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1 Archeologisch beleid Gemeente Beek, Meerssen en Nuth

Het Integrale Project Beek wordt voornamelijk gepland op het grondgebied 
van de gemeente Beek. Slechts in een aantal gevallen worden planaanpas-
singen op het grondgebied van de gemeente Meersen of Nuth voorgesteld. 
Onderstaand wordt daarom de nadruk gelegd op het archeologisch beleid 
van de gemeente Beek. Van de overige twee gemeenten wordt alleen het 
beleid vermeld indien nodig.

1.1 Kader

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 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. Doel is om archeologische 
waarden zoveel mogelijk in de grond te bewaren. Pas als dat niet mogelijk 
is, dienen de archeologische waarden door middel van een opgraving 
veiliggesteld te worden. Daarbij geldt het “veroorzaker-principe”: de 
initiatiefnemer (bodemverstoorder) betaalt de kosten van archeologisch 
onderzoek.

1.2 De gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaarten 

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 worden de 
archeologische beleidskaarten gemaakt. 
Op de Archeologische Beleidsadvieskaart zijn aan de verschillende 
archeologische gebieden beleidsadviezen gekoppeld. 

1.2.1 De gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente 

Beek

De archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Beek (kaartbijlage 
1) 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. 
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Categorie 2. Gebied met een lage archeologische verwachting  (geel op kaartbijlage): 

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 

(oranje op kaartbijlage): 

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 

(rood op kaartbijlage): 

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 

(blauw op kaartbijlage): 

Binnen de gebieden met een hoge verwachting ligt een aantal terreinen 
waarvan op grond van de bekende archeologische waarden (vrijwel) 
vaststaat dat zij waardevolle archeologische resten in de grond herbergen. 
Op de verwachtingskaart zijn deze gebieden aangegeven als “gebied van 
archeologische waarde”. 
Voor de verwachtingsgebieden (categorie 1-4) en de gebieden met bekende 
waarden (categorie 5 en 6) wordt voorgesteld om initiatiefnemers van 
toekomstige bodemingrepen te verplichten tot het (laten) uitvoeren van 
onderzoek naar de archeologische waarde van het terrein.

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

Figuur 1 
Ondergrenzen archeologisch beleid gemeen-
te Beek
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1.2.2 De gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente 

Meerssen

Voor de gemeente Meerssen is nog geen archeologisch beleid vastgesteld. 
Hierdoor gelden nog steeds de provinciale ondergrenzen. Verwacht 
wordt wel dat eind 2009 de gemeente Meerssen zijn eigen beleid heeft 
vastgesteld. Dit zal grotendeels aansluiten bij het beleid van de gemeente 
Beek.

1.2.3 De gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente 

Nuth�

De archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente Nuth 
(kaartbijlage 2 )is een combinatie van de archeologische verwachting voor 
jager-verzamelaars met de verwachtingen voor landbouwers. Door een 
archeologische verwachting uit te spreken voor een grondgebied, kan een 
advies geformuleerd worden ten aanzien van te volgen procedures in geval 
van verstoring van archeologische resten in het desbetreffende gebied. Met 
betrekking tot de archeologie is de kaart algemeen van opzet omdat vanwege 
de combinatie van de verwachtingszones de periode-specifieke informatie 
verdwijnt.
De verschillende archeologische verwachtingszones (laag, middelhoog en 
hoog) alsmede de archeologische monumenten en vindplaatsen laten zich 
vertalen in verschillende adviezen ten aanzien van geplande ingrepen. 
De gewenste beleidslijn is op de kaart in beknopte vorm weergegeven. 
Benadrukt wordt dat het bij de verwachtingszones om een kwantitatieve 
benadering gaat: in alle zones kunnen archeologische vindplaatsen 
voorkomen, maar de verwachte hoeveelheid neemt af van zones met een 
hoge archeologische verwachting naar zones met een lage archeologische 
verwachting. Op de kaart zijn behalve verwachtingen en adviezen met 
betrekking tot de ligging van vindplaatsen ook verwachtingen en adviezen 
met betrekking tot erosie van vindplaatsen weergegeven.

