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TransporTriool MaasTrichT    5

Inleiding

In opdracht van Kragten BV heeft Archeologisch Onderzoek Leiden 
bv (Archol) een archeologisch bureauonderzoek, aangevuld met een 
veldinspectie, gemaakt van het geplande transportriool van Maastricht 
Aachen Airport naar de RWZI Limmel. Daaruit voortvloeiend is een 
archeologisch advies opgesteld waarbij de archeologisch te verwachten 
waarden worden vertaald naar een praktisch advies op welke manier met 
archeologie rekening gehouden dient te worden tijdens het aanleggen van 
het  transportriool.

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk zal eerst het kader geschetst worden waaraan 
de geplande werkzaamheden aan moeten voldoen. Daarna wordt een 
beknopte uitleg gegeven van de Archeologische Monumenten Cyclus 
waarna vervolgens een advies wordt afgegeven voor de bovengenoemde 
werkzaamheden.

Administratieve gegevens

Datum per procesonderdeel 
 Veldtoets:   27 mei 2009
 rapportage:  mei - juni 2009

Opdrachtgever  Kragten bv
Uitvoerder  Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)
Bevoegd gezag  Gemeente Meerssen & gemeente Beek

Locatie  
 Gemeente:   Beek/Meerssen
 Plaats:  Beek/Meerssen
 Toponiem:  Transportriool

Depot   Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg

Archol-code  BOM1253
CIS-code  35797

Centrumcoördinaten 
plangebied    180631 / 322971
Coordinaten  182810/324810
Onderzoeksgebied 179760/322020 
    179680/322030
    182120/324620
    
Geomorfologie  Zone ten zuidoosten van het vliegveld:   
    lössgronden op plateauterras en ten zuiden (in  
    Meerssen) verspoelde löss op kleiafzettingen

Bodem   Bergbrikgrond (Ld6) en siltige ooivaaggronden in 
    colluviummateriaal in hellingvoet of uitspoelings 
    waaier (Ldh6)
 

Tabel 1 
Administratieve gegevens plangebied 
Meerssen-Beek Transportriool
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1 Gemeentelijk archeologisch beleid Gemeente Beek en Meerssen

De aanleg van het transportriool van Maastricht Aachen Airport naar de 
RWZI Limmel wordt gepland op het grondgebied van de gemeente Beek en 
Meerssen. Op dit moment wordt door Archol bv een archeologische beleids-
advieskaart opgesteld voor de gemeente Meerssen. Deze zal grotendeels 
overeenkomen met en aansluiten op de archeologische beleidsadvieskaart 
van de gemeente Beek. Onderstaand wordt daarom de nadruk gelegd op het 
archeologisch beleid van de gemeente Beek.

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. In feite gaat het vaker om twee 
kaarten: de Archeologische Verwachtingskaart en de Archeologische 
Beleidsadvieskaart. 
De Archeologische Verwachtingskaart geeft, op basis van een analyse van 
landschappelijke en archeologische informatie, een vlakdekkend overzicht 
van alle bekende en verwachte archeologische waarden op het grondgebied 
van een gemeente. 
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 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. 
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Zes soorten archeologische gebieden zijn onderscheiden:

Categorie 1. Geen archeologische verwachting:
Categorie 2. Gebied met een lage archeologische verwachting 
  (geel op kaartbijlage):
Categorie 3. Gebied met een middelhoge archeologische verwachting 
  (oranje op kaartbijlage): 
Categorie 4. Gebied met een hoge archeologische verwachting 
  (rood op kaartbijlage): 
Categorie 5. Gebied van archeologische waarde 
  (blauw op kaartbijlage): 

Voor de verwachtingsgebieden (categorie 1-4) en de gebieden met 
bekende waarden (categorie 5 en 6) is voorgesteld om initiatiefnemers van 
toekomstige bodemingrepen te verplichten tot het (laten) uitvoeren van 
onderzoek naar de archeologische waarde van het terrein.

Figuur 2 
IKAW (3e generatie) en beleidskaart van Beek 
met Archiswaarnemingen en riool tracé
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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. Het archeologisch verwachtingsmodel voor de gemeente 
zal grotendeels aansluiten bij de verwachtingsmodellen zoals deze zijn 
opgesteld voor de naburige gemeenten Beek,� Stein� en Valkenburg aan de 
Geul.� 

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 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.

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 
�  Van Wijk & Tol 2008.
2  Van Wijk & Van Hoof 2005.
3  Van Wijk & Orbons in prep.

Figuur 3 
Ondergrenzen archeologisch beleid gemeente 
Beek
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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.

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

Figuur 4 
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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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 
het verleden. Een eenvoudige terreininspectie, maar ook geo-archeologisch 
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. 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*15m met een 
Edelmanboor met een diameter van 12 cm. 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. 
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. 
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Tabel 2: 

waardering vindplaats

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.

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 uitvoe-
ringstrajecten. In een normale situatie moet voor een inventariserend 
veldonderzoek of voor een opgraving worden gekozen. 

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. 

