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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Sinds � 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 �993 dat beoogt het cultureel erfgoed in de bodem beter te 
beschermen. 
Met de inwerkingtreding van de Wamz krijgt de gemeente Stein een 
eigen verantwoordelijkheid voor het bodemarchief (veelal aangeduid als 
‘archeologische zorgplicht’). 
Doel van de archeologische monumentenzorg is de instandhouding van en 
het onderzoek naar in de bodem aanwezige kennisbronnen (archeologische 
vindplaatsen), zodat nu en in de toekomst de vroegste geschiedenis 
geschreven kan worden. In de ruimtelijke ordening is archeologische 
monumentenzorg ook het instrument om vast te stellen, waar geen 
(belangrijke) archeologische waarden aanwezig zijn en waar ontwikkelingen 
veilig kunnen plaats vinden. Een ‘negatief’ resultaat van archeologisch 
onderzoek is voor bouwprojecten e.d. een ‘positief’ resultaat. Daarbij geldt 
het “veroorzaker-principe”: de initiatiefnemer (bodemverstoorder) betaalt de 
kosten van (evt. noodzakelijk) archeologisch onderzoek.

In het kader van de nieuwe monumentenwet zal bij ruimtelijke 
ontwikkelingen van gemeenten een oordeel worden verwacht over de 
omgang met bekende of te verwachten archeologische waarden. Daarbij 
speelt niet alleen het archeologisch belang een rol, maar ook vaak 
economische of maatschappelijke belangen. Om tot een verantwoorde 
belangenafweging te komen, is het voor een gemeente verstandig een eigen 
archeologiebeleid te formuleren. De gemeenteraad van Stein heeft al in 
2006 hoofdlijnen voor het archeologiebeleid vastgesteld. Deze vereisen nu 
nadere uitwerking met de komst van de Wamz. Een gemeentelijk archeo-
logiebeleid 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 archeo-
logiebeleid te ontwikkelen.

1.2 Actualisatie beleidskaart

De gemeente Stein heeft Archol bv opdracht gegeven de huidige 
gemeentelijke beleidskaart te actualiseren.� Al in 2005 is deze beleidskaart 
gemaakt. Deze was echter, mede vanwege de huidige wensen en eisen, 
enigszins verouderd. Doel van de actualisatie is het verfijnen van de kaart 
op basis van nieuwe aanvullende gegevens en het zoveel als mogelijk 
gelijkschakelen van de kaarten en data met de recent vervaardigde kaarten 
van de aangrenzende gemeente Beek en gemeente Sittard-Geleen.

Deze actualisatie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de 
gemeente Stein. Daaronder vallen de kernen Berg aan de Maas, Catsop, 
Elsloo, Maasband, Meers, Nattenhoven, Stein en Urmond.

�  Van Wijk & Van Hoof 2005.
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De beleidskaart komt voort uit een Archeologische vindplaatsenkaart en een 
Archeologische Verwachtingskaart. Op een Archeologische vindplaatsenkaart zijn 
alle bekende archeologische vindplaatsen weergegeven. De 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. Aan deze verschillende gebieden zijn 
beleidsadviezen gekoppeld ten behoeve van de gemeentelijke Ruimtelijke 
Ordening: de beleidskaart Stein 20�0. 

1.3 Leeswijzer

In dit rapport wordt de totstandkoming van de beleidskaart besproken 
en onderbouwd. Het rapport is in feite in twee delen opgedeeld: een 
archeologisch kader dat in de eerste zes hoofdstukken wordt besproken. Het 
tweede deel beslaat het wettelijke en beleidsmatige kader (hoofdstukken 8-
��). 
Het rapport begint met de verschillende stappen 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 2 en 3). Daarnaast wordt een archeologisch kader geschetst van 
de gemeente Stein (hoofdstuk 5) alsmede de modelmatige onderbouwing 
van de verwachtingskaart (hoofdstuk 6). Hoofdstuk 7 geeft afsluitend een 
overzicht van de terreinen van archeologische waarde. In deel 2 volgt een 
overzicht van het wettelijke en beleidsmatige kader op rijks-, provinciaal-, en 
gemeentelijk niveau (hoofdstuk 8). Vervolgens worden voorstellen gedaan 
voor het integreren van de Wamz in de gemeentelijke RO (hoofdstuk 9). 
Daarbij komen ook de financiële en organisatorische kanten aan bod. In 
hoofdstuk �0 wordt aandacht besteed aan mogelijkheden voor de gemeente 
om haar archeologisch beleid in de toekomst een bredere invulling te geven. 

Figuur 1.1 
Buitengebied van de gemeente Stein ter 
hoogte van Catsop
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Deel 1 Archeologische vindplaatsen- en                  

verwachtingskaart
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2. Gebruikte methodiek en beperkingen van een Archeologische 
beleidskaart

2.1 Inleiding

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

sinds 2005 archeologisch bekend is uit de tot de gemeente Stein 
behorende kernen en het buitengebied; deze informatie is verzameld 
in een database. Aan de hand van deze inventarisatie is een veldtoets 
uitgevoerd waarbij gerezen vraagtekens bij verschillende waarnemingen 
zijn onderzocht en eventueel weggenomen. Het resultaat van deze 
inventarisatie is de Vindplaatsenkaart (bijlage �)

• Daarnaast is op basis van het oude model en voortschrijdende inzichten 
over de relatie tussen (pre)historische bewoning en de geologische en 
landschappelijke kenmerken van het gemeentelijk grondgebied, een 
nieuw model ontwikkeld, op grond waarvan verwachtingen over mogelijk 
aanwezige archeologie benoemd kunnen worden. Deze zijn in beeld 
gebracht op de Archeologische Verwachtingskaart (bijlage 2)

Beide kaarten vormen de basis voor de Archeologische Beleidskaart. 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.

2.2 Beperkingen

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 beleidskaart 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 op de aanwezigheid 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 hoeft plaats te vinden en er 
geen archeologie aanwezig is. De verwachting is alleen dat er daar minder 
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archeologisch onderzoek hoeft plaats te vinden dan in gebieden met een 
hoge archeologische verwachting. In het tweede deel van 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 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.

2.3 Plangebied

Tot het plangebied wordt het grondgebied van de gehele gemeente Stein 
gerekend. De Gemeente Stein bestaat uit de volgende kernen en gehuchten: 
Berg aan de Maas, Catsop, Elsloo, Maasband, Meers, Nattenhoven, Stein en 
Urmond.
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3. Actualisatie Inventarisatie van archeologische waarnemingen�

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

3.1 Actualisatie Inventarisatie van archeologische waarnemingen 

In de gemeente Stein zijn in de loop van de tijd dankzij de inspanningen 
van onder andere de gemeente, de provincie Limburg, de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), lokale archeologen, heemkundevereni-
ging, universiteiten, commerciële archeologische bureaus en musea veel 
archeologische waarnemingen gedaan. Deze zijn in 2005 bijna geheel 
uitputtend geïnventariseerd. Daarnaast is een aantal onderzoeken (tabel 
3.�) binnen de gemeentegrenzen verricht die bij ARCHIS zijn aangemeld 
(N=34). Hierbij kunnen vondsten zijn gedaan die nu als waarnemingen in 
ARCHIS zijn opgenomen.

2  Voor de gemeente Stein zijn nu alle bekende waarnemingen tot mei 2009 geïnventariseerd.
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Soort onderzoek Uitvoerder Plaats Toponiem Jaartal Vervolgonderzoek 
aanbevolen 

Onderzoeks
(meldings)nummer

Booronderzoek / 
oppervlaktekartering

RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Stein  Sanderbout II �990  ja 42�4

Booronderzoek / 
oppervlaktekartering

RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Stein Sanderboutlaan II �992  - 727

Booronderzoek / 
oppervlaktekartering

RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Stein Sanderboutlaan II �995  - 728

Booronderzoek / 
oppervlaktekartering

RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Nattenhoven  Bergerstraat �998  ja 2894

Booronderzoek RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Meers  �998  nee 2944

Booronderzoek RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Stein Kasteel Stein �998  nee �0450

Opgraving ADC ArcheoProjecten Stein Kasteel I en II �999  nee 2��5

Begeleiding Onbekend Stein Kasteel Stein �999  nee 2�88

Booronderzoek RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Urmond  200�  nee �0843

Booronderzoek RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Meers Veldschuur en 
Weerterhof

200�  nee �0844

Proefsleuven ADC ArcheoProjecten Stein Meeldert 200�  ja 2�64

Oppervlaktekartering RCE Elsloo Kasteel Elsloo in de 
Maas

200�, 
2004

ja 4855

Booronderzoek RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Elsloo Sanderboutlaan-
Steinderweg

2002  nee 25775

Booronderzoek RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Onbekend Graetheide Zuid 2002  ja 9698

Booronderzoek RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Onbekend Bocht van Elsloo 2002  nee 962�

Begeleiding Onbekend Meers Groeve Lorty 2002  nee 2595

Begeleiding Archeologisch Onderzoek 
Leiden BV

Elsloo Bandkeramiekstraat 2002  nee 3365

Booronderzoek RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Stein Havens Stein 2003  nee 8945

Bureauonderzoek Archeologisch Onderzoek 
Leiden BV

Urmond Kattekop 2004 Ja 26770

Proefsleuven Becker en Van de Graaf Urmond Kattekop 2005  ja 9636

Booronderzoek RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Urmond Ten Esschen 2005 ja 9�94

Begeleiding Becker en Van de Graaf Urmond Urmond-Kattekop2 2006  nee �5929

Proefsleuven Becker en Van de Graaf Urmond Bramert* 2006  �6892

Proefsleuven Becker en Van de Graaf Urmond Kattekop 2006  nee �9405

Opgraving Archeologisch Onderzoek 
Leiden BV

Elsloo Riviusstraat 2006  nee �8987

Begeleiding Grontmij Stein Nieuwdorp 2007  22775

Booronderzoek Synthegra BV Meers Oeverendijk 2007  - 24466

Booronderzoek / 
oppervlaktekartering

Archeopro Elsloo  2007 nee 2088�

Booronderzoek Oranjewoud Stein Mauritsweg 2008  29556

Booronderzoek Archeopro Elsloo  2008  nee 30385

Proefsleuven Archeologisch Onderzoek 
Leiden BV

Elsloo Aelserhof 2008  ja 24�06

Bureauonderzoek Archeologisch Onderzoek 
Leiden BV

Stein Hoolstraat 2008  nee 28252

Booronderzoek / 
oppervlaktekartering

Oranjewoud Stein Bramert-Noord 2008  ja 24859

Proefsleuven Archeologisch Onderzoek 
Leiden BV

Stein Gavarellestraat 2008 ja 24�05

Bureauonderzoek/
booronderzoek

RAAP Archeologisch 
Adviesbureau

Stein Heidekamp 2009 - 358�3

Bureauonderzoek Grontmij Meers Weerterhof 2009  - 35432

Tabel 3.1 
Aantal onderzoeken in Stein 
gedurende de periode �990-juli 
2009 

* Toponiem is eigenlijk Kanaalboulevard.
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De waarnemingen die bekend zijn uit de gemeente Stein zijn opgenomen 
in de database die behoort bij de inventarisatie van 2005 en deels in 
het digitale Archeologisch Informatie Systeem (Archis). Tijdens de 
inventarisatie zijn alle waarnemingen verzameld van de afgelopen 4 jaar 
alsmede nu ook de gehele collectie van ir. W. Hendrix. Tabel 3.3 geeft een 
overzicht van de archieven en (particuliere) collecties die archeologische 
waarnemingen uit het huidige grondgebied van de gemeente Stein 
bevatten en die geraadpleegd zijn voor het onderzoek ten behoeve van de 
Archeologische beleidskaart voor de gemeente Stein.

Archief Bonnefantenmuseum, Maastricht

Archief Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)

Archief Provinciaal Depot Limburg

Archief RCE (CAA en CMA) Archis

Collectie Beckers

Collectie Hendrix

Collectie Munsters

Collectie Pijpers

Collectie Vromen

Collectie Schaap*

Inventarisatie Van Hoof

In totaal zijn �5 nieuwe vondstmeldingen sinds 2005 gedaan waarvan pas 3 
als waarnemingen in ARCHIS zijn opgenomen. De complete inventarisatie 
van dhr. W. Hendrix betreft 2�9 waarnemingen waarvan �3 waarnemingen 
sinds 2005. In totaal zijn dus 28 (�5 + �3) nieuwe waarnemingen in het 
onderzoek betrokken. Dit zijn in principe alle beschikbare waarnemingen 
die zijn geïnventariseerd tot het eikpunt mei 2009. Het databestand van 
de gemeente Stein kent nu een indrukwekkend aantal van 272 (tot 2005) 
+ 234 (heden) =  506 waarnemingen binnen haar gemeentegrenzen.� De 
waarnemingen zijn verzameld in een database, waarmee de Archeologische 
Vindplaatsenkaart gemaakt is. Deze database is ook de basis voor de 
catalogus van de opgenomen vindplaatsen. 

3  Het volledige aantal van 506 waarnemingen is in het bijgeleverde gegevensbestand (Access-
database) en catalogus (deel 3) te raadplegen.

Soort onderzoek

Jaartal Bureauonderzoek Oppervlaktekartering Booronderzoek Proefsleuven Opgraving Begeleiding Totaal

�990 � �  2

�992 � �  2

�995 � �  2

�996  

�997  

�998 � 3  4

�999 � � 2

2000  

200� � 2 �  4

2002 3 2 5

2003 �  �

2004 � �  2

2005 � �  2

2006 2 � � 4

2007 � 2 � 4

2008 � � 3 2  7

2009 2  �    3

Totaal 4 8 �9 6 2 5 44

Tabel 3.2 
Grafische weergaven aantal onderzoeken in 
Stein gedurende de periode �990-juli 2009

Tabel 3.3 
Geraadpleegde collecties en archieven
*  Geïnventariseerd door L. van Hoof 
(Van Hoof 2000).
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Figuur 3.1
Overzicht waarnemingen binnen de gemeente Stein
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Met de geïnventariseerde gegevens is ruim voldoende informatie 
beschikbaar gekomen om tot betrouwbare uitspraken over de archeologische 
verwachting voor deelgebieden binnen de gemeente Stein te komen. Temeer 
daar in de gevolgde methodiek de geïnventariseerde gegevens gebruikt zijn 
ter toetsing van het opgestelde verwachtingsmodel.

De gegevens die tijdens de inventarisatie verzameld zijn, kunnen voor twee 
doeleinden gebruikt worden. Allereerst bieden zij een inzicht in de locatie 
van archeologische vindplaatsen binnen de gemeente Stein, hetgeen van 
belang is voor de bescherming van deze vindplaatsen met behulp van het 
bestemmingsplan. Ten tweede biedt een overzicht van deze vindplaatsen 
ook een inzicht in de geschiedenis van de gemeente vanaf de prehistorie.

3.2 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. 

L e g e n d a

begeleiding
booronderzoek
veldkartering
proefsleuven
bureauonderzoek
opgraving

vrijgegeven terreinen

Figuur 3.2 
Archeologisch onderzoek in de gemeente 
Stein (links) en vrijgegeven terreinen (rechts)
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3.2.1 Archeologische monumenten

In �995 is voor de provincie Limburg de Archeologische Monumenten Kaart 
(AMK) opgemaakt, gebaseerd op de toenmalige stand van kennis. Deze is 
geactualiseerd in 2006.�

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 op de AMK zijn 
opgenomen, zijn een beredeneerde selectie uit een veel groter archeologisch 
potentieel (zie paragraaf 3.� en Van Wijk & Van Hoof 2005). De waardering 
van archeologische monumenten wordt door het RCE 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: 
�. 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 Stein bevinden zich �� monumenten die zijn beschermd 
volgens artikel 6 (of 4) van de Monumentenwet �988 en derhalve onder 
het bevoegd gezag van de minister dan wel de staatssecretaris 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. 

Voor de gemeente Stein noemt de AMK �7 monumenten. Hieronder vallen 
zeven terreinen van zeer hoge archeologische waarde waarvan één wettelijk 
is beschermd en tien terreinen van hoge archeologische waarde waaronder 
de acht stads- en dorpskernen. In tabel 3.3 zijn deze gebieden opgenoemd, 
figuur 3.2 en kaartbijlage � (vindplaatsenkaart) laat ze zien. 

4  Nales 2006.
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3.3 Veldtoets

Tijdens het inventariseren, controleren en waarderen van de archeologische 
waarnemingen bleek dat sommige waarnemingen een nadere studie in 
het “veld” behoefden. Dit zijn onder andere waarnemingen waarvan de 
lokalisering op basis van de opgegeven coördinaten niet overeenstemden 
met de omschrijving of fysieke ligging in het landschap. Daarnaast was 
van sommige vindplaatsen niet duidelijk in hoeverre deze nog bestonden 
of dat deze door erosie c.q. afgravingen verstoord waren. Om hierover 
meer duidelijkheid te verkrijgen zijn een aantal locaties bezocht die 
visueel geïnspecteerd werden. Gedurende het gehele proces van het 
opstellen van de gemeentelijke Beleidskaart zijn er op diverse momenten 
bezoeken gebracht aan de gemeente Stein die beschouwd kunnen worden 
als een veldtoets. Tijdens deze bezoeken is de gemeente bekeken vanuit 
archeologisch-landschappelijk oogpunt ten behoeve van het opstellen van 
een verwachtingsmodel. 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 verwachtingsmo-
del (hoofdstuk 7) en de Beleidskaart.
Tijdens de veldtoets is aan één gebied veel aandacht besteed. Het betreft een 
gebied ten noorden van Stein dat thans in het oosten wordt begrensd door 
de A2. Tijdens de inventarisatie bleek dat hier meerdere vondstwaarnemin-
gen zijn gedaan die volgens het verwachtingsmodel in een gebied met een 
lage archeologische verwachting zijn gelegen. Op basis van de veldwaarne-
mingen kon vastgesteld worden dat het droogdal niet juist was gekarteerd.

Monumentnr. CMA-code Toponiem Type Periode Waarde

8409 68D-0�4 Kasteel van Stein Burcht-ruïne, gelegen op 
een motte

Vroege middeleeuwen 
– late middeleeuwen

Zeer hoge archeologische waarde

84�0 68D-0�5 Landweer Koestraat Resten van een landweer Late middeleeuwen Zeer hoge archeologische waarde

84�� 68D-0�6 Heidekampstraat Resten van een landweer Late middeleeuwen Zeer hoge archeologische waarde

8469 68D-030 Sanderboutlaan Nederzetting Neolithicum, ijzertijd, Romeinse tijd Zeer hoge archeologische waarde

8478 68D-A0� Sanderboutlaan Nederzetting Neolithicum Archeologische waarde

8480 68D-035 Hoogenbosch Grafveld Romeinse tijd Archeologische betekenis

��236 68D-034 Pasveersloot Nederzetting IJzertijd, Romeinse tijd Zeer hoge archeologische waarde

�5464 68D-047 Ganggraf van Stein Grafkelder Midden-Neolithicum Zeer hoge Archeologische waarde 
(wettelijk beschermd)

�5692 68D-045 Bergerstraat Nederzetting Neolithicum Zeer hoge archeologische waarde

�633� 68D-064 Catsop Dorpskern Late middeleeuwen-nieuwe tijd Hoge archeologische waarde

�6336 68D-069 Meers Dorpskern Late middeleeuwen-nieuwe tijd Hoge archeologische waarde

�6337 68D-070 Kleine Meers Dorpskern Late middeleeuwen-nieuwe tijd Hoge archeologische waarde

�6338 68D-07� Maasband Dorpskern Late middeleeuwen-nieuwe tijd Hoge archeologische waarde

�6339 68D-072 Stein Dorpskern Late middeleeuwen-nieuwe tijd Hoge archeologische waarde

�6340 68D-073 Elsloo Dorpskern Late middeleeuwen-nieuwe tijd Hoge archeologische waarde

�634� 68D-074 Terhaegen Dorpskern Late middeleeuwen-nieuwe tijd Hoge archeologische waarde

�6342 68D-075 Urmond Dorpskern Late middeleeuwen-nieuwe tijd Hoge archeologische waarde

34868 (RDMZ-nummer) n.v.t. Kasteel Elsloo in de 
Maas

Burcht-ruïne Vroege middeleeuwen 
– late middeleeuwen

Monument

34878 (ODB-nummer) n.v.t. De Horst Schans Late Middeleeuwen Monument

Tabel 3.4 
Archeologische monumenten in de gemeente 
Stein
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Figuur 3.3 
Archeologische monumenten in de 
gemeente Stein



Stein BeleidSkaart    2�

3.4 Samenvatting

Met de inventarisatie zijn in totaal 506 waarnemingen geregistreerd. Alle 
waarnemingen zijn gecontroleerd en opgenomen in het databasebestand. 
Slechts enkele waarnemingen hadden een niet nader omschreven plaats-
aanduiding en konden niet van coördinaten worden voorzien (deze zijn 
bijvoorbeeld van een centraal coördinatenpaar binnen de gemeente Stein 
voorzien). Een beredeneerde selectie van de waarnemingen is op de 
Archeologische Vindplaatsenkaart geplaatst. Hiermee is één fase van het 
proces om te komen tot een Beleidskaart gerealiseerd. De andere fasen, de 
ontwikkeling van het verwachtingsmodel en de vertaling van de resultaten 
naar richtlijnen voor beleid, komen in de hoofdstukken 6-9 en deel 2 aan de 
orde.

Figuur 3.4 
Bezocht gebied tijdens veldtoets ten noorden 
van Stein
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Indicatieve kaart van Archeologische waarden
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Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
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Figuur 3.6 
“Oude” beleidskaart van de gemeente Stein
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4. Het ontstaan van het landschap in en rondom de                
gemeente Stein                                                                                                                       
J. de Moor

4.1 Van Oost naar Westmaas 

De opbouw van de ondergrond van de gemeente Stein is in hoge mate 
bepaald door de Maas. Deze rivier heeft in het verleden grote hoeveelheden 
grind aangevoerd. De Maas heeft zich in de loop van de tijd ingesneden in 
deze grindpakketten. 
Door de opheffing van het Eifel-Ardennen massief aan het eind van het 
Tertiair en het begin van het Kwartair (Pleistoceen) werd een deel van dit 
massief weggespoeld, onder andere naar het brede en ondiepe dal van de 
Maas, die in oost-noordoostelijke richting afwaterde richting de Rijn (de 
zogenaamde Oostmaas). Door aanhoudende opheffing van het gebied in 
het Kwartair en onder invloed van afwisselende warme en koude perioden, 
nam de insnijding toe en tegelijkertijd werd er door de Maas grind afgezet. 
Door de voortdurende afwisseling van enerzijds de sedimentatie van grind 
(gedurende de koude perioden) en anderzijds de insnijding (gedurende 
de warme perioden), ontstond in het gebied een trapsgewijs patroon van 
vele rivierterrassen van de Maas. De Maas heeft vrijwel over geheel Zuid-
Limburg een dik pakket grind afgezet. Dit grind ligt voornamelijk bovenop 
kalksteen. Doordat het gebied onder invloed van tektoniek een beetje 
kantelde, veranderde de locatie van het dal van de Maas. Uiteindelijk is de 
rivier op de huidige locatie beland (en heet de rivier eigenlijk de Westmaas).
De hoogste en oudste terrassen van Maas bevinden zich in het zuidoosten 
van Zuid-Limburg (behalve in het uiterste zuidoosten, hier zijn geen 
pleistocene afzettingen van de Maas aanwezig), deze hebben een vroeg 
Pleistocene ouderdom. Hoe verder de terrassen zich uitbreiden naar het 
noordwesten, hoe jonger ze worden en hoe lager ze liggen. De jongste 
terrassen liggen vlak langs de huidige Maas. 
Door de geologische opheffing van Zuid-Limburg ontstond op deze wijze 
een steeds dieper en smaller dal met daarlangs een terrassenlandschap 
waarbij de hogere terrassen ouder zijn dan de lagere, met als jongste 
element de huidige dalvlakte van de Maas.� Het Maasdal aan de westkant 
van Stein is vooral gevormd tijdens het Holoceen toen de Maas nog een 
actief meanderende rivier was. Het is het jongste rivierterras. De huidige 
loop is vanaf de middeleeuwen tot stand gekomen.
Voor de archeologie van het gebied is het onderscheid belangrijk tussen de 
terrassen die tijdens de ijstijd gevormd en met löss bedekt zijn en de vanaf 
de laatste ijstijden ontstane dalvlakte van de Maas. 

4.2 Lössterrassen

Het landschap van lössterrassen is grotendeels gedurende de laatste ijstijden 
gevormd, toen op oude Maasterrassen een pakket löss is afgezet. Löss is 
een zeer goed gesorteerde siltige leem (75% van de korrels is 2-50mm groot) 
die door 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 kleinere hoogteverschillen afgedekt werden.�

Toch moet ook het lösslandschap vroeger reliëfrijker zijn geweest dan het 
nu is. Een belangrijke oorzaak voor de nivellering van het landschap is 

5  Berendsen �996, 70-80.
6  Bouten et al. �985.



26 Stein BeleidSkaart

dat löss erg gevoelig is voor erosie. Vooral van hellingen zal gemakkelijk 
materiaal verspoelen en als zogenoemd colluvium worden afgezet. 
Dergelijke hellingprocessen zorgden voor het opvullen van laagtes en het 
geleidelijk glooiender worden van steile hellingen. Wanneer de begroeiing 
van het gebied aangetast wordt, neemt erosie sterk toe doordat de löss 
niet meer door wortels vastgehouden wordt en regen een directe impact 
op de bodem krijgt. Uit vondstmateriaal afkomstig uit colluvia blijkt dat 
de vorming van colluvia in hoge mate is gerelateerd aan ontginningsfasen 
van de zeer vruchtbare lössterrassen door de mens. Deze ontginningen 
dateren uit het Neolithicum, de late ijzertijd, de Romeinse tijd, de volle 
middeleeuwen en latere perioden.� In beek- en droogdalen (zie verderop) 
kunnen meters dikke colluvia archeologische vindplaatsen afdekken die 
daardoor goed geconserveerd zijn, maar moeilijk of in het geheel niet aan 
het oppervlak traceerbaar. Een laatste aspect van de lössterrassen, dat in 
verband met de archeologische verwachtingen vermeld moet worden, heeft 
te maken met de waterhuishouding. Behalve door een aantal beken, zoals 
de Ur, wordt de afwatering van de terrassen verzorgd door zogenaamde 
droogdalen. Droogdalen zijn gedurende de laatste ijstijd ontstaan toen de 
bodem nog bevroren was. Door cycli van opwarming en bevriezing en het 
watertransport dat over het bevroren oppervlak moest plaatsvinden, sleten 
de dalen op een kenmerkende manier uit. Door verschillen in opwarming 
aan beide zijden kreeg het dal een asymmetrische vorm.� 

4.3 Dalvlakten

Buiten de al in de laatste ijstijd door löss afgedekte Maasterrassen, bevat 
het grondgebied van de gemeente Stein ook een holocene dalvlakte. Dit 
is een zone waarin de Maas vanaf het einde van de laatste ijstijd actief is. 
Deze zone is een uiterst dynamisch deel van het landschap waarbinnen 
de verschillende takken van de Maas regelmatig hun bedding hebben 
verplaatst.� De Maas zet bij overstromingen sedimenten af, maar voert 
die ook vaak weer weg. Zo kunnen door sedimentatie ruggen ontstaan die 
goed geschikt zijn voor bewoning, maar tegelijkertijd kunnen oude vesti-
gingslocaties weggespoeld worden. Dit laatste is een fenomeen dat in het 
Zuid-Limburgse Maasdal maar al te goed bekend is, gezien de historische 
vermelding van het wegspoelen van de oude dorpskernen van Elsloo en 
Bicht.�0

7  Boenigk & Hagedorn �996.
8  Berendsen �997, �3-�5.
9  Paulissen �973.
�0  Vergelijk Peters �994.
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Figuur 4.1 
De geologische opbouw van de gemeente
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Het reliëf van de gemeente Stein (bron: 
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5  Archeologisch kader

5.1 Stein en de verleden tijd��

De bodem van Stein zit vol met oudheden. Er zijn dan ook al heel wat 
opgravingen binnen het gemeentelijke grondgebied uitgevoerd. Sommige 
daarvan hebben resten aan het licht gebracht die internationaal bekend 
zijn geworden. Het Bandkeramisch grafveld van Elsloo is beroemd. Het 
staat in vele handboeken over de prehistorie van Europa. De grafkelder 
van Stein heeft zelfs een groep mensen uit de Nieuwe Steentijd van een 
naam voorzien: de Stein-groep. Over dit graf heen is terecht een museum 
gebouwd. Dit hoofdstuk is geschreven om wat meer over het verleden van 
Stein te vertellen.

Op p. 30 is een tijdsbalk te zien. Daarop zijn de verschillende tijdperken 
genoemd, samen met hun datering te zien. Het grondgebied van Stein was 
al in de oude-steentijd bewoond, al zijn daarvan niet veel details bekend. 
Dat geldt ook voor de midden-steentijd. In die tijden leefden de mensen 
als jagers, vissers en verzamelaars. Zij lieten sporen na in de vorm van 
vuurstenen werktuigen.
Pas in de nieuwe-steentijd krijgen mensen een vaste woonplaats. Akkers 
en vee gaan een grote rol spelen in het dagelijkse bestaan. In Stein is het 
meteen raak. De grote boerderijen van de eerste boeren worden overal 
gevonden. Zij horen bij de cultuur die we de Bandkeramiek noemen. 
Vanaf deze tijd duiken steeds weer sporen van menselijke nederzettingen 
in Stein op. Enkele hoogtepunten worden op de volgende bladzijden nader 
besproken. 

