gerbergastraat / Stroopfabriek ligt. Hiervan wordt 
momenteel een groot deel opgegraven. Van belang is het Erdwerk dat aan de 
noordwestkant van de Remigiusstraat tijdens deze opgraving is gevonden. 
De niet-opgegraven delen hier hebben inmiddels een beschermde status 
gekregen.77 In het noordwesten grenst aan de historische kern van Beek het 
gebied met de bandkeramische nederzetting Scheperstraat / Dr.Stassenstraat 
en de ijzertijdnederzetting Heirstraat-Nieuwstraat. Aan de zuidzijde loopt de 
historische kern over in een gebied met vindplaatsen uit de Romeinse tijd, de 
Lineaire Bandkeramiek en de vroege middeleeuwen. 
Het grootste deel van dit terrein is bebouwd. Dit betekent dat zeker onder 
onderkelderde gebouwen het bodemarchief verstoord zal zijn. Tussen 
de huizen liggen open ruimtes, in gebruik als bijvoorbeeld achtertuinen 
en pleintjes. Hier – en zoals in het plangebied Frumarco is aangetoond: 
buiten de kelders - kan archeologische informatie aangetroffen worden. Bij 
kleinschalige ingrepen zoals verbouwingen van huizen zullen archeologische 
waarnemingen toegestaan moeten worden, bij grootschaliger werkzaamheden 
zoals herinrichting van een straat of aanpassing van een wijk zal een IVO in 
de vorm van proefsleuven uitgevoerd moeten worden.

9.2.4 Gebied 4 Proosdijveld

Bij de bouw van de wijk Proosdijveld zijn op verschillende plekken sporen 
van een bandkeramische nederzetting aangetroffen. Een groot deel van het 
terrein is bebouwd, zodat een deel van de nederzetting door het uitgraven van 
kelders, e.d. verstoord zal zijn. Tussen de bebouwing bevinden zich echter 
grote stroken waar de kans op verstoring veel geringer is: brede straten, 
pleinen, e.d. Hier is de kans groot dat de conservering relatief goed is. Bij 
kleinschalige ingrepen zoals verbouwingen van huizen zullen archeologische 
waarnemingen toegestaan moeten worden, bij grootschaliger werkzaamheden 
zoals herinrichting van een straat of aanpassing van een wijk zal een IVO in 
de vorm van proefsleuven uitgevoerd moeten worden.

9.2.5 Gebied 5 DSM-straat

Bij de uitbreiding van een bedrijf aan de DSM-straat is de enige aanwijzing 
voor een grafveld uit de ijzertijd in de hele gemeente aangetroffen. Hoewel 
een groot deel van het terrein bebouwd is, lijken veel van de fabriekshallen 
matig diep gefundeerd en worden zij omgeven door geasfalteerde stroken 
waaronder nauwelijks verstoring van het archeologische niveau heeft 
plaatsgevonden. Dit betekent dat de conserveringsgraad naar verwachting 
redelijk tot goed zal zijn. Grafvelden zijn notoir slecht te prospecteren. Alleen 
met proefsleuven kunnen hier betrouwbare resultaten behaald worden. 
Derhalve moet bij bodemingrepen in dit gebied proefsleuven gegraven 
worden om het precieze karakter en de omvang van de vindplaats te bepalen.

9.2.6 Gebied 6 Station

Dit gebied is een uitloper van terrein Sanderboutlaan in de gemeente 
Stein. Daarbij is het met name de vraag of de Romeinse bewoning zich 
doorzet op het grondgebied van de gemeente Beek. Het is mogelijk dat de 

77 Monumentnummer 16254.Monumentnummer 16254.
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melding van Romeinse vondsten bij station Beek feitelijk aan de Elsloose 
kant zijn gedaan waar meer aanwijzingen voor bewoning uit de Romeinse 
tijd zijn aangetroffen. Bij grondingrepen zou derhalve een IVO dienen te 
worden uitgevoerd om vast te stellen of de bekende vindplaats zich op Beeks 
grondgebied doorzet.

9.2.7 Gebied 7 Siekendaal

De vondst van twee riemtongen alhier zou kunnen wijzen op de aanwezigheid 
van een middeleeuws grafveld in dit gebied. Bij bodemingrepen wordt 
derhalve geadviseerd om proefsleuven te graven om aard en omvang van de 
vindplaats te bepalen (andere prospectiemethoden zijn notoir onbetrouwbaar 
voor het karteren van grafvelden).

9.2.8 Gebied 8 Klinkeberglaan

Bij verschillende bouwactiviteiten op het terrein van de school zijn vondsten 
uit de Lineaire Bandkeramiek gedaan. Onduidelijk is of het hier gaat om 
een kleine nederzetting tussen Hoolstraat/Kerkeveld en Molensteeg of dat 
dit nog hoort bij de nederzetting Hoolstraat/Kerkeveld. Het grootste deel 
van dit gebied is bebouwd. Dit betekent dat zeker onder onderkelderde 
gebouwen het bodemarchief verstoord zal zijn. Tussen de gebouwen liggen 
open ruimtes, in gebruik als bijvoorbeeld speelplaats. Hier – en zoals in het 
plangebied Frumarco is aangetoond: buiten de kelders - kan archeologische 
informatie aangetroffen worden. Bij kleinschalige ingrepen zoals 
verbouwingen van huizen zullen archeologische waarnemingen toegestaan 
moeten worden, bij grootschaliger werkzaamheden zoals herinrichting 
van een straat of aanpassing van een wijk zal een IVO in de vorm van 
proefsleuven uitgevoerd moeten worden.

9.2.9 Gebied 9 Genbroek

Dit gebied valt uiteen in drie deelgebieden. Allereerst is er het kasteeltje 
Genbroek. Op en rond het kasteelterrein kunnen sporen vanaf de 
middeleeuwen aangetroffen worden. Verder is er ten noorden van het 
kasteel een omwalling aangetroffen die waarschijnlijk als een verdedigings-
werk uit de nieuwe tijd moet worden gezien. Ook in dit gebied kunnen dus 
archeologische waarden aangetroffen worden. Tenslotte is er nog sprake van 
de vondst van een drainagesysteem ten zuiden van het kasteel dat met de 
waterverzorging van het kasteel te maken kan hebben.
Deze gebieden kennen op verschillende vlakken een monumentstatus, zodat 
er gestreefd dient te worden naar een zo gering mogelijke aantasting van 
de archeologische en cultuurhistorische waarden aanwezig op het terrein. 
Indien tot bodemingrepen over wordt gegaan dient hierbij een onderzoek 
plaats te vinden waarbij de aard van de aanwezige waarden specifieke 
specialistische kennis vraagt.

9.2.10 Gebied 10 Molensteeg

In dit gebied zijn sporen van een bandkeramische nederzetting 
aangetroffen. Er is één sleuf ten dele onderzocht waarin een deel van 
een huisplattegrond werd aangetroffen. De rest van de vindplaats bevindt 
zich onder akkers en derhalve wordt een goede conservering verwacht. 
Ook omdat het gebied al sinds de jaren ’70 een status als archeologisch 
monument heeft. De grootte van het monument is beduidend groter dan de 
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omvang van de vindplaats als gekarteerd in de jaren ’70. Recent onderzoek 
op de locatie Adsteeg lijkt de begrenzing uit de jaren ’70 te bevestigen. 
Het oostelijke deel van het huidige monument lijkt derhalve weinig 
archeologische waarden te bevatten. 
Wanneer tot bodemingrepen op de locatie wordt overgegaan dient eerst 
via oppervlaktekartering of proefsleuvenonderzoek de begrenzing van de 
nederzetting vastgesteld te worden.

9.2.11 Gebied 11 Molenberg

Over het gebied verspreid is vuursteen aangetroffen. Dit betekent dat hier 
sprake is van één van de weinige steentijdlocaties binnen de gemeente 
Beek die niet uit het vroeg-neolithicum dateert. Voor het karteren van 
een dergelijke vindplaats is booronderzoek of oppervlaktekartering goed 
geschikt, indien dit fijnmazig gebeurt. Ook kan besloten worden tot het 
graven van testputjes waarbij de grond gezeefd wordt.

9.2.12 Gebied 12 TPE-Noord

Het betreft hier een gebied van archeologische waarde in gedeselecteerd 
gebied (categorie 6). Op deze locatie zijn sporen van een nederzetting uit 
de ijzertijd aangetroffen. Een deel van het gebied is bebouwd en verstoord, 
maar delen van de nederzetting zijn ook nog onbebouwd en kunnen goed 
bewaard zijn. Bij bodemingrepen moet hier een proefsleuvenonderzoek 
worden uitgevoerd om de precieze verbreiding van de nederzettingssporen 
te karteren. Met name booronderzoek levert zeer onbetrouwbare resultaten 
bij het karteren van vindplaatsen met een extensief landschapsgebruik, zoals 
nederzettingen uit de ijzertijd.

9.2.13 Gebied 13 TPE-Zuid (Geverikerveld)

Het betreft hier een gebied van archeologische waarde in gedeselecteerd 
gebied (categorie 6). Tijdens de aanleg van het industrieterrein is in dit 
gebied een nederzetting van de Lineaire Bandkeramiek aangetroffen. 
Hiervan zijn vervolgens enkele delen opgegraven, met name binnen de 
wegcunetten. Ook zijn er later nog in enkele bouwputten waarnemingen 
gedaan. Het grootste deel van de nederzetting is echter nog niet onderzocht. 
Hoewel een deel van de nederzetting bebouwd is en derhalve de 
archeologische informatiewaarde zal zijn afgenomen, is een groot deel van 
het gebied nog onbebouwd. Deze delen hebben naar verwachting nog een 
goede conservering en zullen dus bij verdere bouwactiviteiten onderzocht 
moeten worden. Bij de randen van de aangetoonde nederzetting moet eerst 
de begrenzing vastgesteld worden door middel van proefsleuven.