3 Transportriool Maastricht Aachen Airport - Limmel

3.1 Landschappelijk kader

De opbouw van de ondergrond van de gemeente Beek en Meerssen is in 
hoge mate bepaald door de Maas en de Geul. 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 
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zijn dan de lagere, met als jongste element de huidige dalvlakte van de 
Maas. Het landschap van de lössplateaus is grotendeels gedurende de laatste 
ijstijd (Salien en Weichselien) gevormd, toen op de oude Maasterrassen 
een dik pakket löss is afgezet. De lössafzettingen vormden als het ware een 
deken over het landschap waardoor de kleinere hoogteverschillen afgedekt 
werden. 
Het plangebied ligt op de overgang van het middenterras, ter hoogte van 
Beek, naar het laagterras bij Meerssen (zie ook figuur 3). 

3.2 Archeologisch kader

De gemeente Beek is op archeologisch vlak een rijke gemeente en is vooral 
bekend om de verspreiding van vindplaatsen uit het vroege Neolithicum 
(5200-4900 v. Chr.): de Lineair Bandkeramische Cultuur (LBK). De naam is 
ontleend aan de zeer kenmerkende versiering van hun aardewerk. Tijdens 
recent onderzoek ten oosten van het vliegveld, waar thans een nieuw 
industriegebied ontwikkeld wordt, zijn naast voornamelijk sporen uit de 
ijzertijd eveneens sporen van deze eerste landbouwers teruggevonden. 
De gemeente Meerssen kenmerkt zich voornamelijk door nederzettings-
sporen uit de Romeinse tijd (12 v. Chr. - 400 n. Chr.): de villa’s. Deze 
villa’s vormden centra van een geheel nieuw, op grootschalige surplus-
productie gericht landbouwsysteem, bedoeld om de vele niet zelf het veld 
bewerkende mensen in de steden en legerkampen van voedsel te voorzien. 
In het zuidelijk deel van het plangebied bevindt zich een vermoedelijke 
nederzetting uit de Romeinse tijd.
Aangezien een deel van het plangebied grenst aan gewaardeerde 
vindplaatsen uit het vroeg neolithicum, ijzertijd en Romeinse tijd is de 
verwachting hoog dat in het plangebied zelf sporen uit deze perioden 
worden aangesneden. Deze sporen zullen, indien niet verstoord, naar 
verwachting direct onder de bouwvoor of colluvium in het vlak aftekenen.

3.2.1 Vindplaats ten oosten van Industrieterrein Bamfordweg

Tijdens een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door RAAP zijn 
verschillende nederzettingssporen aangetroffen uit het Vroeg-Neolithicum 
(Lineaire Bandkeramiek), zie figuur 2, Archiswaarnemingsnummer 
410908. Het gaat om drie paalkuilen, mogelijk onderdeel van een structuur, 
enkele grote kuilen (leemwinnings-/afvalkuilen) en een deel van een 
greppel, mogelijk een afscheiding van een erf of nederzetting. Op basis van 
het geassocieerde vondstmateriaal dateert de vindplaats in de jongste fase 
van de Lineaire Bandkeramiek (Moddermans fase IIc-d, circa 5.000-4.900 
v. Chr.). Een deel van het noordelijke tracé van het transportriool doorsnijdt 
deze vindplaats waarbij de kans zeer groot is dat archeologische sporen 
zullen worden verstoord.

3.2.2 Vindplaats De Putsteeg/Hoogveld/Hooghuis�

In het zuidwesten van het onderzoeksgebied is een Romeinse vindplaats 
bekend, zie figuur 2 Archiswaarnemingsnummer 409641 en 48439.Hoewel 
de verschillende waarnemingen niet geheel helder zijn, lijkt er sprake te 
zijn van een mogelijk Romeins villa- of anderzijds nederzettingsterrein. 
De vindplaats wordt door één variant in het tracé van het transportriool 
doorsneden.