Gebieden met een hoge en middelhoge archeologische verwachting 

(rood enoranje op kaartbijlage)

Voor gebieden met een hoge en middelhoge archeologische verwachting 
(zones in het buitengebied, historische dorpskernen en Coriovallum 

(=Romeins Heerlen)) is het uitgangspunt om het archeologisch erfgoed ‘in 

situ’ te bewaren. Met betrekking tot het buitengebied dient met het oog op 
een zorgvuldige belangenafweging bij bodemingrepen dieper dan 40 cm 
-Mv een archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd in de vroegste 
fase van planvorming. Tijdens het vooronderzoek zal de vereiste informatie 
verzameld worden, op basis waarvan belangenafweging en verdere 
besluitvorming kan plaatsvinden. Er dient gestreefd te worden naar een 
extensieve vorm van agrarisch landgebruik (bijv. grasland) en naar natuurin-
richting zonder (diepe) bodemingrepen (dus niet diepploegen).
Bovendien wordt bij de volgende ondergrenzen archeologisch onderzoek 
aanbevolen:
-  50 m van een archeologische vindplaats;
-  historische dorpskernen: plangebied > 250 m2;
-  overige (bebouwde en onbebouwde) gebieden: plangebied > 2500 m2, 

tenzij er een vindplaats binnen 50 m van de grens van het gebied ligt.

1  Verhoeven 2007.
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Gebieden met een lage archeologische verwachting 

(geel op kaartbijlage)

Voor gebieden met een lage archeologische verwachting (buitengebieden, 
maar ook industriegebieden, ontgrondingen en afgravingen; donkergroen 
omlijnd) gelden geen restricties ten aanzien van de planvorming, tenzij 
er een vindplaats binnen 50 m van het plangebied ligt. Voor storthopen 
en opgehoogde of opgespoten terreinen (lichtgroen omlijnd) is het advies 
om bij eventuele verwijdering een archeologisch vooronderzoek te laten 
plaatsvinden.

Gebieden met een lage archeologische verwachting maar waar een bijzondere 

dataset kan voorkomen (natte gebieden: lichtblauw op kaartbijlage)

Hoewel voor slecht ontwaterde gebieden in natte landschappelijke eenheden 
een lage archeologische verwachting geldt voor nederzettingsterreinen, 
hebben deze gebieden toch een bijzondere status omdat er bijzondere 
gegevens verzameld kunnen worden, zoals goed geconserveerde archeo-
botanische resten en archeologische voorwerpen van organisch materiaal, 
etc. Door de relatief beperkte (archeologische) kennis die hierover bestaat, 
zijn deze gebieden vanuit wetenschappelijk oogpunt van groot belang. In 
de natte gebieden liggen bij uitstek mogelijkheden voor het verwerven van 
nieuwe inzichten op archeologisch gebied.

Advies

Een archeologisch bureauonderzoek laten uitvoeren op basis waarvan belan-
genafweging en verdere besluitvorming kan plaatsvinden. Archeologisch 
onderzoek is noodzakelijk indien een vindplaats binnen 50 m van het 
plangebied ligt. 

Industrieterreinen, inclusief mijnbouwgebieden (paars omlijnd op kaartbijlage)

In deze gebieden gelden de adviezen voor een lage, middelhoge en hoge 
archeologische verwachting, maar gezien het industriële karakter van deze 
gebieden is een op verstoringen gericht verkennend bodemonderzoek 
noodzakelijk in gebieden met een middelhoge en hoge archeologische 
verwachting.