Eén en ander kan niet gebeuren voordat er iets wordt gezegd over de 
mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het naar boven halen 
van de Steinse Oudheden. Veel is gedaan door de Leidse archeologen 
Holwerda en Modderman. Maar zeker zo belangrijk zijn twee lokale 
archeologen geweest: een dokter uit Beek en een pater uit Stein. Beter 
is het te spreken van dé dokter en dé pater, want beiden zijn binnen de 
Nederlandse archeologische wereld zeer bekend geworden. Aan hen wordt 
daarom een apart stukje gewijd. De bodem van Stein is door hen echter 
nog lang niet uitgeput. Bij alle toekomstige grondwerkzaamheden kan wat 
nieuws ontdekt worden!

5.2 Bijzondere amateurarcheologen in Stein: een dokter en een pater       

W. Hendrix

Naast de beroepsarcheologen zijn in Nederland honderden mensen in hun 
vrije tijd met archeologie bezig: de amateurarcheologen. Zoals het woord 
amateur (‘amore’) al aangeeft is hun drijfveer veelal de liefde voor hun land 
of streek en de voorgeschiedenis hiervan. Ze worden vaak de ogen en de 
oren van de archeologie in het veld genoemd.

In Stein zijn in het verleden twee bijzondere amateurarcheologen actief 
geweest. De ene was de arts H.J. Beckers en de andere was pater A.J. 
Munsters. Beide markante heren hebben hun sporen in de archeologie door 
jarenlang onderzoek verdiend.

��  Deze tekst is grotendeels overgenomen en aangevuld met nieuwe bevindingen uit de pub-
lieksfolder die t.b.v. van de eerste verwachtingskaart is gemaakt.
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n.Chr.

Figuur 5.1 
Tijdsbalk (tekening P. van de Velde)
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De huisarts Hendrik Joseph Beckers (�862 – �950) uit Beek startte in 
de jaren twintig van de vorige eeuw een systematisch en diepgravend 
archeologisch onderzoek in Stein en directe omgeving.�� Hij groef onder 
andere diverse Romeinse gebouwen en begraafplaatsen op, deels in 
samenwerking met professor Holwerda uit Leiden. Ook onderzocht hij in 
Stein en Obbicht grote vroegmiddeleeuwse (zogenoemde Merovingische) 

grafvelden en bracht hij de bijgaven uit de graven onder in zijn collectie. 
Van bijzonder belang was zijn ontdekking van de Bandkeramische cultuur 
in Stein. Met deze vondst verlengde hij de voorgeschiedenis van Stein en 
omgeving met duizenden jaren. Dokter Beckers wordt beschouwd als de 
pionier van het onderzoek naar de Bandkeramische cultuur in Nederland. 
Sporen van deze cultuur ontdekte hij niet alleen op diverse plekken in Stein, 
maar ook in Elsloo en Urmond.
In zijn oudheidkundige verkenningen werd hij ondersteund door een aantal 
vaste informanten, zoals A. Janssen en H. Hennekens. Deze wezen hem op 
archeologische verschijnselen in het veld waarna vaak een opgraving onder 
leiding van de dokter volgde. Dokter Beckers documenteerde zijn onderzoek 
op een wetenschappelijke wijze en hiervan plukken we tot op de dag van 
vandaag de vruchten. In �940 bracht hij samen met zijn zoon het lijvige 
boek Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg uit, waarin hij verslag doet van 
twintig jaar archeologisch onderzoek. Ook al is dit boek op sommige punten 
achterhaald, het vormt nog steeds één van de belangrijkste standaardwerken 
voor de archeologie in Limburg. Zijn omvangrijke en waardevolle 
archeologische verzameling bracht hij onder in een klein museum in Beek. 
In de jaren zestig werd de verzameling Beckers naar Stein overgebracht. 
Ze kwam in beheer bij de tweede bijzondere amateurarcheoloog: pater 
Munsters. 

Pater Antonius Johannes Munsters m.s.c. (�906 – �993) werkte vanuit 
het seminarie en klooster van Stein. Op het terrein van het (voormalige) 
kloostercomplex Stein is de ruïne van een middeleeuwse burcht aanwezig 
en pater Munsters deed daar veel oudheidkundig onderzoek. In dat verband 
heeft hij dokter Beckers leren kennen, en ook diens zoon Gabriël, die 
eveneens arts te Beek was. Pater Munsters begon als historicus maar trad 
na de dood van dokter Beckers Sr. in zijn archeologische voetsporen. In 
Elsloo vond ook hij sporen van de Bandkeramische cultuur, aansluitend 
op de eerdere ontdekkingen van dokter Beckers. Deze vondsten kwamen 
aan het licht bij de aanleg van wegen en de bouw van woningen aan 
het einde van de jaren veertig. De grote verdienste van pater Munsters 
waren niet zo zeer zijn eigen ontdekkingen en opgravingen, maar zijn 
succesvolle inspanningen om de archeologische instanties te overtuigen 
van de noodzaak om in Elsloo en Stein onderzoek te verrichten. Dit 
moest gebeuren voordat alles verloren zou gaan door de grootschalige 
woningbouw in die tijd. In de archeologie zijn de omvangrijke opgravingen 
van de grote Bandkeramische nederzettingen in Stein en Elsloo (door de 
onlangs overleden Leidse professor Modderman) wereldberoemd. Ook 
het Bandkeramische grafveld van Elsloo is overal bekend. In �963 stootte 
professor Modderman bij de opgravingen te Stein op een vloer gemaakt van 
grote keien.�� Dit bleken de resten te zijn van een unieke grafkelder uit de 
Steentijd, waarin een groep mensen begraven was. Pater Munsters heeft 

�2  Beckers & Beckers �940.
�3  Modderman �964.

Figuur 5.1 
Tijdsbalk (tekening P. van de Velde)
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zich ervoor ingezet dat dit archeologisch monument ter plekke bewaard 
bleef door er een museumgebouw overheen te laten bouwen. Dit museum 
is een van de weinige plaatsen waar nu nog iedereen de rijke voorgeschiede-
nis van Stein met eigen ogen kan aanschouwen. Ook zijn hier vele vondsten 
uit de collectie Beckers tentoongesteld. 

5.3 De nieuwe Steentijd, de Bandkeramische cultuur in Stein 

 P. van de Velde

Vermoedelijk werden de eerste akkers in Nederland aangelegd op het 
grondgebied van de gemeente Stein, in de bossen die na de IJstijd waren 
ontstaan. Rond 5250 v. Chr. werden enkele kleine gehuchten gesticht aan 
de rand van de Graetheide door boerenimmigranten uit Midden-Duitsland: 
op het grondgebied van het huidige Elsloo, Stein, Geleen en Sittard. De 
gehuchten telden aanvankelijk ieder zo’n drie tot vijf boerderijen maar 
groeiden in de loop van de generaties, zodat vooral de westrand van de 
Graetheide langs de Maas en de Ur dicht bewolkt raakte.�� Archeologen 
noemen deze eerste, in opgravingen goed herkenbare landbouwgroep-
jes de Bandkeramische cultuur, naar de typische versiering van het 

�4  Bakels �982.

Figuur 5.2 
Dokter Beckers en Toni Janssen tijdens het 
onderzoek naar de Romeinse gebouwen in 
het huidige havengebied te Stein, medio jaren 
twintig van de vorige eeuw

Figuur 5.3 
Pater Munsters en Professor Modderman 
bespreken een vondst onder grote belangstel-
ling van toehoorders tijdens de opgraving van 
het Bandkeramisch grafveld te Elsloo (copy-
right RCE)
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aardewerk. Deze cultuur wordt ook wel LBK genoemd, naar het Duitse 
Linearbandkeramische Kultur. Zij verbouwden graan op akkers bij de dorpen, 
en gingen met hun vee in de zomer naar noordelijker streken om te weiden 
in het laagland langs de grote rivieren. De nalatenschap van deze cultuur in 
de bodem bestaat uit sporen van huizen en dorpsterreinen met een omvang 
tot wel enkele tientallen hectaren. Grondverkleuringen in de bodem geven 
aan waar ooit de boerderijen stonden, en verraden ook de kuilen ernaast 
die geleidelijk gevuld werden met afval. Kaf van het dorsen, verbrande 
maaltijdresten, potscherven, gebroken en versleten werktuigen zoals 
maalstenen, pijlspitsen en messen gunnen een blik op hun leven. Beroemd 
is de nederzetting aan de Koolweg in Elsloo��, die voor ongeveer een derde is 
onderzocht, en waar �03 boerderijen werden gevonden in bijna drie hectare 
opgegraven terrein. Die boerderijen stonden er niet allemaal tegelijkertijd, 
gedacht wordt aan vijf tot tien erven per generatie. In hetzelfde Elsloo is uit 
de periode van de Bandkeramische cultuur een grafveld aangetroffen, in 
Limburg uniek, in het hele Bandkeramische gebied bijzonder: het dichtst-
bijzijnde bekende grafveld uit dezelfde periode ligt bij Maastricht.�� De 
volgende ruim veertig kilometer oostwaarts, in Duitsland. 
Er zijn in dit grafveld meer dan honderd graven aangetroffen met 
gecremeerde of in slaaphouding ter ruste gelegde vrouwen, mannen en 
kinderen, sommigen door geweld omgebracht, met of zonder nog zichtbare 
bijgiften voor de reis naar de andere wereld, een bonte verzameling.��

De Bandkeramische cultuur verdween rond 5000 v. Chr. even plotseling als 
zij gekomen is, waarom is niet duidelijk. Het zou honderden jaren duren 
voor er in deze streken weer bos gekapt werd voor de aanleg van akkers. 

5.4 De Stein-groep: een grafkelder uit de nieuwe steentijd                           

C.C. Bakels

In �963 werd door professor Modderman uit Leiden een spectaculaire 
vondst gedaan. Hij ontdekte tijdens de opgraving van een Bandkeramische 
nederzetting in Stein bij toeval een grafkelder die helemaal niet bij de 
Bandkeramische Cultuur hoorde.��

�5  Beckers & Beckers �940; Modderman �970; Van Wijk 2002; Porreij in prep.
�6  Meurkens & Van Wijk 2008.
�7  Modderman �970; Van de Velde �979.
�8  Modderman �964.

Figuur 5.4 
Inhoud van graf �4 van het Bandkeramisch 
grafveld te Elsloo waaronder een versierde pot, 
een maalsteen, pijlspits en een dissel
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De vondst bestond uit een stenen vloer en vier gaten waarin dikke palen 
hebben gestaan. Het hout van die palen is volledig vergaan. Het geheel 
meet 5,5 bij �,75 meter. De rangschikking van de stenen suggereert een 
indeling in drie ‘kamers’. De stenen zijn afgedekt met een dun laagje aarde. 
Daarop lagen de crematieresten van meerdere personen. Bij de menselijke 
overblijfselen zijn een aardewerken pot, een aardewerken flesje, bijna 
honderd vuurstenen pijlspitsen en elf benen spitsen gevonden. De vondst 
hoort thuis in een tijd waarin men gewoon was zijn doden in een grafkelder 
bij te zetten. De hunebedden in Drenthe zijn daarvan een bekend voorbeeld. 
Deze hunebedden zijn echter uit grote keien opgebouwd. Zulke keien 
waren in de buurt van Stein niet beschikbaar. In plaats daarvan gebruikte 
men voor deze grafkelder dikke palen. Zij droegen een dak dat ook van 
vergankelijk materiaal gemaakt was. Een ander verschil met de hunebedden 
is dat de doden van Stein gecremeerd zijn, in de hunebedden zijn de 
mensen begraven. Dit maakt het graf van Stein tot iets heel bijzonders. Er 
is geen ander graf bekend waarmee het te vergelijken is. De groep mensen 
en de daarbij behorende cultuur, die dit graf aan ons naliet, is dan ook 
de Stein-groep genoemd. Daarmee heeft Stein de naam gegeven aan een 
cultuur uit de nieuwe-steentijd. Het spreekt vanzelf dat de resten van de 
grafkelder tot nationaal monument verklaard zijn. De grafkelder is nu nog 
te bezichtigen in het speciaal voor dit graf gebouwde museum.

Figuur 5.5 
Grafkelder uit de Stein-groep
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5.5 Stein in de metaaltijden                                                                                             

L.G.L. van Hoof

Tussen 2500 en 2000 v. Chr. wordt een belangrijke technologische 
ontwikkeling in onze streken geïntroduceerd. Veel werktuigen die de mens 
in het dagelijkse bestaan nodig heeft, werden al duizenden jaren lang 
gemaakt van (vuur)steen, bot of hout. Nu kwamen daar koper en brons 
en nog later ijzer bij. Hiermee kwam de Steentijd tot een eind, waarmee 
niet gezegd is dat vuursteen niet meer gebruikt werd als materiaal. In 
Zuid-Limburg komt vuursteen van nature voor, terwijl koper en tin (de 
grondstof voor brons) van verre gehaald moest worden, bijvoorbeeld uit 
Zuid-Engeland, Bretagne of de Alpen. Brons werd daarom in het begin van 
deze periode vooral voor luxevoorwerpen als sieraden, bijlen en zwaarden 
gebruikt.��

Zwaarden en bijlen uit deze periode worden af en toe bij baggerwerk-
zaamheden in de Maas naar boven gehaald. Zo is uit de gemeente Stein 
een bronzen zwaard bekend dat bij Meers gevonden is.�0 Sieraden worden 
vooral in graven van – vermoedelijk – bijzondere mensen gevonden. 

�9  Fontijn 2003.
20  Hendrix �995.

Figuur 5.6 
Impressie van een urnenveld
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Meestal bestaat een graf uit niet veel meer dan een urn met de gecremeerde 
resten van een lichaam. Deze urnen werden begraven op grote grafvelden, 
de zogenaamde urnenvelden. Een mooi voorbeeld van zo’n urnenveld 
kan op de Boshoverheide bij Weert bezichtigd worden, maar ook in 
Stein hebben twee urnenvelden gelegen: rond de Mauritsweg en rond de 
Keerenderkerkweg. Een derde urnenveld ligt vermoedelijk in Elsloo.��

Er is dus al veel bekend over de grafvelden uit de metaaltijden, maar er 
zijn tot nu toe weinig sporen van nederzettingen aangetroffen. Dat komt 
doordat families in deze tijd op enige afstand van elkaar woonden. Men 
woonde in een boerderij met een erf eromheen en de buren konden wel 
een paar honderd meter verderop wonen. Een ‘dorp’ bestond dus uit 
een losse spreiding van boerderijen zoals je bijvoorbeeld nu in Flevoland 
ziet. Dat men zich wel als dorpsgemeenschap beschouwde, blijkt uit het 
feit dat al die families die los van elkaar woonden gebruik maakten van 
hetzelfde grafveld. Dit betekent dat we in Stein zeker van twee ‘buurtge-
meenschappen’ uit kunnen gaan: één rond de Mauritsweg�� en één rond de 
Keerenderkerkweg.��

5.6 Stein en de Romeinen                                                                                               

L.G.L. van Hoof

Rond het begin van onze jaartelling veroverden de Romeinen zuidelijk 
Nederland ook Stein kwam toen in het Romeinse Rijk te liggen en de 
nieuwe situatie ging niet ongemerkt aan deze plek voorbij. Er werden 
tenminste één en mogelijk meer Romeinse villa’s gebouwd. Daarbij moet 
aan wat anders gedacht worden dan een hedendaagse villa. De Romeinse 
villa, ook wel villa rustica genoemd, was een groot boerenbedrijf. Vóór de 
Romeinse bezetting produceerden de inheemse boeren vrijwel uitsluitend 
voor hun eigen behoefte. Binnen het Romeinse rijk voldeed dit systeem niet 
meer en moest er voor de bestuurlijke centra en het leger op efficiënte wijze 
voedsel geproduceerd worden. Dat gebeurde op planmatig opgezette villa’s.
Een villa bestond uit een hoofdgebouw en een aantal bijgebouwen zoals 
stallen en schuren. Daarbij hoorden verder een eendenvijver, een moestuin 
en een boomgaard. Soms was er ook een bloementuin. Het geheel was 
omgeven door een greppel of een heg. Daarbuiten lagen weilanden en 
akkers. De veestapel omvatte runderen, schapen, geiten en zeker ook 
varkens. De Romeinen waren dol op speenvarken. Het voornaamste product 
van de akkers was tarwe. De eigenaren van de villa’s konden rijk worden en 
zich Romeinse luxe permitteren. Na hun dood werden zij bij hun bedrijf 
begraven. In Stein en Elsloo zijn twee grafveldjes, waarvan één met drie 
stenen askisten, gevonden.�� Dergelijke askisten zijn echte luxegoederen en 
waarschijnlijk kunnen de mensen die hierin begraven zijn geïdentificeerd 
worden als villabewoners. Aanwijzingen over hoe de gewone mensen 
geleefd hebben, zijn o.a. verkregen door de opgraving van een houten 
boerderij in het havengebied.��

2�  Van Wijk 2008.
22  Schuyf & Verwers �976.
23  Modderman �970; Van Hoof 2000; Van de Linde & Van Wijk 2008.
24  Beckers & Beckers �940; Bogaers �959.
25  Holwerda et al. �928; de Grooth & Mater �997.

Figuur 5.7 
Bronzen zwaard
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5.7 De komst van het christendom: Stein in de vroege middeleeuwen 

 C.C. Bakels

De val van het Romeinse Rijk werd ingeleid door Germaanse troepen die 
in steeds grotere aantallen de Rijn overstaken. Een van de belangrijkste van 
deze groepen was die der Franken (naar wie het huidige Frankrijk genoemd 
is). Zij waren het die een nieuw rijk in West-Europa stichtten. De perioden 
na de val van het Romeinse Rijk worden genoemd naar de koninklijke 
families van de Franken: de Merovingische en de Karolingische periode.
De Merovingische periode (ongeveer 450 – 750 na Chr.) vormt een wat 
donkere periode in de geschiedenis. Er is maar weinig uit deze periode op 
papier gezet en het is politiek gezien een nogal tumultueuze tijd. Toch zijn 
er uit Stein uit deze periode vondsten bekend. Vlakbij het Kasteel van Stein 
zijn namelijk op de Grote Bongerd zo’n 75 graven uit een Merovingisch 
grafveld onderzocht.�� De mensen, die in deze periode meestal niet meer 
gecremeerd werden maa begraven, kregen hun ‘zondagse pak’ mee het graf 
in. Zo werden de vrouwen met hun mooiste sieraden begraven en kreeg 
een deel van de mannen zwaarden en strijdbijlen mee. Daarnaast kregen 
zij potten mee waarin eten en drinken zat voor het leven na de dood. Voor 
archeologen is het jammer dat de kerstening meebracht dat de doden niet 
langer meer met dergelijke giften begraven werden: de modegevoelige 
potten, gespen etc. vormen namelijk een belangrijk hulpmiddel om de 
graven te dateren en ze vertellen veel over het dagelijkse leven.

26  Beckers & Beckers �940.

Figuur 5.8 
Plattegrond van een Romeinse villa 
(Copyright Natuurhistorisch Museum 
Maastricht) 
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In de Karolingische periode kwamen onze streken wat meer in het centrum 
van de wereldgebeurtenissen te liggen. De familie van de Karolingers, van 
wie Karel de Grote de bekendste is, was namelijk afkomstig uit het gebied 
tussen Luik, Maastricht en Aken. Het is dan ook niet zo gek dat Karel de 
Grote een paleis in Aken liet bouwen. In de daarbij behorende Dom zijn 
ook later nog veel Duitse koningen gekroond. Op een ander familiegoed 
werd door Willibrord de abdij Susteren gesticht. Deze abdij speelde samen 
met de bisschopszetel, eerst in Maastricht, later in Luik, een belangrijke 
rol in de kerstening van Zuid-Nederland. Mogelijk duikt uit deze periode 
voor het eerst een plaatsnaam uit de gemeente op: Elsloo. In de winter 
van 88�-882 na Chr. richtten de Noormannen – die plunderend door de 
Lage Landen trokken – een winterkamp op dat gelegen was aan de Maas te 
Ascloa. Niet duidelijk is of hiermee Elsloo of Asselt bij Roermond bedoeld 
is.�� 

5.8 Het huidige cultuurlandschap: Stein in de volle en late middeleeuwen  

C.C. Bakels

Wat we ons vaak niet realiseren wanneer we praten over het verleden is 
dat de inrichting van een dorp en zijn omgeving, zoals we die nu kennen, 
pas in de middeleeuwen is ontstaan. Na het jaar �000 worden de kerken 
en kastelen gebouwd die we nu vaak met de oudste plek van het dorp 
associëren. Eerdere woonkernen, zoals die eerder besproken zijn, lagen vaak 
elders.

Stein en Elsloo kregen beide een kasteel als kern van twee heerlijkheden 
die lange tijd hun zelfstandigheid wisten te behouden. Vanuit de kastelen 
heersten de heren van Stein en Elsloo over ministaatjes op de grens 
van twee grote machtsblokken uit de middeleeuwen. Aan de ene kant 
lag een groot Rijnlands blok waartoe de hertogdommen Gelre en Gulik 

27  Hendrix �998.

Figuur 5.9 
Gesp met inleg van zilverdraad uit 
Merovingisch graf
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hoorden, met als belangrijkste stad Düsseldorf. Aan de andere kant lag 
het hertogdom Brabant dat in de loop van de middeleeuwen onder andere 
Maastricht en het oude hertogdom Limburg wist in te lijven en later zelf 
door het Bourgondisch-Habsburgse wereldrijk werd opgeslokt. Tijdens een 
van de vele oorlogen tussen beide grootmachten richtte het leger van Karel 
de Stoute, hertog van Bourgondië en Brabant, in �473 en �474 een kamp 
in op een hoogte bij Catsop. Tot enkele jaren geleden waren de wallen en 
grachten van dit kamp nog duidelijk in het veld zichtbaar. De oudst bekende 
heren van Stein en Elsloo waren aan elkaar verwant, waarbij Elsloo als 
oudste stamzetel gold. Het oude kasteel van de heren van Stein staat nog 
steeds overeind,�� het kasteel van Elsloo is samen met een deel van de oude 
dorpskern bij verschillende verplaatsingen van de Maas tussen de �5e en �7e 
eeuw door de rivier verzwolgen.�� Rondom het middeleeuwse Stein en de 
daaromheen gelegen akkers liggen de ‘wallen van Stein’.�0 Deze deels nog in 
het landschap zichtbare wallen zijn waarschijnlijk in de late middeleeuwen 
aangelegd om dorp en akkers tegen roverbendes, maar ook tegen het graan 
opetend vee van de Graetheide te beschermen.

Urmond heeft een andere geschiedenis. Het was een Guliks havenstadje 
vanwaar transport over land naar de rest van het hertogdom plaatsvond.�� 
Via karrenpaden dwars over de Graetheide werden de goederen naar steden 
als Sittard en Jülich gebracht. Om de haven te beschermen was het dorp 
door wallen omgeven. Op één van de bastions van die omwalling is later de 
Joodse begraafplaats aangelegd.

De resten van het kasteel van Stein zijn nog steeds te bezichtigen. De muurresten 

van het oude Elsloo komen bij een lage waterstand van de Maas tevoorschijn. Een 

deel van de oude kademuren van de haven van Urmond is aan de rand van het 

oude stadje te zien.

28  Beckers & Beckers �940; Dijkstra 2000.
29  Beckers & Beckers �940; Hendrix �996; Stassen 2002; Viersen 2004.
30  Beckers & Beckers �940.
3�  Beckers & Beckers �940; Van Hoof & Van Wijk 2004.

Figuur 5.10 
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6 Modelmatige onderbouwing van de archeologische                  
verwachtingskaart

6.1 Inleiding

Een archeologische beleidskaart bestaat uit twee componenten: 
archeologische waarnemingen en een archeologisch verwachtingsmodel. 
In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de geregistreerde waarnemingen zijn 
verwerkt in een database. Op grond van deze database kan een vindplaat-
senkaart (kaartbijlage �) worden samengesteld die laat zien waar binnen de 
gemeente Stein archeologische waarnemingen hebben plaatsgevonden en 
archeologische waarden zijn gelegen. Op grond van de vindplaatsenkaart 
kunnen voor de locaties waarop deze waarnemingen gedaan zijn de eerste 
archeologische verwachtingen of trefkansen benoemd worden. Deze dienen 
echter ondersteund 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 Stein kunnen worden 
geformuleerd. 
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de verschillende geologische 
en geomorfologische elementen die zich binnen de gemeente bevinden en 
de rol die zij speelden in het leven van de (pre)historische mens. Vervolgens 
wordt het model geïntroduceerd waarmee de geïnventariseerde gegevens 
en de landschappelijke gegevens gezamenlijk tot een betrouwbare en 
realistische archeologische verwachtingskaart kunnen worden verwerkt.

6.2 Geologie en geomorfologie van de gemeente Stein

De verwachtingskaart en het verwachtingsmodel concentreren zich vanwege 
de specifieke kenmerken van de geologische en geomorfologische opbouw 
van de gemeente Stein op de lössplateaus en het Maasdal. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de specifieke geomorfologische elementen die 
daar deel van uitmaken zoals de beek- en droogdalen en de kaaplocaties.

6.2.1 Maasdal

Zoals in hoofdstuk 4 is uiteengezet, is het Maasdal een dynamisch 
landschap. Dit betekent dat grote delen van het bodemarchief door de 
Maas zijn weggespoeld. Er zijn ook delen waarop nog wel archeologische 
resten aangetroffen kunnen worden. Dergelijke zones kunnen vanwege 
de bijzondere locatie vaak nieuwe en andersoortige gegevens aandragen 
dan van het terras bekend zijn. Zo is de kans aanwezig dat door de hoge 
grondwaterstand organisch materiaal bewaard is, waardoor vindplaatsen 
op dit soort locaties veel kunnen zeggen over hout- en botbewerking: 
grondstoffen waarvan vaak gebruiksvoorwerpen werden gemaakt. Ook 
kunnen op deze locaties andere activiteiten hebben plaatsgevonden dan op 
de terrassen. Daarbij kan gedacht worden aan visvangst, het weiden van 
vee, scheepvaart en handel, maar ook aan het offeren van voorwerpen aan 
de goden. Om te komen tot een betrouwbare archeologische verwachting 
van dit gebied is het Maasdal in twee geomorfologische eenheden verdeeld:
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de oude kronkelwaarden samen met de oude rivierklei versus de jongere 
Maaslandschappen. In de jongere Maaslandschappen zullen de meeste 
archeologische resten door de Maas zijn opgeruimd. In feite geldt hetzelfde 
als voor de beek- en droogdalen op de löss: sporadisch kunnen hier wel 
archeologische resten aangetroffen worden, maar door het incidentele 
karakter van deze vondsten is de archeologische verwachting voor dit 
gebied laag. Dit beeld wordt bevestigd door de uit deze zones bekende 
archeologische gegevens. Er zijn enkele bronzen voorwerpen aangetroffen 
die als rituele deposities kunnen worden beschouwd en er zijn ook laat-
historische voorwerpen gevonden die met landbouw ter plekke in verband 
kunnen worden gebracht. Op de oude kronkelwaarden en oude rivierklei 
kan daarentegen wel het één en ander verwacht worden. In het Maasdal 
is in opdracht van Rijkswaterstaat door het archeologisch adviesbureau 
RAAP bv in verband met het Grensmaas-Project reeds een grootschalig 
archeologisch booronderzoek rond Meers en Urmond uitgevoerd. 
Ook door dit onderzoek wordt de archeologische verwachting van het 
gebied bevestigd: in de jonge rivierkleigebieden blijken incidenteel oude 
Maasgeulen bewaard, waarin bijvoorbeeld een bronzen zwaard is gevonden, 
maar aanwijzingen voor ‘intensief’ gebruik zijn alleen op een uitloper van 
de oude rivierklei gevonden. Deze gebieden krijgen derhalve een hoge 
archeologische verwachting. Een deel van het oude rivierkleigebied bij 
Nattenhoven, heeft een zeer hoge verwachting toegekend gekregen, omdat 
hier belangrijke archeologische resten aantoonbaar aanwezig zijn. Voor een 
terrein bij Meers bestaat een met Nattenhoven vergelijkbare situatie. 

6.2.2 Beek- en droogdalen, en de betekenis van colluvium en erosieprocessen

In beek- en droogdalen kunnen de meters dikke pakketten colluvium 
archeologische vindplaatsen afdekken die daardoor goed geconserveerd, 
maar moeilijk of in het geheel niet aan het oppervlak traceerbaar zijn. Uit 
archeologisch vondstmateriaal afkomstig uit colluvia blijkt dat de vorming 
van deze in hoge mate is gerelateerd aan ontginningsfasen van de zeer 
vruchtbare lössterrassen door de mens.�� Deze ontginningen dateren 
uit het neolithicum, de late ijzertijd, de Romeinse tijd, en uit de volle 
middeleeuwen en latere perioden. Uit aanvullend onderzoek in bijvoorbeeld 
het Geuldal�� is gebleken dat vooral sinds de volle middeleeuwen de 
hoeveelheid sediment dat op hellingen wordt verplaatst enorm zijn, en dat 
op een helling geërodeerd materiaal ook lager op de helling weer afgezet 
kan worden. Hiermee kunnen archeologische sites dus inderdaad verplaatst 
worden.
De mate van erosie op hellingen wordt feitelijk via de bodemkaart 
weergegeven:�� er wordt onderscheid gemaakt tussen onder andere 
bergbrikgronden en radebrikgronden. Radebrikgronden zijn volledig 
intacte bodems en bergbrikgronden zijn deels geërodeerde bodems. Bij een 
hellingsgraad van minimaal 2% vloeit de A-horizont af. Afvloeiing van de B-
horizont treedt op bij een percentage van 5% en meer.�� De bergbrikgronden 
zijn onthoofde brikgronden: door erosie is de oorspronkelijk aanwezige A-
horizont (en veelal ook de E-horizont) verdwenen en/of vervangen door een 
laagje colluvium. Een dergelijke onthoofding kan ook door diepploegen in 

32  Bouten et al. �985.
33  De Moor 2006.
34  Vleeshouwer & Damoiseaux �990.
35  Modderman �958, �959.
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recenter tijden hebben plaatsgevonden. Door de onthoofding – het feitelijk 
verdwijnen van het oorspronkelijke oppervlak – is de conservering van 
archeologische waarden sterk aangetast. Vooral oppervlaktevondsten en 
ondiepe sporen zullen zijn verdwenen. Maar omdat bij bergbrikgronden 
slechts een deel van oorspronkelijke bodem weg is (de Bt-horizont zal 
veelal niet weg zijn), zouden diepere sporen als paalsporen, waterputten of 
grachten nog zichtbaar moeten zijn. 