�  Archiswaarnemingsnummer 37609.
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Tijdens de inventarisatie van de waarnemingen opgenomen in Achis  
werd een melding aangetroffen met daarop een waarneming van J.H.F. 
Bloemers (21/7/1971). Het betreft een onderzocht terrein: “Z.W.-hoek van 
kruising weg Meerssen-Bunde en autobaan Maastricht-Eindhoven, die ligt 
in het tracé van de provinciale weg Maastricht-Sittard”. Op een plek ca. 
200m  oostelijk waren door Bloemers al overblijfselen van een Romeinse 
villa gevonden. De aanleiding tot het booronderzoek van bloemers is 
derhalve niet duidelijk. Slechts 2 van de 6 boringen leverden archeologische 
correlaten op: in boring 1 en 3 op 80-100cm vrij veel houtskool, enige 
verbrande leem en wat dakpanfragmentjes. In molshopen werd wat specie, 
stukjes aardewerk en dakpan gevonden; van geen van deze molshoop-
vondsten was Bloemers zeker dat ze een Romeinse ouderdom hadden. De 
Putsteeg wordt ook genoemd in Janssen  1866:185. Panhuysen 1996 (pp. 
75-76) vermeldt deze plek als “een van die mogelijke villa-terreinen”, maar 
beschouwt het voorlopig als een vindplaats “met Romeinse oppervlakte-
vondsten, waaronder bouwresten voorkomen”. Spolia vallen in dit verband 
niet uit te sluiten. Op het boorpuntenkaartje staat een aantekening (met pijl) 
toegevoegd: “Vroeger een drassige plek en nu aangevuld”. 
Door Jim Pepels (amateurarcheoloog) is op hetzelfde terrein een Romeins 
zuilfragment gevonden.� Het zuilfragment is gevonden direct naast akker 
op storthopen/heuvel van en in een greppel die in het verlengde van 
de autobaan loopt. Op de akker worden twee concentraties dakpannen 
duidelijk. Gezien de nabijheid van de plaats waar de Geul een bocht maakt 
en de nabijheid van de Via Belgica is Romeinse bewoning van betekenis een 
mogelijkheid. 
Een andere melding� beschrijft: “…Vondsten op het hoger gelegen deel van 
de akker, ongeveer in het midden van de vindplaats. Stukjes dakpan komen 
ook geconcentreerd voor ten Noorden van de akker in de buurt van het 
huidige café. Zie ook Waarneming 48439. Opmerking t.a.v. het bronzen 
hamertje: ‘in goede staat ... goud- of zilversmid?..” 
Het is dus geenszins duidelijk wat de aard van deze vindplaats is. Mogelijk 
is deze geheel afgegraven maar bepaalde vondsten lijken ook op een 
mogelijk “rijke” Romeinse vindplaats te duiden. 

3.3 Geplande werkzaamheden Transportriool

Tussen Maastricht-Aachen Airport en Limmel gaat in opdracht van 
Waterschapsbedrijf Limburg een transportriool aangelegd worden. 
Het ontworpen transportriool sluit ter hoogte van het bedrijventerrein 
Weerterveld aan op het bestaande transportriool van Meerssen naar de 
RWZI te Limmel. Het riool wordt grotendeels aangelegd in sleuven d.m.v. 
open ontgraving of sleufbekisting van 5-7m breed en een diepteligging 
tussen 1,5m en 5,5m. Een deel van het tracé wordt geboord. Grote gedeelten 
van de nieuwe transportriolering worden ter plaatse van bestaande wegen 
aangelegd, waarvoor de verharding inclusief fundering tijdelijk wordt 
verwijderd en later opnieuw opgebouwd. Het riool wordt (op wisselende 
afstanden) van inspectieputten voorzien. Het rioolgedeelte tussen twee 
inspectieputten wordt een rioolstreng genoemd. Het advies archeologie zal 
per rioolstreng gegeven worden. 

5  Archis waarnemingsnummer �096��.
6  Archis waarnemingsnummer  5��53.
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 4 Advies Archeologie

Uitgangspunt voor het advies is de archeologische beleidskaart van de 
gemeente Beek (zie ook hoofdstuk 2). 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 & 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. 
 Op basis van landschapsgenese, bodemopbouw, (pre)historische bewo-
ningsgeschiedenis en gebruik van het landschap is een verwachtingsmo-
del ontwikkeld (Van Wijk & Tol 2008) waaraan archeologisch beleid is 
gekoppeld. Aangezien voor Meerssen nog geen archeologische beleidskaart 
is opgesteld, wordt afgegaan op het model van Beek. Daarnaast is gekeken 
of er zich waarnemingen in of in de nabijheid van het plangebied bevinden. 
Indien dit het geval is, wordt dat in de lopende tekst vermeld. 

De totale lengte van het gehele transportriool behelst ruim 5 km gedeeltelijk 
over het grondgebied van de gemeente Beek en respectievelijk gemeente 
Meerssen. Met een gemiddelde sleufbreedte van 5m kent het plangebied 
een oppervlakte van 25000m2. In het plangebied komen meerdere 
archeologische verwachtingswaarden voor: van hoog tot laag. De hoogste 
verwachtingswaarde binnen het plangebied is echter leidend in de 
adviesvorming.  Aangezien de maximale ondergrens voor vrijstelling van 
verder onderzoek 10.000m2 bedraagt en de hoogste verwachtingswaarde 
richtinggevend is voor de aanpak wat betreft de archeologie geldt een onder-
zoeksplicht voor het gehele plangebied. In dit geval wordt, gezien de grootte 
van het plangebied per verwachtingswaarde of geomorfologische eenheid 
een advies gegeven over de te volgen stappen in het archeologisch proces.