9.2.14 Gebied 14 Geverik

Dit gebied beslaat de historische kern van Geverik. Binnen de historische 
kern zijn geen aanwijzingen voor sporen uit andere periodes dan de 
middeleeuwen en later. Vrijwel het gehele gebied is bebouwd, hetgeen net 
als bij de andere historische kernen een specifieke onderzoeksaanpak vergt.
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9.2.15 Gebied 15 Kelmonderbos

In dit gebied zijn een nederzetting uit de Lineaire Bandkeramiek en 
verschillende vindplaatsen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Tevens is het 
de vraag of hier een Romeins wegtracé langs de Keutelbeek heeft gelopen. 
Dit zou zowel de hoofdweg Tüddern-Maastricht kunnen zijn die dan bij 
het Ravensbosch op de Via Belgica – de belangrijke Romeinse verbinding 
tussen de Franse kust en Keulen via Tongeren, Maastricht en Heerlen 
– uitkwam, als een zijweg langs de Keutelbeek die een afkorting tussen 
beide hoofdwegen verzorgde en een directe verbinding naar de belangrijke 
Romeinse vindplaats bij het Ravensbosch betekende. Beide opties worden in 
de literatuur vermeld.
Het gebied is onbebouwd en ligt op een relatief vlak lössplateau. De 
conservering wordt derhalve geacht redelijk tot goed te zijn. Indien hier 
bodemingrepen gepland worden, wordt daarom geadviseerd proefsleuven 
te graven om de begrenzingen van de vindplaatsen en de conservering 
ervan vast te stellen. Een onderzoek naar het precieze verloop van de 
veronderstelde Romeinse weg gebeurt het beste door een sleuf haaks op het 
veronderstelde tracé te graven. Daarbij moet rekening gehouden worden met 
het feit dat het precieze verloop nog niet door waarnemingen ondersteund 
kan worden en er dus zeker binnen een strook van 100-200 m breed 
rekening moet worden gehouden met dit fenomeen.

9.2.16 Gebied 16 Beekerveld

In 1998 is deze bijzondere vindplaats ontdekt (Pepels 2000). Het werd toen 
al als een bijzondere vindplaats gezien omdat er in die tijd nog nauwelijks 
bandkeramische vindplaatsen op het hoogterras bekend waren. Pas tijdens 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door de ROB in 2005 bleek het 
bijzondere karakter van de vindplaats. Er is namelijk een deel van een gracht 
aangetroffen, hetgeen betekent dat we hier waarschijnlijk met een Erdwerk te 
maken hebben. Dit type vindplaats is uit de Nederlandse Bandkeramiek (met 
een mogelijke uitzondering voor de Caberg bij Maastricht) nog niet eerder 
aangetoond. Het uitzonderlijke karakter van de vindplaats heeft dan ook 
geleid tot de status van gebied van archeologische waarde.

Figuur 9.3
Historische kern Geverik
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Gezien het bijzondere karakter van de vindplaats en de status die 
eraan verleend is, wordt iedere bodemingreep dieper dan de bouwvoor 
hier afgeraden. Indien hier toch diepergaande bodemingrepen zullen 
plaatsvinden, dient voorafgaand een archeologische opgraving plaats te 
vinden. Daarvoor moet een proefsleuvenonderzoek plaatsvinden om de 
precieze begrenzing van de vindplaats te bepalen.

9.2.17 Gebied 17 Zonneveld/Kelmond

Dit gebied valt uiteen in twee delen. Allereerst is er de historische kern 
van Kelmond, waarbinnen vooral middeleeuwse en post-middeleeuwse 
bewoningssporen kunnen worden aangetroffen. Dit deelgebied is voor een 
groot deel bebouwd, hetgeen betekent dat een deel van de archeologische 
waarden verstoord zal zijn en er bij bodemingrepen op een zeer op het 
specifieke val toegesneden methode gewerkt moet worden.
Ten noorden aansluitend aan de kern van Kelmond bevindt zich de 
bandkeramische nederzetting Zonneveld, waarvan een deel is aangesneden 
tijdens de aanleg van een waterleiding in 2005. Hierbij zijn duidelijke 
sporen van een nederzetting aangesneden, waarbij al een aantal huisplaatsen 
aangewezen kunnen worden. Bij verdere bodemingrepen op deze locatie zal 
door middel van een proefsleuvenonderzoek de begrenzing van de vindplaats 
bepaald moeten worden, waarbij de kans groot is dat het onderzoek 
doorgezet wordt in een opgraving.

9.2.18 Gebied 18 Kelmonderveld / Maastricht-Aachen Airport

Over dit gebied verspreid liggen nederzettingssporen uit de ijzertijd. 
Nederzettingen uit de ijzertijd zijn nog nauwelijks bekend uit Zuid-
Limburg (en zeker niet uit het heuvelland) en nog minder onderzocht. Uit 
verschillende proefsleuvenonderzoeken is gebleken dat op de locatie zeer 
goed geconserveerde sporen aanwezig zijn waaruit al meerdere gebouwen 
te halen zijn, die echter binnen de proefsleuven nog nauwelijks compleet 
konden worden blootgelegd. Een deel van het gebied is derhalve tot 
monument verklaard. Het gaat hier om een vindplaats met een voor de regio 
uitzonderlijke informatiewaarde. Indien binnen dit gebied bodemingrepen 

Figuur 9.4
Zonneveld 
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gepland worden, zullen derhalve opgravingen dienen te worden uitgevoerd. 
Daarbij moet op die delen waar nog geen proefsleuvenonderzoek is 
uitgevoerd eerst een dergelijk onderzoek gedaan worden om de grenzen van 
de vindplaats te bepalen.

9.2.19 Gebied 19 Gijsenberg

De locatie Gijsenberg ligt op een zogenaamde kaaplocatie, zoals die meer 
voorkomen in het sterk versneden lösslandschap. Dit zijn ideale locaties 
geweest voor jagers-verzamelaars om zich te vestigen. Het is derhalve 
op vergelijkbare kaaplocaties als tussen Sweykhuizen en Oude Kerk (de 
Moorheide en omgeving) of bij Rijckholt dat veel vindplaatsen uit de steentijd 
worden aangetroffen. De Gijsenberg bevat dan ook de grootste concentratie 
steentijdvindplaatsen uit de gemeente Beek. Voor de oudste bewonings-
geschiedenis van de gemeente is dit dan ook een uitzonderlijk rijke plek. 
Indien hier bodemingrepen gepland worden, dient er rekening gehouden te 
worden met zeer intensief onderzoek. Het onderzoek van steentijdvindplaat-
sen gaat namelijk gepaard met intensieve zeefcampagnes die veel mensuren 
inhouden. Voor het nader preciseren van de vindplaatsen dient gekozen te 
worden voor een intensief boorgrid (niet extensiever dan 10 x 10 m) of voor 
het graven van proefputjes waarin de grond uitgezeefd of schavend verdiept 
wordt.

9.2.20 Gebied 20 Spaubeek-Dorpstraat

Dit gebied valt in drie gebieden uiteen. Allereerst is er de historische kern 
van (Over-) Spaubeek. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de andere hiervoor 
behandelde historische kernen. Ten oosten hiervan bevinden zich een oud 
verkavelingspatroon, nog zichtbaar als een aantal wallen in het bos. 
Dit is een uitzonderlijk cultuurhistorisch landschap, waarmee in die zin 
voorzichtig omgegaan dient te worden.
Ten westen van de Dorpstraat bevindt zich tenslotte een Romeins villaterrein. 
Bij grondingrepen op deze locatie dienen eerst proefsleuven gegraven te 
worden om de omvang en conservering van de vindplaats te bepalen. 

Figuur 9.5 
Historische wallen Spaubeek
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9.2.21 Gebied 21 Looiwinkel

In dit gebied zijn aanwijzingen gevonden voor een bandkeramische 
nederzetting, ten noorden waarvan nog andere steentijdvondsten zijn 
gedaan. Waarschijnlijk is het zuidelijk deel van de nederzetting al bebouwd, 
maar het overig deel ligt op onbebouwd gebied. Derhalve zullen hier 
opnieuw bij grondwerkzaamheden proefsleuven moeten worden gegraven 
om de begrenzing en conservering van de vindplaats vast te stellen.

9.2.22 Gebied 22 Sint-Jansgeleen

Ook dit gebied valt uiteen in twee zones. Allereerst is er het kasteel Sint-
Jansgeleen, waarvan het hoofdgebouw na een brand in de 20e eeuw 
gesloopt is. De geschiedenis van het kasteel gaat op zijn minst terug tot de 
14e eeuw. Bij de aanleg van een leiding is een torenfundering van het oude 
kasteel doorbroken, waarbij aanwijzingen zijn gevonden voor een oudere 
datering van het gebouw. Bij het complex horen nog twee molens langs de 
Geleenbeek.
Ten noorden van het kasteel bevindt zich een vindplaats uit de Romeinse 
tijd, die op het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen de status heeft 
van terrein met hoge archeologische waarde. Op het grondgebied van de 
gemeente Beek is echter o.a. een stuk van een Romeins wijaltaar gevonden. 
Deze vondst duidt erop dat de vindplaats zich uitstrekt binnen de gemeente 
Beek. De aard van de vindplaats is nog niet geheel eenduidig. Het kan gaan 
om een villa waarbij ook een huisheiligdom heeft gelegen, maar het kan ook 
om een tempel gaan. Het bijzondere karakter van de vindplaats vraagt om 
een voorzichtige omgang met de locatie. Indien er toch grondwerkzaamhe-
den uitgevoerd moeten worden, dient er eerst een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd te worden om de begrenzing, het precieze karakter (villa of 
tempel) en de conservering van de vindplaats te bepalen.