De betekenis van colluvium kent dus heel duidelijk twee kanten: aan de 
ene kant kan door colluvium een site prachtig begraven zijn, maar aan de 
andere kant kan colluvium ook verplaatst materiaal bevatten en kan men op 
een verkeerd been gezet worden. De erosieprocessen zorgen er bovendien 
voor dat sites geërodeerd worden. Daarom dient bij archeologisch onderzoek 
zeer nauwkeurig te worden vastgesteld uit welke context het vondstmateriaal 
komt, wat de dikte van het colluvium is en waar de onverstoorde löss 
aanwezig is.

6.2.3 Bronnen

Een aantal van de vele bronnen in Zuid-Limburg is van oudsher een 
belangrijke locatie geweest als cultusplaats of heiligdom. Daarnaast hebben 
de bronnen uiteraard een drinkwaterfunctie gehad. Veel bronnen ontstaan 
op plaatsen van lithologische verschillen of waar breuken voorkomen. Door 
erosie in de droogdalen kan ook de regionale grondwaterspiegel worden 
aangesneden, waardoor water uittreedt. Sommige bronnen, met name die 
in de droogdalen zijn slechts periodiek watervoerend, en dan met name 
na stevige regenval als veel water in de sedimenten (löss en grind) of in 
de kalksteen infiltreert en vervolgens in de droogdalen uittreedt.�� De 
aanwezigheid van bronnen wordt voornamelijk bepaald door de geologie, 
morfologie en de grondwaterhuishouding van een gebied.
De beken (Hemelbeek, Slakbeek, Ur en Kingbeek) in de gemeente Stein 
zijn continue watervoerend en worden gevoed vanuit bronnen (die op hun 
beurt door regenwater worden gevoed). In diverse (droge) dalen komen op 
de hellingen kleine poeltjes voor. Deze worden redelijk constant gevoed 
met uittredend grondwater en komen vermoedelijk voor ter hoogte van de 
bronniveaus. Mogelijk zijn deze poeltjes deels gegraven voor drinkwater-
voorziening. Daarmee zou de afstand vanaf de terrassen naar stromend 
water beduidend korter zijn geworden. Daarmee is tegelijkertijd ook de 
belangrijke rol van de droge dalen als verbinding tussen de verschillende 
terrassen een stuk duidelijker. 
Door continue bewegingen in de droge dalen (verplaatsen en transport van 
mensen en vee) en de afvoerfunctie van de droge dalen, zijn deze in de loop 
van het Holoceen nog veel verder uitgesleten en zijn ook van oorsprong 
nauwelijks aanwezige droge dalen uitgesleten. Anderzijds zijn deze 
droogdalen weer “ondieper“ geworden door de sedimentatie van geërodeerd 
löss: het colluvium. Hier komen onder andere veel holle wegen, vloedgraven 
en grubben voor. Er lijkt  dus in ieder geval een duidelijke relatie te 
bestaan tussen het voorkomen van bronnen en de droge dalen (die dus 
niet altijd droog zijn en zeker een zeer belangrijke, weliswaar incidentele, 
waterafvoerende functie hebben).

36 Hendrix, �990



Stein BeleidSkaart    45

6.2.4 Kapen

Dit zijn de plaatsen waar het licht hellende lössterras wordt doorsneden 
door verschillende droogdalen die bij elkaar komen. Vanaf deze locaties is 
er een uitstekend uitzicht naar meerdere kanten (mits er geen bossen in 
het zicht staan). Kapen zijn bij uitstek het voorbeeld waar versnijding van 
de lössterrassen uiteindelijk in kan resulteren. De kapen zijn feitelijk een 
resultaat van verregaande erosie van de lössterrassen. Vanaf de kapen (met 
een ondergrond bestaande uit löss, Maasgrind en kalksteen) is de afstand 
naar water relatief kort: de bronnen in droge dalen bevinden zich op korte 
afstand. 

6.3 Archeologische patronen

Om te komen tot een Archeologische verwachtingskaart voor de gemeente 
Stein 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 bewoning op löss, deels van archeologische gegevens uit de 
gemeente Stein en is een uitbreiding op het verwachtingsmodel zoals dat 
voor de gemeente Stein en Beek is opgesteld.�� 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. Het gaat hier om de bepaling van 
wetmatigheden en relaties.

6.3.1 Beperkingen

Bij het gebruik van een Archeologische trefkanskaart moet men zich bewust 
zijn van de beperkingen van een dergelijk instrument. 
Voor de ontwikkeling van dit model is gebruik gemaakt van het verwach-
tingsmodel dat voor de gemeente Stein en Beek is opgesteld.�� De basis van 
het model vormen de algemene patronen die bekend zijn van bewoning op 
löss, en de geologische achtergrond. De bekende archeologische gegevens 
uit de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn gebruikt als toets en om 
preciseringen binnen de verwachtingen aan te brengen. 
Er is– zoals tegenwoordig meestal gebeurt bij de ontwikkeling van 
Archeologische Verwachtings- en Trefkanskaarten – gebruik gemaakt van 
een hybride model.�� Hierbij worden twee benaderingen gecombineerd. 
Bij de eerste (inductieve) methode worden voorspellingen gebaseerd op 
de extrapolatie van bekende vindplaatsen, getalsmatig gekoppeld aan 
bodemkundige of geomorfologische eenheden. Bij de tweede (deductieve) 
methode wordt vanuit de landschappelijk bepaalde bewoningsmogelijkhe-
den geredeneerd.
 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 geen archeologie 
ter plaatse aanwezig is. Er kan sprake zijn van afgedekte vindplaatsen, 
kleine of vondstarme vindplaatsen, terreinen die vanwege grondgebruik 

37  Van Wijk & Van Hoof 2005, Van Wijk & Tol 2008.
38  Van Wijk & Van Hoof 2005, Van Wijk & Tol 2008.
39  Deeben & Wiemer �999.
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slecht toegankelijk zijn (bijvoorbeeld bosgebieden), etc. Bij grondver-
storende activiteiten kan blijken dat er op deze ‘afgeschreven’ terreinen 
wel degelijk sprake is van archeologie van waarde, met alle financiële en 
tijdsgevolgen van dien. Hetzelfde kan gezegd worden van terreinen waar 
veel waarnemingen zijn gedaan maar die op of aan de voet van een steile 
helling zijn gelegen. De vindplaats is dan niet gelegen op de helling maar 
op de rand daarboven. De vondsten bevinden zich dan meestal in verspoelde 
context. Het archeologisch onderzoek zou dan op het “verkeerde” terrein 
plaatsvinden indien louter naar de locatie wordt gekeken. 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 onderzoeksmethodiek 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 ver-
wachtingsmodellen. 
Het verwachtingsmodel concentreert zich vanwege de specifieke kenmerken 
van de geologische en geomorfologische opbouw van de gemeente Stein op 
de lössterrassen en het Maasdal. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de specifieke geomorfologische elementen die daar deel uit van 
maken zoals de beek- en droogdalen en de kaaplocaties. Ook bodemtypen 
en het waterlopenstelsel zijn hierbij van belang.

6.4 Basismodel - De lössterrassen

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,�0 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 voor de landbouw zeer geschikte 
lössbodem was een dergelijke keuze minder noodzakelijk. Keuzes voor ves-
tigingslocaties 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 vlakkere terreinen 
kenden. Met kapen worden locaties bedoeld waar twee beekdalen bij elkaar 
komen of waar dalen de terrasranden doorbreken.
Het belang van beeklopen en droogdalen op löss blijkt onder andere uit 
studies naar de verspreiding van Romeinse villa’s in de regio Heerlen-
Voerendaal�� en naar de verspreiding van bandkeramische nederzettingen 
in de Graetheide-regio en het tussen Aken en Keulen gelegen lössgebied.�� 
Wanneer de vindplaatsen uit de metaaltijden�� en de bekende historische 

40  Vergelijk Jansen & Roymans 2002.
4�  Kooistra �996, �06 en huidig promotieonderzoek C. Jeneson.
42  Bakels �978 + �982; Lüning �982, m.n. p.�4.
43  Van Hoof 2000.
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kernen in de Heuvelland-regio op een kaart met beeklopen en droogdalen 
geplaatst worden, blijkt er een opvallend verband aanwezig te zijn. Voor 
het grondgebied van de gemeente Stein kan hieruit geconcludeerd 
worden dat het landgebruik in het verleden werd bepaald door de in een 
dal meanderende Maas, maar bijna evenzeer door andere in het gebied 
voorkomende beekjes en droogdalen. De voorkeur van culturen door de tijd 
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 
die 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 terrassen en het verzamelen van grind in dagzomende 
grindlagen op de Hoogterassen en steile hellingen langs het Maasdal. Ook 
vindplaatsen die centraal op een lössterras lagen, kunnen vanuit dit model 
worden verklaard: op dergelijke terrassen gelegen ijzertijdnederzettingen 
zoals bijvoorbeeld ‘Hof van Limburg’�� kunnen door de aanwezigheid van 
droogdalen verklaard worden. 
Lüning�� heeft geconcludeerd dat in het Rijnland alle bandkeramische 
huizen binnen 500 meter van een (droog)dal liggen, Bakels�� stelt die 
afstand op 750 meter. Voor het verwachtingsmodel van de gemeente 
Stein is gekozen voor de minimumvariant van 300 meter (figuur 
6.�) aan weerszijden van de beek- en droogdalen waaraan een hoge 
archeologische verwachting wordt gegeven. Voor de gemeente Stein wordt 
bij de actualisatie het verwachtingsmodel weer verder aangepast aan 
voortschrijdend inzicht mede op basis van bijkomende landschappelijke 
elementen die van invloed zijn op de keuzes voor vestigingslocaties en op 
basis van verwachtingsmodellen opgesteld voor naburige gemeenten. Deze 
worden hieronder beschreven (paragraaf 6.4 en verder).

6.4.1 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 6.2 genoemd zijn de met löss bedekte terrassen aan 
het einde van het Pleistoceen (Dryas en Alleröd) en in het Holoceen 
verder gevormd door erosie. Modderman�� toonde bij zijn onderzoek 
naar de bandkeramische nederzetting in Sittard in �953 aan dat door de 
hellingsgraad (ongeveer 3%) van de locatie, solifluctie�� 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 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%.�� 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 

44  Van Hoof, Van der Linde & Van Wijk in voorbereiding.
45  Luning �982.
46  Bakels �978, �982.
47  Modderman �958/59.
48  Het vloeien van bodemmateriaal onder niet-periglaciale omstandigheden.
49  Modderman �958/59, 36.
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waarde van een archeologische verwachting is gebruik gemaakt van een hel-
lingklassenkaart die inzicht geeft in de conservering van de bodemsporen. 
De hellingklassen zijn bepaald aan de hand van het hoogteverschil (bewerkt 
vanuit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)) per gridcel (5x5m). 
Daarnaast is gebruik gemaakt van het AHN die het reliëf van de gemeente 
Stein nauwkeurig in beeld brengt (figuur 6.2)

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 langer en steiler een helling is, hoe meer bovengrond 
er is afgeschoven, kan men op eenvoudige wijze berekenen hoeveel 
bovengrond er 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. Een flauwe hellingsgraad 
hoeft dus niet te betekenen dat er geen hellingerosie heeft plaatsgevonden, 
alleen dat deze nu niet meer plaatsvindt.

6.5 Basismodel - Het Maasdal

De Maas neemt een speciale plaats in binnen het verwachtingsmodel. 
Zoals gesteld is de Maas een bewogen rivier geweest die van oudsher door 
het Maasdal heeft gemeanderd. Daarbij werd in eerste instantie grind 
aangevoerd (maar ook juist afgevoerd). Op deze jongere (hogere) afzettingen 
zijn, in een rustige afzettingsfase van de Maas, vanuit de archeologische 
dataset enkele plekken bekend die mogelijk bewoond zijn geweest in de 
bronstijd en ijzertijd, mogelijk zelfs ook vanaf het midden-neolithicum. 
Deze bewoning zal echter kortstondig zijn geweest aangezien in en na de 
Romeinse tijd de Maas weer reactiveert. De Maas heeft in de middeleeuwen 
ook nog sterk gemeanderd waarbij oude vindplaatsen zijn opgeruimd en 
nieuwe afzettingen gevormd (jonge rivierkleiafzettingen).
Bij de verwachtingsmodellen van de naburige gemeente (Sittard-Geleen) 
is een verwachtingswaarde uitgesproken voor kronkelwaarden. Hierbij 
is eveneens een gradientzone aansluitend aan de kronkelwaarden 
weergegeven. Voor het model van Stein is geen gradientzone gebruikt. 
Aangezien er weinig tot geen onderzoek is verricht in kronkelwaarden van 
het Maasdal in Zuid-Limburg berusten beiden modellen wat dat betreft op 
een aanname. Bij een volgende actualisatie dienen de kronkelwaarden dan 
ook opnieuw geëvalueerd te worden.

6.6 Archeologische verwachting voor de gemeente Stein 

Indien men afgaat op het basismodel voor het lössterras kan geconcludeerd 
worden dat voor het grondgebied van de gemeente Stein, dat doorsneden 
wordt door een hele reeks droogdalen die de afwatering van deze terrassen 
verzorgen (zie figuur 6.�), vrijwel geheel een hoge archeologische trefkans 
bestaat.�0 

50  Zoals in hoofdstuk 3 beschreven, worden trefkansen in vier categorieën onderscheiden:  hoog, 
middelhoog, laag en laag met bijzondere dataset.
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Alle delen van de gemeente Stein die binnen 300 m van een beekloop of 
een droogdal liggen, hebben op basis van het hierboven gepresenteerde 
model in eerste instantie dus een hoge archeologische trefkans gekregen. 
Binnen deze zone is op vier manieren de trefkans getoetst: 
• op basis van de geologie,
• op basis van de hellinggraad,
• 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 trefkans – naar beneden of naar boven. 

6.6.1 Naar beneden bijgestelde verwachting

Op basis van de geologie kunnen enkele gebieden een stap teruggebracht 
worden in de archeologische verwachting, namelijk de steile delen van de 
bergbrikgronden, de steile hellingen ten oosten van het Maasdal en de beek- 
en droogdalen. 

Steile hellingen

Het betreffen hier gebieden met een hellingsgraad groter dan 5 graden. Op 
de zogenoemde bergbrikgronden is door erosie de voor de conservering 
van archeologische waarden belangrijke bovenlaag van het oorspronkelijke 
bodemprofiel verdwenen.�� 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 gebleven, 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 Stein ligt ten zuidoosten van Elsloo een groot aaneengesloten 
gebied van Bergbrikgronden (rond de “Knup”, waar het uitgesproken 
reliëf voor sterke erosie heeft gezorgd (figuur 6.2). Gebieden met een 
hellingsgraad groter dan 5 graden krijgen een lage trefkans. 

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 en 
een fossiele beekbedding te Neerbeek toonde dit aan.�� 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 

5�  Vleeshouwer & Damoiseaux �990, 70+77.
52  Van Hoof & Van Wijk 2005; zie verder onderzoek in de Keutelbeek bij Neerbeek (Hiddink 2005); 

vergelijk voor Duitsland: Becker et al. 200�.
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karakter van de in de dalen te verwachten verschijnselen kregen zij tot 
voorkort een lagere verwachting dan de omgeving. Vanwege de moeilijke 
traceerbaarheid vragen zij om een andere archeologische aanpak dan de 
gewone IVO’s�� 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. Aan de beek- en/of droogdalen wordt dan ook 
een aparte eenheid in verwachting en het daarbij behorende beleidsadvies 
gegeven; lage trefkans met bijzondere dataset (zie hoofdstuk 9).

Randzones dalen

De dalen worden op de bodemkundige kaart omgeven door zogenoemde 
afbraakwanden en lösswanden. Hieronder vallen zowel de lichte hellingen 
waar nauwelijks erosie heeft plaatsgevonden of waar zelfs colluvium op 
is afgezet 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 deze 
waarde niet aanwezig of verstoord. Zonder veldonderzoek van de locale 
bodemkundige opbouw is het niet mogelijk een differentiatie tussen goed 
en slecht geconserveerde delen binnen deze zone aan te brengen. Derhalve 
wordt aan deze randzones (< 50m van een beek- en/of droogdal) een 
middelhoge trefkans toegeschreven (zie hoofdstuk 2).

Bebouwde gebieden

Eveneens tot de categorie met een middelhoge trefkans zijn 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. Ter illustratie 
kan de opgraving van een deel van de bandkeramische nederzetting Elsloo-
Koolweg genoemd worden waar juist onder de (gesloopte) huizen de 
grondsporen het beste geconserveerd waren in tegenstelling tot die onder de 
achtertuintjes die er aan grensden.��

6.6.2 Gebieden van archeologische waarde

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. 

Kapen

Voor gebieden met een zogenoemde kaapligging geldt een hoge 
verwachting. Dit zijn de plaatsen waar het licht hellende lössterras wordt 
doorsneden door verschillende droogdalen die bij elkaar komen. Vanaf 
deze locaties is er een uitstekend uitzicht naar meerdere kanten (mits er 
geen bossen in het zicht staan). Kapen zijn bij uitstek de voorbeelden waar 
versnijding van lössterrassen uiteindelijk in kan resulteren. De kapen zijn 
feitelijk een resultaat van verregaande erosie van de lössterrassen. 

53  Zie bijvoorbeeld ook de nieuwe KNA leidraad Beekdalen in Pleistoceen Nederland (Rensink 
2008).

54  Reuvenslezing I. van Wijk 2006, Porreij in prep.
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Vanaf de kapen (met een ondergrond bestaande uit löss en Maasgrind) is de 
afstand naar water relatief kort: de bronnen in droge dalen bevinden zich op 
korte afstand. 
Dat de kaapligging een zeer hoge of zekere verwachting rechtvaardigt, 
blijkt uit de archeologische waarnemingen in deze gebieden. Gedurende de 
hele (pre)historie lijken de kapen gebruikt te zijn voor diverse doeleinden 
variërend van begraafplaatsen, hoofdgebouwen van villaterreinen, schansen 
tot plekken waar neolithische vuursteenateliers zijn gelegen.

Andere gebieden worden eveneens tot de categorie van gebieden 
van archeologische waarde gerekend op basis van reeds bekende 
archeologische waarnemingen. Voor de gemeente Stein betreft dit met 
name bandkeramische- en ijzertijdnederzettingen. Deze worden als 
afzonderlijke gebieden besproken in hoofdstuk 7. 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 zelfs oude 
opgravingsputten – al bij voorbaat behoudens- c.q. opgravingswaardig zijn. 
De opgravingsputten zelf zijn ook op de archeologische verwachtingskaart 
aangegeven. Die hoeven immers niet opnieuw archeologisch onderzocht te 
worden.

6.7 Samenvatting

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

�. Wettelijk beschermde archeologische monumenten (zwart op kaart)
 Dit zijn de AMK-terreinen van “zeer hoge archeologische waarde, 

beschermd”. Deze zijn aangewezen door de RCE en zijn conform de 
Monumentenwet �988 beschermd.

2a. Gebied van archeologische waarde-historische kern �832 (groen op kaart)
 Dit zijn de kernen met historische bewoningsresten. Veel van deze 

gebieden staan ook op de AMK waarbij uitgegaan is van de bebouwing 
op de Bonnekaart van �890. Hierdoor zijn de AMK-begrenzingen nogal 
aan de ruime kant, omdat de dorpskernen in de loop van de �9e eeuw op 
een aantal plaatsen zijn uitgebreid. Anderzijds wordt niet goed rekening 
gehouden met de aanwezigheid van vroegmiddeleeuwse voorlopers die 
waarschijnlijk nabij de centraal gelegen kerken moeten worden gezocht. 

 Voor de begrenzingen van deze categorie is daarom voor een andere 
benaderingswijze gekozen. Een exactere begrenzing van de historische 
kernen is verkregen door uit te gaan van de bebouwing op de kadastrale 
kaart uit �832. Hieraan toegevoegd zijn de zones rondom de centrale 
kerk (binnen straal van �00 m) waar vroegmiddeleeuwse resten zijn te 
verwachten.

 Voor de delen van de AMK-terreinen die buiten de aldus verkregen 
begrenzing vallen, geldt de verwachtingswaarde op grond van hun 
ligging en bodemgaafheid zoals besproken in dit hoofdstuk.

2b. Gebied van archeologische waarde-overig (blauw op kaart)
 Binnen de gebieden met een hoge verwachting liggen een aantal 

terreinen waarvan op grond van de bekende archeologische waarden 
(vrijwel) vaststaat dat zij waardevolle archeologische resten in de 
grond herbergen. Het advies is om deze gebieden aan te wijzen als 
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gemeentelijke monumenten. Een overzicht van deze gebieden wordt in 
hoofdstuk 7 gegeven. De gebieden van archeologische waarden omvatten 
ook deels AMK-terreinen. 

3. Hoge archeologische verwachting (rood op kaart)
 Hieronder vallen die delen van de gemeente waar op basis van de in 

het model gebruikte factoren (<300 meter van beek- en droogdalen en 
hellinggraad < 5 graden) met grote waarschijnlijkheid archeologische 
resten verwacht kunnen worden. Vrijwel alle bekende archeologische 
waarnemingen vallen binnen deze gebieden. 

4. Middelhoge archeologische verwachting (oranje op kaart)
 Deze categorie is ingevoerd omdat op de gebruikte bodem- en geo-

morfologische kaarten eenheden worden gebruikt die zonder nader 
veldonderzoek niet eenduidig aan één van de andere categorieën 
toegewezen kunnen worden. Het zijn vooral de randgebieden van 
droog/beekdalen 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 brikgronden; dit zijn gebieden met een hellingsgraad 
groter dan 2 graden. De onduidelijkheid wat betreft conservering geldt 
eveneens voor bebouwde gebieden waardoor deze een middelhoge 
verwachting krijgen.

 Als laatste is een gebied ten noorden van Stein aan deze categorie 
toegevoegd die tijdens de veldtoets werd bezocht. Aangezien het hier 
vooralsnog niet duidelijk is waar de droogdalen zijn gelegen (het lijkt 
er op dat meerdere droogdalen het gebied doorsnijden i.p.v. van het 
gekarteerde noordelijke droogdal), krijgt dit gebied een middelhoge 
verwachting.

5. Lage archeologische verwachting met kans op bijzondere dataset 
(lichtblauw op kaart)

 Dit kunnen gebieden zijn waar de verwachting is dat deze incidenteel 
en extensief zijn gebruikt (depositielocaties, visgronden, e.d.). Hiertoe 
behoren allereerst de droogdalen die de lössterrassen doorsnijden. 
Daarnaast gaat het ook om de fossiele restgeulen van de Maas.

6. Lage archeologische verwachting (grijs op kaart)
 Hierbij gaat het om gebieden met een hellingsgraad steiler dan 5o en 

verder dan 300m van een droog/beekdal verwijderd waarvoor de trefkans 
voor alle, ook bijzondere archeologische resten klein is. Binnen deze 
gebieden kunnen wel archeologische waarden aangetroffen worden. 
Echter: op basis van de geomorfologie en de bodemkundige kenmerken 
van het terrein (steile bergbrikgronden, e.d.) zijn dergelijke arealen 
moeilijk archeologisch te onderzoeken 
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7 Gebieden van archeologische waarde

7.1 Inleiding

In hoofdstuk 6 is behandeld hoe de Verwachtingskaart is ontwikkeld 
uit de uitgevoerde inventarisatie van waarnemingen en de geologische 
en geomorfologische kenmerken van het grondgebied van de gemeente 
Stein, en hoe de benoeming van de verschillende verwachtingen tot stand 
is gekomen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe met gebieden van een 
bepaalde archeologische verwachting omgegaan moet worden in het 
ruimtelijk beleid, zodat een juiste en zorgvuldige behandeling van de 
(mogelijke) cultuurhistorische waarden in de grond plaatsvindt. 

7.2 Index van vindplaatsen binnen het gebied van archeologische waarde��

Voor de gemeente Stein zijn �7 gebieden aangemerkt als gebieden van 
archeologische (bekende) waarden. Dit zijn gebieden die zowel hoog scoren 
op de verspreidingskaart als in het model en bovendien weinig verstoring 
kennen. Ook gebieden die (deels) zijn aangemerkt als (archeologisch) 
monument behoren tot de �7. 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 Beleidskaart (bijlage 2) 
aangegeven als gebieden van archeologische waarde (categorie 2) 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 of vindplaatsen, 
gedefinieerd op basis van de verspreiding van bekende vondsten, is echter 
veel complexer. Hierbij spelen de volgende punten een rol: de landschappe-
lijke karakteristieken, 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 locatiespecifiek 
worden gesteld. Die vraagstellingen worden aangepast aan de hand van 
voortschrijdend inzicht dat verkregen is door het zich continu ontwikkelend 
archeologisch onderzoek. 

55  Verdere verwijzingen zijn per behandeld terrein en per vindplaats opgenomen in de bij dit 
rapport behorende digitale  database.
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7.2.1 Gebied 1a Hoogenberg & Gebied 1b Nattenhoven-Bergerstraat

Gebied �a: Dit gebied vormt de rand van het met löss bedekte 
Graetheideterras waarop een archeologisch monument gelegen is in de 
gemeente Sittard-Geleen-Born (monumentnummer ��2�0, CMA-nummer 
68D-037). Gebied �a, de Hoogenberg, wordt slechts door het Julianakanaal 
van dit monument gescheiden. Dit kanaal werd aangelegd in de 20e eeuw. 
Er kan dus verwacht worden dat de rijke vindplaatsen uit de steentijd die 
aan de oostzijde van het kanaal liggen, uitlopers hebben aan de westzijde 
van het kanaal op het grondgebied van de gemeente Stein. Dit beeld wordt 
versterkt door de vondsten die hier de laatste decennia gedaan zijn. De 
meest spectaculaire hiervan is de vondst van enkele complete ijzertijdpotten 
met daarin o.a. een jadeïetbijl.�� Dit gebied wordt thans als akker gebruikt, 
de conservering van de verwachte archeologische waarden zal naar 
verwachting goed zijn. Bij verstorende activiteiten dient een IVO in de vorm 
van proefsleuvenonderzoek de vindplaats(en) nader begrenzen.
Gebied �b: Dit gebied heeft een zeer hoge archeologische verwachting 
gekregen vanwege de ligging op een hoog deel van het dalvlakteterras. Op 
deze locatie zijn bandkeramische en andere steentijdvondsten gedaan. 
Een bandkeramische vindplaats op deze locatie is bijzonder vanwege de 
afwijkende ligging van hetgeen bekend is.�� Vanwege de ligging in de 
dalvlakte kunnen resten van organisch materiaal verwacht worden, maar 
ook sporen van andersoortige activiteiten dan op vindplaatsen op de 
terrassen. De verwachting van dergelijke activiteiten, ook in latere periodes, 
wordt bevestigd door de vondst van bronzen bijlen op het terrein en de 
directe omgeving ervan. Indien overgegaan wordt tot bodemingrepen op dit 
terrein wordt geadviseerd een IVO uit te laten voeren. Dit zal plaatsvinden 
in de vorm van het graven van proefsleuven, in de randzones zal echter door 
middel van boringen onderzocht kunnen worden in hoeverre er vondstlagen 
aanwezig zijn, bijvoorbeeld in oude stroomgeulen. Het gebied is thans als 
monument aangemerkt.

7.2.2 Gebied 2 Berg aan de Maas

In dit gebied worden sporen uit twee periodes verwacht. Allereerst beslaat 
het de oude dorpskern van Berg aan de Maas, zodat er zeker middeleeuwse 
sporen van vroegere bewoningsfasen aanwezig zullen zijn. Zoals alle oude 
stads- en dorpskernen heeft ook deze locatie volgens de AMK de status 
van archeologische waarde gekregen en wordt daarmee als behoudenswaar-
dig bestempeld. Daarnaast zijn er in dit gebied aanwijzingen voor een 
bandkeramische nederzetting, en zijn enkele bijzondere vondsten bekend, 
waaronder een disseldepot.�� Op twee locaties in de kern van Berg zijn 
bandkeramische vondsten gedaan. Aangezien het echter gaat om aan 
de ene kant de vondst van kuilen�� en aan de andere kant de vondst van 
een depot, kunnen beide complexen niet automatisch tot één vindplaats 
samengevoegd worden en is het dus zeer moeilijk grenzen te trekken 
rondom de vindplaatsen. Een bandkeramisch disseldepot is in Nederland 
een unicum. Een interessante onderzoeksvraag is derhalve de relatie tussen 
beide vindplaatsen. 