Onderstaand zal per rioolstreng een advies worden afgegeven over de 
consequenties van de geplande ingreep voor de archeologie en hoe hier mee 
om te gaan. In hoofdstuk 5 zullen de verschillende aanpakken besproken 
worden die gepaard gaan met het voorgestelde beleidsadvies.
In totaal gaat het om negen rioolstrengen waarbij eventuele archeologische 
waarden in de bodem verstoord worden. Daarnaast worden drie varianten 
op het voorgestelde traject van advies voorzien:

1. Rioolstreng ten oosten en noorden van industrieterrein Bamfordweg: 
Indicatieve sleufbreedte 5m?/lengte is ca. 404 m (vrije ontgraving)

2. Rioolstreng Bamfordweg: Indicatieve sleufbreedte 5m/ lengte is ca. 590 
m (ontgraving met sleufbekisting).

3. Rioolstreng Luchthaventerrein: Indicatieve sleufbreedte 7m/lengte is ca. 
370m (vrije ontgraving)

4. Rioolstreng Nieuw Vliekerweg: Indicatieve sleufbreedte ca. 5m/lengte is 
ca. 830m (ontgraving met sleufbekisting)
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5. Rioolstreng Vliegveldweg (1): Indicatieve sleufbreedte 5m/lengte is ca. 
400m (ontgraving met sleufbekisting)

6. Rioolstreng Vliegveldweg (2): Indicatieve sleufbreedte 5m/lengte is ca. 
870m (gedeeltelijk bekiste sleuf en gedeeltelijk open ontgraving)

7. Rioolstreng Traject onder en tussen autosnelweg A2 Oostelijke & 
Westelijke rijbaan (gedeeltelijk met horizontale boringen): Indicatieve 
Sleufbreedte 5m / lengte is ca. 327m

8. Rioolstreng boring onder spoorlijn: Indicatieve sleufbreedte 5m/lengte is 
ca. 50m

9. Rioolstreng Naast spoor riool: Indicatieve sleufbreedte 5m/lengte is ca. 
250m (vrije ontgraving)

Varianten:
10.	 Variant	1

11.	 Variant	2

12.	 Variant	3
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4.1 Rioolstreng ten oosten en noorden van industrieterrein Bamfordweg

 
Geplande	Ingreep: vrije ontgraving 
Tussen	inspectieputten:	3 en 8

Lengte	ingreep: ca. 404m
Breedte	ingreep:	ca. 5m
Diepte	ingreep:	ca. 3m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met een 
hoge en middelhoge archeologische verwachting of trefkans. Tijdens een 
proefsleuvenonderzoek is aangetoond dat zich hier een nederzetting van de 
lineaire bandkeramiek bevindt . Ten oosten van inspectieput 3 (t/m put 1) is 
het gebied archeologisch gezien ontheven van archeologisch onderzoek. 

Advies: De verwachting is dat eventuele archeologische waarden hier nog 
goed bewaard zijn gebleven. Aangezien op dit terrein al een proefsleu-
venonderzoek is uitgevoerd , net ten noorden van de geplande streng, 
waarbij archeologische resten zijn aangetoond die als behoudenswaardig 
zijn bestempeld, dient de rioolstreng integraal te worden opgegraven 
indien de archeologische resten niet in situ kunnen worden behouden. De 
uitgegraven sleuven kunnen open blijven liggen waardoor de sleuven voor 
het transportriool al deels zijn uitgegraven. Op deze manier kan werk met 
werk gecombineerd worden.

Alternatief: boren van de rioolstreng.
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4.2 Rioolstreng Bamfordweg

 
Geplande	Ingreep: ontgraving in bestaande weg met sleufbekisting 
Tussen	inspectieputten:	8 en 11

Lengte	ingreep: ca. 590m
Breedte	ingreep:	ca. 5m
Diepte	ingreep:	ca. 3m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met 
een hoge en middelhoge archeologische verwachting of trefkans. De 
daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische resten is echter nog niet 
vastgesteld.

Advies: De verwachting is dat eventuele archeologische waarden ook onder 
bestaande bebouwing en infrastructurele werken nog goed bewaard zijn 
gebleven. De kans bestaat echter dat de huidige bebouwing te verstorend 
is geweest voor de archeologische waarden waardoor niets meer resteert.  
Daarom dient in principe toch een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te 
worden. Aangezien het praktisch gezien bijna onmogelijk is om een proef-
sleuvenonderzoek uit te voeren waar thans een wegverharding ligt, moet 
hier echter gekozen worden voor een archeologische begeleiding van de 
graafwerkzaamheden. 

Alternatief: boren van de rioolstreng. 
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4.3 Rioolstreng Luchthaventerrein

Geplande	Ingreep: vrije ontgraving 
Tussen	inspectieputten:	11 en 14

Lengte	ingreep: ca. 370m
Breedte	ingreep:	ca. 7m
Diepte	ingreep:	ca. 4m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met een 
middelhoge archeologische verwachting of trefkans. De daadwerkelijke 
aanwezigheid of conservering van archeologische resten is echter nog niet 
vastgesteld. 

Advies: De verwachting is dat eventuele archeologische waarden hier nog 
goed bewaard zijn gebleven. Om deze verwachting te toetsen kan als beste 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden. Eventuele aanwezige 
archeologische waarden dienen beschermd te worden. Gezien de aard van 
de ingreep, dient dat ex	situ te gebeuren; m.a.w. door ze gelijk op te graven. 
De uitgegraven proefsleuven kunnen open blijven liggen waardoor de 
sleuven voor het transportriool al deels zijn uitgegraven. Op deze manier 
kan werk met werk gecombineerd worden.