Archeologische monumenten 

(rood en paars op kaartbijlage)

Voor wettelijk beschermde terreinen geldt dat behoud van de bestaande 
situatie is vereist en dat aantasting van de archeologische resten vermeden 
dient te worden. Voor de overige monumenten (terreinen van zeer hoge 
en hoge archeologische waarde en terreinen van archeologische waarde en 
betekenis) geldt dat het uitgangspunt is om het archeologisch erfgoed ‘in 

situ’ te bewaren. Met het oog op een zorgvuldige belangenafweging dient bij 
bodemingrepen dieper dan de bouwvoor (40 cm -Mv) en een archeologisch 
vooronderzoek te worden uitgevoerd in de vroegste fase van planvorming. 
Tijdens het vooronderzoek zal de vereiste informatie verzameld worden, 
op basis waarvan belangenafweging en verdere besluitvorming kan 
plaatsvinden. Voorts dient er gestreefd te worden naar een extensieve vorm 
van agrarisch landgebruik (bijv. grasland) en naar natuurinrichting zonder 
(diepe) bodemingrepen.
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Archeologische vindplaatsen 

(rode en blauwe driehoeken op kaartbijlage)

Uitgangspunt is om het archeologisch erfgoed ‘in situ’ te bewaren. Met het 
oog op een zorgvuldige belangenafweging dient bij bodemingrepen dieper 
dan de bouwvoor (40 cm -Mv) een archeologisch vooronderzoek te worden 
uitgevoerd in de vroegste fase van planvorming. Tijdens het vooronderzoek 
zal de vereiste informatie verzameld worden, op basis waarvan belangen-
afweging en verdere besluitvorming kan plaatsvinden. Voorst dient er 
gestreefd te worden naar een extensieve vorm van agrarisch landgebruik 
(bijv. grasland) en naar natuurinrichting zonder (diepe) bodemingrepen 
(dus niet diepploegen). 

Op basis van genoemde getallen en overleg met de Parkstad Limburg 
gemeenten en de gemeente Nuth worden voor het onderzoeksgebied de 
volgende ondergrenzen gehanteerd. Deze grenzen gelden voor het totale 
plangebied, dus niet alleen voor het gebied dat verstoord gaat worden, 
waarbij het bebouwde deel meetelt in de bepaling van de oppervlakte. 
De gemeenten dienen deze richtlijnen goed te doordenken op hun 
consequenties voor het ruimtelijk beleid:
-  altijd onderzoek binnen 50 m van een archeologische vindplaats;
-  historische dorpskernen: 250 m2;
-  overige (zowel bebouwde als onbebouwde) gebieden in zones met een 

hoge en middelhoge archeologische verwachting: 2500 m2, tenzij er een 
vindplaats binnen 50 m van de grens van het gebied ligt;

-  gebieden met een lage archeologische verwachting: geen onderzoek.
 Opgemerkt moet worden dat niet wettelijk beschermde archeologische 

monumenten en vindplaatsen altijd moeten worden gewaardeerd. 
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2 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. 

2.1 De KNA

De KNA bevat alle eisen waaraan archeologisch onderzoek en het beheer 
van archeologisch vondst- en documentatiemateriaal 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. 

Figuur 2. 
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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Tabel 2: 

waardering vindplaats

2.2 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. 
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.

2.3 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. 

2.4 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.
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.�

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

2.4.1 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 

2  KNA 3.1 protocol inventariserend onderzoek
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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. 
Voor de verkennende fase is geen PvE nodig maar dient een Plan van 
Aanpak opgesteld te worden. 

2.4.2 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 onderzoeksvra-
gen zijn andere boordichtheden en -strategieën noodzakelijk. 
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).

2.4.3 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. 

2.5 Bestemming van een gewaardeerde vindplaats

2.5.1 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. 
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2.5.2 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 
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.

2.5.3 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 onderzoeksvragen bij uitvoeringstrajecten. 

2.5.4 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. 