56  Hendrix & Schaap �995.
57  Amkreutz 2004.
58  Bakels & Hendrix �999.
59  Hendrix �997.
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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, zoals achtertuinen en 
pleintjes, waar archeologische informatie aangetroffen kan 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. 

7.2.3 Gebied 3 Urmond

Dit gebied beslaat de historische kern van Urmond en heeft zodoende 
evenals gebied 2 de status van gebied van archeologische waarde. Hier 
worden archeologische sporen uit de middeleeuwen en latere tijd verwacht. 
Het betreffende terrein is in tweeën gedeeld. Deelgebied 3A beslaat de 
stadskern binnen de wallen. Hier kunnen resten van bewoning door 
de eeuwen heen aangetroffen worden. Speciale aandacht verdienen de 
stadswallen en de mogelijke stadsgrachten omdat niet duidelijk is hoe 
die opgebouwd zijn geweest (dit geldt met name voor die zijden die 
beschikken over een natuurlijke verdediging zoals de steile oever langs de 
Ur op de Kattekop).�0 Het zuiden van dit terrein (ondermeer het gebied 
‘Kattekop’) is een natuurlijke kaap langs de Ur. Daar is de kans op restanten 
uit andere perioden erg groot. Opnieuw geldt dat een groot deel van het 
gebied bebouwd is maar er toch enkele open stukken over zijn. Tijdens 
archeologisch onderzoek�� werd de stadswal aangetroffen. Deze bestond 
uit twee wallen en twee greppels over een breedte van �2-�4m.  De wallen 
dateren uit de �2e-�3e eeuw. Daarnaast werden sporen van een ijzertijdne-
derzetting uit de vroege ijzertijd aangetroffen alsmede een drietal kuilen uit 
de LBK.��

Evenals voor gebied 2 wordt voor gebied 3A geadviseerd bij kleine ingrepen 
archeologische waarnemingen toe te staan, en bij grootschalige ingrepen 
een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven te laten 
uitvoeren.
Deelgebied 3B beslaat de oude haven van Urmond. Dit is een archeologisch 
gezien uiterst interessant gebied. Er kunnen immers oude schepen, 
havenwerken, e.d. aangetroffen worden die door de hoge grondwaterstand 
geconserveerd zijn. Daarnaast kunnen in het havenbekken handelsgoederen 
terecht gekomen zijn, door ongelukken of doordat ze alleen als ballast 
zijn meegenomen en op de plek waar de nieuwe lading werd ingeladen 
werden gedumpt.�� In dit gebied zal bij verstorende ingrepen geadviseerd 
worden archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek zal 
vanwege de specifieke locale omstandigheden enkele complicerende 
factoren kennen: – Belangrijkste daarbij voor de uitvoering zal de grondwa-
terspiegel zijn waardoor normaal gezien gewerkt zal moeten worden met 
bronbemaling. – Daarnaast zal de conservering van aangetroffen organische 
materialen (mogelijk zelfs complete boten) relatief hoge kosten met zich 
meebrengen. Ook wanneer er geen actieve bodemingrepen in dit gebied 
zullen plaatsvinden, moet bij het beheer rekening gehouden worden met 
de kwetsbaarheid van de te verwachten archeologische waarden ter plaatse. 

60  Vergelijk Keijsers & Jonkergouw �998.
6�  De Hoven & Kramer 2006 en Claeys & Van de Graaf  2007.
62  Voor een samenvatting van het onderzoek zie Hendrix 2007.
63  Vergelijk Sarfatij �990, 99-���.
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Veranderingen in de grondwaterstand ter plekke zullen gevolgen hebben 
voor de archeologische waarden in het terrein ondanks dat deze van nature 
sterk fluctuerend is als gevolg van de wisselende waterstanden van de 
Maas. Verlagingen van het grondwaterpeil worden afgeraden en indien 
toch doorgevoerd zal archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn om verdere 
achteruitgang van de te verwachten organische resten tegen te gaan.

7.2.4 Gebied 4a Wallen van Stein - Noord, gebied 4b Wallen van Stein - Zuid & 

gebied 4c Wallen van Stein - West

De wallen van Stein werden reeds door Beckers & Beckers�� onderzocht. 
Het betreft een landweer die vermoedelijk in de late middeleeuwen is 
aangelegd. Het oostelijke deel van de landweer wordt tegenwoordig door de 
A2 in zijn geheel afgesneden. Resten van de landweer zijn hier niet meer 
terug te vinden. Het zuidelijke deel is evenals het noordelijke tracé nog goed 
bewaard gebleven. De Hoolstraat die de westrand vormt van het maasterras 
wordt eveneens als onderdeel van de landweer gezien. Dit is echter nog niet 
vastgesteld. 

7.2.5 Gebied 5 Stein – Heidekampweg��

Op dit terrein zijn nederzettingssporen uit het vroeg-neolithicum en de 
ijzertijd aangetroffen. De conservering van deze grondsporen is goed. 
Aangezien het terrein grotendeels onbebouwd is, wordt geadviseerd 
bij grondingrepen ter plekke over te gaan tot een IVO in de vorm van 
proefsleuven om de vindplaats te begrenzen en te waarderen.��

7.2.6 Gebied 6 Stein – Houtereind

In verband met de aanleg van het havenbekken zijn op deze locatie twee 
Romeinse villa’s (of een villa en een praetorium) onderzocht.�� Op relatief 
64  Beckers & Beckers �940.
65  Hendrix �998.
66  Van Waveren 2002.
67  Bogaers �986.

Figuur 7.1 
Het Schippershuis (�7e eeuws), waarschijn-
lijk gebruikt als tehuis voor bejaarde 
Maasschippers. Een van de meest fraaie voor-
beelden van de Maaslandse renaissancebouw-
kunst in heel het Maasland.
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korte afstand daarvan zijn bewoningssporen uit het vroeg-neolithicum, de 
ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen evenals een Romeins grafveld 
waarin zich enkele rijke graven met sarcofagen bevonden.�� Op het neder-
zettingsterrein en het grafveld zijn slechts enkele waarnemingen gedaan. 
Daarmee is gebied 6 een unieke plek om meer inzicht te krijgen in het 
Romeins landschapsgebruik: relatie tussen de verschillende vormen van 
nederzettingen (de ‘Romeinse’ villa’s versus de ‘inheemse’ woon-stalhuizen) 
en relatie tussen nederzettingen en grafveld(en).
De vondsten hebben een zodanig uniek karakter dat bij ingrepen in het nog 
voor een groot deel onbebouwde gebied geadviseerd wordt over te gaan tot 
archeologisch onderzoek van deze locatie, in eerste instantie een IVO in de 
vorm van proefsleuven om de vindplaats te begrenzen. Met een opgraving 

moet serieus rekening worden gehouden.

7.2.7 Gebied 7 Stein – Mauritsweg / Sanderboutlaan

Op deze locatie zijn bij de aanleg van woningen en wegen reeds grote 
aantallen urnen uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd geborgen.�� 
Hoewel dit gebied reeds voor een groot deel bebouwd is, liggen er nog 
grote niet bebouwde arealen binnen deze locatie. Deze terreinen kunnen 
waardevolle informatie verbergen omtrent de opbouw en grootte van het 
grafveld, en ook over de relatie met de ter plekke aangetroffen afvalkuilen 
die erop zouden kunnen wijzen dat er ook een nederzetting heeft gelegen of 
dat het urnenveld later bewoond is geraakt. In navolging van onder andere 
terrein 2 wordt daarom geadviseerd bij kleine ingrepen archeologische 
waarnemingen toe te staan, en bij grote ingrepen over te gaan tot een IVO 

in de vorm van proefsleuven, dat de waardering van het terrein mogelijk 
maakt.  

7.2.8 Gebied 8 Stein – Keerend

Op dit terrein zijn sporen uit het grootste deel van de Nederlandse oudheid 
aangetroffen. Zo zijn hier een bandkeramische nederzetting, het befaamde  

68  Beckers & Beckers �940, 280-28�; Bogaers �958-9.
69  Schuyf & Verwers �976.

Figuur 7.2 
De wallen van Stein
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ganggraf van Stein�0 – naamgever van de neolithische Stein-groep en 
wettelijk beschermd monument – een urnenveld uit de late bronstijd/vroege 
ijzertijd, resten van nederzettingen uit de late bronstijd en de ijzertijd en 
een Romeins en Merovingisch grafveld bekend. Vanwege de aanwezigheid 
van het Merovingische grafveld en de nabijheid van het tot monument 
verklaarde kasteel van Stein kan hier ook één van de oude kernen van Stein 
gezocht worden. Opnieuw geldt voor dit terrein dat grote delen al bebouwd 
zijn, maar er eveneens grote nog onbebouwde ruimtes (tuinen) bestaan. Bij 
kleinschalige bodemingrepen in de reeds bebouwde delen van het terrein 
wordt het toestaan van archeologische waarnemingen geadviseerd. Bij alle 
andere ingrepen wordt geadviseerd een IVO in de vorm van proefsleuven 
te laten uitvoeren. Enkele delen van het areaal zijn reeds (uitgebreid) 
opgegraven.�� Hoewel soms blijkt dat er daar toch nog interessante 
vondsten gedaan kunnen worden, daar vroeger de sporen zelden compleet 
uitgegraven werden,�� wordt voor de delen binnen de oude opgravingsputten 
geadviseerd geen nader onderzoek uit te voeren maar dient het wel mogelijk 
te zijn voor amateurarcheologen om waarnemingen te doen. 
De bandkeramische nederzetting aan de Keerenderkerkweg kan dankzij 
een goede basis aan vondst- en opgravingsgegevens redelijk goed begrensd 
worden. Het is echter onduidelijk in hoeverre de bepaalde clusters 
eigen kleinere nederzettingen vormen of toch bij de grote nederzetting 
horen. Deze locatie is derhalve uitermate interessant om vragen over het 
bandkeramische nederzettingssysteem op te lossen: bestaan er bijvoorbeeld 
geïsoleerde erven (waarvan huis 50 door sommige auteurs als een voorbeeld 
gezien wordt) of is de nederzetting gewoon veel groter dan gedacht? Op 
het centrale deel van het gebied bevindt zich uiteraard ook het ganggraf 
van de Stein-groep maar er zijn geen directe aanwijzingen voor verdere 
archeologica uit deze cultuurgroep om het graf.

70  Modderman �964.
7�  Modderman �970.
72  Vergelijk Van Wijk 2002.

Figuur 7.3 
Verspreiding urnenveld (uit: Schuyf & Verwers 
�976)
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In het noorden van de opgravingslocatie Keerenderkerkweg is een 
urnenveld aangetroffen, waarvan enkele delen zijn opgegraven. Hieromheen 
zijn verschillende sporen van ijzertijdnederzettingen ontdekt, met name ten 
noorden van het urnenveld. Deze locatie is dus eveneens zeer geschikt om 
onderzoek te verrichten naar landschapsgebruik in de vroege ijzertijd. Rond 
de Den Hoekstraat zijn verschillende grafvondsten uit de urnenveldenperi-
ode en de Romeinse tijd gedaan die wijzen op de aanwezigheid van één of 
meerdere grafvelden. Enkele aan de Lineaire Bandkeramiek toe te wijzen 
kuilen duiden op een mogelijk nederzettingsterrein op deze locatie.
Aan de zuidelijke rand van het gebied bevindt zich een Merovingisch 
rijengrafveld dat ten dele door dokter Beckers is onderzocht.�� Daarbij 
zijn voor de regio unieke aanwijzingen voor een nederzetting uit de late 
bronstijd ontdekt.

7.2.9 Gebied 9 Stein – Scharberg��

Dit gebied valt op door de kaapligging tussen het droogdal van de Ur en de 
Maas. Er zijn hier vondsten uit de ijzertijd en Romeinse  tijd gedaan. De 
kans is groot dat de Romeinse nederzetting die ten zuiden van de snelweg 
tot archeologisch monument is verklaard,�� hier doorloopt. Aangezien dit 
gebied nog nauwelijks bebouwd is, wordt in geval van bodemingrepen 
geadviseerd over te gaan tot een IVO in de vorm van proefsleuven, om het 
terrein definitief te waarderen. Aan de noordwest van het gebied is het 
Kasteel Stein gelegen. Dit kasteel met voorburcht is thans een archeologisch 
monument.

7.2.10 Gebied 10 Elsloo - Sanderboutlaan

Op dit terrein is de aanwezigheid van meerdere grote vindplaatsen 
aangetoond: vuursteenvindplaatsen vanaf het paleolithicum, 
bandkeramische nederzettingen, nederzettingen uit de late bronstijd en de 
ijzertijd en Romeinse vindplaatsen, mogelijk zelfs villa’s. Om die reden is 
een deel van dit terrein reeds tot archeologisch monument verklaard. Buiten 
het monument bevinden zich echter ook nog belangrijke archeologische 
waarden, die door de activiteiten van de Heemkundevereniging Maasstreek 
zijn aangetoond.�� Daarbij geldt dat een groot deel van het nederzettingster-
rein door leden van de heemkundevereniging Stein en Elsloo de afgelopen 
jaren is opgegraven maar slechts ten dele gepubliceerd.�� Toekomstige 
bodemingrepen dienen voorafgegaan te worden door archeologisch 
vooronderzoek waarbij tevens bepaalt wordt tot waar de opgravingen hebben 
plaatsgevonden.

Het noordelijke deel van dit gebied wordt gevormd door de zuidelijke 
begrenzing van de wallen van Stein die eveneens tot monument zijn 
benoemd. Bij bodemverstorende activiteiten hoeven de reeds opgegraven 
putten niet verder onderzocht te worden. Voor de gebieden buiten de 
grenzen van de opgravingsputten geldt echter opnieuw dat in geval van 
bodemingrepen een IVO in de vorm van proefsleuven geadviseerd wordt.

73  Beckers & Beckers �940.
74  Beckers & Beckers �940, �50 + 209-224.
75  Sier & Bulten 200�.
76  Oude Rengerink & Scholte Lubberdink �992, Klarenaar & Paulussen �989, Hendrix �992.
77  Hendrix �99�.
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7.2.11 Gebied 11 Elsloo – Koolweg

Op dit terrein zijn nederzettingssporen uit het vroege neolithicum en de 
ijzertijd aangetroffen, daarnaast is hier een deel van het enige eenduidige 
bandkeramische grafveld van Nederland onderzocht. Grote delen van 
het terrein zijn in het (recente) verleden reeds opgegraven.�� Aansluitend 
op de oude opgravingsputten liggen echter terreinen die bijzonder 
interessante informatie verbergen, bijvoorbeeld over de begrenzing van 
het bandkeramische grafveld. Er wordt dan ook geadviseerd voorzichtig 
om te gaan met de nog aanwezige archeologische waarden in dit gebied. 
In de praktijk betekent dit gezien de aard van de bebouwing dat er bij 
kleine bodemingrepen geadviseerd wordt Archeologische Begeleiding te laten 
plaatsvinden, bij grootschalige bodemingrepen zal overgegaan moeten 
worden tot het laten uitvoeren van een IVO in de vorm van proefsleuven. 
Daarbij vormt een uitzondering het tuinencomplex tussen Burgemeester 
De Wittstraat en de zuidelijke grens van de opgravingsputten van het 
bandkeramisch grafveld, waar direct moet worden overgegaan tot een 
Opgraving. De oude opgravingsputten kunnen hiervan uitgezonderd worden. 
Het gebied omvat grotendeels de bandkeramische nederzetting met het 
uiterst zeldzame bandkeramische grafveld aan de Koolweg te Elsloo. Het 
grafveld is een unieke vondst binnen de Nederlandse archeologie (alleen 
te Maastricht-Lanakerveld�� en  in Geleen – Haesselderveld�0 zijn er nog 
aanwijzingen voor bandkeramische graven). 
Binnen de bandkeramische opgraving zijn op een drietal plaatsen sporen 
uit de ijzertijd aangetroffen. Met name de zuidwestelijke locatie waar een 
tweetal gebouwen kon worden geïdentificeerd tegen de grenzen van het 
opgegraven terrein, lijkt nog belangrijke waarden te kunnen bezitten.

78  Modderman �970, Van Wijk 2002, Porreij 2009.
79  Meurkens & Van Wijk 2009.
80  Vromen �982.
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7.2.12 Gebied 12 Kasteel Elsloo in de Maas

Het oorspronkelijke kasteel Elsloo raakte, doordat de Maas zich in de loop 
van de tijd steeds meer naar het oosten had verplaatst, overspoeld. Bij 
lage waterstanden van de Maas zijn de fundamenten van het oude kasteel 
nog steeds zichtbaar. Diverse onderzoeken hebben de waarde van de 
kasteelresten aangetoond.��

7.2.13 Gebied 13 Elsloo – Dorpskern

Op dit terrein zijn evenals bij de kern van Berg aan de Maas (gebied 2) 
zowel resten vanaf de middeleeuwen die verband houden met de oude 
dorpskern (waardoor het terrein de status van terrein van archeologische 
waarde heeft gekregen), als resten uit het vroeg-neolithicum te verwachten. 
Aangezien slechts incidenteel bandkeramische kuilen gemeld zijn, is de 
begrenzing en aard van deze vindplaats moeilijk te bepalen. In dezelfde 
zone waar de bandkeramische nederzetting �3-� is gedefinieerd is ook een 
in de Romeinse tijd te dateren kuil gevonden. Helaas kan op basis van die 
ene stip natuurlijk moeilijk uitspraken gedaan worden over de verspreiding 
van deze vindplaats. Daarnaast heeft proefsleuvenonderzoek aangetoond 
dat in het noordelijk deel van het gebied, geheel onverwachts, een graf of 
grafveld uit de late bronstijd/vroege ijzertijd is gelegen.�� Er werden geen 
bandkeramische nederzettingssporen aangetroffen. De oude dorpskern van 
Elsloo is geheel in het westen van het gebied gelegen. Het terrein ligt in de 
bebouwde kom zodat er zowel onderkelderde huizen als nog onbebouwde 
gebieden voorkomen. Er wordt daarom in navolging van terrein 2 
geadviseerd bij kleine bodemingrepen archeologische waarnemingen 
mogelijk te maken en bij grootschalige bodemingrepen een IVO in de vorm 
van proefsleuven te laten uitvoeren. 

7.2.14 Gebied 14 Elsloo - Kerkhof

Bij de aanleg van de voetbalvelden ten zuiden van het spoor zijn door pater 
Munsters diverse bandkeramische vondsten gemeld. Ook ten noorden 
van het spoor is bij het delven van een graf een bandkeramische dissel 
gevonden. De vondsten wijzen op een bandkeramisch nederzettingsterrein 
hoewel het niet duidelijk is of het hier een nieuw deel van een nederzet-
tingscomplex betreft die aansluit bij de grote nederzetting aan de Koolweg 
die 300m ten noordoosten is gelegen. 

7.2.15 Gebied 15 Catsop - Schans

Binnen dit terrein bevinden zich een �5e eeuwse schans (een 
rijksmonument) en enkele vuursteenvindplaatsen. Er wordt geadviseerd 
ingrepen tegen te gaan die een verdere aantasting van de schans zouden 
betekenen. Daarnaast wordt geadviseerd bij geplande bodemingrepen over 
te gaan tot een IVO in de vorm van proefsleuven.

7.2.16 Gebied 16 Catsop - Armsterveld

Dit terrein heeft haar hoge waardering te danken aan de kaapligging. Die 
hoge status wordt bevestigd door de grote hoeveelheid vondsten die hier 
gedaan zijn, variërend van vuursteenvindplaatsen uit vrijwel alle fasen 
van de steentijd, tot bandkeramische nederzettingssporen, een ijzertijd-

8�  Hendrix �996, Stassen 2002, Viersen 2004 en Soeters & Stassen 2002.
82  Van Wijk 2008.
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nederzetting met enkele zeer belangwekkende vondsten, een Romeins 
grafveld en de mogelijke resten van een middeleeuwse nederzetting (een 
zogenoemde Wüstung).�� In het noordelijk deel van het gebied is het laat-
middeleeuwse middeleeuwse gehucht Terhaegen gelegen dat thans als 
archeologisch monument is aangeduid. Indien hier bodemingrepen zullen 
plaatsvinden, wordt geadviseerd een IVO in de vorm van proefsleuven te 
laten plaatsvinden. 

7.2.17 Gebied 17 Elsloo – Steinderweg

Bij de aanleg van een rotonde op de hoek van de Steinderweg en 
Sanderboutlaan werd een Romeinse waterput gevonden in een droogdal.�� 
De put bevatte vele vondsten waaronder Romeins aardewerk, glas en 
metalen voorwerpen (ijzer/brons). Het terrein maakt mogelijk deel uit 
van een Romeins villacomplex hoewel een verband met het meer naar 
het zuiden gelegen villaterrein bij de oude Steenfabriek van Beek ook niet 
uigesloten kan worden. Het gebied sluit aan bij gebied 6 van archeologische 
waarde van de gemeente Beek. Het is mogelijk dat de melding van 
Romeinse villaresten bij station Beek feitelijk aan de Elsloose kant zijn 
gedaan.��

Tijdens een booronderzoek in het gebied in 2002 werden geen resten 
aangeboord maar dat mag  eerder gezien worden als een verkeerde keuze 
in onderzoeksmethode dan dat er daadwerkelijk geen resten waren (die 
al in 2000 waren aangetroffen). Indien hier bodemingrepen zullen 
plaatsvinden, wordt geadviseerd een IVO in de vorm van proefsleuven te 
laten plaatsvinden.

83  Van Hoof 2000 + 200�. Voor de Wüstungen: vergelijk Stoepker �992.
84  Hendrix 2000.
85  Holwerda �924, ��; Holwerda �925, 2�0.

Figuur 7.6 
De schans op AHN kaartbeeld
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Deel 2. De Beleidskaart Stein 2009
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Inleiding

Om tot een verantwoorde keuze te komen, die bovendien in een eventuele 
juridische procedure stand kan houden, is het voor de gemeente Stein 
van belang een goed onderbouwd 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.

De gemeente Stein dient 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. Het onderzoek is daarbij afhankelijk van de 
geplande ingreep. In de volgende hoofdstukken wordt hiertoe een aantal 
voorstellen gedaan.
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8 Wettelijke en beleidsmatige kaders

8.1 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 worden (behoud ex situ).

De Wamz is een wijzigingswet waarmee niet alleen de Monumentenwet 
uit �988 is aangepast, maar ook de Ontgrondingwet (Ow), de Wet 
Milieubeheer (Wmb), de Woningwet (Ww) en de Wet 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 �00 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.

8.2 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 ruimtelijke ordening die per � 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 
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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 (2007-2009) 
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 Stein nog geen specifiek beleid 
geformuleerd dat voldoet aan de eisen van de gewijzigde Monumentenwet. 
Wel heeft de gemeente in 2005 als een van de eerste Limburgse gemeenten 
een Archeologische beleidskaart laten opstellen.�� Deze beleidskaart heeft 
tot op heden gediend als uitgangspunt voor het archeologisch beleid van de 
gemeente.�� Aangezien de Wamz pas in 2007 is ingevoerd en de wettekst 
in 2005 dus niet voorhanden was, dient het beleidsadvies te worden 
geactualiseerd. Daarnaast zijn in september 2006 de hoofdlijnen van het 
Archeologiebeleid van de gemeente Stein opgesteld (paragraaf 9.2).

8.3 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 het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Voor de Strategische Milieubeoordelingen (SMB’s) zal waarschijnlijk een 
vergelijkbaar uitgangspunt gaan gelden. 
Naar verwachting speelt het Rijk in de gemeente Stein alleen een rol in het 
kader van m.e.r.-procedures of SMB’s, en bij RO-procedures die betrekking 
hebben op een beschermd Rijksmonument in de gemeente. 

8.4 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 200�) en de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling 
Limburg (januari 2007) is dit beleid verder uitgewerkt.�� Met betrekking 
tot archeologie is in het POL2006 als uitgangspunt opgenomen dat het 

86  Van Wijk & Van Hoof 2005.
87  Zie ook Hoofdlijnen van het archeologiebeleid van de gemeente Stein, vastgesteld september 

2006.
88  De POL en de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg zijn te raadplegen via  www.

limburg.nl/ruimte.
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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 deze binnen of op een straal 
van 50 m een archeologische vindplaats ligt.

8.4.1 Provinciale archeologische aandachtsgebieden

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”.�� 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. 
De provincie stelt expliciet dat haar beleid niet tot doel heeft om aan-
dachtsgebieden geheel te beschermen. Ruimtelijke ontwikkelingen 
kunnen plaatsvinden, mits in een vroeg stadium kwalitatief hoogwaardig 
archeologisch onderzoek wordt verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat de 
aandachtgebieden een plaats krijgen binnen het zelfstandig archeologisch 
beleid dat de gemeenten op termijn allemaal dienen te hebben. De provincie 
wil hierover met de gemeenten afspraken maken. 
De keuze van de provincie om zich bij haar beleid primair te richten op 
de aandachtsgebieden 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. 

8.4.2 Graetheide

Het noordelijk deel van het gemeentelijke grondgebied maakt deel uit 
van het provinciaal archeologisch aandachtsgebied “Graetheide”.�0 Het 
Graetheidegebied is gelegen op het Middenterras van de Maas en bestaat 
uit een uitgestrekt en glooiend lössterras dat door beek- en droogdalen is 
doorsneden. In het oosten wordt het gebied begrensd door de Geleenbeek 
en in het westen door de Maas. In het noorden gaat de Graetheide over 
in een zandig lössgebied dat geclassificeerd wordt als dalvlakteterras. De 
Graetheide is aangewezen als provinciaal aandachtsgebied vanwege de hoge 
verwachting voor de aanwezigheid van nederzettingen en grafvelden van de 
Lineair Bandkeramische cultuur en andere archeologische perioden in dit 
relatief gave lössgebied tussen Sittard, Geleen, Stein en Born. Het beleid 
van de provincie is in de eerste plaats gericht op het stimuleren van een 

89  van der Gauw, 2008. Provinciale archeologische aandachtsgebieden. Provincie Limburg, Maas-
tricht (www.limburg.nl).

90  Van Wijk 2009.
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hoge kwaliteit van het archeologisch onderzoek in het aandachtsgebied. 
Achterliggende gedachte is dat door tijdig en hoogwaardig archeologisch 
vooronderzoek de risico’s voor de archeologie en de ruimtelijke 
ontwikkelingen scherper in beeld komen, waardoor op langere termijn de 
onderzoekslasten beperkt zullen blijven. 
Om de kwaliteit van onderzoek te verbeteren doet de provincie voorstellen 
voor de te hanteren onderzoeksmethodieken. Daarnaast is voor de het 
aandachtsgebied “Graetheide” een onderzoeksagenda�� opgesteld dat als 
toetsingskader dient voor de waardering van archeologische vindplaatsen.

8.4.3 Attentiegebieden

De provincie heeft vanuit de Wamz de mogelijkheid om attentiegebie-
den aan te wijzen als zij vindt dat een 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.

9�  Van Wijk 2009.
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9. Een archeologiebeleid voor de gemeente Stein: behoud met 
rendement

9.1 Doelstelling 

Met de inwerkingtreding van de Wamz krijgt de gemeente Stein 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. Om aan deze verplichting te 
kunnen voldoen, is het voor de gemeente noodzakelijk een eigen archeolo-
giebeleid op te stellen. De gemeente wil hierbij als uitgangspunt hanteren: 
een verantwoord beheer door minimale onderzoekslasten in combinatie met 
optimaal rendement. (zie paragraaf 9.2). 

In dit hoofdstuk wordt vanuit deze uitgangspunten een aantal bouwstenen 
aangedragen voor een verantwoord gemeentelijk archeologiebeleid. In de 
eerste plaats betreft dit de archeologische verwachtingskaart zoals deze in 
deel I van dit rapport is besproken (paragraaf 9.3). 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 
9.4). Paragraaf 9.5 behandelt de koppeling van het archeologische besluit-
vormingsproces en het proces van de gemeentelijke RO. In paragraaf 9.8 
wordt hiervoor een praktische handleiding gegeven. 

9.1.1 Toetsingskader

De Provincie Limburg heeft eisen gesteld waaraan gemeentelijk 
archeologisch beleid moet voldoen. Het Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg (POL: vanaf 200�) 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 cultuurhistorische waarden zijn onderkend en 
worden afgewogen in het kader van de ruimtelijke planvorming. Hiertoe 
beschikt de gemeente over een archeologie 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 beleidsinstrumentarium ten behoeve van het archeologie-
vriendelijk 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. 

9.2 Hoofdlijnen archeologiebeleid van de gemeente Stein, vastgesteld 

september 2006

Stein beschikt al over een beleidskaart en huurt archeologische expertise in. 
Door nu eigen beleid te maken kan Stein de regierol in eigen hand nemen 
en als bevoegd gezag worden aangemerkt. Hierdoor heeft de gemeente 
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Stein de regie op archeologisch gebied in eigen hand. Dit is belangrijk want 
hierdoor bepaalt Stein: 

• de eigen onderzoeksagenda
• het tempo van de voorbereiding en uitvoering van plannen en projecten 
• besparen op uitvoeringskosten. 

Het tempo en de besparingen gelden voor zowel de gemeentelijke 
bouwprojecten als voor particuliere initiatieven.  