Alternatief: boren van de rioolstreng, zie ook varianten.
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4.4 Rioolstreng Nieuw Vliekerweg

Geplande	Ingreep: ontgraving met sleufbekisting 
Tussen	inspectieputten:	14 en 22

Lengte	ingreep: ca. 830m
Breedte	ingreep:	ca. 5m
Diepte	ingreep:	ca. 4m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met een 
middelhoge archeologische verwachting of trefkans. De daadwerkelijke 
aanwezigheid van archeologische resten is echter nog niet vastgesteld.

Advies: De verwachting is dat eventuele archeologische waarden ook onder 
bestaande bebouwing en infrastructurele werken nog goed bewaard zijn 
gebleven. De kans bestaat echter dat de huidige bebouwing te verstorend 
is geweest voor de archeologische waarden waardoor niets meer resteert.  
Daarom dient in principe toch een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te 
worden. Aangezien het praktisch gezien bijna onmogelijk is om een proef-
sleuvenonderzoek uit te voeren waar thans een wegverharding ligt, moet 
hier echter gekozen worden voor een archeologische begeleiding van de 
graafwerkzaamheden. 

Alternatief: boren van de rioolstreng.
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4.5 Rioolstreng Vliegveldweg (1)

Geplande	Ingreep: ontgraving met sleufbekisting 
Tussen	inspectieputten:	22 en 26

Lengte	ingreep: ca. 400m
Breedte	ingreep:	ca. 5m
Diepte	ingreep:	tussen	ca. 1-5m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met een 
lage archeologische verwachting of trefkans. Tevens ligt dit deel van het 
plangebied in het talud dat aangelegd is ten behoeve van de naast gelegen 
snelweg (A2).

Advies: Aangezien genoemde werkzaamheden tijdens de uitgevoerde aanleg 
van de A2 als zeer verstorend kunnen worden gezien, bestaat hier geen 
reden om archeologische waarden te verwachten en daarom enige vorm van 
archeologisch vooronderzoek voor te stellen.
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4.6 Rioolstreng Vliegveldweg (2)

Geplande	Ingreep: gedeeltelijk bekiste sleuf en gedeeltelijk open ontgraving 
Tussen	inspectieputten:	26 en 36

Lengte	ingreep: ca. 870m
Breedte	ingreep:	ca. 5m
Diepte	ingreep:	tussen	ca. 1-5m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met een 
lage of middelhoge archeologische verwachting of trefkans. Tevens ligt dit 
deel van het plangebied in het talud dat aangelegd is ten behoeve van de 
naast gelegen snelweg (A2).

Advies: Aangezien genoemde werkzaamheden tijdens de aanleg van de 
A2 als zeer verstorend kunnen worden gezien, bestaat hier geen reden 
om archeologische waarden te verwachten en daarom enige vorm van 
archeologisch vooronderzoek voor te stellen.

Eventueel	kan	hier	nog	gekozen	worden	om	eerst	een	karterend	booronderzoek	

uit	te	voeren	waarbij	mogelijke	verstoringen	van	het	bodemprofiel	op	voorhand	

in	kaart	worden	gebracht.	Indien	de	bodem	weinig	verstoord	blijkt	te	zijn	dient	

alsnog	een	archeologische	begeleiding	uitgevoerd	te	worden.

Alternatief: boren van de rioolstreng. 
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4.7 Rioolstreng Traject onder en tussen rijksweg A2 Oostelijke & 

Westelijke rijbaan

Geplande	Ingreep: gedeeltelijk met horizontale boringen 
Tussen	inspectieputten:	36 en 40

Lengte	ingreep: ca. 327m
Breedte	ingreep:	ca. 5m
Diepte	ingreep:	tussen	ca. 1,5m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met een 
middelhoge archeologische verwachting of trefkans. 

Advies: De verwachting is dat eventuele archeologische waarden ook onder 
bestaande bebouwing en infrastructurele werken nog goed bewaard zijn 
gebleven. De kans bestaat echter dat de huidige bebouwing te verstorend 
is geweest voor de archeologische waarden waardoor niets meer resteert.  
Daarom dient in principe toch een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te 
worden. Aangezien het praktisch gezien bijna onmogelijk is om een proef-
sleuvenonderzoek uit te voeren waar thans een wegverharding ligt, moet 
hier echter gekozen worden voor een archeologische begeleiding van de 
graafwerkzaamheden. De delen waar de rioolstreng geboord worden zijn 
gevrijwaard van archeologisch onderzoek. De verwachtte verstoring van 
eventueel aanwezige archeologische resten zal minimaal zijn.
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4.8 Rioolstreng boring onder spoorlijn

Geplande	Ingreep: horizontale boringen 
Tussen	inspectieputten:	39 en 40

Lengte	ingreep: ca. 50m
Breedte	ingreep:	ca. ?m
Diepte	ingreep:	tussen	ca. ?m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met een 
middelhoge archeologische verwachting of trefkans. 