2.6 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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3 Integrale Project Beek

In 1998 werd definitief afgezien van de aanleg van de Oost-West baan bij 
vliegveld Beek. De werkzaamheden ten behoeve van het landinrichtingspro-
ject ‘Aanpassingsinrichting Beek’ die met de aanleg samenhingen, werden 
hiermee stilgelegd. 
De luchthaven en regionale partners stelden in 2001 het Masterplan Busi-
nesspark MAA 2001 op.  
Het plan is gericht op de ontwikkeling van het bedrijventerrein MAA-Oost. 
Alle betrokken partijen beseffen het belang van een integrale ruimtelijke 
ontwikkeling. Er wordt rekening gehouden met zowel de ontwikkelingen 
rond de luchthaven als met agrarische- en natuurcompensatie. Ook wordt de 
structuur versterkt van de diverse landschappelijke kwaliteiten: landbouw, 
water, recreatie en natuur. 
In 2006 voerde gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek het project Beek 
op als een van de integrale herverkavelingsgebieden in Limburg. Het 
gebied bestaat uit de voormalige aanpassingsinrichting Beek aangevuld 
met de grond van de geplande Oost-West baan. De gebiedscommis-
sie stelde in samenwerking met de partijen uit de streek een projectnota 
op. In september 2007 bood de commissie de nota aan de Gedeputeerde 
Staten (GS) van Limburg aan. De goedkeuring van de projectnota door 
Gedeputeerde Staten samen met de ondertekening van een intentieverkla-
ring door alle betrokken partijen vormt de start voor de uitwerking van de 
integrale gebiedsontwikkeling. 

3.1 Doelstellingen

De volgende doelstellingen zijn aan de orde:
• structuurverbetering landbouw  

Agrarische gronden binnen het toekomstige bedrijventerrein en binnen 
de geplande groencompensatie worden verplaatst of uitgeruild. Goede 
alternatieven worden geboden in de vorm van grotere huiskavels, minder 
veldkavels en een verkorte afstand.

• inrichting Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
De EHS bestaat uit een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden. 
Het doel is planten en dieren betere overlevingskansen bieden. De EHS 
moet in 2018 gerealiseerd zijn. 
De overheid wil de Ecologische Hoofdstructuur onder andere realiseren 
met particulier natuurbeheer. Belangrijk hierbij is de Subsidieregeling 
Natuurbeheer, onderdeel functiewijziging. 

• realiseren van regenwaterbuffers en erosiemaatregelen  
In het landbouwkundig gebied, met name aan de randen van het 
plateau, worden erosieremmende maatregelen aangelegd. De twee 
bovenstroomstroomse droogdalen van de Keutelbeek worden hiervoor 
geherprofileerd. Voor de tijdelijk opvang van regenwater worden buffers 
gerealiseerd. 

• realiseren van een ecologische verbinding van het Maasdal naar De Graven.  
Tussen beide gebieden worden landschapselementen aangelegd in de 
vorm van kleine bosjes en beplantingen langs (holle) wegen om groene 
stapstenen te creëren.

• aanleg van faunavoorzieningen 
In het zuiden van het projectgebied wordt een dassencompensatie 



Integrale Project Beek    15

voor het nieuwe bedrijventerrein gerealiseerd. Aanvullend is voor het 
hele projectgebied een dassenplan opgesteld waarbij zes locaties zijn 
geselecteerd waar dassentunnels worden aangelegd.

• herstel / aanleg van kenmerkende landschapselementen 
Aanleg en herstel van graften, houtwallen, heggen en hoogstamboom-
gaarden, met name rond de dorpen en gehuchten. 