Groot voordeel is verder dat de kennis over het eigen bodemarchief zoveel 
mogelijk gebundeld blijft, direct beschikbaar is voor diverse toepassingen en 
dat daarmee een betere garantie voor continuïteit in de eigen geschiedschrij-
ving kan worden geboden. Verder blijft door een pragmatische aanpak de 
koppeling tussen beleid en uitvoering maximaal in stand.
Door vervulling van de functie als bevoegd gezag neemt de gemeente Stein 
haar verantwoordelijkheid en de zorgplicht voor het gemeenschappelijk 
archeologisch erfgoed binnen haar gemeentegrenzen.

9.2.1 Strategische uitgangspunten

- het beleid archeologie wordt ingebed in het Europese, rijks-, en
 - provinciale beleid op het gebied van cultureel erfgoed, duurzame 

ontwikkeling, ruimtelijke inrichting en identiteit
- de archeologische beleidskaart Stein 2005 is een advies voor onderzoek
 het gemeentelijk archeologiebeleid richt  zich op de plannen en 

projecten voor de komende vier jaar (2006-20�0); hierbij staat 
een efficiënte werkaanpak gericht op kostenbeheersing voorop (de 
archeologie ingebed in en ten dienste van de projecten)

- bijzondere omstandigheden (w.o. volkshuisvestelijke en financiële 
belangen) kunnen aanleiding geven tot beperking van het archeologisch 
onderzoek

- we graven zo min mogelijk op en geven prioriteit aan het behoud van 
archeologische waarden in situ (ter plaatse)

- om de juiste afwegingen te kunnen maken zal de archeologie al in de 
initiatieffase van ruimtelijke plannen en of projecten betrokken moeten 
worden

- de resultaten van onderzoek naar het bodemarchief vormen een 
inspiratiebron voor planontwikkeling

- we streven naar archeologische samenwerking met de regio en/of 
(buur)gemeenten

- we streven naar het ontwikkelen en implementeren van een automa-
tiseringssysteem voor gegevens, procedures, bestanden en collecties 
ingaande het jaar 2009

- het speerpunt binnen archeologie komt in de komende jaren te liggen op 
bewustwording en draagvlakvergroting door communicatie, presentatie 
en educatie

9.2.2 Zwaartepunt beleid Stein

De Bandkeramiek kan de archeologische identiteit (53 vindplaatsen) 
van Stein worden genoemd vanwege de concentratie van bewoning. De 
gemeente Stein omvat de gehele westelijke helft van het Bandkeramisch 
nederzettingengebied Graetheide.
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Terreinen Bandkeramiek 
De Bandkeramische Cultuur vormt de archeologische identiteit van de 
gemeente Stein. Binnen de gemeentegrenzen liggen achttien terreinen 
met overblijfselen van deze cultuur, met een totale oppervlakte van ca. 
70 ha. Het beleid is erop gericht de exacte begrenzing van de diverse 
nederzettingen nader te bepalen en om vragen met betrekking tot het 
gebruik van de ruimte in en tussen de nederzettingen te beantwoorden. Dit 
kan gebeuren door onderzoek dat in het kader van projecten moet worden 
uitgevoerd. Daarbij wordt aangesloten bij de reeds bekende gegevens 
van deze terreinen door van hieruit de terreinspecifieke vraagstelling te 
definiëren.  

Overige terreinen 
In de gemeente is een beperkt aantal terreinen gelegen van bijzondere 
archeologische betekenis maar waarvan relatief weinig bekend is. Het 
betreft overblijfselen uit verschillende tijdperken, waaronder de Romeinse 
tijd en de vroege middeleeuwen. Om te komen tot identificatie en nadere 
waardebepaling dienen mogelijkheden voor inventariserend  onderzoek te 
worden gevonden. Hierdoor kan specifiek beleid voor deze terreinen worden 
gemaakt zodat hun archeologische informatie niet verloren gaat. 

Beschermde monumenten
Binnen de gemeentegrenzen ligt één wettelijk beschermd monument 
ingevolge de Monumentenwet. Deze valt onder het bevoegd gezag van de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

9.2.3 Overige kernpunten beleid

 - Activiteiten binnen historische dorpskernen vragen om aangepaste 
funderings- en bouwmethoden. Kelders, parkeergarages, opslagplaatsen 
worden zoveel mogelijk tegengegaan

- Archeologisch onderzoek in het buitengebied is er vooral op gericht 
om de grote patronen in de historie van het landschap  te traceren; 
ontwikkelingen in het buitengebied zouden erop gericht moeten/kunnen 
zijn bestaande structuren en landschappen te handhaven en waar 
mogelijk te versterken; bebouwing zoveel mogelijk positioneren in de 
zones met lage verwachtingswaarde
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- Elk onderzoek moet leereffecten opleveren. Het is niet altijd nodig 
onderzoek uit te voeren. In eerste instantie heeft onderzoek betrekking 
op de blinde vlekken in onze kennis van het verleden

- Alle nieuwe informatie moet terecht komen in een toegankelijk 
informatiesysteem en gebruikt worden voor het actualiseren van de 
archeologische beleidskaart 

- Jaarlijks wordt de gemeenteraad een voortgangsrapportage archeologie 
aangeboden

9.2.4 Werkwijze: de Steinse methode

-  Waar nodig  wordt voor een project van enige omvang voorafgaand 
aan het opstellen van een Programma van Eisen een op de situatie 
toegesneden Plan van Aanpak opgesteld. 

-  In herstructureringsgebieden (functiewijzigingen in bebouwde gebieden) 
vindt altijd een bodemverstoringsonderzoek plaats veelal in combinatie 
met een terreinanalyse en wordt het archeologisch onderzoek afgestemd 
op de sloop- en bouwfasen van het project.

-  De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) is richtinggevend 
voor onderzoeken.

-  Waar nodig wordt gebruik gemaakt van een collegiale toets bij (naburige) 
gemeenten met name ten aanzien van het toetsen van Programma’s van 
Eisen.

9.2.5 Organisatie

Het taakveld archeologie is beleidsmatig ondergebracht bij de afdeling 
Maatschappelijk en Ruimtelijk Beleid. Om op een zorgvuldige manier 
met het archeologie beleid om te kunnen gaan, wordt geadviseerd een 
gemeentelijke archeologische begeleidingsgroep op te richten. Deze zou dan 
bestaan uit:

• Beleidmedewerker RO gemeente Stein
• Lokale archeoloog
• KNA senior-Archeoloog

Strategische uitgangspunten:

-  de nadruk komt te liggen op een klantgerichte en publieksgerichte 
werkwijze 

-  op projectbasis wordt specialistische kennis en ervaring ingehuurd

Partners in onderzoek, uitvoering en beleid

-  collega-gemeenten
-  Provincie Limburg
-  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(voorheen ROB en RACM)
-  regionale en lokale verenigingen en stichtingen op het gebied van 

cultuurhistorie en archeologie
-  musea: Schipperbeurs, Archeologiemuseum Stein
-  lokale en regionale deskundigen op het gebied van de archeologie en 

cultuurhistorie
-  Archeologisch bedrijfsleven: adviseurs en opgravingsbedrijven
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9.2.6 Financiële aspecten

Bij de bekostiging van de archeologische monumentenzorg is het van 
belang een onderscheid te maken tussen de algemene uitvoeringskos-
ten van het gemeentelijke beleid en projectgebonden uitvoeringskosten. 
De eerste kunnen worden gezien als apparaatskosten (op te vatten als 
de bestuurslasten), noodzakelijk voor het nakomen van de generieke 
gemeentelijke taakstelling.
De projectgebonden uitvoeringskosten zijn, in tegenstelling tot de generieke 
kosten, direct te relateren aan bouw- en inrichtingsprojecten (private 
initiatieven, gemeentelijke projecten, projecten van andere overheden).

Uitgangspunt in de archeologie is het principe dat de verstoorder betaalt. 
De projectgebonden archeologiekosten (waaronder dus de kosten van externe 
deskundigen) moeten doorberekend worden in de exploitatie- en/of project-
overeenkomsten. Bij gemeentelijke projecten moeten de archeologiekosten 
opgenomen worden in de projectbegroting. 

In de meerjarenbegroting 2007 - 20�0 moeten in elk geval apparaatskosten 
opgenomen worden. 
Voor excessieve opgravingskosten zullen provincies en gemeenten in eerste 
instantie zelf moet bijspringen. De AMVB excessieve opgravingskosten 
moet nog uitgewerkt worden.  

9.3 De archeologische beleidskaart Stein 2009

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 nu de 
actualisatie van de Archeologische beleidskaart van de gemeente Stein 
gemaakt. De beleidskaart (bijlage 3) is in feite het eindresultaat van het 
combineren van twee kaarten: de Archeologische vindplaatsenkaart (bijlage 

1) en de Archeologische verwachtingskaart (bijlage 2). In deel I is uitgebreid 
op deze kaarten ingegaan. Op de vindplaatsenkaart worden de bekende 
archeologische waarden aangegeven (vindplaatsen en monumenten). Op 
de verwachtingskaart wordt per onderscheiden zone de archeologische 
verwachting weergegeven. Op de beleidskaart wordt per onderscheiden 
categorie (bekende of verwachte waarde) het beleid voor archeologisch 
onderzoek aangegeven. Het beleid wordt vastgesteld door de gemeente dat 
gestoeld is op onderhavig adviesdocument. Het beleid maakt de gemeente 
door normen c.q. ondergrenzen te stellen die vervolgens uitgewerkt worden 

Soort onderzoek

n=44

9%

18%

43%

14%

5%

11%

Bureauonderzoek

Oppervlaktekartering

Booronderzoek

Proefsleuven

Opgraving

Begeleiding

Tabel 9.2 
Verdeling onderzoeken naar onderzoekstype 
gedurende de periode �990-2009
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in planregels archeologie t.b.v. verankering in nieuwe bestemmingsplannen 
(verplicht per � jan 20�0). 
Hieronder wordt ingegaan op de Archeologische beleidskaart en de hieraan 
gekoppelde beleidsadviezen met betrekking tot de gemeentelijke RO.

9.3.1 Beleidscategorieën

De Archeologische Beleidskaart geeft een vlakdekkend overzicht van alle 
bekende en verwachte archeologische waarden binnen het grondgebied van 
de gemeente Stein waaraan het archeologische beleid van de gemeente Stein 
is gekoppeld. Zes soorten archeologische gebieden zijn onderscheiden.

Categorie �. Wettelijk beschermde archeologische monumenten (zwart op 
kaart)
Dit zijn de AMK-terreinen van “zeer hoge archeologische waarde, 
beschermd”. Deze zijn aangewezen door de RCE en zijn conform de 
Monumentenwet �988 beschermd. 

Categorie 2. Gebieden met hoge archeologische verwachting (roze op kaart)
Hieronder vallen de volgende gebieden:
• AMK-terreinen
• Gebieden van archeologische waarde
• Kernen met historische bewoningsresten
• Gebieden met hoge archeologische verwachting volgens het model 

(kapen, hellingpercentage 2-5o en binnen 300m van een droog/beekdal)

Categorie 3. Gebied met een middelhoge verwachting: (oranje op kaart)
Hieronder vallen de volgende gebieden:
• Beek- en droogdalen en bijhorende randgebieden (0-50m)
• Fossiele restgeulen in het Maasdal
• Bebouwde gebieden
• Geselecteerde gebieden op basis van de veldtoets

Categorie 4. Gebied met een lage verwachting: (geel op kaart)
Hieronder vallen de volgende gebieden:
• Gebieden met lage archeologische verwachting volgens het model 

(hellingsgraad steiler dan 5o en verder dan 300m van een droog/beekdal 
verwijderd)

Categorie 5. Gebied zonder archeologische verwachting: (wit op kaart)
Hieronder vallen de volgende gebieden:
• Gebieden met een (aangetoond) verstoorde bodemopbouw.�� 
• Gedeselecteerde gebieden; gebieden waar in het verleden reeds 

(afdoende) archeologisch vooronderzoek heeft plaatsgevonden. Dit zijn 
in principe onderzoeken uitgevoerd tussen �995 en heden maar kunnen 
ook oudere onderzoeken zijn zoals de bandkeramische opgravingen 
uitgevoerd door Modderman.�� Op basis van dit onderzoek zijn de 
gemeente Stein en de provincie Limburg overeengekomen dat hier geen 
verder onderzoek meer verricht wordt.

92   Op de kaart zijn locaties weergegeven die door de mens grootschalig verstoord zouden 
zijn (kanalen, groeven, 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 ver-
storingen moeten indien er sprake is van bodemingrepen, per geval bekeken worden zodat 
het beleidsadvies aangepast kan worden.

93   Modderman �970.
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9.3.2 De adviezen

Op de Archeologische beleidskaart zijn aan de verschillende archeologische 
verwachtingsgebieden adviezen gekoppeld ten aanzien van beleid. 

Voor de categorieën 4 (lage verwachting) en 5 (zonder verwachting) 
wordt geen (voor)onderzoek voorgesteld. Hier gelden voor wat betreft de 
archeologie geen beperkingen ten aanzien van de geplande ingrepen.  Wel 
wordt aanbevolen om amateurarcheologen toe te staan waarnemingen te 
doen.

Op de kaarten wordt bij de gebieden van categorie 2 en 3 voorgesteld om 
initiatiefnemers van toekomstige bodemingrepen te verplichten tot het 
(laten) uitvoeren van archeologisch onderzoek. Uitgangspunt daarbij is 
dat de onderzoeksverplichting (en de daarmee samenhangende kosten) in 
verhouding dient te staan tot de kans op het voorkomen van archeologische 
waarden. Daarom zijn bepaalde bodemingrepen wel ontheven van deze 
onderzoeksverplichting. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de 
provinciale richtlijnen uit de POL2006.
In de eerste plaats geldt de onderzoeksverplichting alleen voor 
bodemingrepen dieper dan 0,4 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 de (aaneengesloten) 
verstoring of het plangebied. Per categorie is een ondergrens vastgesteld 
(zie tabel 9.3). Plangebieden kleiner dan deze ondergrens zijn ontheven van 
de onderzoeksverplichting. Zoals uit tabel 9.3 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 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 ambtelijke apparaat zwaar, terwijl 
het rendement van kleine onderzoeken voor de archeologie vaak matig is. 
Daarom wordt in afwijking van de provinciale norm een hogere ondergrens 
gehanteerd. 
Op de verwachtingskaart (kaartbijlage 2) zijn zoals gezegd de AMK-
terreinen en de meeste archeologische waarnemingen samengevoegd in 
gebieden van archeologische waarde. Enkele discutabele waarnemingen 
liggen buiten de categorie 2 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 onderzoeksverplichting te laten afhangen van het verwachtingsgebied 
waarin zij liggen en het karakter van de waarneming. 
Op Categorie �-terreinen met een wettelijk beschermde status zijn 
bodemingrepen in principe niet toegestaan, tenzij de Minister van OCW 
hiervoor vooraf vergunning verleent.
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9.3.3 Ondergrenzen 

Categorie

Ondergrens

oppervlakte van de 
bodemingreep

diepte

�. Wettelijk beschermde archeologische monumenten         0 m²   0 cm - Mv

2. Gebied met hoge archeologische verwachting    250 m² 40 cm - Mv

3. Gebied met middelhoge archeologische verwachting 2500 m² 40 cm - Mv

4. Gebied met lage archeologische verwachting         - m²    - cm - Mv

5. Gebied zonder archeologische verwachting         - m²    - cm - Mv

9.4 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 � 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. 
In het bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met de 
aanwezige of te verwachten archeologische resten. De Archeologische 
beleidskaart Stein 2009 vormt de onderlegger voor de bestemmingsplan-
nen. De bescherming van de archeologische waarden geschiedt door middel 
van een dubbelbestemming. Dit houdt in het kader van de archeologie in 
dat aan de betrokken grond naast de ‘enkelbestemming’ ook een tweede 
functie wordt toegekend. De tweede functie is in deze: Waarde-Archeologie. 
Elk bestemmingsplan dat gemaakt wordt na � januari 20�0 moet het aspect 
archeologie regelen. Tevens moet vanaf die datum elk plan voldoen aan de 
RO-Standaarden 2008.

9.5 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 
paragraaf 9.8 is een handleiding gegeven voor het archeologisch besluit-
vormingsproces binnen de gemeentelijke RO. Hieronder komen de 
belangrijkste momenten in de besluitvorming aan bod.

9.5.1 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 

Tabel 9.3
Categorieën en bijhorende ontheffingsonder-
grenzen gemeente Stein
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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 paragraaf 9.8 is hiervoor een 
beslisschema gegeven.

9.5.2 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 archeologische monumentenzorg of de AMZ-cyclus (bijlage 5). De AMZ-
cyclus is ingedeeld in een aantal vaste processtappen. In bijlage 5 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 � 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.

9.5.3 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 Stein 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. 

9.5.4 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.
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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). 
De gemeente geeft een vergunning of ontheffing onder voorwaarden 
van planaanpassing.  In het algemeen geldt dat archeologische resten bij 
voorkeur in de grond (in situ) moeten worden behouden Opgraven is dus 
eigenlijk een tweede keuze. Maar ook vanuit overwegingen van kostenef-
ficiëntie verdient het vermijden van (kostbare) opgravingen de voorkeur. 
Vanuit deze doelstelling is het van belang dat bij het ontwerp en de 
voorbereiding van nieuwbouwplannen in gebieden waar archeologische 
waarden aanwezig zijn, in een zo vroeg mogelijk stadium onderzocht 
wordt in hoeverre archeologische resten via civieltechnische maatregelen 
in situ kunnen worden veiliggesteld. Hoewel dit soort maatregelen soms 
enige creativiteit en flexibiliteit aan de ontwerpkant vereisen en soms ook 
additionele kosten in de uitvoering met zich meebrengen, wegen deze 
investeringen over het algemeen in ruime mate op tegen de kosten van een 
uitgebreide opgraving.
Bij inpassingsmaatregelen en ‘archeologievriendelijk’ bouwen kan concreet 
gedacht te worden aan het vermijden van de aanleg van (parkeer) kelders, 
het toepassen van zogenaamde zettingsvrije constructies, het bouwen 
op bestaande funderingen of het toepassen van draagconstructies boven 
archeologisch waardevolle lagen.

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 4). 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 RCE 
besluit dat deze voor wettelijke bescherming in aanmerking komt. In dat 
geval wordt de vergunning/ontheffing geweigerd. 
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9.5.5 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 Stein zelf, als bevoegd 
gezag, of door de initiatienemer (althans in beide gevallen door een daartoe 
bevoegde archeoloog). 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 paragraaf 9.8 worden voor de verschillende archeologische gebieden 
voorstellen gedaan voor een efficiënte opzet van het vooronderzoek 
(Stappenplan 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 belangrijk aspect van het gemeentelijk archeolo-
giebeleid, namelijk om het publiek meer bij dit beleid te betrekken. In 
hoofdstuk �0 worden hiervoor enkele voorstellen gedaan. Deze voorstellen 
zouden als eis in PvE’s kunnen worden opgenomen. 

9.6 De gemeentelijke organisatie

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

• beoordeling onderzoeksverplichting;
• beoordeling rapportage en vaststellen vervolgactie of ontheffing;
• selectiebesluit;
• toetsen PvE.

Bij de uitvoering van deze taken is in de meeste gevallen inhoudelijke 
archeologische kennis nodig op het niveau van een senior KNA-
archeoloog.�� Tot en met 2007 werd de deskundigheid geboden door de 
provincie Limburg. Thans dient de gemeente daar zelf in te voorzien. 
De gemeente beschikt zelf niet over deze archeologische deskundigheid 
maar huurt deze deskundigheid in. Er zijn daarnaast nog een andere 
mogelijkheid om dit als gemeente op te lossen:

• regioarcheoloog aanstellen;
• gemeentelijke archeologische begeleidingsgroep instellen.

Thans is het aanstellen van een gemeentelijke archeologische begelei-
dingsgroep waarbij kennis ingehuurd wordt 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 
Stein is hiervan echter geen sprake. Op de langere termijn kan het wel 

94   Een senior KNA-archeoloog is volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie een 
universitair afgestudeerd archeoloog met meerjarige ervaring en bijgehouden kennis en 
vaardigheden. Een beroepsregister is in ontwikkeling.
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(financieel) aantrekkelijk zijn om met omringende gemeenten, een 
regioarcheoloog in dienst te nemen. In hoofdstuk �0 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 stap nr. � met behulp van het Schema 

beoordeling onderzoeksverplichting uit bijlage 4 grotendeels zelfstandig 
uitvoeren. Voor de uitvoering van de stappen 2 tot en met 4 is advies van 
een senior KNA-archeoloog noodzakelijk.

9.6.1 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, en dus de gemeentelijke archeologische 
begeleidingsgroep, zich beperkt tot de rol van bevoegd gezag (hierin 
bijgestaan door de archeologisch adviseur van de gemeente). 

9.7 Financiën 

9.7.1 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 komen 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.

9.7.2 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 �988). Daarbij is het verstandig 
om rekening te houden met de voorwaarden voor de compensatieregeling 
door het Rijk.
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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 de minister vast te stellen bedrag. Een 
aanvraag voor een specifieke uitkering van een gemeente of provincie wordt 
ingediend bij de RCE. 

9.7.3 Toevalsvondsten

(Delen van) Plangebieden die niet onderzoeksplichtig zijn(bijvoorbeeld 
een plangebied met een lage archeologische verwachting) of waar de 
initiatiefnemer heeft voldaan aan de onderzoeksverplichting, zal de 
gemeente middels een selectiebesluit ontheffen voor archeologisch 
(voor)onderzoek. 
Het verkrijgen van een ontheffing voor onderzoek betekent niet dat in de 
ontheven gebieden geen archeologische waarden meer aanwezig kunnen 
zijn. Conform art.47 uit de Monumentenwet �988 geldt te allen tijde dat de 
ontdekker van een (oudheidkundige) vondst waarvan hij/zij vermoedt dat 
deze vondst van algemeen, wetenschappelijk of cultuurhistorisch belang is, 
verplicht is hiervan binnen drie dagen aangifte te doen bij de burgemeester 
van de gemeente waar de vondst is gedaan. 
In uitzonderlijke gevallen kunnen dus 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. In bijzondere gevallen 
maakt het bevoegd gezag (KNA-senior archeoloog) (zie paragraaf 9.6) dan 
ook de afweging of voor bepaalde terreinen, ondanks dat deze in eerste 
instantie toch gevrijwaard waren van (verder) onderzoek, toch archeologisch 
(voor)onderzoek dient plaats te vinden.

9.7.4 Bestuurslasten

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.
Volgens het raadvoorstel inzake vaststelling hoofdlijnen archeologiebe-
leid (vastgesteld �4 september 2006) worden voor het nakomen van de 
algemene taakstelling op archeologisch gebied middelen geraamd voor de 
apparaatskosten (de zogenaamde bestuurslasten). Deze lasten zullen zoveel 
mogelijk gedekt worden uit de jaarlijkse structurele inkomstenpost voor 
archeologie uit het gemeentefonds. 
In de algemene uitkering uit het gemeentefonds is vanaf 2007 structureel    
€ 9.700 geraamd. Een en ander is verwerkt in de bestuursrapportage �-2006. 
In de stelposten voor apparaatskosten wordt jaarlijks € 9.000 geraamd voor 
onderhoud beleidskaart  (€ �.800) en externe advieskosten (beoordelen en 
goedkeuren van vier PvE’s, offertes, rapportages adviesbureaus, begeleiding 
onderzoek van derden, �6 producten x  6 uur x uurtarief € 75 =  € 7.200).
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9.8 Stappenplan archeologisch onderzoek

In het Stappenplan wordt verwezen naar de aanpak van het archeologisch 
vooronderzoek. Hieronder worden deze aanpakken verder uitgewerkt:

Belangrijke Opmerkingen Tijdens het vooronderzoek zullen proefsleuven en booronderzoek de meest gehanteerde methoden zijn. 
Opgemerkt dient te worden dat een oppervlaktekartering een goedkope en bijzonder waardevolle aan-
vulling kan zijn op een boor- of proefsleuvenonderzoek. Als in het veld blijkt dat sprake is van een goede 
vondstzichtbaarheid, dan is het raadzaam om boor- of proefsleuvenonderzoek te combineren met een 
oppervlaktekartering. Het verdient de aanbeveling om géén karterend of waarderend booronderzoek 
op de löss terrassen te hanteren als onderzoeksmethode gezien de zeer lage trefkans. In het Maasdal zal terrassen te hanteren als onderzoeksmethode gezien de zeer lage trefkans. In het Maasdal zal te hanteren als onderzoeksmethode gezien de zeer lage trefkans. In het Maasdal zal 
deze echter groter zijn waarbij booronderzoek meer baat heeft. Booronderzoek zal het meest tot zijn recht 
komen voor het in kaart brengen van (natuurlijke) verstoringen en het karteren van verschillende bodem-
lagen. N.B. Een (verkennend) booronderzoek kan bij het ontbreken van archeologische indicatoren 
nooit alleen leiden tot een ontheffing van verder archeologisch onderzoek.

Aanpak 1

BO (Quickscan) en IVO- proefsleuven (IVO-P) Onderzoek uitgevoerd in gebieden die binnen het Provinciaal Aandachtsgebied “Graetheide” zijn gelegen, 
dienen te voldoen aan de eisen zoals opgesteld in het Wetenschappelijk kader provinciaal archeologisch 
aandachtsgebied Graetheide (van Wijk, 2009).

Aanpak 2

BO (Quickscan) en IVO- proefsleuven (IVO-P) In gebieden met een hoge archeologische verwachting (categorie �, rood op de kaart) is de trefkans op deebieden met een hoge archeologische verwachting (categorie �, rood op de kaart) is de trefkans op de (categorie �, rood op de kaart) is de trefkans op de 
aanwezigheid van archeologische resten hoog of vastgesteld (i.g.v. AMK-terreinen of gebieden van arche-
ologische waarde). De daadwerkelijke aanwezigheid of precieze locatie van archeologische resten is echter 
nog niet vastgesteld. Daarom is hier een proefsleuvenonderzoek de geëigende aanpak. Vanwege de gede-
tailleerde informatie van onderhavige verwachtingskaart/rapportage, kan het bureauonderzoek beperkt 
blijven tot een quickscan eventueel aangevuld met een veldtoets.

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

Deze aanpak geldt voor terreinen met een middelhoge verwachting (categorie 2, oranje op de kaart). Het 
verstorende effect van de bebouwing respectievelijk de hellingprocessen is  in deze gebieden niet eendui-
dig. Belangrijk is daarom eerst inzicht te krijgen in de ligging van de kansrijke (intacte) en kansarme (geëro-
deerde) zones. Een goede methode hiervoor is een bureauonderzoek in combinatie met een verkennend 
booronderzoek of veldtoets. Bij bebouwde gebieden ligt daarbij de nadruk op een bureauonderzoek mid-
dels een quickscan van de verstoringsgraad. In gebieden met erosie door hellingprocessen dient de nadruk 
te liggen op het landschapsgericht, verkennend booronderzoek. In de kansrijke zones van voldoende 
omvang (> 2500 m²) die bedreigd worden door de planontwikkeling, is vervolgens een proefsleuvenonder- m²) die bedreigd worden door de planontwikkeling, is vervolgens een proefsleuvenonder-) die bedreigd worden door de planontwikkeling, is vervolgens een proefsleuvenonder-
zoek vereist.

Aanpak 4

BO en IVO-Verkennend (IVO-overig), eventueel AB Gebieden met een lage verwachting (categorie 3, geel op de kaart) hebben een lage dichtheid aan arche-
ologische resten. In wezen zijn er geen restricties voor deze categorie maar in bijzondere gevallen dient 
rekening gehouden te worden met onverwachte archeologische waarden. In principe dient daarom een 
quickscan plaats te vinden. Van belang is dat amateurarcheologen de mogelijkheid hebben om waarnemin-
gen te blijven doen.
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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 “eilandjes” (<100 
m2) kan hiervan in overleg met de archeologisch adviseur van de gemeente wor-
den afgeweken.

Medewerker gemeente

1 Is de voorgenomen bodemingreep mer- of SMB (StrategischeStrategische 
Milieubeoordelingen) -plichtig of betreft het een beschermd archeologisch) -plichtig  of betreft het een beschermd archeologisch 
monument?