Advies: De verwachting is dat eventuele archeologische waarden ook onder 
bestaande bebouwing en infrastructurele werken nog goed bewaard zijn 
gebleven. De kans bestaat echter dat de huidige bebouwing te verstorend 
is geweest voor de archeologische waarden waardoor niets meer resteert.  
Daarom dient in principe toch een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te 
worden. Aangezien het praktisch gezien bijna onmogelijk is om een proef-
sleuvenonderzoek uit te voeren waar thans een wegverharding ligt, moet 
hier echter gekozen worden voor een archeologische begeleiding van de 
graafwerkzaamheden. De delen waar de rioolstreng geboord worden zijn 
gevrijwaard van archeologisch onderzoek. De verwachtte verstoring van 
eventueel aanwezige archeologische resten zal minimaal zijn.



TransporTriool MaasTrichT    25

4.9 Rioolstreng naast spoor riool

Geplande	Ingreep: vrije ontgraving 
Tussen	inspectieputten:	40 en 42

Lengte	ingreep: ca. 250m
Breedte	ingreep:	ca. 5m
Diepte	ingreep:	tussen	ca. 1,5m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met een 
middelhoge archeologische verwachting of trefkans. De daadwerkelijke 
aanwezigheid of conservering van archeologische resten is echter nog niet 
vastgesteld. 

Beleid: Indien de bodemingrepen als gevolg van de aanleg van het 
transportriool dieper gaan dan 0,3m –Mv (maaiveld) 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 
worden.

Alternatief: boren van de rioolstreng.
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4.10 Rioolstreng Variant 1

Geplande	Ingreep: vrije ontgraving of gestuurde boring
Tussen	inspectieputten:	10 en 16 én 21 en 40

Lengte	ingreep: ca. 527m en ca. 2000m
Breedte	ingreep: 5m? bij	vrije	ontgraving

Diepte	ingreep:	min	1m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met 
een hoge, middelhoge of lage archeologische verwachting of trefkans. De 
daadwerkelijke aanwezigheid of conservering van archeologische resten is 
echter nog niet vastgesteld. 

Advies: De verwachting is dat eventuele archeologische waarden hier nog 
goed bewaard zijn gebleven. Om deze verwachting te toetsen kan als beste 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden. Eventuele aanwezige 
archeologische waarden dienen beschermd te worden. Gezien de aard van 
de ingreep, dient dat ex	situ te gebeuren; m.a.w. door ze gelijk op te graven. 
De uitgegraven proefsleuven kunnen open blijven liggen waardoor de 
sleuven voor het transportriool al deels zijn uitgegraven. Op deze manier 
kan werk met werk gecombineerd worden. Waar uitgegaan wordt van een 
gestuurde boring zijn er geen beperkingen wat betreft de archeologie.
De delen waar de rioolstreng geboord worden zijn gevrijwaard van 
archeologisch onderzoek. De verwachtte verstoring van eventueel aanwezige 
archeologische resten zal minimaal zijn.
• De streng tussen put 27 en 35 bevindt zich op de rand van het talud dat 

uitgegraven is voor de aanleg van de A2. Naar verwachting zullen hier 
geen archeologische resten bewaard zijn gebleven. Geadviseerd wordt 
om voor dit deel van het tracé geen archeologisch onderzoek uit te laten 
voeren.

• De streng tussen put 21 en 27 bevindt zich in een gebied met een hoge 
verwachtingswaarde. Geadviseerd wordt om hier een archeologische 
begeleiding uit te voeren. 

• De streng die eventueel ten westen van de Rijksweg A2 Eindhoven 
– Maastricht gaat lopen doorsnijdt een archeologische vindplaats 
(vermoedelijk Romeins nederzettingsterrein, zie paragraaf 4.2.2). 
Geadviseerd wordt om hier de sleuven integraal op te graven.. 

Belemmering: Op het vliegveldterrein tussen put 10 en 16 kan alleen 
’s nachts (23.00 tot 06.00 uur) gewerkt worden. Zinvol archeologisch 
onderzoek in welke vorm zou dan onmogelijk zijn.  Aanbevolen wordt dan 
ook om deze streng in zijn geheel te vrijwaren van verder archeologisch 
onderzoek.

Alternatief: (geheel) boren van de rioolstreng. 
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4.11 Rioolstreng Variant 2

Geplande	Ingreep: vrije ontgraving of gestuurde boring?
Tussen	inspectieputten:	10 en 13 én 21 en 35

Lengte	ingreep: ca 300 of 420m en ca. 1440m
Breedte	ingreep: 5m? bij	vrije	ontgraving

Diepte	ingreep:	min	1m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met 
een hoge of middelhoge archeologische verwachting of trefkans. De 
daadwerkelijke aanwezigheid of conservering van archeologische resten is 
echter nog niet vastgesteld. 