• verbeteren van de (recreatieve) ontsluiting 
De bestaande fiets- en wandelpaden worden in stand gehouden en 
zonodig verbeterd. Daarnaast worden bij een aantal wegen vrijliggende 
fietspaden aangelegd
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4 Advies Archeologie

Onderstaand zal per legenda-eenheid het gemeentelijk beleid van de 
gemeente worden afgegeven over de consequenties van de geplande 
ingreep voor de archeologie en hoe hier mee om te gaan. Per ingreep 
(herverkaveling, aanplanting, bassin, etc.) zal het betreffende plangebied 
getoond worden alsmede dezelfde locatie op de archeologische beleids-
advieskaart weergegeven. Onderstaande legenda geldt voor alle figuren 
van de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Beek (zie ook 
kaartbijlage 1).

Figuur 3 
Legenda beleidsadvieskaart Beek
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4.1 Herverkaveling Beek – Neerbeek

Geplande Ingreep: herverkaveling t.b.v. sportpark

Archeologische verwachting: vooral in het zuidelijk deel van het plangebied 
zijn gebieden van archeologische waarde gelegen. Het grootste deel 
bestaat uit een gebied met een hoge archeologische verwachting. In 
gebieden van archeologische waarde is de kans op de aanwezigheid van 
archeologische resten bijzonder groot. Gebieden met een hoge verwachting 
zijn archeologisch gezien ook kansrijk. De daadwerkelijke aanwezigheid van 
archeologische resten is echter nog niet vastgesteld.

Advies: Indien toekomstige bodemingrepen (bijv. diepploegen, aanleg 
sportvelden etc.) als gevolg van de ruilverkaveling dieper gaan dan 0,3m 
–Mv (maaiveld) en het plangebied groter is dan 2500m2 dient hier een 
karterend en eventueel (indien archeologische waarden aangetroffen 
worden) een waarderend onderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd 
te worden. Daartoe dient eerst een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te 
worden.

Alternatief: Archeologievriendelijk bouwen. Dit kan door grond aan te vullen 
of door gebouwen met palen te funderen.
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4.2 Nieuwe natuur (EHS) tussen Beek en Kelmond

 
Geplande Ingreep: beplanting hellingen langs droogdalen

Archeologische verwachting: Het grootste deel beslaat uit een gebied met een 
lage archeologische verwachting. Echter in het noorden en zuidelijk deel 
worden gebieden van archeologische waarde en van hoge archeologische 
waarden bestreken. In gebieden van archeologische waarde is de kans op de 
aanwezigheid van archeologische resten bijzonder groot. Gebieden met een 
hoge verwachting zijn archeologisch gezien ook kansrijk. De daadwerkelijke 
aanwezigheid van archeologische resten is echter nog niet vastgesteld.

Advies: Indien toekomstige bodemingrepen (bijv. aanleg bomen, etc.) als 
gevolg van de ingreep Nieuwe Natuur dieper gaan dan 0,3m –Mv, dient in 
de gebieden van archeologische waarde en hoge verwachting een karterend 
en eventueel (indien archeologische waarden aangetroffen worden) een 
waarderend onderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd te worden. 
Daartoe dient eerst een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. In 
de gebieden van lage verwachting zijn gezien de grootte van het plangebied 
geen belemmeringen en zijn daarom vrijgesteld van verder archeologisch 
onderzoek.

Alternatief: Verstoring van archeologische waarden kan voorkomen worden 
door in de gebieden van archeologische waarde en gebieden met een hoge 
verwachting geen boomgroei (in ieder geval van diepwortelende bomen) toe 
te staan. Lage begroeiing zoals grassen en struiken vormen geen bedreiging 
voor eventueel aanwezig archeologisch erfgoed. In principe is in het plan 
opgenomen dat er 10% van de begroeiing uit bomen zal bestaan. Deze 
zouden dus het best gepland kunnen worden in de gebieden met een lage 
verwachtingswaarde.
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4.3 Nieuw bos of mensgerichte natuur of houtsingel

 
Geplande Ingreep: Nieuw bos of mensgerichte natuur of houtsingel (a) langs 
holle weg, (b) op steile helling, deels aanvullen bestaande beplanting.