Ja Overleg met en/of vergunningaanvraag bij RCE

Nee Ga naar 2

2 Ligt de voorgenomen bodemingreep dieper dan 0,4 m beneden maaiveld?

Ja Ga naar 3

Nee Ontheffing

3 Ligt de voorgenomen bodemingreep in aandachtsgebied Graetheide?

Nee Ga naar 4

Ja en oppervlakte van de bodemingreep > 250 m² Ga naar 9

Ja en oppervlakte van de bodemingreep < 250 m² Ontheffing

Ja, en het is een “grensgeval” Ga naar 8

4 Ligt de voorgenomen bodemingreep in een gebied van hoge archeologische 
verwachting?

Nee Ga naar 5

Ja en oppervlakte van de bodemingreep > 250 m² Ga naar 9

Ja en oppervlakte van de bodemingreep < 250 m² Ontheffing

Ja, en het is een “grensgeval” Ga naar 8

5 Ligt de voorgenomen bodemingreep in een gebied van middelhoge archeo-
logische verwachting?

Nee Ga naar 6

Ja en oppervlakte van de bodemingreep > 2500 m² Ga naar 9

Ja en oppervlakte van de bodemingreep < 2500 m² Ontheffing

Ja, en het is een “grensgeval” Ga naar 8

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

Nee Ga naar 7

Ja Ga naar 8

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

Ontheffing

8 Beoordeling van “grensgevallen” middels Quickscan senior KNA-archeoloog

Wel onderzoeksverplichting Ga naar ��

Geen onderzoeksverplichting Ontheffing
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Nr. Actor Actie

Onderzoeksaanpak

9 Vaststellen onderzoeksaanpak 

Aandachtsgebied Graetheide

Aanpak � (zie schema); PvE vereist

Provinciale archeologische 
begeleidingsgroep

Ga naar �0 (proefsleuven)

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

senior KNA-archeoloog Ga naar �0 (proefsleuven)

Gebied met een middelhoge archeologische trefkans
Aanpak 3 (zie schema); PvE vereist/PvA volstaat

Medewerker gemeente Ga naar �0 (proefsleuven)
Ga naar �3 (booronderzoek)

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

Medewerker gemeente Ga naar �5

Archeologisch onderzoek

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

Ga naar ��

11 Toetsing PvE senior KNA-archeoloog Ga naar �2

12 Vaststelling PvE College B&W Ga naar �3

13 Uitvoeren IVO en verwerken resultaten in rapport met selectieadvies ( in 
opdracht van initiatiefnemer)

Archeologisch bedrijf Ga naar �4

14 Toetsing rapportage senior KNA-archeoloog

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

Ga naar �0

Voldoende inzicht in archeologische waarden. Selectiebesluit kan worden 
genomen

Ga naar �5

15 Selectiebesluit College B&W

a. geen behoudenswaardige vindplaats Ontheffing / vergunning

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

Ontheffing / vergunning onder voorwaarden plan-
aanpassing

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 �6

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

Ontheffing / vergunning
niet verleend

16 Opstellen PvE DO of AB (in opdracht van initiatiefnemer) Archeologisch bedrijf 
(senior-archeoloog)

Ga naar �7

17 Toetsing PvE senior KNA-archeoloog Ga naar �8

18 Vaststelling PvE College B&W Ga naar �9

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

Archeologisch bedrijf Ga naar 20
NB. Eventueel verlenen vergunning/ ontheffing bij 
opdrachtverlening DO of AB

20 Toetsing rapportage senior KNA-archeoloog Ga naar 2�

21 Rapportage akkoord bevonden College B&W Ontheffing / vergunning
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10. 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 
komen een aantal aanvullende beleidsbouwstenen aan bod, die niet verplicht 
zijn maar desgewenst (los van elkaar) aan het archeologiebeleid kunnen 
worden toegevoegd. Enkele van deze bouwstenen zijn aangedragen door 
de gemeente zelf. Andere hangen nauw samen met de voorstellen die in 
hoofdstuk 9 zijn gedaan. 

10.1 Selectiebeleid, onderzoeksagenda

De Wamz biedt de mogelijkheid dat gemeenten een eigen selectiebeleid 
ontwikkelen. De Beleidskaart Stein is in feite 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 waardoor sommige ruimtelijke ontwikkelingen vrij 
zijn van de onderzoeksverplichting. 
Een gemeente kan daar bovenop eigen inhoudelijke prioriteiten stellen 
als het bijvoorbeeld 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 behou-
denswaardig zijn. De gemeente kan op grond van een eigen “onderzoeks-
agenda” 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. 

In de hoofdlijnen “Archeologiebeleid voor de gemeente Stein” is een sterkte/
zwakte-analyse van het bodemarchief gemaakt: 
“…De Bandkeramiek kan de archeologische identiteit (53 vindplaatsen) van Stein 

worden genoemd vanwege de concentratie van bewoning. De gemeente Stein omvat 

de gehele westelijke helft van het Bandkeramisch nederzettingengebied Graetheide. 

Vaststaat dat het totaalbeeld van de Bandkeramiek nog niet bekend is. Ook de 

IJzertijd en de Romeinse tijd (beiden met 32 vindplaatsen) zijn goed vertegenwoor-

digd, maar minder interessant vanwege het voorkomen van vergelijkbare vondsten 

elders. Van de Bronstijd en de Vroege Middeleeuwen zijn slechts spaarzaam 

vindplaatsen gevonden…”

Op basis van deze conclusies is het zwaartepunt van het archeologisch beleid 
van de gemeente Stein bepaald:
 

• Terreinen Bandkeramiek: 
De Bandkeramische Cultuur vormt de archeologische identiteit van de 
gemeente Stein. Binnen de gemeentegrenzen liggen achttien terreinen met 
overblijfselen van deze cultuur, met een totale oppervlakte van ca. 70 ha. Het 
beleid is erop gericht de exacte begrenzing van de diverse nederzettingen 
nader te bepalen en om vragen met betrekking tot het gebruik van de ruimte 
in en tussen de nederzettingen te beantwoorden. Dit kan gebeuren door 
onderzoek dat in het kader van projecten moet worden uitgevoerd. Daarbij 
wordt aangesloten bij de reeds bekende gegevens van deze terreinen door 
van hieruit de terreinspecifieke vraagstelling te definiëren.  
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• Overige terreinen: 
In de gemeente is een beperkt aantal terreinen gelegen van bijzondere 
archeologische betekenis maar waarvan relatief weinig bekend is. Het 
betreffen overblijfselen uit verschillende tijdperken, waaronder de Romeinse 
tijd en de vroege middeleeuwen. Om te komen tot identificatie en nadere 
waardebepaling dienen mogelijkheden voor inventariserend  onderzoek te 
worden gevonden. Hierdoor kan specifiek beleid voor deze terreinen worden 
gemaakt zodat hun archeologische informatie niet verloren gaat. 

Voor de onderbouwing van een gemeentelijke onderzoeksagenda is een 
studie nodig naar de specifieke kenmerken van de Steinse 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 onderzoeksa-
genda)? Deze studie dient gedegen te zijn. De Wamz vraagt namelijk ook 
aan gemeenten om archeologie volwaardig deel uit te laten maken van het 
bestemmingsplan. De provincie ziet hierop toe, en kan eventueel attentiege-
bieden aanwijzen (zie paragraaf 8.4.3). 

Wij adviseren om op dit moment nog geen eigen onderzoeksagenda op te 
stellen. Wij adviseren om 2 jaar na vaststelling van het gemeentelijke arche-
ologiebeleid, de werking ervan te evalueren en te bezien of een onderzoeks-
agenda een toegevoegde waarde is. Een dergelijke evaluatie kan het best 
samen met omringende gemeenten plaatsvinden. Selectiebeleid kan het  
best op regionaal niveau 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.

10.2 Archeologie verordening

In paragraaf 9.3 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 uitvoeringsin-
strumenten (PvE’s) 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 onderzoeksagenda die als beslissingskader kan dienen voor de 

gemeentelijke selectiebesluiten (zie hierboven §�0.�);
• de instelling van een archeologiefonds en de criteria waarvoor projecten 

hier een subsidie kunnen krijgen.

10.3 Publieksvertaling en -participatie

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

onderzoek of bijzondere vondsten door opgravende bedrijven (eis in 
PvE’s);

• beschikbaar stellen van ruimte en budget voor exposities over 
archeologische onderwerpen in het plaatselijk museum (Archeologie 
Museum Stein of streekmuseum Schippersbeurs in Elsloo);

• publieksgerichte publicaties: Voor de communicatie naar het brede 
publiek zal zowel gezocht worden naar structurele als incidentele 
vormen van publicatie. Onderzoekers verplichten tot leveren van bijdrage 
(eis PvE);

• participatie door vrijwilligers bij veldwerk. 

10.4 Regionale samenwerking, regioarcheoloog

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 onderzoeksagenda kan desgewenst onderdeel 
vormen van de regionale samenwerking (zie boven §�0.�). 

• 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 
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 arche-
ologiebeleid (educatie, recreatie) lenen zich goed om in samenwerking 
met omringende gemeenten Beek, Meerssen en Sittard-Geleen te 
worden uitgewerkt, hetgeen kostenbesparend kan werken. 

10.5 Archeologie, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit

Archeologie biedt de mogelijkheid als inspiratiebron te dienen bij 
ruimtelijke ontwikkelingen en zo bij te dragen aan een verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit van het gemeentelijke grondgebied. Het gaat dan over 
archeologie in de breedste zin van het woord, namelijk als het onzichtbare 
en als het zichtbare verleden. In feite kan beter gesproken worden van cul-
tuurhistorische waarden. 
In �999 verscheen de Nota Belvedère, waarin de relatie tussen 
cultuurhistorie en de ruimtelijke inrichting van Nederland wordt 
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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 door ontwikkeling” 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 Zo 
heeft de provincie Limburg het verwerkt in haar beleid voor de provinciale 
aandachtsgebieden. 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.

Ook de gemeente Stein heeft in de “Hoofdlijnen voor archeologiebeleid van 
de gemeente Stein” aangegeven dat het “herkenbaar maken of markeren 
van de archeologie” tot speerpunt verheven wordt.
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Bijlage 4  Begrippenlijst archeologie

Amateurarcheologen: Amateurarcheologen hebben geen juridische status 
in het systeem van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).  Zij mogen 
daarom geen – althans niet zelfstandig - onderzoek verrichten waarvoor een 
opgravingsvergunning nodig is (boren, opgraven, begeleiden). Toch worden 
de activiteiten van amateurs door de ‘officiële’ archeologie van groot belang 
geacht en zoveel mogelijk gestimuleerd. In uitzonderingsgevallen kan de 
RCE aan ‘ervaren amateurs’ toestemming geven om onder de opgravings-
vergunning van de RCE zelfstandig kleine opgravingen te verrichten. Dit 
kan gebeuren bij noodgevallen en op vrij gegeven terreinen (na een negatief 
selectiebesluit). Hiervoor is toestemming van de eigenaar en/of gebruiker 
van de grond vereist. 
Ook is het toegestaan dat amateurs zonder op te graven waarnemingen 
doen bij niet-archeologisch graafwerk op voorwaarde dat zij eventuele 
vondsten melden bij de RCE. Dit mag echter uitsluitend wanneer op dit 
project geen onderzoeksverplichting op rust. Amateurs mogen nooit worden 
ingezet als goedkoop alternatief voor een professionele firma.
Van belang wordt ook geacht dat amateurs buiten projecten waarvoor een 
onderzoeksverplichting geldt, oppervlaktekarteringen uitvoeren, in het 
bijzonder op akkers in hun omgeving. Hiervoor is toestemming van de 
eigenaar en/of gebruiker van de grond vereist. Vondsten dienen te worden 
gemeld bij de RCE, hetgeen on-line mogelijk is. 
Deelname van amateurs aan professioneel onderzoek is alleen additioneel 
mogelijk zodat geen concurrentievervalsing optreedt. Wegens veiligheids- en 
verzekeringsaspecten kan dit alleen met toestemming van de onderzoekslei-
ding.

Archeologische begeleiding: 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 
volgens de KNA alleen worden uitgevoerd:
- wanneer als gevolg van fysieke belemmeringen het niet mogelijk is om 

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

geconcludeerd dat preventief en/of intensief opgraven niet (meer) nodig 
is, maar men toch graag het zekere voor het onzekere wil nemen of met 
extensief, maar adequaat onderzoek tijdens het bouwproject adequate 
informatie kan verzamelen;

- wanneer sprake is van bijzondere onderzoeksvragen bij uitvoeringstrajec-
ten.

In een standaardsituatie moet voor een inventariserend veldonderzoek of 
voor een opgraving worden gekozen.
In de archeologische praktijk onderscheidt men drie vormen van 
archeologische begeleiding. 
�.  Reactief. Directievoerders, opzichters, grondwerkers, kraanmachinis-

ten e.d. worden van te voren geïnstrueerd om alert te zijn op bepaalde 
verschijnselen. Indien die worden aangetroffen, wordt een archeoloog 
gewaarschuwd die de vondst of het spoor per omgaande documenteert. 
Bouwwerkzaamheden e.d. worden niet of beperkt vertraagd.
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2.  Actief. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is (semi-)permanent 
een archeoloog aanwezig om vondsten of sporen te documenteren. 
Bouwwerkzaamheden e.d. worden niet of beperkt vertraagd.

3.  Pro-actief. Graafwerk (bijvoorbeeld het aanleggen van een bouwput) 
wordt uitgevoerd onder archeologisch toezicht totdat een bepaald niveau 
of een bepaalde locatie bereikt is. Dan worden de bouw-, sloop- of graaf-
werkzaamheden gedurende een van te voren afgesproken periode op 
die locatie opgeschort, zodat een archeologisch onderzoek uitgevoerd 
kan worden. Na voltooiing daarvan wordt het terrein archeologisch 
vrijgegeven en kan het project worden voortgezet. Het archeologisch 
onderzoek kan eerst als proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd en 
zonodig vlakdekkend (als opgraving) worden voortgezet.

Archeologische beleids- of beleidsadvieskaart: Kaart, afgeleid van een 
monumentenkaart, verwachtings- of trefkanskaart en vindplaatsen-
kaart, die de ruimtelijke grondslag geeft voor een AMZ-beleid. De 
archeologische beleids- of beleidsadvieskaart geeft aan welke gebieden in 
een bestemmingsplan de (dubbel)bestemming archeologie (zouden) moeten 
krijgen. Deze gebieden zijn onderscheiden in zones of terreinen, waar een 
op onderdelen verschillend beleid kan worden gehanteerd.

AMK: Archeologische Monumentenkaart. Deze geeft een overzicht van 
archeologische monumenten in een bepaalde regio. In �995 is voor de 
Provincie Limburg een AMK gemaakt, die regelmatig wordt aangevuld 
met de resultaten van nieuw onderzoek, waarbij nieuwe terreinen worden 
toegevoegd of bestaande terreinen worden hergewaardeerd. 
Het juridisch begrip ‘archeologisch monument’ (zie onder) is op de AMK in 
vier categorieën gesplitst: 
�.  terreinen van zeer hoge archeologische waarde, wettelijk beschermd 

krachtens de Monumentenwet;
2.  terreinen van zeer hoge archeologische waarde, niet wettelijk beschermd;
3. terreinen van hoge archeologische waarde, niet wettelijk beschermd;
4.  terreinen van archeologische waarde, niet wettelijk beschermd.

AMZ: Archeologische Monumentenzorg. Een stelsel van voorschriften, 
maatregelen en procedures gericht op het behoud van archeologische 
kennisbronnen, hetzij in de bodem (behoud in situ), hetzij door een 
opgraving (behoud ex situ).

Archeologisch monument: Volgens art. �, lid b2 MW �988 is een 
archeologisch monument een terrein, welke van algemeen belang is 
wegens de aanwezigheid van vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken, 
die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis 
voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.  Om het belang 
van monumenten te nuanceren is op de AMK het onderscheid gemaakt 
tussen terreinen van zeer hoge waarde, hoge waarde en waarde. Binnen 
de categorie terreinen van zeer hoge waarde zijn sommige terreinen 
aangewezen als beschermd monument.  
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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. Waarnemingen moeten worden gemeld aan de RCE.

Archis: Archeologisch Informatiesysteem, de door de RCE beheerde 
geautomatiseerde databank voor Nederland, waarin allerlei gegevens over 
archeologische vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, 
daterend van de prehistorie tot en met de nieuwe tijd.

Behoudenswaardig: In de KNA gehanteerde term om aan te geven dat 
een terrein zo waardevol is dat behoud in situ, of anders een opgraving, 
noodzakelijk is om de daarin aanwezige archeologische gegevens te 
behouden. Indien de uitspraak ‘behoudenswaardig / niet behoudenswaar-
dig’ op voldoende waarderend onderzoek berust, is deze kwalificatie het 
sleutelbegrip bij het selectiebesluit.

Beschermd monument: Volgens art. �, lid d MW �988 is een beschermd 
monument: een onroerend monument welke in ingeschreven in de volgens 
de Monumentenwet ingestelde registers. In de Monumentenwet gelden 
voor archeologische monumenten (terreinen) en gebouwen dezelfde 
beschermende voorwaarden.

Borend onderzoek: Methode bij inventariserend veldonderzoek, gebaseerd 
op het verrichten van grondboringen, waarbij vooral wordt gelet op het 
voorkomen van archeologische indicatoren zoals aardewerkfragmenten, 
houtskool en fosfaatconcentraties.

Bureauonderzoek: Het verwerven van informatie, aan de hand van 
bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, 
binnen een omschreven gebied, resulterend in een gespecificeerde 
verwachting.

CAA: Centraal Archeologisch Archief, bevindt zich bij de RCE. Papieren 
archief waarin gegevens over archeologische waarnemingen en onderzoeken 
zijn verzameld.

CMA: Centraal Monumenten-Archief, bevindt zich bij de RCE. Papieren 
archief waarin gegevens over archeologisch waardevolle terreinen zijn 
verzameld.

Complextype: Interpretatie van een specifieke vondst en/of grondspoor of 
een groep daarvan, geeft aan in welke systeemcontext (complex) een vondst 
of grondspoor heeft gefunctioneerd.

Definitief onderzoek (DO): Niet KNA-conforme term, zie Opgraving
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IKAW: Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden is een door de 
RCE geproduceerde kaart op landelijk niveau met de verwachte relatieve 
of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische verschijnselen in de 
bodem. Onderscheiden worden de trefkanszones: hoge trefkans, matige 
trefkans, lage trefkans, zeer lage trefkans. 

Inventariserend onderzoek: 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).

Gemeentelijk archeologisch adviseur: Archeologisch deskundige, extern in 
te huren, met de status van senior-archeoloog (volgens KNA). Inhoudelijke 
expertise kan worden verkregen door het in dienst nemen van een gemeen-
tearcheoloog of - samen met omliggende gemeenten - een regioarcheoloog.

Gemeentelijk medewerker archeologie: Medewerker die de vergunning- 
en ontheffingsaanvraag beoordeelt op onderzoeksverplichting en het 
archeologisch onderzoekstraject begeleidt.

Gedeselecteerd gebied: gebied waar in het verleden al (afdoende) 
archeologisch (voor)onderzoek heeft plaatsgevonden en/of waarvan besloten 
is dat er geen (verder) onderzoek nodig is.

Geofysisch onderzoek: Onderzoek gebaseerd op geofysische 
meettechnieken. Hiermee kunnen structuren in de bodem opgespoord en 
gevisualiseerd worden.

Grensgeval: In sommige gevallen waarin plangebieden (net) boven de ont-
heffingsgrens 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 senior-archeoloog beoordeeld 
te worden, waarbij vooral de specifieke archeologische verwachting van 
belang is. Als maat kan een marge van �0% van het totaal te verstoren 
plangebied genomen worden.

Karterend onderzoek: 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 
�3*�5 m met een Edelmanboor met een diameter van �2 cm. Voor specifieke 
onderzoeksvragen zijn andere boordichtheden en -strategieën noodzakelijk. 
In de KNA 3.� 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 
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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).

KNA: De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (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. 
In de KNA is omschreven welke handelingen tenminste moeten worden 
uitgevoerd en welke producten tenminste moeten worden geleverd om van 
basiskwaliteit te kunnen spreken. Bedrijven met een opgravingsvergunning 
van de Minister van OCW zijn verplicht volgens de KNA te werken (AMvB 
Besluit toelating archeologische opgravingsmarkt). 

Meldingsplicht: Sinds het aannemen van de eerste Monumentenwet in 
�96� bestaat er in Nederland een meldingsplicht (Monumentenwet �988 
art. 53): “Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak 
vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een 
monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister.”

Monument: Zaak, ouder dan 50 jaar, welke van algemeen belang is 
wegens zijn schoonheid, wetenschappelijke betekenis of cultuurhistorische 
waarde. Onroerende monumenten (gebouwen, terreinen) kunnen wettelijk 
beschermd worden.

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. Indien er sprake is van een onderzoeksplicht geldt deze in 
eerste instantie voor het vooronderzoek (inventariserend veldonderzoek). 
Dat leidt tot een rapport waaruit de waarde blijkt van het terrein waarvoor 
de vergunning wordt aangevraagd. Indien dit terrein van archeologisch 
belang is, kan een verdere verplichting worden opgelegd, namelijk het laten 
uitvoeren van een opgraving of begeleiding of het treffen van maatregelen 
om de archeologische waarde in de bodem te behouden.

Oppervlaktekartering: Karteringsmethode waarbij aan de hand van vondsten 
aan het oppervlak vindplaatsen worden gelokaliseerd. Hiertoe worden 
met name akkerbouwpercelen (in verband met de vondstzichtbaarheid) in 
raaien met een regelmatige tussenafstand belopen, waarbij het oppervlak op 
vondsten wordt geïnspecteerd.

Opgraving: Een opgraving of Definitief Onderzoek (DO) is een preventieve 
vorm van onderzoek. Dat wil zeggen dat het veldwerk van het onderzoek 
aangevangen en afgesloten wordt voor aanvang van de ingreep waarvoor het 
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onderzoek nodig is. Een opgraving 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.

Opgravingsbevoegdheid: Archeologisch bodemonderzoek (boren, 
proefsleuven, opgraven, begeleiding) mag alleen uitgevoerd worden door 
partijen die beschikken over een opgravingsbevoegdheid verstrekt door de 
Minister van OCW.

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.

Preventief onderzoek. Al het onderzoek (inventariserend onderzoek en 
opgravingen) dat voorafgaande aan de ingreep wordt uitgevoerd.

Proefsleuven/proefputten: Methode bij Inventariserend veldonderzoek. Voor 
de juiste toepassing bij verkennend of karterend proefsleuvenonderzoek 
bestaat er sinds kort de leidraad proefsleuvenonderzoek. Voor waarderend 
proefsleuvenonderzoek op de loss is het van belang om, indien mogelijk, 
een minimale sleufbreedte van 4m aan te houden. Sleuven dienen bij 
voorkeur dwars op de bestaande hoogtelijnen te worden aangelegd.

Programma van Eisen (PvE): Het PvE is een door een bevoegde overheid 
opgesteld of bekrachtigd document dat de probleem- en doelstelling van 
de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats geeft en de daaruit af te 
leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk.

Provinciaal depot van bodemvondsten: Een voorziening, beheerd door 
de provincie die geschikt is voor de  geconditioneerde bewaring van 
archeologische vondsten, monsters en documentatie. Een depot is idealiter 
in vier zones verdeeld: een bufferopslag voor nieuwe aanleveringen, 
een algemene bewaarruimte met minimale conditionering, een ruimte 
met relatief vochtige bewaarcondities en een ruimte met relatief droge 
bewaarcondities. Het provinciale depot van Limburg is gevestigd in 
Maastricht.

Quick scan: Snelle toets door een seniorarcheoloog om te adviseren of een 
vrijstelling verleend kan worden van de verplichting om de waarde van een 
terrein middels inventariserend onderzoek te laten bepalen.

RCE: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, uitvoerende 
dienst van de Minister van OCW. In de RCE is de voormalige ROB 
(Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) samen gegaan met 
de voormalige RDMZ (Rijksdienst voor de Monumentenzorg). De ROB 
was sinds zijn oprichting in �947 de centrale instantie in Nederland op het 
gebied van archeologisch onderzoek en documentatie, waarbij in �96� bij de 
invoering van de eerste Monumentenwet, ook de taak kwam om terreinen 
aan te wijzen als beschermd archeologisch monument. Daardoor werd de 
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ROB naast kenniscentrum en onderzoeksinstelling ook de administratieve 
beheerder van het bodemarchief. Sinds �967 opereerde vanuit de ROB in 
elke provincie (behalve drie noordelijke provincies) een rijksambtenaar als 
provinciaal archeoloog, die zorg droeg voor onderzoek, monumentenzorg 
en documentatie op provinciaal niveau. Landelijk voerde de ROB grote 
onderzoeksprojecten uit en  verzorgde de ROB publicaties. Sinds �96� 
moesten onderzoeken en vondsten bij de ROB worden gemeld. Deze 
werden geregistreerd in het CAA (Centraal Archeologisch Archief), waarin 
ook de ROB-onderzoeksdocumentatie ondergebracht was. In �992 werd 
het informatiesysteem Archis de digitale ‘schil’ van het CAA en het CMA 
(Centraal Monumenten Archief). Archis is voor geautoriseerde personen 
on-line raadpleegbaar en is nog steeds het verplichte loket om onderzoeken 
en vondsten te melden. Sinds de privatisering en decentralisatie van de 
AMZ zijn kerntaken van de archeologische tak van de RCE: onderzoeks- 
en vondstregistratie in Archis, uitvoering Monumentenwet (aanwijzingen 
en vergunningen), verlening opgravingsvergunningen aan bedrijven en 
gemeenten, fungeren als kenniscentrum.

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: Een selectiebesluit is het besluit van Burgemeester en 
Wethouders op grond van art. 39/4� MW �988, waarin bepaald wordt of 
de waarde van een terrein voldoende is vastgesteld, en of maatregelen ter 
bescherming van het archeologisch erfgoed nodig zijn. Deze maatregelen 
kunnen zijn: een opgraving, archeologische begeleiding, technische 
behoudsmaatregelen. Een selectiebesluit kan in elke fase van het AMZ-
proces genomen worden (na bureauonderzoek, verkennend onderzoek, 
karterend onderzoek en waarderend onderzoek). Het dient in ieder geval 
genomen te worden na waarderend onderzoek.  In het selectiebesluit wordt 
niet alleen rekening gehouden met de waarde van het terrein, maar ook 
met het risico dat de ingreep vormt en met eventuele andere belangen. Bij 
het selectiebesluit wordt afgewogen of onderzoek of behoud in situ in een 
kennisbehoefte kan voorzien.

Senior-archeoloog: Archeoloog die voldoet aan de eisen volgens de KNA 
3.�: Afgeronde universitaire opleiding archeologie (master), Kennis van 
de relevante onderdelen uit de BRL en de KNA protocollen,  Indien de 
universitaire opleiding niet is afgerond in de archeologie van Noord
West Europa dient de minimale aantoonbare ervaringseis uitsluitend 
betrekking te hebben op werk in de Nederlandse archeologie, 6 jaar 
werkervaring met gravend onderzoek in Noordwest Europa, waarvan 3 jaar 
als archeoloog in een leidinggevende functie. 6 relevante publicaties en Lid 
van beroepsvereniging met ethische code

Site: een archeologisch gedefinieerde eenheid van tijd, ruimte, complextype, 
bijvoorbeeld een Romeins grafveld of een jachtkamp uit het mesolithicum. 
Binnen een vindplaats kunnen zich meerdere sites bevinden.
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Toevalsvondst: Tijdens bouw- en andere werkzaamheden kan het 
voorkomen dat men stuit op een monument. Wanneer er geen sprake 
is van een officiële opgraving, spreken we over een toevalsvondst. Het 
begrip monument wordt hier gebruikt volgens de definitie van art. �, 
onder b, sub � Monumentenwet �988. Dit betreft alle vóór tenminste 
vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische 
waarde.

Verkennend onderzoek: 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.

Verstoring: Aantasting van een gebied met archeologische waarden. Dit 
verschijnsel kan zich voordoen: door erosie, afgraving of egalisatie, door 
(diepe) bewerking van de bovengrond, door zetting als gevolg van ophoging, 
door verdroging en verzuring.

Verwachtingskaart: Ook trefkanskaart genoemd. Kaart waarop aangegeven 
staat waar archeologische vindplaatsen aangetroffen (zouden) kunnen 
worden. De verwachting of trefkans kan uiteenlopen van geen of zeer 
laag tot zeer hoog. Verwachtingskaarten worden vaak gecombineerd met 
monumentenkaarten en soms ook met kaarten waar vindplaatsen of 
waarnemingen opstaan.

Vindplaats: een locatie waar archeologische vondsten zijn gedaan.

Vooronderzoek: zie inventariserend onderzoek

Waarderend onderzoek: 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. 

Waardering: Het bepalen van de kwaliteit van: het bodemarchief, van 
vondstmateriaal of van een monster. Het vaststellen van de kwaliteit van het 
bodemarchief geschiedt op basis van:
-  belevingsaspecten (schoonheid en herinneringswaarde); 
-  fysieke criteria (gaafheid en conservering); deze geven de mate 

aan waarin archeologische overblijfselen nog intact en in hun 
oorspronkelijke positie aanwezig zijn;

-  inhoudelijke criteria (zeldzaamheid, informatiewaarde, context- of 
ensemblewaarde en  representativiteit).

De waardering van een vindplaats of een groep van vindplaatsen leidt tot 
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een uitspraak over de behoudenswaardigheid ervan en vormt de basis 
voor het  selectieadvies. Na het verwerken van het vondstmateriaal kan dit 
worden gewaardeerd om een selectie te kunnen maken van materiaal dat 
voor deponering in aanmerking komt (selectiemateriaal). Monsters worden 
gewaardeerd teneinde een indruk te krijgen van de diversiteit, kwantiteit en 
conservering van organische resten (scannen).

Waarneming: zie archeologische waarneming
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Tekstbijlage 5 De AMZ-cyclus

Indien een initiatiefnemer verplicht is tot het (laten) uitvoeren van een 
archeologisch onderzoek, 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. 
Na elke processtap beslist de gemeente of een vervolgactie nodig is of dat 
ontheffing kan worden verleend (geen archeologische waarden aanwezig of 
vanwege planaanpassing). PvE’s zijn vereist bij proefsleuven, opgravingen 
en begeleidingen.

Bureauonderzoek

Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van bekende 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 bureauonderzoek is idealiter ook een risicoanalyse, waarbij de bekende 
en verwachte archeologische waarden worden afgezet tegen de omvang 
en aard van de beoogde ingreep en indien mogelijk tegen de bestaande 
verstoring, voorzover die zonder veldonderzoek vastgesteld kan worden.
 Het raadplegen van de archeologische vindplaatsen-, monumenten- en 
trefkanskaart, alsmede de cultuurhistorische waardenkaart, 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 t.a. gemeentelijk archiefmedewerker, amateurarcheologen en 
beroepsarcheologen) te worden geraadpleegd. Dit kan voordelen opleveren 
doordat bijvoorbeeld een indicatie verkregen wordt van eventueel aanwezige 
verstoring waardoor verder onderzoek niet zinvol 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 

Figuur 1. 
Overzicht en samenhang rapportages arche-
ologisch onderzoek (bron: KNA www.sikb.nl).
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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.