Advies: De verwachting is dat eventuele archeologische waarden hier 
(tussen put 10 en 13 én 21 en 22) nog goed bewaard zijn gebleven. Om deze 
verwachting te toetsen kan als beste een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 
worden. Eventuele aanwezige archeologische waarden dienen beschermd 
te worden. Gezien de aard van de ingreep, dient dat ex	situ te gebeuren; 
m.a.w. door ze gelijk op te graven. De uitgegraven proefsleuven kunnen 
open blijven liggen waardoor de sleuven voor het transportriool al deels zijn 
uitgegraven. Op deze manier kan werk met werk gecombineerd worden. 
Indien de streng onder bestaand wegdek wordt aangelegd, waardoor het 
bijna onmogelijk is om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren, moet hier 
echter gekozen worden voor een archeologische begeleiding van de graaf-
werkzaamheden. Voor de overige strengen zie advies paragraaf 4.5.

Belemmering: Op het vliegveldterrein tussen put 10 en 13 kan alleen ’s nachts 
(23.00 tot 06.00 uur) gewerkt worden. Zinvol archeologisch onderzoek in 
welke vorm zou dan onmogelijk zijn.  Aanbevolen wordt dan ook om deze 
streng bijna in zijn geheel te vrijwaren van verder archeologisch onderzoek. 
Het traject in de boomgaard van dhr. Petit is daarentegen wel toegankelijk.

Alternatief: boren van de rioolstreng.



TransporTriool MaasTrichT    29



30 TransporTriool MaasTrichT

4.12 Rioolstreng Variant 3

Geplande	Ingreep: vrije ontgraving of gestuurde boring
Tussen	inspectieputten:

Lengte	ingreep: ca. 410m.
Breedte	ingreep:	5m? bij	vrije	ontgraving

Diepte	ingreep:	min	1m –Mv

Archeologische verwachting: Het grootste deel bestaat uit een gebied met 
een middelhoge of lage archeologische verwachting of trefkans. De 
daadwerkelijke aanwezigheid of conservering van archeologische resten is 
echter nog niet vastgesteld. 

Advies: De verwachting is dat eventuele archeologische waarden hier niet 
goed bewaard zijn gebleven of geheel ontbreken. Daarnaast is de streng in 
het talud van de rijksweg A2 gepland. Op basis van bovenstaande redenen 
wordt aanbevolen hier geen verder archeologisch vooronderzoek te laten 
plaatsvinden.
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5 Conclusie en Samenvatting

Het 5km lange tracé van het toekomstige transportriool Maastricht Aachen 
Airport - Limmel doorsnijdt delen van de gemeenten Beek en Meerssen. 
Op basis van de archeologische beleidskaart van Beek en de archeologische 
verwachtingswaarden voor het grondgebied van Meerssen is een advies 
voor elk deel (streng) van het tracé gegeven. Dit heeft geleidt tot het 
adviseren van een definitieve opgraving voor bepaalde (toegankelijke) 
delen van het tracé met een hoge archeologische verwachtingswaarde 
of trefkans waar archeologische resten al aangetoond zijn alsmede een 
archeologische begeleiding voor die delen met een hoge of middelhoge 
verwachting of trenskans of die voor onderzoek slecht toegankelijk zijn. 
Eveneens is een advies afgegeven om bepaalde strengen te vrijwaren van 
verder archeologisch onderzoek. Deze delen worden ofwel geboord, liggen 
op het vliegveldterrein, hebben een lage verwachtingswaarde, zijn dusdanig 
verstoord dat geen archeologische resten meer verwacht worden of zijn al 
eerder ontheven van verder archeologisch onderzoek. In onderstaande tabel 
wordt schematisch per streng aangegeven welk advies is afgegeven en welke 
vervolgstappen genomen dienen te worden. Kaartbijlage 1 geeft het advies 
grafisch weer.

Totalen (inclusief varianten):

Aantal strekkende meter opgraving 620m 
Aantal strekkende meter archeologische begeleiding 3805m
Aantal strekkende meter ontheven van onderzoek 479m
Aantal strekkende meter geen verder onderzoek geadviseerd 5330m

Samenvatting

De essentie is dat tussen inspectieputten 3 en 7 (hoofdstuk 4.1) een 
archeologische vindplaats aanwezig is. Hiervoor wordt een opgraving 
geadviseerd. Een tweede archeologische vindplaats bevindt zich in 
Rioolstreng Variant 1 ten westen van de A2 (hoofdstuk 4.11). Geadviseerd 
wordt om van deze variant af te zien. Anders is ook hier een opgraving 
nodig..Voor de rest van het tracé geldt dat het òf zonder verder onderzoek 
kan worden vrijgegeven wegens een lage trefkans òf middels veldonderzoek 
moet worden geïnventariseerd wegens een matige of hoge trefkans. In de 
gebieden met matige of hoge trefkans dient dit veldonderzoek in principe 
uit proefsleuvenonderzoek te bestaan. Bij het aantreffen van een vindplaats 
volgt daar dan alsnog een opgraving. Het gaat om de stukken tussen de 
inspectieputten 7 tot 22, 40 tot 42, variant 1: 21 tot 27, variant 2: 21 tot 22. 