9.2.23 Gebied 23-26 Klein-Genhout, Groot-Genhout/Webrig, Hoeve, Hobbelrade

Deze gebieden beslaan de historische kernen van enkele dorpen binnen de 
gemeente Beek. Binnen de historische kernen zijn geen aanwijzingen voor 
sporen uit andere periodes dan de middeleeuwen en later. Uit Webrig is een 
interessante vondst bekend van een in de haard ingegraven pot ter afwering 

Figuur 9.6 
Bandkeramische vindplaats aan de 
Potterstraat
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van onheil. Vrijwel al deze gebieden zijn bebouwd, hetgeen net als bij de 
andere historische kernen een specifieke onderzoeksaanpak vergt.

9.2.24 Gebied 27-28 Printhagen, Ten Dijken

Het gaat hier om twee van de grote hoeves in de gemeente Beek. Deze 
gebieden hebben derhalve ook een monumentstatus op basis van de 
zichtbare gebouwen. Toch moet daarbij niet uit het oog verloren worden 
dat zowel onder die gebouwen als in belendende terreinen archeologische 
waarden aanwezig zijn. Beide hoeves liggen immers in een grote 
kampontginning, waarin nog aanwijzingen over schaal en aard van de 
bedrijfsvoering van die hoeves achterhaald kunnen worden, maar daarnaast 
zijn er ook direct naast de hoeves onbebouwde terreinen die belangrijke 
archeologische gegevens kunnen bevatten. Zo is de hoeve Printhagen in 
de geschiedenis één keer compleet verplaatst, zodat de voorlopers van de 
boerderij op een nu onbebouwd terrein te vinden zijn. Achter Ten Dijken 
bevindt zich daarentegen op oude kaarten een opvallend rond terrein dat 
mogelijk zou kunnen samenhangen met een motte of ronde waterburcht. 
Ook op dit terrein zouden dus voorlopers van de huidige hoeves 
aangetroffen kunnen worden. Op deze locaties moet bij bodemingrepen 
archeologisch onderzoek uitgevoerd worden, waarbij de te verwachten 
bouwresten om een specifieke kennis vragen.

9.2.25 Gebied 29 Oude Kerk

Dit gebied omvat de oudste kern van Spaubeek rond de vroegere 
parochiekerk. Nu bestaat de kern nog uit enkele boerderijen rond de kapel. 
Ten noorden van deze kern aan de Geleenbeek lag nog een watermolen. 
Bij toekomstige bodemingrepen dient verder archeologisch onderzoek plaats 
te vinden in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Bij bodemingrepen 
kleiner dan 100m2 dient een archeologische begeleiding plaats te vinden.

Figuur 9.7
Hobbelrade
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Bijlage 3. Stappenplan archeologie in de RO gemeente Beek

Begrippen

• Archeologische Begeleiding: Een Archeologische Begeleiding 
(AB ) vindt plaats tijdens de uitvoering van de bodemingrepen door de 
initiatiefnemer en heeft als doel documenteren van gegevens en het 
veiligstellen van materiaal van vindplaatsen. Een archeologische begeleiding 
(AB) mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden uitgevoerd:
- wanneer als gevolg van fysieke belemmeringen het niet mogelijk is om 

adequaat vooronderzoek te doen;
- wanneer er op grond van de beschikbare archeologische informatie 

wordt geconcludeerd dat opgraven niet (meer) nodig is, maar men toch 
graag het zekere voor het onzekere wil nemen of,

- wanneer sprake is van bijzondere onderzoeksvragen bij uitvoeringstrajec-
ten.
In een normale situatie moet voor een inventariserend veldonderzoek of 
voor een opgraving worden gekozen. 

• Gemeentelijk archeologisch adviseur: Archeologisch deskundige met de 
status van senior-archeoloog (volgens KNA). In de handleiding wordt 
uitgegaan van een externe deskundige. Inhoudelijke expertise kan ook 
worden verkregen door het in dienst nemen van een gemeentearcheo-
loog of - samen met omliggende gemeenten - een regioarcheoloog.

• Gemeentelijk medewerker archeologie: Medewerker die de vergunning- 
en ontheffing beoordeelt op onderzoeksverplichting en het archeologisch 
onderzoekstraject begeleid.

• Gedeselecteerd gebied: gebied waar in het verleden reeds (afdoende) 
archeologisch vooronderzoek heeft plaatsgevonden. Op basis van 
dit onderzoek is tussen de gemeente Beek en de provincie Limburg 
overeengekomen dat hier geen verder onderzoek meer verricht wordt.

• “Grensgeval”: In sommige gevallen waarin plangebieden (net) boven 
de ontheffingsgrens liggen, kan bij bepaalde typen ingrepen (beperkte 
omvang) toch een ontheffing worden verleend. Daar staat tegenover 
dat bij bepaalde plangebieden die net onder de ontheffingsgrens liggen 
(in principe onderzoeksvrij) toch een onderzoeksverplichting dient te 
worden opgelegd, vanwege de grote kans op toevalsvondsten. Deze 
“grensgevallen” dienen van geval tot geval middels een quickscan door 
een archeologisch deskundige beoordeeld te worden, waarbij vooral de 
specifieke archeologische verwachting van belang is.

• Onderzoeksaanpak: In onderstaande Stappenplan en Schema wordt 
een aantal onderzoeksaanpakken voorgesteld waarbij de stappen uit 
het vooronderzoek zijn gecombineerd of overgeslagen. Hierdoor wordt 
“maatwerk” geleverd hetgeen onnodige kosten voor de initiatiefnemer 
voorkomt en de doorlooptijd van het archeologisch onderzoek verkort.

• Onderzoeksverplichting: Wanneer een initiatiefnemer van een 
bodemingreep een sloop-, bouw- of aanlegvergunning aanvraagt of 
om een projectbesluit vraagt, dient te worden vastgesteld of het plan 
strijdig is met de bestemming die op het betreffende terrein rust. Indien 
sprake is van een (dubbel)bestemming archeologie dient beoordeeld te 
worden of een archeologisch onderzoek verplicht is (omdat het initiatief 
bedreigend is voor het archeologische bodemarchief) of dat hiervoor 
ontheffing verleend kan worden.
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• Opgraving: Een opgraving of Definitief Onderzoek (DO)  heeft als doel  
het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van 
vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is voor 
kennisvorming over het verleden.

• Plan van Aanpak: Het Plan van Aanpak (PvA) is een concrete planning 
van het veldwerk en een beschrijving van de wijze waarop het onderzoek 
wordt uitgevoerd. Voor een booronderzoek of oppervlaktekartering (IVO-
Overig) volstaat een PvA en hoeft geen PvE opgesteld te worden.

• Programma van Eisen: Een belangrijk instrument om de kwaliteit van 
archeologisch onderzoek te waarborgen is het Programma van Eisen 
(PvE). Een PvE is verplicht voor een proefsleuvenonderzoek, opgravingen 
en archeologische begeleidingen. In een PvE worden het doel van een 
onderzoek en de uit te voeren werkzaamheden omschreven.

• Selectieadvies: In de rapportage van een vooronderzoek moet, nadat de 
vindplaats gewaardeerd is, een selectieadvies worden opgenomen. In 
het selectieadvies worden door de archeologisch uitvoerder voorstellen 
gedaan voor het vervolgtraject. Hierbij dient deze zich strikt op 
inhoudelijk archeologische argumenten te baseren.

• Selectiebesluit: Het selectiebesluit is een uitspraak over de behou-
denswaardigheid van archeologische vindplaatsen en het te volgen 
vervolgtraject (geen aanvullend onderzoek, opgraving of bescherming 
van de vindplaats). Het selectiebesluit is een  formeel besluit dat door het 
College van B & W genomen wordt. 

• Vooronderzoek: Het archeologisch vooronderzoek (of inventariserend 
onderzoek) bestaat uit vier stappen – Bureauonderzoek en Verkennend-
, Karterend- en Waarderend-Inventariserend Veldonderzoek – met als 
uiteindelijk doel vast te stellen of in een plangebied archeologische 
resten aanwezig zijn en, zo ja, of deze resten zo waardevol zijn dat zij 
behouden dienen te worden (behoudenswaardig).

Maatwerk in archeologisch vooronderzoek
In het Stappenplan wordt verwezen naar een aantal aanpakken van het 
archeologisch vooronderzoek. Hieronder worden deze aanpakken verder 
uitgewerkt:

Aanpak 1
IVO-Karterend en Waarderend 
proefsleuven (IVO-P)

In gebieden van archeologische waarde is de kans op de aanwezigheid van archeologische resten bijzonder groot. Door een 
combinatie van een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek, kan op een efficiënte manier inzicht worden verkregen in 
de behoudenswaardigheid van eventueel aanwezige archeologische resten.

Aanpak 2
BO (Quickscan) en IVO karterend 
(IVO-overig/-P)

Gebieden met een hoge verwachting zijn archeologisch gezien kansrijk. De daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische 
resten is echter nog niet vastgesteld. Daarom is hier een karterend en eventueel een waarderend onderzoek de geëigende aan-
pak. Vanwege de gedetailleerde informatie van onderhavige verwachtingskaart/rapportage, kan het bureauonderzoek beperkt 
blijven tot een Quickscan.

Aanpak 3
BO (Quickscan) en event. IVO-
Verkennend (IVO-overig)

Deze aanpak geldt voor terreinen met een middelhoge verwachting die in recente tijden bebouwd zijn geraakt of gebieden 
waar sprake is van erosie door “hellingprocessen”. Het verstorende effect van de bebouwing respectievelijk de hellingprocessen 
is niet eenduidig. Belangrijk is daarom eerst inzicht te krijgen in de ligging van de kansrijke (intacte) en kansarme (geërodeerde) 
zones. Een goede methode hiervoor is een bureauonderzoek in combinatie met een verkennend booronderzoek. Bij bebouwde 
gebieden ligt daarbij de nadruk op een bureauonderzoek middels een quickscan van de verstoringsgraad (bouwarchieven). In 
gebieden met erosie door hellingprocessen dient de nadruk te liggen op het landschapsgericht, verkennend booronderzoek. In 
de kansrijke zones van voldoende omvang die bedreigd worden door de planontwikkeling, is vervolgens een karterend en even-
tueel een waarderend onderzoek vereist.