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.

Verkennende fase

De verkennende fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de mogelijke 
aanwezigheid van vindplaatsen en in de mate waarin de bodemopbouw 
nog gaaf of verstoord is. Een eenvoudige terreininspectie, maar ook geo-
archeologisch booronderzoek behoren tot de middelen. Opzet  is kansarme 
zones uit te sluiten en kansrijke zones te selecteren voor de volgende 
fasen. 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 �00 tot 200 m). In Limburg 
is de provinciale richtlijn voor verkennend boren 6 boringen per ha. 
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 �3*�5 m met een 

95  KNA 3.1 protocol inventariserend onderzoek
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Edelmanboor met een diameter van �2 cm. Voor specifieke onderzoeks-
vragen zijn andere boordichtheden en -strategieën noodzakelijk. In de 
KNA 3.� 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).

Waarderende fase

De waarderende fase van het inventariserend veldonderzoek dient om 
meer duidelijkheid te verkrijgen over de waarde van de archeologische 
resten. Inzicht wordt verkregen in de aard, omvang en datering en de 
fysieke en inhoudelijke kwaliteit (gaafheid, conservering, zeldzaamheid, 
informatiewaarde e.a). Hierbij dient ook (indien van toepassing) de onder-
zoeksagenda van de gemeente, de Provinciale Selectienota en de Nationale 
Onderzoeksagenda (NOA) te worden betrokken. Uiteindelijk volgt op basis 
van de waardestelling een selectieadvies en selectiebesluit. 

Selectiebesluit

Een selectiebesluit is het besluit van Burgemeester en Wethouders op 
grond van art. 39/4� MW �988, waarin bepaald wordt of de waarde van een 
terrein voldoende is vastgesteld, en of maatregelen ter bescherming van 
het archeologisch erfgoed nodig zijn. Deze maatregelen kunnen zijn: een 
opgraving, archeologische begeleiding, technische behoudsmaatregelen. 
In beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen deze maatregelen ook 
betrekking hebben op de sloop van een gebouw. Een selectiebesluit kan 
in elke fase van het AMZ-proces genomen worden (na bureauonderzoek, 
verkennend onderzoek, karterend onderzoek en waarderend onderzoek). 
Het dient in ieder geval genomen te worden na waarderend onderzoek. 
In het selectiebesluit dient te worden vastgelegd dat de vergunning pas 
definitief is als een rapport van het onderzoek is overlegd en door B&W 
is goedgekeurd, of als na het veldwerk een evaluatierapport is overlegd 
en door B&W is goed gekeurd alsmede een schriftelijke opdracht van ver-
gunningvrager aan het opgravingsbedrijf om het eindrapport volgens het 
Programma van Eisen te vervaardigen.

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 
RCE 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 
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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.�� 

Opgraving (DO)

Het doel van een opgraving is het voorafgaand aan de bodem ingreep 
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 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 op 
te graven 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.

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 volgens de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 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; 

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

Ontheffen

De resultaten van het archeologisch onderzoek kunnen 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 behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn. 
96  Overgenomen uit: Schute 2007.
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Combinatie

In de praktijk is er vaak sprake van een meerledig selectiebesluit. Een 
vindplaats kan ten dele gaaf en ten dele verstoord zijn. Binnen de gave delen 
kunnen bepaalde complexen waardevoller zijn dan andere. Voor bepaalde 
delen van het terrein kunnen technische behoudsmaatregelen mogelijk zijn, 
voor andere niet. Sommige delen van het terrein kunnen om een preventief 
onderzoek (een opgraving) vragen. Op andere delen kan het archeologisch 
onderzoek uitstekend gecombineerd worden met de bouw-, graaf- of sloop-
werkzaamheden (archeologische begeleiding).

Deponering en registratie

Na het onderzoek worden de vondsten ondergebracht in het Provinciaal 
Depot van Bodemvondsten. Het rapport gaat naar diverse bibliotheken.
In het documentatiesysteem Archis wordt alles geregistreerd.
Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij een volgend plan om te 
beoordelen of en wat voor onderzoek nodig is. Zo is de cirkel van de AMZ-
cyclus gesloten.
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Bijlage 6  Wettelijke en beleidsmatige kaders

Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007 en de Monumentenwet 1988

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) is in september 
2007 in werking getreden en heeft geleid tot aanpassing van de 
Monumentenwet �988. Hierdoor krijgen gemeenten een eigen verant-
woordelijkheid voor het bodemarchief (‘archeologische zorgplicht’). De 
kern daarvan is dat archeologische waarden en verwachtingen van meet af 
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.
Belangrijkste nieuwe bepaling in de Monumentenwet is dat gemeenten 
bij het opstellen van bestemmingsplannen verplicht rekening moeten 
houden met de in de grond aanwezige of verwachte archeologische waarden 
(art.38a). In het bestemmingsplan kan de voorwaarde worden opgenomen 
dat aanvragers van een bouw-, aanleg-, of sloopvergunning, projectbesluit 
of ontheffing een rapport moeten overleggen waaruit de waarde blijkt van 
het terrein waarvoor de vergunning wordt gevraagd. Op grond daarvan 
kunnen Burgemeester en Wethouders aan de vergunning de voorwaarde 
verlenen dat een opgraving of begeleiding moet worden uitgevoerd of dat 
maatregelen moeten worden getroffen om de archeologische waarde in de 
bodem te behouden.
 Gecombineerd met de herziening van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro; 
zie onder) in 2008 is het wetgevingstraject voltooid 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 ruimtelijke Ordening (Wro)

Sinds � juli 2008 geldt de nieuwe wet 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 zijn:��

•  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) (1992)

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 

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

• de resultaten van archeologisch onderzoek ter kennis van het publiek 
moeten worden gebracht.

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.erfgoednederland.nl/aandachtsgebieden/archeologie/

dossiers/verdrag-van-malta

Nota Belvedère

Het Verdrag van Malta staat niet op zich. In �999 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 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 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.
Weblink: http://www.belvedere.nu/download/nota.pdf (Nota Belvedère)

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 
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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.
Weblink: http://www2.vrom.nl/notaruimte/sitemap.html#nota

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 RCE 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.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 
(Wkpb) is op � 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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Catalogusnummer 1 Catalogusnummer 2

Waarnemingsnummer 582 Waarnemingsnummer

Coördinaten 0 / 0 Coördinaten 0 / 0
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heerstraat Noord Toponiem Onbekend

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Romeins Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 3 Catalogusnummer 4

Waarnemingsnummer 1079 Waarnemingsnummer 1079

Coördinaten 181005 / 330560 Coördinaten 181005 / 330560
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem De Grote Bongerd Toponiem De Grote Bongerd

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 5 Catalogusnummer 6

Waarnemingsnummer 1079 Waarnemingsnummer 1079

Coördinaten 181005 / 330560 Coördinaten 181005 / 330560
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem De Grote Bongerd Toponiem De Grote Bongerd

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Grafveld, inhumaties

Catalogusnummer 7 Catalogusnummer 8

Waarnemingsnummer 1079 Waarnemingsnummer 1471

Coördinaten 181005 / 330560 Coördinaten 181800 / 331390
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem De Grote Bongerd Toponiem Stein

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Vroege Middeleeuwen Datering IJzertijd

Complextype Grafveld, inhumaties Complextype Onbekend

Catalogusnummer 9 Catalogusnummer 10

Waarnemingsnummer 1472 Waarnemingsnummer 1474

Coördinaten 182360 / 332220 Coördinaten 180950 / 330625
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Koestraat Toponiem Nieuwstraat 45a

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Graf: onbepaald

Bijlage 7 Catalogus
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Catalogusnummer 11 Catalogusnummer 12

Waarnemingsnummer 1474 Waarnemingsnummer 3357

Coördinaten 180950 / 330625 Coördinaten 183100 / 334900
Plaats Stein Plaats Berg

Toponiem Nieuwstraat 45a Toponiem Terrein 7

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Romeins Datering Onbekend

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 13 Catalogusnummer 14

Waarnemingsnummer 3420 Waarnemingsnummer 3420

Coördinaten 0 / 0 Coördinaten 0 / 0
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Julianakanaal Toponiem Julianakanaal

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering IJzertijd Datering Middeleeuwen

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 15 Catalogusnummer 16

Waarnemingsnummer 3420 Waarnemingsnummer 3420

Coördinaten 0 / 0 Coördinaten 0 / 0
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Julianakanaal Toponiem Julianakanaal

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 17 Catalogusnummer 18

Waarnemingsnummer 6529 Waarnemingsnummer 6529

Coördinaten 182300 / 329750 Coördinaten 182300 / 329750
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering IJzertijd Datering Late Middeleeuwen

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 19 Catalogusnummer 20

Waarnemingsnummer 6529 Waarnemingsnummer 6529

Coördinaten 182300 / 329750 Coördinaten 182300 / 329750
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 21 Catalogusnummer 22

Waarnemingsnummer 6530 Waarnemingsnummer 6532

Coördinaten 181800 / 329600 Coördinaten 182280 / 327840
Plaats Elsloo Plaats Catsop

Toponiem Elsenerveld Toponiem De Hokel

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Mesolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 23 Catalogusnummer 24

Waarnemingsnummer 6532 Waarnemingsnummer 6558

Coördinaten 182280 / 327840 Coördinaten 181040 / 330200
Plaats Catsop Plaats Stein

Toponiem De Hokel Toponiem Pasveersloot

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 25 Catalogusnummer 26

Waarnemingsnummer 6558 Waarnemingsnummer 6647

Coördinaten 181040 / 330200 Coördinaten 181760 / 331920
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Pasveersloot Toponiem Zwart Driesstraat 1

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Vroege Middeleeuwen Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 27 Catalogusnummer 28

Waarnemingsnummer 6755 Waarnemingsnummer 6755

Coördinaten 182400 / 329800 Coördinaten 182400 / 329800
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 29 Catalogusnummer 30

Waarnemingsnummer 6755 Waarnemingsnummer 6755

Coördinaten 182400 / 329800 Coördinaten 182400 / 329800
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 31 Catalogusnummer 32

Waarnemingsnummer 11381 Waarnemingsnummer 11381

Coördinaten 182900 / 336520 Coördinaten 182900 / 336520
Plaats Born Plaats Born

Toponiem Julianakanaal Toponiem Julianakanaal

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering IJzertijd Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 33 Catalogusnummer 34

Waarnemingsnummer 11383 Waarnemingsnummer 11383

Coördinaten 182460 / 329840 Coördinaten 182460 / 329840
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Koestraat Nieuwdorp Toponiem Koestraat Nieuwdorp

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering IJzertijd Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 35 Catalogusnummer 36

Waarnemingsnummer 15613 Waarnemingsnummer 15939

Coördinaten 182290 / 329350 Coördinaten 180950 / 327350
Plaats Elsloo Plaats Catsop

Toponiem Elsenerveld Toponiem Armsterveld

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Late Middeleeuwen

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 37 Catalogusnummer 38

Waarnemingsnummer 15939 Waarnemingsnummer 15939

Coördinaten 180950 / 327350 Coördinaten 180950 / 327350
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Armsterveld Toponiem Armsterveld

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Nieuwe tijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 39 Catalogusnummer 40

Waarnemingsnummer 15939 Waarnemingsnummer 15940

Coördinaten 180950 / 327350 Coördinaten 182030 / 329520
Plaats Catsop Plaats Elsloo

Toponiem Armsterveld Toponiem Elsenerveld

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 41 Catalogusnummer 42

Waarnemingsnummer 15941 Waarnemingsnummer 15942

Coördinaten 181720 / 329470 Coördinaten 182990 / 328910
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Elsenerveld Toponiem Sanderboutlaan 1

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 43 Catalogusnummer 44

Waarnemingsnummer 15943 Waarnemingsnummer 15943

Coördinaten 180960 / 327380 Coördinaten 180960 / 327380
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Armsterveld Toponiem Armsterveld

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Late Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 45 Catalogusnummer 46

Waarnemingsnummer 15943 Waarnemingsnummer 15943

Coördinaten 180960 / 327380 Coördinaten 180960 / 327380
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Armsterveld Toponiem Armsterveld

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Nieuwe tijd Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 47 Catalogusnummer 48

Waarnemingsnummer 15944 Waarnemingsnummer 15944

Coördinaten 180950 / 327330 Coördinaten 180950 / 327330
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Armsterveld Toponiem Armsterveld

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Late Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 49 Catalogusnummer 50

Waarnemingsnummer 15944 Waarnemingsnummer 15944

Coördinaten 180950 / 327330 Coördinaten 180950 / 327330
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Armsterveld Toponiem Armsterveld

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Nieuwe tijd Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 51 Catalogusnummer 52

Waarnemingsnummer 15948 Waarnemingsnummer 15948

Coördinaten 182950 / 333000 Coördinaten 182950 / 333000
Plaats Urmond Plaats Urmond

Toponiem Oude Postbaan Toponiem Oude Postbaan

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 53 Catalogusnummer 54

Waarnemingsnummer 15949 Waarnemingsnummer 16154

Coördinaten 181800 / 327030 Coördinaten 182880 / 329600
Plaats Catsop Plaats Stein

Toponiem Horst Toponiem Roodhuis

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 55 Catalogusnummer 56

Waarnemingsnummer 16155 Waarnemingsnummer 16155

Coördinaten 182950 / 333000 Coördinaten 182950 / 333000
Plaats Urmond Plaats Urmond

Toponiem Oude Postbaan Toponiem Oude Postbaan

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 57 Catalogusnummer 58

Waarnemingsnummer 16210 Waarnemingsnummer 16245

Coördinaten 182710 / 336180 Coördinaten 182260 / 327800
Plaats Nattenhoven Plaats Catsop

Toponiem Bron Kingbeek Toponiem Seekendaalweg

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 59 Catalogusnummer 60

Waarnemingsnummer 17546 Waarnemingsnummer 17551

Coördinaten 181400 / 327630 Coördinaten 182400 / 329800
Plaats Catsop Plaats Stein

Toponiem Op den Camp Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Neolithicum Datering Bronstijd

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 61 Catalogusnummer 62

Waarnemingsnummer 17551 Waarnemingsnummer 17551

Coördinaten 182400 / 329800 Coördinaten 182400 / 329800
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 63 Catalogusnummer 64

Waarnemingsnummer 17551 Waarnemingsnummer 17558

Coördinaten 182400 / 329800 Coördinaten 182700 / 334200
Plaats Stein Plaats Urmond

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Graetheide

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Romeins Datering Bronstijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 65 Catalogusnummer 66

Waarnemingsnummer 17558 Waarnemingsnummer 17558

Coördinaten 182700 / 334200 Coördinaten 182700 / 334200
Plaats Urmond Plaats Urmond

Toponiem Graetheide Toponiem Graetheide

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Paleolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 67 Catalogusnummer 68

Waarnemingsnummer 18765 Waarnemingsnummer 18771

Coördinaten 181200 / 327180 Coördinaten 181880 / 326970
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Hogenbos Toponiem Horst

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 69 Catalogusnummer 70

Waarnemingsnummer 19380 Waarnemingsnummer 19381

Coördinaten 182500 / 329900 Coördinaten 182650 / 329800
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Groene Wald Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Bronstijd

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 71 Catalogusnummer 72

Waarnemingsnummer 19381 Waarnemingsnummer 19381

Coördinaten 182650 / 329800 Coördinaten 182650 / 329800
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 73 Catalogusnummer 74

Waarnemingsnummer 19381 Waarnemingsnummer 21258

Coördinaten 182650 / 329800 Coördinaten 183000 / 328900
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 1

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 75 Catalogusnummer 76

Waarnemingsnummer 21306 Waarnemingsnummer 21306

Coördinaten 179550 / 331330 Coördinaten 179550 / 331330
Plaats Meers Plaats Meers

Toponiem Meers Toponiem Meers

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 77 Catalogusnummer 78

Waarnemingsnummer 21306 Waarnemingsnummer 21306

Coördinaten 179550 / 331330 Coördinaten 179550 / 331330
Plaats Meers Plaats Meers

Toponiem Meers Toponiem Meers

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Mesolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 79 Catalogusnummer 80

Waarnemingsnummer 21306 Waarnemingsnummer 21306

Coördinaten 179550 / 331330 Coördinaten 179550 / 331330
Plaats Meers Plaats Meers

Toponiem Meers Toponiem Meers

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Paleolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 81 Catalogusnummer 82

Waarnemingsnummer 27093 Waarnemingsnummer 27095

Coördinaten 182350 / 336000 Coördinaten 180840 / 327640
Plaats Nattenhoven Plaats Broekhoven

Toponiem Vuilwammeserweg Toponiem Poort

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering Bronstijd

Complextype depot? Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 83 Catalogusnummer 84

Waarnemingsnummer 27095 Waarnemingsnummer 27095

Coördinaten 180840 / 327640 Coördinaten 180840 / 327640
Plaats Broekhoven Plaats Broekhoven

Toponiem Poort Toponiem Poort

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 85 Catalogusnummer 86

Waarnemingsnummer 27095 Waarnemingsnummer 31398

Coördinaten 180840 / 327640 Coördinaten 182200 / 329081
Plaats Broekhoven Plaats Elsloo

Toponiem Poort Toponiem Burg. De Witstraat

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Grafveld: onbepaald

Catalogusnummer 87 Catalogusnummer 88

Waarnemingsnummer 31400 Waarnemingsnummer 31400

Coördinaten 182200 / 328877 Coördinaten 182200 / 328877
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Koolweg Toponiem Koolweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 89 Catalogusnummer 90

Waarnemingsnummer 31400 Waarnemingsnummer 31402

Coördinaten 182200 / 328877 Coördinaten 181380 / 328590
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Koolweg Toponiem Koolweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Bronstijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 91 Catalogusnummer 92

Waarnemingsnummer 31402 Waarnemingsnummer 31402

Coördinaten 181380 / 328590 Coördinaten 181380 / 328590
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Koolweg Toponiem Koolweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 93 Catalogusnummer 94

Waarnemingsnummer 32379 Waarnemingsnummer 32379

Coördinaten 181080 / 331020 Coördinaten 181080 / 331020
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Haven Toponiem Haven

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering IJzertijd Datering Middeleeuwen

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 95 Catalogusnummer 96

Waarnemingsnummer 32379 Waarnemingsnummer 32379

Coördinaten 181080 / 331020 Coördinaten 181080 / 331020
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Haven Toponiem Haven

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 97 Catalogusnummer 98

Waarnemingsnummer 32385 Waarnemingsnummer 32386

Coördinaten 182870 / 329000 Coördinaten 182750 / 330050
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Sanderboutlaan; vindplaats 9 Toponiem Sanderboutlaan 2; vindplaats 3

Verwerving Archeologisch: proefsleuven Verwerving Archeologisch: proefsleuven

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 99 Catalogusnummer 100

Waarnemingsnummer 32387 Waarnemingsnummer 32388

Coördinaten 182820 / 330160 Coördinaten 182620 / 329880
Plaats Elsloo Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2; vindplaats 5 Toponiem Sanderboutlaan 2, vindplaats 6

Verwerving Archeologisch: proefsleuven Verwerving Archeologisch: proefsleuven

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 101 Catalogusnummer 102

Waarnemingsnummer 32388 Waarnemingsnummer 32389

Coördinaten 182620 / 329880 Coördinaten 182630 / 329560
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Sanderboutlaan 2, vindplaats 6 Toponiem Sanderboutlaan 2; vindplaats 8

Verwerving Archeologisch: proefsleuven Verwerving Archeologisch: proefsleuven

Datering Late Middeleeuwen Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 103 Catalogusnummer 104

Waarnemingsnummer 32389 Waarnemingsnummer 32420

Coördinaten 182630 / 329560 Coördinaten 183100 / 328950
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Sanderboutlaan 2; vindplaats 8 Toponiem Heide

Verwerving Archeologisch: proefsleuven Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 105 Catalogusnummer 106

Waarnemingsnummer 32483 Waarnemingsnummer 32483

Coördinaten 182100 / 328750 Coördinaten 182100 / 328750
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Koolweg Toponiem Koolweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 107 Catalogusnummer 108

Waarnemingsnummer 32483 Waarnemingsnummer 32503

Coördinaten 182100 / 328750 Coördinaten 181665 / 330375
Plaats Elsloo Plaats Stein

Toponiem Koolweg Toponiem Huis Maassen/Heerstraat Zuid

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 109 Catalogusnummer 110

Waarnemingsnummer 32506 Waarnemingsnummer 32509

Coördinaten 181675 / 330840 Coördinaten 181230 / 330700
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Huis 50? / Heerstraat centrum Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Onbekend Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Bronstijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Crematiegraf
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Catalogusnummer 111 Catalogusnummer 112

Waarnemingsnummer 32509 Waarnemingsnummer 32509

Coördinaten 181230 / 330700 Coördinaten 181230 / 330700
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Crematiegraf Complextype Graf: onbepaald

Catalogusnummer 113 Catalogusnummer 114

Waarnemingsnummer 32509 Waarnemingsnummer 32509

Coördinaten 181230 / 330700 Coördinaten 181230 / 330700
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Vroege Middeleeuwen

Complextype Crematiegraf Complextype Versterking: onbepaald

Catalogusnummer 115 Catalogusnummer 116

Waarnemingsnummer 32513 Waarnemingsnummer 32513

Coördinaten 181230 / 330700 Coördinaten 181230 / 330700
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Crematiegraf Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 117 Catalogusnummer 118

Waarnemingsnummer 32513 Waarnemingsnummer 32513

Coördinaten 181230 / 330700 Coördinaten 181230 / 330700
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Graf: onbepaald Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 119 Catalogusnummer 120

Waarnemingsnummer 32513 Waarnemingsnummer 32516

Coördinaten 181230 / 330700 Coördinaten 181200 / 330800
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Vroege Middeleeuwen Datering Bronstijd

Complextype Onbekend Complextype Crematiegraf
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Catalogusnummer 121 Catalogusnummer 122

Waarnemingsnummer 32516 Waarnemingsnummer 32516

Coördinaten 181200 / 330800 Coördinaten 181200 / 330800
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Graf: onbepaald

Catalogusnummer 123 Catalogusnummer 124

Waarnemingsnummer 32516 Waarnemingsnummer 32516

Coördinaten 181200 / 330800 Coördinaten 181200 / 330800
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Vroege Middeleeuwen

Complextype Crematiegraf Complextype Versterking: onbepaald

Catalogusnummer 125 Catalogusnummer 126

Waarnemingsnummer 32519 Waarnemingsnummer 32519

Coördinaten 181150 / 330900 Coördinaten 181150 / 330900
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Crematiegraf Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 127 Catalogusnummer 128

Waarnemingsnummer 32519 Waarnemingsnummer 32519

Coördinaten 181150 / 330900 Coördinaten 181150 / 330900
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Graf: onbepaald Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 129 Catalogusnummer 130

Waarnemingsnummer 32519 Waarnemingsnummer 32521

Coördinaten 181150 / 330900 Coördinaten 181230 / 330900
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Vroege Middeleeuwen Datering Bronstijd

Complextype Versterking: onbepaald Complextype Crematiegraf
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Catalogusnummer 131 Catalogusnummer 132

Waarnemingsnummer 32521 Waarnemingsnummer 32521

Coördinaten 181230 / 330900 Coördinaten 181230 / 330900
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Crematiegraf Complextype Graf: onbepaald

Catalogusnummer 133 Catalogusnummer 134

Waarnemingsnummer 32521 Waarnemingsnummer 32521

Coördinaten 181230 / 330900 Coördinaten 181230 / 330900
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Vroege Middeleeuwen

Complextype Crematiegraf Complextype Versterking: onbepaald

Catalogusnummer 135 Catalogusnummer 136

Waarnemingsnummer 32526 Waarnemingsnummer 32526

Coördinaten 182700 / 329550 Coördinaten 182700 / 329550
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Emma II Toponiem Emma II

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 137 Catalogusnummer 138

Waarnemingsnummer 32526 Waarnemingsnummer 32542

Coördinaten 182700 / 329550 Coördinaten 182540 / 329775
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Emma II Toponiem Achter den Kamp/Heideveldweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 139 Catalogusnummer 140

Waarnemingsnummer 32548 Waarnemingsnummer 32558

Coördinaten 182700 / 329650 Coördinaten 182400 / 328550
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heide/Roodhuis Toponiem Stationsweg

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 141 Catalogusnummer 142

Waarnemingsnummer 32561 Waarnemingsnummer 32561

Coördinaten 182800 / 330300 Coördinaten 182800 / 330300
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Koeveldweg Toponiem Koeveldweg

Verwerving Onbekend Verwerving Onbekend

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 143 Catalogusnummer 144

Waarnemingsnummer 32567 Waarnemingsnummer 32567

Coördinaten 180900 / 327400 Coördinaten 180900 / 327400
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Hoogenbosch

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Mesolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 145 Catalogusnummer 146

Waarnemingsnummer 32567 Waarnemingsnummer 32567

Coördinaten 180900 / 327400 Coördinaten 180900 / 327400
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Hoogenbosch

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Grafveld: crematies

Catalogusnummer 147 Catalogusnummer 148

Waarnemingsnummer 32568 Waarnemingsnummer 32568

Coördinaten 181300 / 330700 Coördinaten 181300 / 330700
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Crematiegraf Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 149 Catalogusnummer 150

Waarnemingsnummer 32568 Waarnemingsnummer 32568

Coördinaten 181300 / 330700 Coördinaten 181300 / 330700
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Crematiegraf
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Catalogusnummer 151 Catalogusnummer 152

Waarnemingsnummer 32568 Waarnemingsnummer 32616

Coördinaten 181300 / 330700 Coördinaten 181276 / 328728
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Julianastraat

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: onbepaald

Datering Vroege Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Versterking: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 153 Catalogusnummer 154

Waarnemingsnummer 32640 Waarnemingsnummer 32640

Coördinaten 182300 / 328800 Coördinaten 182300 / 328800
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Koolweg Toponiem Koolweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 155 Catalogusnummer 156

Waarnemingsnummer 32640 Waarnemingsnummer 32921

Coördinaten 182300 / 328800 Coördinaten 182550 / 329450
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Koolweg Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Bronstijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 157 Catalogusnummer 158

Waarnemingsnummer 32921 Waarnemingsnummer 32921

Coördinaten 182550 / 329450 Coördinaten 182550 / 329450
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 159 Catalogusnummer 160

Waarnemingsnummer 33524 Waarnemingsnummer 33524

Coördinaten 181800 / 331425 Coördinaten 181800 / 331425
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Brouns Moeshofstraat Toponiem Brouns Moeshofstraat

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Crematiegraf Complextype Crematiegraf
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Catalogusnummer 161 Catalogusnummer 162

Waarnemingsnummer 35194 Waarnemingsnummer 35194

Coördinaten 181700 / 331400 Coördinaten 181700 / 331400
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Mauritsweg Toponiem Mauritsweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Crematiegraf Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 163 Catalogusnummer 164

Waarnemingsnummer 35216 Waarnemingsnummer 35224

Coördinaten 183100 / 334550 Coördinaten 181800 / 331500
Plaats Berg Plaats Stein

Toponiem Bergerweg Toponiem Brouns Moeshofstraat

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering IJzertijd Datering Bronstijd

Complextype Onbekend Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 165 Catalogusnummer 166

Waarnemingsnummer 35224 Waarnemingsnummer 35225

Coördinaten 181800 / 331500 Coördinaten 181800 / 331300
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Brouns Moeshofstraat Toponiem Mauritsweg

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering IJzertijd Datering Bronstijd

Complextype Crematiegraf Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 167 Catalogusnummer 168

Waarnemingsnummer 35225 Waarnemingsnummer 35246

Coördinaten 181800 / 331300 Coördinaten 181660 / 330400
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Mauritsweg Toponiem Heerstraat Zuid

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering IJzertijd Datering IJzertijd

Complextype Crematiegraf Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 169 Catalogusnummer 170

Waarnemingsnummer 35246 Waarnemingsnummer 35246

Coördinaten 181660 / 330400 Coördinaten 181660 / 330400
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heerstraat Zuid Toponiem Heerstraat Zuid

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Romeins Datering Middeleeuwen

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 171 Catalogusnummer 172

Waarnemingsnummer 35253 Waarnemingsnummer 35253

Coördinaten 181350 / 329600 Coördinaten 181350 / 329600
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Scharberg Toponiem Scharberg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 173 Catalogusnummer 174

Waarnemingsnummer 35253 Waarnemingsnummer 35475

Coördinaten 181350 / 329600 Coördinaten 182450 / 332300
Plaats Elsloo Plaats Stein

Toponiem Scharberg Toponiem Koestraat/Landweer

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Archeologisch: inspectie

Datering Romeins Datering Late Middeleeuwen

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Versterking: landweer

Catalogusnummer 175 Catalogusnummer 176

Waarnemingsnummer 35486 Waarnemingsnummer 35498

Coördinaten 182100 / 332400 Coördinaten 180890 / 330400
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Koestraat/Landweer Toponiem Kasteel Stein

Verwerving Archeologisch: onbepaald Verwerving Archeologisch: onbepaald

Datering Late Middeleeuwen Datering Late Middeleeuwen

Complextype Versterking: landweer Complextype Versterking: kasteel

Catalogusnummer 177 Catalogusnummer 178

Waarnemingsnummer 35498 Waarnemingsnummer 35517

Coördinaten 180890 / 330400 Coördinaten 181050 / 329050
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Kasteel Stein Toponiem Maas