Archeologische verwachting: Het grootste deel beslaat uit een gebied met 
een lage en middelhoge archeologische verwachting. Echter in het 
westelijk deel wordt de beplanting in gebieden van middelhoge en hoge 
archeologische verwachting aangelegd. Gebieden met een hoge verwachting 
zijn archeologisch gezien kansrijk, gebieden van middelhoge verwachting 
kunnen kansrijk zijn maar de kans bestaat dat als gevolg van erosie 
de archeologische resten slecht geconserveerd zijn. De daadwerkelijke 
aanwezigheid van archeologische resten is echter nog niet vastgesteld. Een 
groot gedeelte van het plangebied is al verstoord door de aanleg van een 
waterleiding. Deze is al archeologisch onderzocht en ontheven van verder 
archeologisch onderzoek.

Advies: Ten aanzien van de geplande ingrepen bestaan geen belemmeringen 
wat betreft de archeologie. Alleen in het westelijke grote perceel dient, 
indien toekomstige bodemingrepen (bijv. aanleg diepwortelende bomen, 
etc.) dieper gaan dan 0,3m –Mv, een karterend en eventueel een waarderend 
onderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd te worden. Daartoe dient 
eerst een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. 

Alternatief: Verstoring van archeologische waarden kan voorkomen worden 
door in het westelijk deel geen boomgroei (in ieder geval van diepwortelende 
bomen) toe te staan. Lage begroeiing zoals grassen en struiken vormen 
geen bedreiging voor eventueel aanwezig archeologisch erfgoed.  Indien 
de beplanting alleen geschied op steile hellingen (hellingsgraad steiler dan 
5 graden) zullen eventueel aanwezige archeologische resten al dusdanig 
verstoord zijn dan verder onderzocht niet nodig wordt geacht.
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4.4 Stimuleringsgebied hoogstamboomgaarden met haag

 
Geplande Ingreep: aanplanting nieuwe hoogstamboomgaard

Archeologische verwachting: Bijna alle aangewezen terreinen bevinden zich in 
gebieden van archeologische waarden en hoge archeologische verwachting. 
In gebieden van archeologische waarde is de kans op de aanwezigheid van 
archeologische resten bijzonder groot. Gebieden met een hoge verwachting 
zijn archeologisch gezien ook kansrijk. De daadwerkelijke aanwezigheid van 
archeologische resten is echter nog niet vastgesteld.

Advies: Indien toekomstige bodemingrepen (bijv. aanleg bomen, etc.) 
als gevolg van de aanleg van nieuwe hoogstamboomgaarden dieper 
gaan dan 0,3m –Mv, dient in de gebieden van archeologische waarde 
en hoge verwachting een karterend en eventueel (indien archeologische 
waarden aangetroffen worden) een waarderend onderzoek in de vorm van 
proefsleuven uitgevoerd te worden. Daartoe dient eerst een Programma van 
Eisen (PvE) opgesteld te worden.

Alternatief: Door de hoogstambomen in kunstmatig aangelegde heuveltjes 
te planten kan de verstoring door wortels tot een minimum beperkt 
worden. Bij voorkeur dient gekozen te worden om de hoogstamboomgaar-
den niet in gebieden van archeologische waarde of gebieden met een hoge 
archeologische verwachting aan te leggen. 
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4.5 Herprofilering (droog)dal

 
Geplande Ingreep: Herprofilering (droog)dal in combinatie met accentuering 
dmv struweel en vrij wandelen.

Archeologische verwachting: Het grootste deel beslaat een gebied met een 
lage en middelhoge archeologische verwachting. Gebieden met een lage 
verwachting zijn archeologisch gezien weinig kansrijk maar hebben vaker 
wel een grotere trefkans op het voorkomen van bijzondere archeologische 
elementen zoals watermolens, rituele deposities etc. Gebieden van 
middelhoge verwachting kunnen kansrijk zijn maar de kans bestaat dat als 
gevolg van erosie de archeologische resten slecht geconserveerd zijn. De 
daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische resten is echter nog niet 
vastgesteld. 