Aanpak 4
BO en IVO-Verkennend (IVO-overig), 
eventueel AB

Gebieden met een lage verwachting hebben een lage dichtheid aan archeologische resten. Door middel van een bureau-
onderzoek en een extensief, verkennend booronderzoek (veldtoets) kunnen (voorheen onbekende) archeologisch kansrijke 
zones in kaart worden gebracht. Indien kansrijke zones niet in de planvorming kunnen worden ingepast, is een Archeologische 
Begeleiding een kosteneffectieve methode om de aanwezige waarden te documenteren. In bijzondere gevallen dient rekening 
gehouden te worden met een doorstart naar een opgraving.

Opmerking Tijdens het vooronderzoek zullen proefsleuven en booronderzoek de meest gehanteerde methoden zijn. Opgemerkt dient te 
worden dat een oppervlaktekartering een goedkope en bijzonder waardevolle aanvulling kan zijn op een boor- of proefsleuven-
onderzoek. Als in het veld blijkt dat sprake is van een goede vondstzichtbaarheid, dan is het raadzaam om boor- of proefsleuven-
onderzoek te combineren met een oppervlaktekartering.
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Stappenplan

Nr. Actor Actie

0 Aanvraag vergunning, ontheffing of medewerking in verband met planreali-
satie)

initiatiefnemer

Beoordeling onderzoeksverplichting
Indien een plangebied in meerdere verschillende archeologische gebieden 
ligt, bepaalt de hoogste categorie het ontheffingsregime. Bij kleine “eiland-
jes” (<100 m2) kan hiervan in overleg met de archeologisch adviseur van de 
gemeente worden afgeweken.

Medewerker gemeente

1 Is de voorgenomen bodemingreep mer- of SMB (Strategische 
Milieubeoordelingen) -plichtig ?

Ja Overleg met RACM

Nee Ga naar 2

2 Ligt de voorgenomen bodemingreep dieper dan 0,3 m beneden maaiveld?

Ja Ga naar 3

Nee

3 Ligt de voorgenomen bodemingreep in een gebied van archeologische 
waarde?

Nee Ga naar 4

Ja en omvang plangebied > 250 m² Ga naar 10

Ja en omvang plangebied < 250 m² Ontheffing

Ja en het is een “grensgeval” Ga naar 9

4 Ligt de voorgenomen bodemingreep in een gebied van archeologische 
waarde, binnen een gedeselecteerd gebied?

Nee Ga naar 5

Ja en omvang plangebied > 250 m² Ga naar 10

Ja en omvang plangebied < 250 m² Ontheffing

Ja en het is een “grensgeval” Ga naar 9

5 Ligt de voorgenomen bodemingreep in een gebied met een hoge archeolo-
gische verwachting?

Nee Ga naar 6

Ja en omvang plangebied > 2500 m² Ga naar 10

Ja en omvang plangebied < 2500 m² Ontheffing

Ja en het is een “grensgeval” Ga naar 9

6 Ligt de voorgenomen bodemingreep in een gebied met een middelhoge 
archeologische verwachting?

Nee Ga naar 7

Ja en omvang plangebied > 2500 m² Ga naar 10

Ja en omvang plangebied < 2500 m² Ontheffing

Ja en het is een “grensgeval” Ga naar 9

7 Ligt de voorgenomen bodemingreep in een gebied met een lage archeologi-
sche verwachting?

Nee Ga naar 8

Ja en omvang plangebied > 10000 m² Ga naar 10

Ja en omvang plangebied < 10000 m² Ontheffing

Ja en het is een “grensgeval” Ga naar 9

8 De voorgenomen bodemingreep ligt in een gebied zonder archeologische 
verwachting?

Ontheffing

9 Beoordeling van “grensgevallen” middels quickscan Gemeentelijk archeologisch 
adviseur (senior-archeoloog)

Wel onderzoeksverplichting Ga naar 10

Geen onderzoeksverplichting Ontheffing
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Onderzoeksaanpak

10 Vaststellen onderzoeksaanpak 

Gebied van archeologische waarde (incl. die binnen gedeselecteerd gebied). 
Aanpak 1 (zie schema); PvE vereist.

Medewerker gemeente
Ga naar 11

Gebied met een hoge archeologische verwachting Aanpak 2. (zie schema); 
PvE vereist/PvA volstaat

Gemeentelijk archeologisch 
adviseur (senior-archeoloog)

Ga naar 11 (proefsleuven)
Ga naar 14

Gebied met een middelhoge archeologische verwachting 
Aanpak 3. (zie schema); PvA volstaat (booronderzoek).

Medewerker gemeente
Ga naar 14

Gebied met een lage archeologische verwachting 
Aanpak 4. (zie schema); PvA volstaat (booronderzoek). 

Medewerker gemeente
Ga naar 14

Archeologisch onderzoek

11 Opstellen PvE (in opdracht van initiatiefnemer). Archeologisch bedrijf (senior-
archeoloog)

Ga naar 12

12 Toetsing PvE. Gemeentelijk archeologisch 
adviseur (senior-archeoloog)

Ga naar 13

13 Vaststelling PvE College B&W Ga naar 14

14 Uitvoeren IVO en verwerken resultaten in rapport eventueel met selectiead-
vies ( in opdracht van initiatiefnemer). 

Archeologisch bedrijf
Ga naar 15

15 Toetsing rapportage Gemeentelijk archeologisch 
adviseur (senior-archeoloog)

Onvoldoende inzicht in archeologische waarden. Selectiebesluit (nog) niet 
mogelijk. Voorzetting vooronderzoek nodig (meestal proefsleuven).  PvE 
vereist. 

Ga naar 11

Voldoende inzicht in archeologische waarden. Selectiebesluit kan worden 
genomen.

Ga naar 16

16 Selectiebesluit College B&W

a. geen behoudenswaardige vindplaats Ontheffing / vergunning

b. behoudenswaardige vindplaats, maar door planaanpassing behoud in situ 
gerealiseerd

Ontheffing / vergunning onder voorwaar-
den planaanpassing

c. behoudenswaardige vindplaats. Planaanpassing niet mogelijk. Behoud ex 
situ door opgraving (DO) voorafgaand aan bodemingrepen.
NB. In uitzonderlijke gevallen is een archeologische begeleiding (AB) gelijktij-
dig met de bodemingrepen mogelijk.

Ga naar 17

d. behoudenswaardige vindplaats. Bescherming vereist (Rijks- of gemeente-
monument)

Ontheffing / vergunning
niet verleend

17 Opstellen PvE (in opdracht van initiatiefnemer). Archeologisch bedrijf (senior-
archeoloog)

Ga naar 18

18 Toetsing PvE. Gemeentelijk archeologisch 
adviseur (senior-archeoloog)

Ga naar 19

19 Vaststelling PvE College B&W Ga naar 20

20 Uitvoeren opgraving (DO) of archeologische begeleiding (AB) ( in opdracht 
van initiatiefnemer). 

Archeologisch bedrijf Ga naar 21
NB. Eventueel verlenen vergunning/ onthef-
fing bij opdrachtverlening DO of AB

22 Toetsing rapportage Gemeentelijk archeologisch 
adviseur (senior-archeoloog)

Ga naar 23

23 Rapportage akkoord bevonden College B&W Ontheffing / vergunning
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Bijlage 4 Archeologie in het bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit een Verbeelding (voorheen plankaart), 
Regels (voorheen voorschriften) en een Toelichting. Archeologie dient in elk 
van de onderdelen van een bestemmingsplan te worden ingepast. In de 
toelichting wordt gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening en worden de regels en de verbeelding uitgelegd. De regels en de 
verbeelding zijn de bindende onderdelen van het bestemmingsplan. Op de 
verbeelding wordt de precieze bestemming aangegeven. Per bestemming 
worden in elk geval regels gegeven met betrekking tot de functie of het doel 
van de gronden, het bouwen, en het gebruik. 

1 Verbeelding

Alle terreinen die als archeologisch monument of terrein van archeologische 
verwachtingswaarde zijn aangemerkt, moeten op de verbeelding van het 
bestemmingsplan worden gezet. De beleidskaarten die deel uitmaken van 
dit rapport zullen ook moeten worden opgenomen in de verbeelding. De 
wijze waarop de terreinen worden aangegeven is als volgt: 

1. Geen verwachting
2. Gebied met de (dubbel)bestemming “lage archeologische verwachting”.
3. Gebied met de (dubbel)bestemming “middelhoge archeologische 

verwachting”.
4. Gebied met de (dubbel)bestemming “hoge archeologische verwachting”.
5. Gebied met de (dubbel)bestemming “archeologische waarde”.
6. Gebied met de (dubbel)bestemming “archeologische waarde” in 

gedeselecteerd gebied.

In geval van archeologische monumenten zonder wettelijk beschermde 
monumentenstatus die binnen gebieden met de (dubbel)bestemming
“archeologische waarde” vallen staan behoud en bescherming van de 
op het terrein aanwezige archeologische waarden voorop en zal zoveel 
mogelijk moeten worden voorkomen dat toekomstige bestemmingen het 
aanwezige archeologische bodemarchief bedreigen. In geval van terreinen of 
gebieden met een archeologische verwachting kunnen terreinen in aanleg 
aangewezen worden voor bestemmingen die het bodemarchief kunnen 
verstoren, maar dienen in de planregels bepalingen worden opgenomen, 
waardoor deze verstoring beperkt blijft. In de startfase van planvorming 
kunnen resultaten van archeologisch vooronderzoek gebruikt worden om 
grenzen van archeologische vindplaatsen en de behoudenswaardigheid van 
de archeologische resten vast te stellen. Door middel van inpassing in de 
Ruimtelijke Ordening (RO) kunnen de archeologische waarden eventueel 
beschermd en behouden worden.