Advies aanpak (i.s.m. bevoegd gezag gemeente Meerssen)

Opgravingen en proefsleuven zijn werkzaamheden die voorafgaande aan de 
realisatie worden uitgevoerd. Als alternatief zal archeologische begeleiding 
worden geadviseerd. Dit betekent dat bij het graven van de rioolsleuf 
een archeologisch leesbaar niveau wordt gegraven, dat vervolgens wordt 
gedocumenteerd. Dit geldt zowel voor de stukken waarvoor een opgraving 
als waar proefsleuven worden geadviseerd.
Aan beide aanpakken kleven voor- en nadelen. Bij preventief onderzoek 
(opgraven, proefsleuven met daarna mogelijk opgraven) dient het terrein 
eerder beschikbaar te zijn, maar is het archeologisch graafwerk gescheiden 
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van dat van de rioolsleuf. Bij archeologische begeleiding wordt ‘werk 
met werk’ gemaakt, maar is er een kans op stagnatie, indien er eventueel 
vindplaatsen worden aangetroffen. De archeoloog loopt als het ware voor de 
leidinglegger uit, maar dient wel een ruime voorsprong te hebben.
In principe is preventief onderzoek altijd het beste, maar omdat het hier om 
een smal tracé gaat kan archeologische begeleiding ook tot goed resultaat 
kan leiden, mits voldoende onderzoekstijd is gegarandeerd. Natuurlijk is 
ook een combinatie mogelijk: een preventieve opgraving bij de bekende 
vindplaatsen en verder begeleiding.

Streng Advies

Inspectieput Inspectieput Paragraaf vervolgonderzoek vorm vervolgstap

� 2 �.� Nee - -

2 3 �.� Nee - -

3 � �.� Ja Archeologische begeleiding  volgens protocol opgraving opstellen PvE

� 5 �.� Ja Archeologische begeleiding  volgens protocol opgraving opstellen PvE

5 6 �.� Ja Archeologische begeleiding  volgens protocol opgraving opstellen PvE

6 7 �.� Ja Archeologische begeleiding  volgens protocol opgraving opstellen PvE

7 8 �.� Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

8 9 �.2 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

9 �0 �.2 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

�0 �� �.2 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

�� �2 �.3 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

�2 �3 �.3 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

�3 �� �.3 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

�� �5 �.� Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

�5 �6 �.� Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

�6 �7 �.� Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

�7 �8 �.� Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

�8 �9 �.� Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

�9 20 �.� Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

20 2� �.� Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

2� 22 �.� Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

22 23 �.5 Nee - -

23 2� �.5 Nee - -

2� 25 �.5 Nee - -

25 26 �.5 Nee - -

26 27 �.6 Nee - -

27 28 �.6 Nee - -

28 29 �.6 Nee - -

29 30 �.6 Nee - -

30 3� �.6 Nee - -

3� 32 �.6 Nee - -

32 33 �.6 Nee - -

33 3� �.6 Nee - -

3� 35 �.6 Nee - -

35 36 �.6 Nee - -

36 37 �.7 Nee - -

37 38 �.7 Nee - -

38 39 �.7 Nee - -

39 �0 �.8 Nee - -

�0 �� �.9 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

�� �2 �.9 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE
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Variant 1

Streng Advies

Inspectieput Inspectieput Paragraaf vervolgonderzoek vorm vervolgstap

�0 �� �.�0 Nee - -

�� �2 �.�0 Nee - -

�2 �3 �.�0 Nee - -

�3 �� �.�0 Nee - -

�� �5 �.�0 Nee - -

�5 �6 �.�0 Nee - -

2� 22 �.�0 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

22 23 �.�0 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

23 2� �.�0 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

2� 25 �.�0 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

25 26 �.�0 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

26 27 �.�0 Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

27 28 �.�0 Nee - -

28 29 �.�0 Nee - -

29 30 �.�0 Nee - -

30 3� �.�0 Nee - -

3� 32 �.�0 Nee - -

32 33 �.�0 Nee - -

33 3� �.�0 Nee - -

3� 35 �.�0 Nee - -

Ten westen van A2 �.�0 Ja Archeologische begeleiding  volgens protocol opgraving opstellen PvE

Variant 2

Streng Advies

Inspectieput Inspectieput Paragraaf vervolgonderzoek vorm vervolgstap

�0 �� �.�� Nee - -

�� �2 �.�� Nee - -

�2 �3 �.�� Nee - -

boomgaard dhr. Petit �.�� Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

2� 22 �.�� Ja Archeologische begeleiding opstellen PvE

22 23 �.�� Nee - -

23 2� �.�� Nee - -

2� 25 �.�� Nee - -

25 26 �.�� Nee - -

26 27 �.�� Nee - -

27 28 �.�� Nee - -

28 29 �.�� Nee - -

29 30 �.�� Nee - -

30 3� �.�� Nee - -

3� 32 �.�� Nee - -

32 33 �.�� Nee - -

33 3� �.�� Nee - -

3� 35 �.�� Nee - -

Variant 3

Streng Advies

Inspectieput Inspectieput Paragraaf vervolgonderzoek vorm vervolgstap

Ten westen van A2 �.�2 Nee - -
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Bijlage 1 

rood  = Archeologische begeleiding protocol opgraven
blauw  = Archeologische begeleiding
geel  = geen onderzoek nodig og mogelijk
groen  = vrijgegeven
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