Advies: Ten aanzien van de geplande ingrepen bestaan in principe geen 
belemmeringen wat betreft de archeologie. Echter de grootte (plangebied 
> 2500m2) en aard van de geplande ingrepen doen een archeologische 
begeleiding van de werkzaamheden rechtvaardigen. Daartoe dient eerst 
een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. Daar waar de kans 
wordt aangegrepen om de bestaande overkluizing van de Keutelbeek open 
te maken dient archeologisch onderzoek in de vorm van een definitieve 
opgraving plaats te vinden.

Alternatief: door middel van een verdiepend bureauonderzoek kan de 
archeologische verwachting verder aangescherpt worden zodat alleen daar 
begeleiding van de werkzaamheden plaatsvindt in de archeologisch gezien 
meest kansrijke delen.
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4.6 Aanleg regenwaterbuffers

 
Geplande Ingreep: Aanleg nieuwe regenwaterbuffers

Archeologische verwachting: Het grootste deel beslaat een gebied met een 
lage en middelhoge archeologische verwachting. Gebieden met een lage 
verwachting zijn archeologisch gezien weinig kansrijk maar hebben vaker 
wel een grotere trefkans op het voorkomen van bijzondere archeologische 
elementen zoals watermolens, rituele deposities etc. Gebieden van 
middelhoge verwachting kunnen kansrijk zijn maar de kans bestaat dat als 
gevolg van erosie de archeologische resten slecht geconserveerd zijn. De 
daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische resten is echter nog niet 
vastgesteld. 

Advies: Ten aanzien van het grootste deel van de geplande ingrepen bestaan 
in principe geen belemmeringen wat betreft de archeologie. Echter gezien 
de grootte en aard van de geplande regenwaterbuffers, dient in de gebieden 
van archeologische waarde en hoge verwachting een karterend en eventueel 
(indien archeologische waarden aangetroffen worden) een waarderend 
onderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd te worden. Daartoe dient 
eerst een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. 

Alternatief: Aanleggen waterbuffers in gebieden met uitsluitend over het 
grootste deel lage verwachting. 
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4.7 Aanleg vrijliggend fietspad

 
Geplande Ingreep: Aanleg vrijliggend fietspad

Archeologische verwachting: De geplande fietspaden doorkruisen diverse 
gebieden van archeologische waarde en gebieden met een lage, middelhoge 
en hoge verwachting.

Advies: Indien het fietspad dieper aangelegd wordt dan 0,3m –Mv, waar 
niet al reeds een bestaand fietspad is gelegen, dient in de gebieden van 
archeologische waarde en hoge verwachting een karterend en eventueel een 
waarderend onderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd te worden. 
Daartoe dient eerst een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. In 
de gebieden van lage verwachting zijn gezien de grootte van het plangebied 
geen belemmeringen.

Alternatief: Archeologievriendelijk bouwen: De fundering van het fietspad 
wordt niet dieper aangelegd dan de onderkant bouwvoor of onderkant 
colluvium.
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4.8 Aanleg nieuwe weg

Geplande Ingreep: Aanleg nieuwe weg t.b.v. industrieterrein

Archeologische verwachting: De geplande weg doorkruist een gebied van 
archeologische waarde en gebieden met een hoge verwachting op het 
grondgebied van de gemeente Meerssen.

Advies: Indien weg dieper aangelegd wordt dan 0,3m –Mv, dient in de 
gebieden van archeologische waarde en hoge verwachting een karterend 
en eventueel een waarderend onderzoek in de vorm van proefsleuven 
uitgevoerd te worden. Daartoe dient eerst een Programma van Eisen (PvE) 
opgesteld te worden.