2 Regels

In de regels van een bestemmingsplan zijn vier onderdelen van belang 
voor Archeologische gebieden en terreinen: de begripsbepalingen, de 
bouwregels, de bestemming en bestemmingsomschrijving en de sloop-, 
aanleg-, bouw-, of ontgrondingsvergunning. De RACM (toen ROB geheten) 
heeft in 2003 een studie laten doen naar archeologie in bestemmingsplan-
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nen.78 In deze studie is een groot aantal voorbeeldregels gepresenteerd die 
de gemeente kan gebruiken voor het archeologievriendelijk maken van haar 
bestemmingplannen. Deze studie is digitaal beschikbaar via: http://www.

racm.nl/content/documenten/v01archeologieenbestemmingsplannendefinitief.pdf 

Begrippen

In de planregels dient een lijst met begrippen te worden opgenomen. 
Toegevoegd worden:
• Archeologisch Monument: “Terrein zoals aangegeven op de 

Archeologische •Monumentenkaart, zonder wettelijke bescherming”.
• Wettelijk beschermd Archeologisch Rijksmonument: “een archeologisch 

terrein dat beschermd is ingevolge de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg 2007”.79

• Gemeentelijk archeologisch monument: “archeologisch terrein dat 
beschermd is ingevolge de gemeentelijke monumentenverordening”.

• Gebied met archeologische verwachting: “gebied waar naar verwachting 
relatief veel terreinen met waardevolle archeologische resten 
voorkomen”.

In de beschrijving op hoofdlijnen zijn drie functies toe te kennen:

Toetsingsfunctie: deze functie kan de rol van het bestemmingsplan als 
toetsingskader voor onder andere bouw- en aanlegvergunningen versterken 
vanuit een kwalitatief oogpunt. Het slaat een brug tussen de bestemming 
en doelomschrijving aan de ene kant en de bepalingen over inrichting en 
beheer aan de andere kant. Met betrekking tot het behoud en beheer van 
de archeologische waarden op een terrein kan worden aangegeven welke 
de criteria zijn bij het verlenen of weigeren van een bouw- of aanlegvergun-
ning, en kan verplicht gesteld worden dat er een archeologisch onderzoek 
dient plaats te vinden en aan welke eisen een dergelijk onderzoek dient 
te voldoen. Leidraad in deze is hetgeen in de in dit rapport vastgestelde 
verwachtings- en beleidskaarten en de toelichting daarop is vastgelegd. 
In de beschrijving worden verwijzingen naar dit rapport en de kaarten 
opgenomen.
Uitvoeringsfunctie: deze functie heeft als doel aan te geven hoe de gemeente 
de doelstellingen van het bestemmingsplan denkt te realiseren, alsmede de 
instrumenten die daartoe worden ingezet. Met betrekking tot de archeologie 
wordt aangegeven op welke wijze de archeologische waarden op een terrein 
worden beschermd. Ook hier is hetgeen in dit rapport is omschreven en 
gepresenteerd leidraad. In de beschrijving worden verwijzingen naar dit 
rapport en de kaarten opgenomen.
Afstemmingsfunctie: deze functie heeft tot doel de interne samenhang van 
het bestemmingsplan en de externe samenhang met andere beleidsterrei-
nen te omschrijven en te verduidelijken. Met betrekking tot de archeologie 
dient hier te worden aangegeven op welke wijze het archeologische beleid 
is afgestemd op bijvoorbeeld het ruimtelijke ordeningsbeleid en andere 
beleidsvelden.

78 ROB, 2003 Archeologie en bestemmingsplannen. Juridisch-planologische mogelijkhe-
den voor de bescherming van archeologische waarden  B  mer oort

79 Dit is de officiële naam van de nieuwe archeologische monumentenwet zoals deze thans Dit is de officiële naam van de nieuwe archeologische monumentenwet zoals deze thans 
wordt voorbereid: zie: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2007, nr. 42
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Bestemmingsomschrijving

Monumenten en terreinen met archeologische verwachting die in een 
bestemmingsplan zijn opgenomen krijgen een aanduiding . In de bestem-
mingsomschrijving wordt aangegeven waarvoor de gronden bestemd zijn:
Archeologisch Rijksmonument: de terreinen die op de verbeelding 
zijn aangegeven als Archeologisch Rijksmonument zijn beschermde 
monumenten ingevolge de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van 
2007. Ten aanzien van de monumenten gelden de regels conform deze wet.
Gemeentelijk archeologisch monument: de terreinen die op de verbeelding 
zijn aangegeven als Gemeentelijk Archeologisch Monument zijn 
beschermde archeologische monumenten ingevolge de gemeentelijke 
monumentenverordening.
Archeologisch Waardevol Terrein: de terreinen die op de verbeelding zijn 
aangegeven als Archeologisch Waardevol Terrein zijn bestemd voor het 
behoud en de bescherming van de archeologische waarden in de grond.
Terrein met Archeologische Waarde: de terreinen die op de verbeelding zijn 
aangegeven als Terrein met Archeologische Waarde zijn bestemd conform 
de hoofdbestemming (agrarisch gebruik, natuurgebied etc.), waarbij 
rekening moet worden gehouden met mogelijke aanwezige archeologische 
waarden. Al naar gelang de gradatie in de verwachting (hoog, middelhoog, 
laag) kan worden aangegeven of de kans op archeologische waarde groot, 
middelgroot of klein is.

AANLEG-, SLOOP-, BOUW- EN ONTGRONDINGSVERGUNNINGSTELSEL

Een aanleg-, sloop-, bouw- en ontgrondingsvergunningstelsel kan 
opgenomen worden om onder andere de archeologische belangen te 
beschermen door het vereisen van een vergunning voor nader te benoemen 
werken en werkzaamheden. 

3 Toelichting

De toelichting op het bestemmingsplan geeft de achterliggende gedachten 
en ideeën weer die bepalend zijn geweest bij het opstellen van de Regels en 
de Verbeelding. Het archeologische beleid is hierin als volgt te omschrijven:
Een kort overzicht van de bewoningsgeschiedenis van het gebied (zie 
hoofdstuk 3 van het rapport: Het Archeologisch Kader)
De doelstellingen ten aanzien van het behoud en het beheer van 
Archeologische gebieden en terreinen. Hierbij dient gebruik gemaakt te 
worden van de verwachtings- en beleidskaart, inclusief de toelichting die 
zijn opgenomen in dit rapport (zie hoofdstuk 4 en 5). Tevens moet worden 
aangegeven dat de te verwachten archeologische waarde van de terreinen 
en gebieden worden gekoppeld aan het aanlegvergunningenstelsel om 
te voorkomen dat bodemingrepen plaatsvinden die het archeologische 
bodemarchief zullen verstoren. Tevens wordt aangegeven dat ontheffing 
voor dit soort bodemingrepen alleen kan worden verleend ingeval 
archeologisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de KNA door daartoe 
toegelaten instanties en bedrijven en conform de adviezen gegeven in dit 
rapport. In de omschrijving worden verwijzingen naar dit rapport en de 
kaarten opgenomen. Dit onderzoek dient plaats te vinden in overleg en 
afstemming met het daartoe fungerende Bevoegd Gezag dat aanvullend op 
wat in dit rapport is geadviseerd, eisen kan stellen aan de wijze waarop het 
onderzoek dient plaats te vinden. De basis hiervoor wordt gevormd door een 
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Programma van Eisen dat is opgesteld door een daartoe bevoegd archeoloog.
De kaarten uit dit rapport kunnen worden opgenomen in de toelichting, 
zodat geen onduidelijkheid bestaat over de exacte locatie van de gebieden 
van hoge archeologische waarde, de AMK-terreinen en de gebieden van lage, 
middelhoge en hoge verwachting.
Tenslotte dient ten behoeve van de Rijksmonumenten en de gemeentelijke 
monumenten te worden aangegeven dat deze beschermd worden conform 
de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007.
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Bijlage 5 De AMZ-cyclus en de KNA

Indien een initiatiefnemer verplicht is tot het (laten) uitvoeren van een 
archeologisch vooronderzoek, dan dient dit volgens een vast stramien te 
worden uitgevoerd. Dit vaste stramien is vastgelegd in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie en wordt ook wel omschreven als het proces van 
de archeologische monumentenzorg of de AMZ-cyclus. De AMZ-cyclus is 
ingedeeld in een aantal vaste processtappen. 

De KNA

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bevat alle eisen waaraan 
archeologisch onderzoek en het beheer van archeologisch vondst- en docu-
mentatiemateriaal minimaal moet voldoen. De KNA is het handboek dat de 
inhoudelijke en ambachtelijke eisen van archeologische werkzaamheden in 
het proces van Archeologische Monumentenzorg beschrijft en dat eisen stelt 
aan de uitvoerders binnen dat proces. Dit zijn zowel private als publieke 
partijen.
In de KNA is omschreven welke handelingen tenminste moeten worden 
uitgevoerd om van basiskwaliteit te kunnen spreken. De processtappen 
(en eventueel bijbehorende specificaties) die zijn vastgelegd in de KNA 
vormen een minimum eis. Meer mag dus altijd. Opdrachtgevers kunnen 
als randvoorwaarde stellen dat de archeologische werkzaamheden 
worden uitgevoerd op basis van de KNA. Hiermee is voor opdrachtgever 
de minimale kwaliteitseis gewaarborgd. De KNA is ontwikkeld in 
samenwerking met het archeologische veld.
De KNA stelt eisen aan zowel de uitvoerders als aan de overheid. De KNA 
is de wettelijke norm conform de AMvB Besluit toelating archeologische 
opgravingsmarkt voor activiteiten die onder de opgravingsvergunning vallen.

Figuur 1. 
Overzicht en samenhang rapportages arche-
ologisch onderzoek (bron: KNA www.sikb.nl). 
Na elke processtap beslist de gemeente of 
een vervolgactie nodig is of dat ontheffing 
kan worden verleend (geen archeologische 
waarden aanwezig of vanwege planaan-
passing). PvE’s zijn vereist bij karterende en 
waarderende proefsleuven, opgravingen en 
begeleidingen.
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Bureauonderzoek

Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van bestaande bronnen 
informatie verworven over bekende of verwachte archeologische waarden 
binnen een onderzoeksgebied, omvattend de aan- of afwezigheid, aard 
en omvang, datering, gaafheid en conservering en relatieve kwaliteit 
daarvan. Het raadplegen van de archeologische verwachtingskaart inclusief 
achterliggende informatie voorziet in hoge mate in de noodzakelijke 
informatie ten behoeve van een bureauonderzoek. Voor de historische 
dorpskernen (overigens ook aan te raden voor het buitengebied!) dienen 
in aanvulling hierop in ieder geval de beschikbare historische kaarten 
geraadpleegd te worden (bijv. Kadasterkaart ca. 1830). Indien relevant dient 
in deze fase tevens lokaal aanwezige expertise (o.a. gemeentelijk archief-
medewerker, amateurarcheologen en beroepsarcheologen) te worden 
geraadpleegd. Dit kan voordelen opleveren doordat bijvoorbeeld een 
indicatie verkregen wordt van eventueel aanwezige verstoring waardoor 
verder onderzoek niet mogelijk is. Het bureauonderzoek geeft dus een 
gedetailleerder beeld van een bepaalde locatie en resulteert in een advies 
voor het vervolg. Er zijn twee mogelijkheden: het kan zijn dat er niets hoeft 
te gebeuren, of het kan zijn dat ten behoeve van de besluitname inzake de 
vergunningverlening een inventariserend veldonderzoek nodig is. Indien 
het laatste het geval is, wordt in het rapport van het Bureauonderzoek een 
advies uitgebracht over wat voor soort methode gebruikt dient te worden: 
veldkartering, boor- of proefsleuvenonderzoek.

Programma van Eisen

Een belangrijk instrument om de kwaliteit van archeologisch onderzoek 
te waarborgen is het Programma van Eisen (PvE). Daarin worden de 
voorwaarden gesteld waaraan archeologisch (voor)onderzoek moet voldoen. 
Onderzoeksopdrachten worden op basis van het PvE aanbesteed. Als 
definitie van een PvE geldt: het PvE geeft de probleem- en doelstelling van 
de te verrichten werkzaamheden op de vindplaats en formuleert de daaruit 
af te leiden eisen met betrekking tot het uit te voeren werk. Een PvE is 
verplicht voor een proefsleuvenonderzoek, opgravingen en archeologische 
begeleidingen.
Een PvE moet worden opgesteld door een daartoe bevoegd archeoloog. Het 
bevoegd gezag toetst dit PvE en stelt het vast. In geval van de gemeente waar 
geen (senior-)archeoloog in dienst is, worden de PvE´s beoordeeld door een 
ingehuurde seniorarcheoloog of door een archeoloog werkzaam bij andere 
overheden (RACM of andere gemeenten). Een PvE is aan veroudering 
onderhevig. Een goedgekeurd PvE kan na een jaar door de desbetreffende 
bevoegde overheid ingetrokken worden, op basis van voortschrijdend 
inzicht.

Inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven of IVO-Overig)

Het doel van inventariserend veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en 
toetsen van de gespecificeerde verwachting, dat gebaseerd is op het 
bureauonderzoek. Het gaat om gebieds- of vindplaatsgericht inventariserend 
onderzoek. IVO gebeurt door middel van waarnemingen in het veld, 
waarbij (extra) informatie wordt verkregen over bekende of verwachte 
archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied. Dit omvat de aan- of 
afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de 
conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden.
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Het resultaat van inventariserend veldonderzoek is een rapport met een 
waardering en een inhoudelijk (selectie-) advies (buiten normen van 
tijd en geld), aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (meestal een 
selectiebesluit) genomen kan worden. Dit betekent, dat de veldactivitei-
ten uitgevoerd worden tot het niveau waarop deze beslissing gefundeerd 
genomen kan worden.80

Bij het inventariserend veldonderzoek kan een onderscheid aangebracht 
worden in een verkennende, karterende en waarderende fase.

Verkennende fase

De verkennende fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden 
van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in 
het verleden. Een eenvoudige terreininspectie, maar ook geoarcheologisch 
booronderzoek behoren tot de middelen. Het doel is kansarme zones uit 
te sluiten en kansrijke zones te selecteren voor de volgende fasen. Hoewel 
de gedetailleerde archeologische verwachtingskaart hieraan in principe 
voldoet, zijn er situaties denkbaar dat aanvullende gegevens nodig zijn over 
de specifieke geologische opbouw van een gebied en de hieraan te relateren 
archeologische verwachting. Een voorbeeld zijn de gebieden met een 
middelhoge verwachting waarvan de exacte verwachtingswaarde onbekend 
is. Door middel van een verkennend booronderzoek kan snel inzicht worden 
verkregen of sprake is van grootschalige verstoringen (lage verwachting) of 
juist van een gave bodemopbouw (hoge verwachting).
Verkennend veldonderzoek heeft een extensief karakter, waarbij 
bijvoorbeeld door middel van ‘losse’ boorraaien een gebied wordt 
onderzocht (afstand tussen raaien bijvoorbeeld 100 tot 200 m). De 
verkennende fase moet worden gezien als een voorbereiding op een 
gerichte karterende fase. In sommige gevallen kunnen de resultaten van 
de verkennende fase leiden tot het geheel ontheffen van een gebied. Voor 
de verkennende fase is geen PvE nodig maar dient een Plan van Aanpak 
opgesteld te worden. 

Karterende fase

Tijdens de kartering wordt het terrein systematisch onderzocht op de 
aanwezigheid van vondsten en/of sporen. Een kartering kan bestaan uit 
booronderzoek, aangevuld met een oppervlaktekartering. De boordichtheid 
wordt bepaald door de specifieke onderzoeksvraag; in veel gevallen wordt 
in Limburg uitgegaan van een regelmatig boorgrid van 13*15 m met een 
Edelmanboor met een diameter van 12 cm. Voor specifieke onderzoeks-
vragen zijn andere boordichtheden en -strategieën noodzakelijk. In de 
KNA 3.1 zijn voor het eerst richtlijnen opgenomen over de te hanteren 
boordichtheden onder verschillende omstandigheden. 
Een andere veel gehanteerde onderzoeksmethode is karterend onderzoek 
door middel van proefsleuven (of proefputten). Deze methode is geschikt 
voor het opsporen van vindplaatsen die zich met name kenmerken 
door de aanwezigheid van grondsporen (bijv. grafvelden en vondstarme 
nederzettingen).

80 KNA 3.1 protocol inventariserend onderzoek KNA 3.1 protocol inventariserend onderzoek
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Waarderende fase

De waarderende fase van het inventariserend veldonderzoek dient om 
meer duidelijkheid te verkrijgen over de aard, omvang, datering, gaafheid, 
conservering en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten ten 
behoeve van de waardebepaling. Hierbij dient ook (indien van toepassing) 
de onderzoeksagenda van de gemeente, de Provinciale OnderzoeksAgenda 
(POA) en de Nationale Onderzoeksagenda (NOA) te worden betrokken. 
Uiteindelijk volgt op basis van de waardestelling een selectieadvies en 
selectiebesluit.

Bestemming van een gewaardeerde vindplaats

Bescherming

Bescherming kan plaatsvinden doordat de initiatiefnemer de vindplaats 
inpast. Deze wordt dan niet meer bedreigd en blijft behouden in de bodem. 
Een andere mogelijkheid is dat de vindplaats als zo waardevol wordt 
beschouwd, dat deze voor wettelijke bescherming wordt voorgedragen. 
De RACM kan vindplaatsen voor bescherming voordragen die zij van 
nationaal belang vindt. Ook provincies en gemeentes kunnen vindplaatsen 
voor bescherming voordragen, mits zij daartoe het instrumentarium heeft 
(gemeentelijk of provinciaal monument). 
Vaak zal planologische en juridische bescherming gepaard gaan met 
het nemen van fysieke maatregelen op het terrein met archeologische 
waarden zelf (bescherming in situ). Doel daarvan is de meest gunstige 
randvoorwaarden te scheppen voor duurzaam behoud, zonder de aanwezige 
archeologische waarden te beschadigen. Bescherming betekent niet per 
definitie dat op terreinen geen ontwikkelingen meer mogelijk zijn. Onder 
strikte voorwaarden kunnen ook op beschermde terreinen bovengronds 
ontwikkelingen plaatsvinden. Specifiek met de Belvedèredoelstelling 
‘behoud door ontwikkeling’ in het achterhoofd, kunnen ruimtelijke 
ontwikkelingen op monumentale terreinen juist zelfs wenselijk zijn om het 
hier verborgen verleden beleefbaar te maken. 81

Archeologische opgraving (DO)

Het doel van een archeologische opgraving is het documenteren van 
gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee 
informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het 
verleden en is gericht op vooraf geformuleerde onderzoeksdoelstellingen 
(vastgelegd in een PvE).
Tijdens een archeologische opgraving worden sleuven en putten aangelegd 
en wordt de archeologische vindplaats vernietigd (bewaren ex situ). Alleen 
de te verstoren oppervlakken worden in principe onderzocht. Na opgraving 
kunnen de geplande werkzaamheden zonder beperkingen worden 
uitgevoerd. Wel worden beschermende maatregelen (o.a. regelgeving) 
getroffen voor niet opgegraven delen van een vindplaats.
Ter afsluiting van de opgraving worden de resultaten vastgelegd in een 
standaardrapport. Het project is beëindigd nadat het standaardrapport 
goedgekeurd is door de bevoegde overheid. Het standaardrapport dient 
uiterlijk twee jaar na beëindiging van het veldwerk te worden opgeleverd, of 

81 Overgenomen uit: I.A. Schute 2007: Naar een realistische en duurzame omgang met het 
archeologische erfgoed in de gemeente Noordwijkerhout. RAAP-rapport 1458.
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zoveel eerder als is vastgelegd in het PvE en ongeacht of is voldaan aan het 
goedkeuringsvereiste. Uiterlijk twee jaar na beëindiging van het veldwerk 
worden vondsten en daarbij behorende documentatie overgedragen aan de 
betreffende depots.