Alternatief: Archeologievriendelijk bouwen. De fundering van de weg wordt 
niet dieper aangelegd dan de onderkant bouwvoor of onderkant colluvium.  
Een ander alternatief is om de weg noordelijke te leggen in het gebied dat 
reeds archeologisch is onderzocht.
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4.9 Verkeersveilig maken van kruisingen

Geplande Ingreep: Verkeersveilig maken van bestaande kruisingen

Archeologische verwachting: De geplande uitbreidingen aan bestaande 
kruisingen doorkruisen diverse gebieden van middelhoge en hoge 
verwachting.

Advies: Indien de geplande uitbreidingen aan bestaande kruisingen dieper 
aangelegd wordt dan 0,3m –Mv en afzonderlijk een groter oppervlakte 
beslaan dan 2500m2, dient in de gebieden van archeologische waarde en 
hoge verwachting een karterend en eventueel een waarderend onderzoek 
in de vorm van proefsleuven te worden uitgevoerd. Daartoe dient eerst een 
Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden. 

Alternatief: Archeologievriendelijk bouwen: de geplande ingrepen gaan niet 
dieper dan de onderkant bouwvoor of onderkant colluvium.
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4.10 Overige ingrepen

Voor de overige ingrepen is geen archeologisch onderzoek nodig aangezien 
deze ingrepen (a) te kleinschalig zijn of (b) een geringe verstorende werking 
hebben ten aanzien van eventueel aanwezige archeologische waarden.
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Kaartbijlage 2 De gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Nuth
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LEGENDA ADVIESKAART:

Plangrens

LANDBOUW

Kavelruil voor verbeteren verkavelingstructuur

NATUUR

Nieuwe natuur (EHS)

Nieuwe dassen-/faunatunnel met voorzieningen t.b.v. migratie

BOS, LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

Nieuw bos of mensgerichte natuur of nieuwe lijnvormige
landschapselementen t.b.v. ecologische verbindingen en herstel
landschapseenheden:

Prioritering 1 door middel van aankoop:

Nieuw bos of mensgerichte natuur of houtsingel [(a) langs 
holle weg of weg of (b) op steile helling], deels nieuw deels 
aanvullen bestaande beplanting

Nieuw landschapselement vb struweelhaag [(b) op steile
helling]

Nieuw landschapselement vb bomenrij / struweelhaag [(c) voor 
versterking, inpassing]

Prioritering 2 in overleg en op maat met grondgebruikers:

Stimuleringsgebied groenblauwe diensten op steile en 
gematigde hellingen

nieuw landschapselement op basis van bestaande kenmerken
vb struweelhaag (e) 

Stimuleringsgebied hoogstamboomgaarden met haag

Gewenste landschappelijke erfbeplanting

Nieuwe landschapselementen rond historisch waardevol bouwwerk en 
openbare ruimte:
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passende landschappelijke erfbeplanting 
(gebeurd in ’t kader van BOM+)

Geleidelijk te verwijderen bomen(rij)

ARCHEOLOGIE

Ontwikkeling bandkeramisch dorp (Beekveld)

WATER

Herstel SEF-beek

Herprofilering (droog)dal in combinatie met accentuering 
d.m.v. struweel en “vrij wandelen”

met doorsnede ruimtebeslag

Nieuwe regenwaterbuffer

Ontsluiting naar regenwaterbuffer (p.m.)
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Nieuwe ruiter-/menroute Beek (bewegwijzering over
bestaande wegen/paden)

Vastgestelde nieuwe ruiter-/menroute Nuth

Eventueel alternatief routegedeelte

Nieuwe aansluitingsroute west-oost t.b.v.
ruiter/menroutenetwerk

Startpunt (Aan de Meule     , manege      of agrarische bedrijf 
met plattelandsontwikkeling      )

Aanleg vrijliggend fietspad

Invullen ontbrekende schakel “vrij wandelen”

OVERIG (aandachtspunten)

Zorg voor veilige kruising

Optie toekomstige nieuwe verbinding vrachtverkeer
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