Archeologische begeleiding (AB)

Een Archeologische Begeleiding (AB ) vindt plaats tijdens de uitvoering 
van de bodemingrepen door de initiatiefnemer en heeft als doel het 
documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van 
vindplaatsen. Een archeologische begeleiding (AB) mag alleen in 
uitzonderlijke gevallen worden uitgevoerd:
wanneer als gevolg van fysieke belemmeringen het niet mogelijk is om 
adequaat vooronderzoek te doen wanneer er op grond van de beschikbare 
archeologische informatie wordt geconcludeerd dat het doen van een 
opgraving niet (meer) nodig is, maar men toch graag het zekere voor het 
onzekere wil nemen of wanneer sprake is van bijzondere onderzoeks-
vragen bij uitvoeringstrajecten. In een normale situatie moet voor een 
inventariserend veldonderzoek of voor een opgraving worden gekozen. 

Ontheffen

De resultaten van het archeologisch onderzoek kunnen tenslotte ook 
zodanig zijn dat geen vervolgstappen hoeven te worden voorgesteld. De 
geplande bodemingrepen kunnen in dat geval zonder beperkingen ten 
aanzien van archeologische waarden worden uitgevoerd. Hiertoe kan 
besloten worden als er geen archeologische waarden aanwezig zijn of van 
een zodanig marginale betekenis zijn dat verder onderzoek of bescherming 
een te zwaar middel is. Ook zwaar verstoorde vindplaatsen, waarvan op 
grond van waarderend onderzoek duidelijk is geworden dat de wetenschap-
pelijke informatiewaarde te sterk is aangetast, kunnen genomineerd worden 
om zonder verder onderzoek te worden vergraven. Dergelijke situaties zijn 
nogal eens punt van discussie, met name vanwege de kans op bijzondere 
vondsten (bijvoorbeeld een diep ingegraven waterput). Die situaties 
zullen zich altijd blijven voordoen, wat geen belemmering moet zijn een 
beargumenteerd, selectief beleid te voeren ten aanzien van een adequate 
archeologische monumentenzorg.

Opgravingsbevoegdheid

Iedere vorm van archeologisch onderzoek (waarbuiten de ‘waarnemingen’ 
vallen die ‘incidenteel’ door amateurarcheologen op akkers en bij grond-
werkzaamheden gedaan worden) mag alleen uitgevoerd worden door 
partijen die beschikken over een opgravingsbevoegdheid, verstrekt door de 
Minister.
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Bijlage 6: Wettelijke en beleidsmatige kaders

Herziening van de Monumentenwet 1988

Met de inwerkingtreding van de Wamz en de herziening van de 
Monumentenwet 1988 krijgen gemeenten een eigen verantwoordelijkheid 
voor het bodemarchief (veelal aangeduid als ‘archeologische zorgplicht’). 
De kern daarvan is dat archeologische waarden en verwachtingen van meet 
aan volwaardig moeten meewegen in ruimtelijke plannen. Hiermee wordt 
het Verdrag van Malta/Valletta (zie onder) verankerd in de Nederlandse 
wetgeving waardoor de archeologie integreert in de systematiek van de 
ruimtelijke ordening in Nederland. Gecombineerd met de aanstaande 
herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro; zie onder) zal 
daarmee in de loop van 2008 het wetgevingstraject voltooid zijn waarin 
de wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, leefkwaliteit (milieu, 
natuur) en cultuur nauw met elkaar verbonden zijn. Op die manier 
stimuleert het rijk dat ruimtelijke ingrepen als integrale culturele opgave 
worden uitgevoerd. De basis hiervoor is gelegd in diverse rijksnota’s, die 
hieronder worden toegelicht.

Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro)

Sinds 1 juli 2008 geldt de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro).
In zijn systematiek wordt de nieuwe wet ingericht op het rijksbeleid in zake 
ruimtelijke ordening en leefkwaliteit. In praktische zin vormt de nieuwe 
Wro het instrument voor de uitvoering van de Nota Ruimte (zie onder). De 
systematiek van de Wamz sluit aan bij de inrichting van de nieuwe Wro. De 
belangrijkste uitgangspunten daarvan zijn82:
• decentralisatie: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’;
• deregulering: minder regels en eenvoudige, kortere procedures;
• uitvoeringsgerichtheid: van een toelatings- naar een ontwikkelingsbeleid.

Het Verdrag van Valletta (Malta)

Aan de basis van de ‘Malta-archeologie’ ligt de constatering dat de 
ruimtelijke inrichting van Europa ingrijpend aan het veranderen is. Door 
economische groei, mobiliteit en schaalvergroting zijn de bestaande cultuur-
landschappen op vele plaatsen drastisch van aanzien veranderd. Door grote 
infrastructurele werken zijn er inmiddels al vele sporen van samenlevingen 
uit het verleden, die overal in de bodem verborgen liggen, ongezien 
verdwenen. De kern van ‘Malta’ is dat cultuurhistorische en archeologische 
waarden als ‘gemeenschappelijk Europees erfgoed’ beschermd en beheerd 
moeten worden en daarom een volwaardige plaats moeten krijgen in de 
besluitvorming over de ruimtelijke inrichting. 
Om de zorg voor archeologische waarden te garanderen geeft het Verdrag 
aan dat: 
_ archeologische waarden van meet aan in de plannen voor ruimtelijke 

inrichting moeten worden meegewogen,
_ archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem bewaard moeten 

blijven (‘behoud in situ’),
_ initiatiefnemers van bodemverstorende activiteiten verplicht kunnen 

worden om de kosten van archeologisch vooronderzoek te dragen en – 
alleen als behouden niet mogelijk is – verantwoordelijk zijn voor de 

82 Voor actuele informatie, zie www.vrom.nl/wroVoor actuele informatie, zie www.vrom.nl/wro
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kosten van een opgraving. Dit is het zgn. ‘veroorzakerprincipe’ ofwel ‘de 
verstoorder betaalt’.

Vanuit de gedachte dat het historisch besef van de eigen leefomgeving een 
belangrijke kwaliteit is, legt het verdrag daarnaast nadruk op het beleefbaar 
en beschikbaar maken van de resultaten van archeologisch onderzoek aan 
het publiek.
Weblink: http://www.sna.nl/malta/malta.php (Verdrag van Malta/Valletta, 

Nederlandse versie)

Nota Belvedere

Het Verdrag van Malta staat niet op zich. In 1999 verscheen de Nota 
Belvedere, waarin de relatie tussen cultuurhistorie en de ruimtelijke 
inrichting van Nederland wordt beschreven. Deze nota heeft een hoog 
ambitieniveau. Net als Malta was de inzet dat cultuurhistorische waarden 
een volwaardige rol moeten spelen in ruimtelijke processen. In de Nota 
worden de (vaak onzichtbare) archeologische overblijfselen gelijkgesteld 
aan het (meestal beter zichtbare) bouwkundige en landschappelijke erfgoed. 
Het credo daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’. Dat wil zeggen: het 
aanwezige erfgoed moet een bron van inspiratie worden voor vernieuwing 
en verandering, waardoor het voortbestaan ervan ook op langere termijn 
wordt veiliggesteld.
Het streven naar behoud en bescherming van cultuurhistorische en 
archeologische waarden is sinds de Nota Belvedere een uitgangspunt voor 
overheden. In de meeste provincies is een en ander inmiddels al vertaald in 
provinciale nota’s, Cultuurhistorische Hoofdstructuren en streekplannen. 
Ook een aantal grotere gemeenten en steden hebben de Belvedere-
uitgangspunten sindsdien (geheel of gedeeltelijk) in hun beleid opgenomen.
Hiermee is de ommekeer in de monumentenzorg definitief: van een 
‘museale’ benadering van cultuurhistorisch erfgoed naar een benadering 
waarin de resten van het verleden worden gewaardeerd als startpunt voor 
verdere ruimtelijke ontwikkelingen.
Web link: http://www.belvedere.nu/download/nota.pdf (Nota Belvedere)

De Nota Ruimte

Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte formeel in werking getreden. De 
Nota Ruimte bevat de belangrijkste uitgangspunten van het ruimtelijk beleid 
voor de periode tot 2020. De nieuwe WRO is een belangrijk instrument 
om tot uitvoering van de Nota Ruimte te komen. De Nota Ruimte bevat de 
visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Daarbij 
wordt veel aandacht besteed aan cultuurhistorie. Het cultuurlandschap moet 
een uitgangspunt gaan vormen voor de (her)inrichting van het Nederlandse 
landschap. Het kabinet schept daarbij ruimte voor ontwikkeling uitgaande 
van het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ en verschuift het 
accent van het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van 
gewenste ontwikkelingen. De Nota Ruimte ondersteunt gebiedsgerichte 
ontwikkeling waarin alle betrokken partijen kunnen participeren.
Web link: http://www2.vrom.nl/notaruimte/sitemap.html#nota
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft de kaders aan 
van de nieuwe omgevingsvergunning die nog in werking moet treden. 
Daarmee maken de bouwvergunning, de milieuvergunning en diverse 
vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen plaats voor één 
integrale omgevingsvergunning.

Wet Milieubeheer

In de Wet Milieubeheer is ondermeer de procedure rond 
Milieueffectrapportages (MER’s ) en de Strategische Milieubeoordelingen 
(SMB’s) geregeld. De RACM krijgt de positie van wettelijk adviseur, wat 
betekent dat deze dienst bij nieuwe MER’s verplicht om advies gevraagd 
dient te worden. Voor de SMB’s zal een vergelijkbaar uitgangspunt gelden.

Ontgrondingenwet

Op grond van de aangepaste Ontgrondingenwet kan het bevoegd gezag bij 
vergunningaanvragen voor ontgrondingen nadere voorwaarden verbinden 
aan de vergunningverlening om archeologische waarden te identificeren en 
zonodig mitigerende maatregelen of aanvullend onderzoek voor te schrijven.

Tracéwet

De Tracéwet blijft op zich onveranderd. Wel is in de Tracéwet de procedure 
rond Ontwerp Tracébesluiten (OTB) en Tracébesluiten (TB) opgenomen. 
Binnen de OTB en TB procedure is ruimte ingebouwd voor de MER. 
In deze MER’s dient een archeologische effectrapportage te worden 
opgenomen.

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

(Wkpb)

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 
(Wkpb) is op 1 juli 2007 van kracht geworden. Een nieuw registratiestel-
sel moet ervoor zorgen dat alle geldende beperkingen en voorschriften die 
van toepassing zijn op een stuk onroerend goed zijn vastgelegd. Daarbij 
valt te denken aan beperkingen die voortvloeien uit een bestemmingsplan 
(bijvoorbeeld een aanlegvergunning op grond van een archeologische 
verwachting), een toegekende monumentenstatus (een terrein van 
archeologische waarde), een bodemsaneringsplicht enzovoorts. 
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Bijlage 7: Woordenlijst

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

Archeologisch monument:
een terrein dat gezien de archeologische waarde (in schoonheid, uniciteit 
of contextwaarde) aangewezen is als monument. Deze staan benoemd 
op de (provinciale) Archeologische Monumentenkaart (AMK) Er zijn drie 
categorieën monumenten:
1. Terreinen van zeer hoge archeologische waarde
2. Terreinen van hoge archeologische waarde
3. Terreinen van archeologische waarde
De vierde categorie (terrein van archeologische betekenis) zal binnenkort 
verdwijnen. Terreinen die als zodanig zijn gewaardeerd worden momenteel 
onderzocht op hun feitelijke waarde. Ze zullen óf van de AMK afgevoerd 
worden, óf hergewaardeerd worden tot één van de drie hierboven genoemde 
categorieën.

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

waarnemingen dan wordt daar onder verstaan dat amateurs in de 
gelegenheid worden gesteld om in overleg met de opdrachtgever/uitvoerder 
op de bouwlocatie te kijken en registreren of archeologica aanwezig zijn.

Archis:
Archeologisch Informatiesysteem, de door het RACM beheerde geau-
tomatiseerde databank voor Nederland, waarin allerlei gegevens over 
archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, 
daterend van de prehistorie tot de nieuwe tijd.

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

CMA:
Centraal Monumenten-Archief, bevindt zich op het RACM. Papieren 

archief waarin gegevens over archeologisch waardevolle terreinen zijn 
verzameld.
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IKAW:
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden is een door het RACM 
geproduceerde kaart op landelijk niveau met de verwachte relatieve of 
absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische verschijnselen in de 
bodem.

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



BEEK BELEIDSKAART    113

Bijlage 8: Lijst uitgebrachte rapporten van uitgevoerd archeolo-
gisch onderzoek

Bakels, C.C., M.E.TH. de Grooth en P. van de Velde, 1977: Beek 
Archeologische Kroniek van Limburg over de jaren 1975-1976, Publications 

de la Société Historique et Archeologique dans le Limbourg, 113, 7-10.

Boer, E. de, 2007: Beek (L), Adsteeg. Archeologisch bureauonderzoek, BILAN-
rapport 2007/15.

Brounen, F.T.S. en H. Vromen, 2005: Een bandkeramische vindplaats bij 
Spaubeek, Archeologie in Limburg 99. 

Brounen, F.T.S. en E. Rensink, 2007: Kelmond-Beekerveld (gemeente Beek). 

Waardestellend onderzoek van een omgrachte nederzeting uit het Vroeg-

Neolithicum A, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 153.

Brounen, F.T.S. en H. Vromen, in voorbereiding: Een bandkeramische 
vindplaats te Spaubeek-Looiwinkel, Archeologie in Limburg.

Buesink, A., en D.D.F. Plasmeijer, 2004: Inventariserend Veldonderzoek 

Bedrijventerrein Gelissen te Beek, Synthegra-rapport 174067.

Dijk, X.C.C. van, 2001: Ruilverkaveling Centraal Plateau, gemeenten Beek 

en Nuth; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1), RAAP-
briefrapport 3117/RT.

Geraeds, J.J.G., 2006: Archeologisch onderzoek Geverikerstraat te Geverik,
Grontmij archeologische rapporten 305. 

Geraeds, J.J.G. , A.H. Schutte en M.A.K. Vroomans, 2007: Archeologisch

bureauonderzoek herinrichting Centraal Plateau : bureauonderzoek plangebied 

Centraal Plateau, gemeenten Beek, Meerssen, Voerendaal, Valkenburg a/d Geul 

en Nuth, Grontmij archeologische rapporten 416.

Gheysen, K., 2004: Beek, Prins Mauritslaan 48 t/m 58. Archeologisch 

vooronderzoek, BILAN-rapport 2004/55. 

Graaf, K. van der, 1988: Aanpassingsinrichtingsgebied Beek en uitbreiding 

luchthaven Zuid-Limburg. Deelrapport Centraal Plateau, RAAP-rapport 18.

Graaf, K. van der, 1989: Centraal Plateau & Beek, RAAP-rapport 19.

Groenendijk, H., 1980: Voorlopig verslag van de bandkeramische opgraving 
Beek-Molensteeg, Archeologie in Limburg 7, 3-6.

Hiddink, H.A. en E. de Boer, 2005: Fossiele beekbeddingen met vondsten uit de 

Later IJzertijd bij Neerbeek, Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 21.

Hontem, J.A.C., 1986: Romeinse bewoningssporen in Geverik (Beek), 
Archeologie in Limburg 28. 



114 BEEK BELEIDSKAART

Keijers, D.M.G., 2006: Landgoed Droenen te Beek, gemeente Beek. 

Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, 

RAAP-rapport 1275.

Keijers, D.M.G. , 2007: Plangebied Iepenlaan te Spaubeek, gemeente Beek 

: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek,
RAAP-notitie 2038. 

Keijers, D.M.G., 2007: Landgoed Droenen te Beek, een aanvullend archeologisch 

vooronderzoek (aanvulling op RAAP-rapport 1275), RAAP-notitie 2300. 

Kolen, J.C.A., 1993: Beek; Nader archeologisch onderzoek op twee lokaties in het 

tracé

van de Oost-West baan, Luchthaven Maastricht, RAAP-notitie 59. 

Krist, J.S., 1993: Bewoningssporen uit de IJzertijd in het tracé van de 
toekomstige Oost-West baan van de Luchthaven Zuid-Limburg, Publications 

de la Société Historique et Archeologique dans le Limbourg 129.

Mennens, P., 1995: IJzertijdbewoning in Neerbeek, Becha 9.1, 1-4.

Nales, T., 2005: Waterleidingtracé Sweikhuizen-Geverik: Inventariserend 

archeologisch veldonderzoek: Karterende fase, BAAC-rapport 05088. 

Nales, T., 2006: Rapport bureauonderzoek. Kwaliteitsverbetering Archeologische 

Monumentenkaart Provincie Limburg, BAAC-rapport 06.006. 

Pepels, J, 2000: Een nieuwe bandkeramische nederzetting aan de 
zuidwestrand van het Graetheide plateau, Archeologie in Limburg 85, 47.

Robberechts, B., 2003: Maastricht-Aachen airport-oost, gemeenten Beek en 

Meerssen; een inventariserend archeologisch onderzoek, RAAP-rapport 942. 

Schute, I.A., 2007: Naar een realistische en duurzame omgang met het 
archeologische erfgoed in de gemeente Noordwijkerhout. RAAP-rapport 
1458.

Tichelman, G., 2006: Bandkeramiek en Middeleeuwen in het waterleidingtracé 

Sweikhuizen-Geverik, gemeente Beek, ADC-rapport 590. 

Vanneste, H., 2006: Beek (L) Adsteeg. Proefsleuvenonderzoek, BILAN-rapport 
2006/100.

Velde, P. van de en C.C. Bakels, 2002: Beek-Geverik. Een noodopgraving in 

een Prehistorisch Boerendorp, Leiden.

Vromen, H., 2006: Archeologische begeleiding plangebied Biesenhof te 

Sweikhuizen, Grontmij archeologische rapporten 378. 

Waveren, A.M.I. van, 2002: Rijksweg A2/A76, Urmond-Ten Esschen; een 

inventariserend archeologisch onderzoek, RAAP-rapport 851.



BEEK BELEIDSKAART    115

Wijk, I.M. van en L.G.L. van Hoof, 2006: Beek revisited : inventariserend 

veld onderzoek van een bandkeramische nederzetting te Beek-Remigiusstraat,
Archolrapport 76. 

Wilgen, L. R., 2005: Inventariserend Veldonderzoek door middel van 

grondboringen: Bouwplan camelitessenklooster, Beek, SOB Research-rapport 
1183-0510.