Verwerving Archeologisch: onbepaald Verwerving Archeologisch: inspectie

Datering Nieuwe tijd Datering Late Middeleeuwen

Complextype Versterking: kasteel Complextype Versterking: kasteel

Catalogusnummer 179 Catalogusnummer 180

Waarnemingsnummer 35520 Waarnemingsnummer 35592

Coördinaten 181050 / 329050 Coördinaten 181500 / 330500
Plaats Elsloo Plaats Stein

Toponiem Maas Toponiem De Grote Bongerd

Verwerving Archeologisch: inspectie Verwerving Onbekend

Datering Late Middeleeuwen Datering Bronstijd

Complextype Versterking: kasteel Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 181 Catalogusnummer 182

Waarnemingsnummer 35592 Waarnemingsnummer 35592

Coördinaten 181500 / 330500 Coördinaten 181500 / 330500
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem De Grote Bongerd Toponiem De Grote Bongerd

Verwerving Onbekend Verwerving Onbekend

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 183 Catalogusnummer 184

Waarnemingsnummer 35592 Waarnemingsnummer 35592

Coördinaten 181500 / 330500 Coördinaten 181500 / 330500
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem De Grote Bongerd Toponiem De Grote Bongerd

Verwerving Onbekend Verwerving Onbekend

Datering Romeins Datering Vroege Middeleeuwen

Complextype Onbekend Complextype Grafveld: onbepaald

Catalogusnummer 185 Catalogusnummer 186

Waarnemingsnummer 35602 Waarnemingsnummer 35604

Coördinaten 182000 / 326900 Coördinaten 181005 / 330560
Plaats Catsop Plaats Stein

Toponiem De Horst/Horsterweg Toponiem De Grote Bongerd

Verwerving Onbekend Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Late Middeleeuwen Datering Bronstijd

Complextype Versterking: schans Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 187 Catalogusnummer 188

Waarnemingsnummer 35604 Waarnemingsnummer 35604

Coördinaten 181005 / 330560 Coördinaten 181005 / 330560
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem De Grote Bongerd Toponiem De Grote Bongerd

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 189 Catalogusnummer 190

Waarnemingsnummer 35604 Waarnemingsnummer 35604

Coördinaten 181005 / 330560 Coördinaten 181005 / 330560
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem De Grote Bongerd Toponiem De Grote Bongerd

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Vroege Middeleeuwen

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Grafveld: onbepaald
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Catalogusnummer 191 Catalogusnummer 192

Waarnemingsnummer 35606 Waarnemingsnummer 35606

Coördinaten 181550 / 332350 Coördinaten 181550 / 332350
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Baggenstraat/Veestraat Toponiem Baggenstraat/Veestraat

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Romeins

Complextype Versterking: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 193 Catalogusnummer 194

Waarnemingsnummer 36084 Waarnemingsnummer 36363

Coördinaten 181720 / 331460 Coördinaten 181455 / 331831
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heerstraat Toponiem Steenakker/Houterend

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Romeins Datering Romeins

Complextype Crematiegraf Complextype Grafveld: crematies

Catalogusnummer 195 Catalogusnummer 196

Waarnemingsnummer 36367 Waarnemingsnummer 36367

Coördinaten 181080 / 331020 Coördinaten 181080 / 331020
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Haven Toponiem Haven

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Middeleeuwen

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 197 Catalogusnummer 198

Waarnemingsnummer 36367 Waarnemingsnummer 36367

Coördinaten 181080 / 331020 Coördinaten 181080 / 331020
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Haven Toponiem Haven

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 199 Catalogusnummer 200

Waarnemingsnummer 36466 Waarnemingsnummer 36470

Coördinaten 181020 / 330340 Coördinaten 181560 / 328600
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Grindgroeve Leenaerts Toponiem Heierstraat

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Romeins Datering Romeins

Complextype Graf: onbepaald Complextype Nederzetting: Romeins villa
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Catalogusnummer 201 Catalogusnummer 202

Waarnemingsnummer 36772 Waarnemingsnummer 36788

Coördinaten 181100 / 330250 Coördinaten 181500 / 329740
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Missiehuis Toponiem Pasveersloot

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Romeins Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: Romeins villa Complextype Onbekend

Catalogusnummer 203 Catalogusnummer 204

Waarnemingsnummer 36788 Waarnemingsnummer 36788

Coördinaten 181500 / 329740 Coördinaten 181500 / 329740
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Pasveersloot Toponiem Pasveersloot

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 205 Catalogusnummer 206

Waarnemingsnummer 36814 Waarnemingsnummer 38271

Coördinaten 181410 / 332170 Coördinaten 181140 / 331700
Plaats Elsloo Plaats Stein

Toponiem De Tombe Toponiem Haven

Verwerving Onbekend Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering IJzertijd

Complextype Grafheuvel: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 207 Catalogusnummer 208

Waarnemingsnummer 38271 Waarnemingsnummer 38271

Coördinaten 181140 / 331700 Coördinaten 181140 / 331700
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Haven Toponiem Haven

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 209 Catalogusnummer 210

Waarnemingsnummer 38271 Waarnemingsnummer 38276

Coördinaten 181140 / 331700 Coördinaten 181356 / 331802
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Haven Toponiem Steenakker/Houterend

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Grafveld: crematies
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Catalogusnummer 211 Catalogusnummer 212

Waarnemingsnummer 38322 Waarnemingsnummer 38322

Coördinaten 180900 / 327400 Coördinaten 180900 / 327400
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Hoogenbosch

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Mesolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 213 Catalogusnummer 214

Waarnemingsnummer 38322 Waarnemingsnummer 38322

Coördinaten 180900 / 327400 Coördinaten 180900 / 327400
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Hoogenbosch

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Grafveld: crematies

Catalogusnummer 215 Catalogusnummer 216

Waarnemingsnummer 38668 Waarnemingsnummer 38668

Coördinaten 178800 / 330200 Coördinaten 178800 / 330200
Plaats Meers Plaats Meers

Toponiem Grindgat Toponiem Grindgat

Verwerving Niet archeologisch: baggerwerk Verwerving Niet archeologisch: baggerwerk

Datering Middeleeuwen Datering Nieuwe tijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 217 Catalogusnummer 218

Waarnemingsnummer 39098 Waarnemingsnummer 41441

Coördinaten 179550 / 331250 Coördinaten 182110 / 334950
Plaats Meers Plaats Berg

Toponiem Uiterwaard Toponiem Achter de Hegge

Verwerving Niet archeologisch: baggerwerk Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Bronstijd Datering Neolithicum

Complextype Depot Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 219 Catalogusnummer 220

Waarnemingsnummer 42255 Waarnemingsnummer 42255

Coördinaten 180860 / 330400 Coördinaten 180860 / 330400
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Kasteel Stein Toponiem Kasteel Stein

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Late Middeleeuwen Datering Nieuwe tijd

Complextype Versterking: Motte/Kasteelheuvel Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 221 Catalogusnummer 222

Waarnemingsnummer 42668 Waarnemingsnummer 42668

Coördinaten 182928 / 329469 Coördinaten 182928 / 329469
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heihuis Toponiem Heihuis

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Paleolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 223 Catalogusnummer 224

Waarnemingsnummer 42671 Waarnemingsnummer 44935

Coördinaten 182838 / 328763 Coördinaten 181050 / 329050
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Sanderboutlaan Toponiem Maas

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwervin Archeologisch: onderwaterarcheologie

Datering Romeins Datering Late Middeleeuwen

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Versterking: kasteel

Catalogusnummer 225 Catalogusnummer 226

Waarnemingsnummer 45226 Waarnemingsnummer 45703

Coördinaten 181780 / 335080 Coördinaten 181474 / 329659
Plaats Berg aan de Maas Plaats Stein

Toponiem Kerkhof Toponiem Meeldert

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Archeologisch: proefsleuven

Datering Neolithicum Datering Middeleeuwen

Complextype Depot Complextype Onbekend

Catalogusnummer 227 Catalogusnummer 228

Waarnemingsnummer 45703 Waarnemingsnummer 45712

Coördinaten 181474 / 329659 Coördinaten 183000 / 331450
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Meeldert Toponiem Steinerbos/Kerensheide

Verwerving Archeologisch: proefsleuven Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 229 Catalogusnummer 230

Waarnemingsnummer 45808 Waarnemingsnummer 45808

Coördinaten 182580 / 336350 Coördinaten 182580 / 336350
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 231 Catalogusnummer 232

Waarnemingsnummer 45808 Waarnemingsnummer 45808

Coördinaten 182580 / 336350 Coördinaten 182580 / 336350
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Middeleeuwen Datering Mesolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 233 Catalogusnummer 234

Waarnemingsnummer 45808 Waarnemingsnummer 45808

Coördinaten 182580 / 336350 Coördinaten 182580 / 336350
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Neolithicum Datering Paleolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 235 Catalogusnummer 236

Waarnemingsnummer 45808 Waarnemingsnummer 45823

Coördinaten 182580 / 336350 Coördinaten 182580 / 336350
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Romeins Datering Bronstijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 237 Catalogusnummer 238

Waarnemingsnummer 45823 Waarnemingsnummer 45823

Coördinaten 182580 / 336350 Coördinaten 182580 / 336350
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering IJzertijd Datering Middeleeuwen

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 239 Catalogusnummer 240

Waarnemingsnummer 45823 Waarnemingsnummer 45823

Coördinaten 182580 / 336350 Coördinaten 182580 / 336350
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Mesolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 241 Catalogusnummer 242

Waarnemingsnummer 45823 Waarnemingsnummer 45823

Coördinaten 182580 / 336350 Coördinaten 182580 / 336350
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Paleolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 243 Catalogusnummer 244

Waarnemingsnummer 45893 Waarnemingsnummer 45893

Coördinaten 182500 / 336465 Coördinaten 182500 / 336465
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 245 Catalogusnummer 246

Waarnemingsnummer 45893 Waarnemingsnummer 45893

Coördinaten 182500 / 336465 Coördinaten 182500 / 336465
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Middeleeuwen Datering Mesolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 247 Catalogusnummer 248

Waarnemingsnummer 45893 Waarnemingsnummer 45893

Coördinaten 182500 / 336465 Coördinaten 182500 / 336465
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Neolithicum Datering Paleolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 249 Catalogusnummer 250

Waarnemingsnummer 45893 Waarnemingsnummer 45894

Coördinaten 182500 / 336465 Coördinaten 182550 / 336400
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Romeins Datering Bronstijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 251 Catalogusnummer 252

Waarnemingsnummer 45894 Waarnemingsnummer 45894

Coördinaten 182550 / 336400 Coördinaten 182550 / 336400
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering IJzertijd Datering Middeleeuwen

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 253 Catalogusnummer 254

Waarnemingsnummer 45894 Waarnemingsnummer 45894

Coördinaten 182550 / 336400 Coördinaten 182550 / 336400
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Mesolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 255 Catalogusnummer 256

Waarnemingsnummer 45894 Waarnemingsnummer 45894

Coördinaten 182550 / 336400 Coördinaten 182550 / 336400
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Paleolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 257 Catalogusnummer 258

Waarnemingsnummer 46948 Waarnemingsnummer 46948

Coördinaten 182894 / 332100 Coördinaten 182894 / 332100
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heidekampweg Toponiem Heidekampweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 259 Catalogusnummer 260

Waarnemingsnummer 121255 Waarnemingsnummer 121255

Coördinaten 180950 / 327330 Coördinaten 180950 / 327330
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Armsterveld Toponiem Armsterveld

Verwerving Archeologisch: inspectie Verwerving Archeologisch: inspectie

Datering Late Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 261 Catalogusnummer 262

Waarnemingsnummer 121255 Waarnemingsnummer 121255

Coördinaten 180950 / 327330 Coördinaten 180950 / 327330
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Armsterveld Toponiem Armsterveld

Verwerving Archeologisch: inspectie Verwerving Archeologisch: inspectie

Datering Nieuwe tijd Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 263 Catalogusnummer 264

Waarnemingsnummer 121256 Waarnemingsnummer 121345

Coördinaten 182000 / 326900 Coördinaten 181500 / 329740
Plaats Catsop Plaats Elsloo

Toponiem De Horst/Horsterweg Toponiem Julianakanaal

Verwerving Archeologisch: inspectie Verwerving Archeologisch: inspectie

Datering Late Middeleeuwen Datering Middeleeuwen

Complextype Versterking: schans Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 265 Catalogusnummer 266

Waarnemingsnummer 121345 Waarnemingsnummer 121345

Coördinaten 181500 / 329740 Coördinaten 181500 / 329740
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Julianakanaal Toponiem Julianakanaal

Verwerving Archeologisch: inspectie Verwerving Archeologisch: inspectie

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 267 Catalogusnummer 268

Waarnemingsnummer 130565 Waarnemingsnummer 130565

Coördinaten 182600 / 336620 Coördinaten 182600 / 336620
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 269 Catalogusnummer 270

Waarnemingsnummer 130565 Waarnemingsnummer 130565

Coördinaten 182600 / 336620 Coördinaten 182600 / 336620
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Middeleeuwen Datering Mesolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 271 Catalogusnummer 272

Waarnemingsnummer 130565 Waarnemingsnummer 130565

Coördinaten 182600 / 336620 Coördinaten 182600 / 336620
Plaats Berg aan de Maas Plaats Berg

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: (veld)kartering

Datering Neolithicum Datering Paleolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 273 Catalogusnummer 274

Waarnemingsnummer 130565 Waarnemingsnummer 130657

Coördinaten 182600 / 336620 Coördinaten 180875 / 330450
Plaats Berg Plaats Stein

Toponiem Nattenhoven/Bergerstraat Toponiem Kasteel Stein

Verwerving Archeologisch: (veld)kartering Verwerving Archeologisch: booronderzoek

Datering Romeins Datering Late Middeleeuwen

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Versterking: kasteel

Catalogusnummer 275 Catalogusnummer 276

Waarnemingsnummer 130657 Waarnemingsnummer 181270

Coördinaten 180875 / 330450 Coördinaten 181270 / 330670
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Kasteel Stein Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: booronderzoek Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Nieuwe tijd Datering Bronstijd

Complextype Versterking: kasteel Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 277 Catalogusnummer 278

Waarnemingsnummer 181270 Waarnemingsnummer 181270

Coördinaten 181270 / 330670 Coördinaten 181270 / 330670
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Crematiegraf Complextype Graf: onbepaald

Catalogusnummer 279 Catalogusnummer 280

Waarnemingsnummer 181270 Waarnemingsnummer 181270

Coördinaten 181270 / 330670 Coördinaten 181270 / 330670
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Vroege Middeleeuwen

Complextype Crematiegraf Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 281 Catalogusnummer 282

Waarnemingsnummer 232173 Waarnemingsnummer 232173

Coördinaten 182550 / 329450 Coördinaten 182550 / 329450
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering Bronstijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 283 Catalogusnummer 284

Waarnemingsnummer 232173 Waarnemingsnummer 232173

Coördinaten 182550 / 329450 Coördinaten 182550 / 329450
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 285 Catalogusnummer 286

Waarnemingsnummer 232218 Waarnemingsnummer 232218

Coördinaten 182151 / 328946 Coördinaten 182151 / 328946
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Koolweg Toponiem Koolweg

Verwerving Archeologisch: inspectie Verwerving Archeologisch: inspectie

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 287 Catalogusnummer 288

Waarnemingsnummer 232218 Waarnemingsnummer

Coördinaten 182151 / 328946 Coördinaten 0 / 0
Plaats Elsloo Plaats Stein

Toponiem Koolweg Toponiem Achter den Kamp/Heideveldweg

Verwerving Archeologisch: inspectie Verwerving Onbekend

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 289 Catalogusnummer 290

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 0 / 0 Coördinaten 180500 / 332400
Plaats Catsop Plaats Urmond

Toponiem onbekend Toponiem Urmond Maasband Hemelrijk

Verwerving akkerlopen Verwerving oppervlaktekartering

Datering Paleolithicum Datering Onbekend

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 291 Catalogusnummer 292

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 179450 / 331300 Coördinaten 179550 / 331330
Plaats Meers Plaats Meers

Toponiem Meers Maasband Toponiem Meers Maasband

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 293 Catalogusnummer 294

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 179550 / 331330 Coördinaten 180513 / 332368
Plaats Meers Plaats Stein

Toponiem Meers Maasband Toponiem Hemelrijk

Verwerving begeleiding Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Onbekend

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 295 Catalogusnummer 296

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 180730 / 330750 Coördinaten 180750 / 330850
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Korenwijer Toponiem Korenwijer

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 297 Catalogusnummer 298

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 180800 / 327600 Coördinaten 180800 / 327600
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Hoogenbosch

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering IJzertijd Datering Mesolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 299 Catalogusnummer 300

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 180800 / 327600 Coördinaten 180800 / 327600
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Hoogenbosch

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Grafveld: crematies Complextype Grafveld: crematies
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Catalogusnummer 301 Catalogusnummer 302

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 180880 / 330600 Coördinaten 180900 / 327350
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Molendijk Toponiem Hoogenbosch

Verwerving begeleiding Verwerving oppervlaktekartering

Datering Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 303 Catalogusnummer 304

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 180900 / 327350 Coördinaten 180900 / 327400
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Hoogenbosch

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving akkerlopen

Datering Romeins Datering Onbekend

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 305 Catalogusnummer 306

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 180900 / 327650 Coördinaten 180900 / 327780
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Elsloo Amsterveld Toponiem Elsloo Amsterveld

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 307 Catalogusnummer 308

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 180930 / 330600 Coördinaten 180930 / 330600
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Nieuwstraat 45a Toponiem Nieuwstraat 45a

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Graf: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 309 Catalogusnummer 310

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 180950 / 327350 Coördinaten 180950 / 327350
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Hoogenbosch

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend



�64 Stein BeleidSkaart

Catalogusnummer 311 Catalogusnummer 312

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 180950 / 327350 Coördinaten 180950 / 327650
Plaats Stein Plaats Catsop

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Armsterveld 4

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving akkerlopen

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 313 Catalogusnummer 314

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 180950 / 332730 Coördinaten 180970 / 327810
Plaats Urmond Plaats Stein

Toponiem Urmond weert Toponiem Armsterveld

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 315 Catalogusnummer 316

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 180975 / 327365 Coördinaten 180980 / 327350
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Hoogenbosch

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Paleolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 317 Catalogusnummer 318

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181000 / 327380 Coördinaten 181000 / 327380
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Hoogenbosch

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 319 Catalogusnummer 320

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181000 / 327400 Coördinaten 181000 / 327400
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Armsterveld 1 Toponiem Armsterveld 1

Verwerving akkerlopen Verwerving akkerlopen

Datering Bronstijd Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 321 Catalogusnummer 322

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181000 / 327500 Coördinaten 181000 / 327750
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Armsterveld 6+8 Toponiem Armsterveld 7

Verwerving akkerlopen Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 323 Catalogusnummer 324

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181000 / 327750 Coördinaten 181000 / 327750
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Armsterveld 7 Toponiem Armsterveld 7

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 325 Catalogusnummer 326

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181030 / 330250 Coördinaten 181089 / 330466
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Scharberg Schepers Toponiem Kapel/Zonput

Verwerving begeleiding Verwerving begeleiding

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 327 Catalogusnummer 328

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181090 / 330470 Coördinaten 181100 / 327300
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Zonput Toponiem Hoogenbosch

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 329 Catalogusnummer 330

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181100 / 327600 Coördinaten 181100 / 327600
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Armsterveld 5 Toponiem Armsterveld 5

Verwerving akkerlopen Verwerving akkerlopen

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 331 Catalogusnummer 332

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181100 / 330100 Coördinaten 181100 / 330100
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Scharberg Toponiem Scharberg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 333 Catalogusnummer 334

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181100 / 330100 Coördinaten 181100 / 331330
Plaats Elsloo Plaats Stein

Toponiem Scharberg Toponiem Kerkweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Onbekend

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 335 Catalogusnummer 336

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181100 / 331330 Coördinaten 181140 / 330680
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Kerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Onbekend Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Romeins Datering Bronstijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 337 Catalogusnummer 338

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181140 / 330680 Coördinaten 181140 / 330680
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering IJzertijd Datering Romeins

Complextype Crematiegraf Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 339 Catalogusnummer 340

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181140 / 330680 Coördinaten 181153 / 330270
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Buffer Reekstraat

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving begeleiding

Datering Vroege Middeleeuwen Datering IJzertijd

Complextype Versterking: onbepaald Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 341 Catalogusnummer 342

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181166 / 331412 Coördinaten 181175 / 330880
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Martinuskerk Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving begeleiding Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Bronstijd

Complextype Onbekend Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 343 Catalogusnummer 344

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181175 / 330880 Coördinaten 181175 / 330880
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Crematiegraf Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 345 Catalogusnummer 346

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181175 / 330880 Coördinaten 181175 / 330880
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Vroege Middeleeuwen

Complextype Crematiegraf Complextype Versterking: onbepaald

Catalogusnummer 347 Catalogusnummer 348

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181180 / 327280 Coördinaten 181180 / 327280
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Hoogenbosch Toponiem Hoogenbosch

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 349 Catalogusnummer 350

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181200 / 327000 Coördinaten 181200 / 329950
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Hoogenbosch Eijkskensweg Toponiem Meeldert

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving kartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 351 Catalogusnummer 352

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181200 / 329950 Coördinaten 181200 / 329950
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Meeldert Toponiem Meeldert

Verwerving kartering Verwerving kartering

Datering Romeins Datering Vroege Middeleeuwen

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 353 Catalogusnummer 354

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181230 / 327040 Coördinaten 181230 / 330805
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Eijkskensweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Bronstijd

Complextype Onbekend Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 355 Catalogusnummer 356

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181230 / 330805 Coördinaten 181230 / 330805
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 357 Catalogusnummer 358

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181230 / 330805 Coördinaten 181230 / 330880
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Ledderkenstraat

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving begeleiding

Datering Vroege Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Versterking: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 359 Catalogusnummer 360

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181245 / 330790 Coördinaten 181245 / 330790
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Crematiegraf Complextype Crematiegraf
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Catalogusnummer 361 Catalogusnummer 362

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181245 / 330790 Coördinaten 181245 / 330790
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Grafveld: onbepaald Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 363 Catalogusnummer 364

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181245 / 330790 Coördinaten 181250 / 330050
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Meeldert

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving kartering

Datering Vroege Middeleeuwen Datering Onbekend

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 365 Catalogusnummer 366

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181250 / 330050 Coördinaten 181255 / 331000
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Meeldert Toponiem VGLO school

Verwerving kartering Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 367 Catalogusnummer 368

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181255 / 331000 Coördinaten 181260 / 330980
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem VGLO school Toponiem VGLO school

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 369 Catalogusnummer 370

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181260 / 330980 Coördinaten 181300 / 329960
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem VGLO school Toponiem Scharberg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 371 Catalogusnummer 372

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181300 / 329960 Coördinaten 181300 / 330080
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Scharberg Toponiem Scharberg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 373 Catalogusnummer 374

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181300 / 330640 Coördinaten 181300 / 330640
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Kerkweg Toponiem Kerkweg

Verwerving Onbekend Verwerving Onbekend

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 375 Catalogusnummer 376

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181300 / 330700 Coördinaten 181300 / 330700
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Bronstijd Datering Bronstijd

Complextype Crematiegraf Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 377 Catalogusnummer 378

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181300 / 330880 Coördinaten 181300 / 330880
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Crematiegraf Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 379 Catalogusnummer 380

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181300 / 330880 Coördinaten 181300 / 330880
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Grafveld: onbepaald Complextype Crematiegraf
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Catalogusnummer 381 Catalogusnummer 382

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181300 / 330880 Coördinaten 181300 / 330950
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem VGLO school

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Vroege Middeleeuwen Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 383 Catalogusnummer 384

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181300 / 330950 Coördinaten 181310 / 330720
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem VGLO school Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Bronstijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Crematiegraf

Catalogusnummer 385 Catalogusnummer 386

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181310 / 330720 Coördinaten 181310 / 330720
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Crematiegraf Complextype Graf: onbepaald

Catalogusnummer 387 Catalogusnummer 388

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181310 / 330720 Coördinaten 181310 / 330720
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Romeins Datering Vroege Middeleeuwen

Complextype Crematiegraf Complextype Versterking: onbepaald

Catalogusnummer 389 Catalogusnummer 390

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181320 / 329780 Coördinaten 181320 / 329780
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Meeldert Toponiem Meeldert

Verwerving kartering Verwerving kartering

Datering Late Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 391 Catalogusnummer 392

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181320 / 329780 Coördinaten 181330 / 329990
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Meeldert Toponiem Pasveersloot Scharberg

Verwerving kartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 393 Catalogusnummer 394

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181330 / 329990 Coördinaten 181337 / 329965
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Pasveersloot Scharberg Toponiem Pasveersloot

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Romeins Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 395 Catalogusnummer 396

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181337 / 329965 Coördinaten 181337 / 329965
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Pasveersloot Toponiem Pasveersloot

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 397 Catalogusnummer 398

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181340 / 330760 Coördinaten 181340 / 330760
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Crematiegraf Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 399 Catalogusnummer 400

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181340 / 330760 Coördinaten 181340 / 330760
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Keerenderkerkweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Graf: onbepaald Complextype Crematiegraf
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Catalogusnummer 401 Catalogusnummer 402

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181340 / 330760 Coördinaten 181400 / 329880
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Keerenderkerkweg Toponiem Scharberg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving oppervlaktekartering

Datering Vroege Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Versterking: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 403 Catalogusnummer 404

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181440 / 333320 Coördinaten 181440 / 333400
Plaats Urmond Plaats Urmond

Toponiem Stadsmuur Toponiem Kattekop

Verwerving Onbekend Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Late Middeleeuwen Datering Onbekend

Complextype stadsmuur Complextype funderingen

Catalogusnummer 405 Catalogusnummer 406

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181450 / 329450 Coördinaten 181450 / 329650
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Scharberg Toponiem Elsloo Scharberg

Verwerving begeleiding Verwerving begeleiding

Datering IJzertijd Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 407 Catalogusnummer 408

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181450 / 329650 Coördinaten 181477 / 331282
Plaats Elsloo Plaats Stein

Toponiem Elsloo Scharberg Toponiem Dirgelen

Verwerving begeleiding Verwerving begeleiding

Datering Romeins Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 409 Catalogusnummer 410

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181500 / 329640 Coördinaten 181500 / 329650
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Scharberg 2 Toponiem Scharberg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving begeleiding

Datering Romeins Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 411 Catalogusnummer 412

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181530 / 333870 Coördinaten 181550 / 329650
Plaats Urmond Plaats Elsloo

Toponiem Stadsmuur Toponiem Elsloo Scharberg

Verwerving Onbekend Verwerving begeleiding

Datering Late Middeleeuwen Datering Onbekend

Complextype stadsmuur Complextype Onbekend

Catalogusnummer 413 Catalogusnummer 414

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181550 / 330916 Coördinaten 181560 / 329730
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Huis 50? / Heerstraat centrum Toponiem Scharberg Scharstraat

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 415 Catalogusnummer 416

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181570 / 330936 Coördinaten 181630 / 333830
Plaats Stein Plaats Urmond

Toponiem Huis 50? / Heerstraat centrum Toponiem Urmond Juddeberg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 417 Catalogusnummer 418

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181710 / 326750 Coördinaten 181750 / 332280
Plaats Catsop Plaats Stein

Toponiem Horst 1 Toponiem Breinder Landweer

Verwerving akkerlopen Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 419 Catalogusnummer 420

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181750 / 332580 Coördinaten 181780 / 335080
Plaats Stein Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Hoezerhei Toponiem Berg kerkhof

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Onbekend Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 421 Catalogusnummer 422

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181800 / 333740 Coördinaten 181817 / 327027
Plaats Urmond Plaats Stein

Toponiem Stadsmuur Toponiem Horst

Verwerving Onbekend Verwerving oppervlaktekartering

Datering Late Middeleeuwen Datering Paleolithicum

Complextype stadsmuur Complextype Onbekend

Catalogusnummer 423 Catalogusnummer 424

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181830 / 327000 Coördinaten 181830 / 327000
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Horst Toponiem Horst

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Onbekend Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 425 Catalogusnummer 426

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181830 / 335050 Coördinaten 181850 / 327050
Plaats Berg aan de Maas Plaats Catsop

Toponiem Kerk Toponiem Horst

Verwerving Onbekend Verwerving oppervlaktekartering

Datering Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype kerk Complextype Onbekend

Catalogusnummer 427 Catalogusnummer 428

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181850 / 333450 Coördinaten 181850 / 334250
Plaats Urmond Plaats Urmond

Toponiem brug Toponiem Raadhuisstr.

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Onbekend Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 429 Catalogusnummer 430

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181903 / 333345 Coördinaten 181930 / 333400
Plaats Urmond Plaats Urmond

Toponiem Heerstr. Toponiem Heerstr.

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Paleolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 431 Catalogusnummer 432

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 181950 / 333450 Coördinaten 181983 / 328445
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Heerstraat tuin Toponiem Kerkhof

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 433 Catalogusnummer 434

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182000 / 326700 Coördinaten 182000 / 333150
Plaats Catsop Plaats Urmond

Toponiem Horst 2 Toponiem Bramert zuid

Verwerving akkerlopen Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 435 Catalogusnummer 436

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182000 / 333200 Coördinaten 182000 / 333200
Plaats Stein Plaats Urmond

Toponiem Heerstraat oost Toponiem Heerstraat

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 437 Catalogusnummer 438

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182000 / 333200 Coördinaten 182000 / 336000
Plaats Urmond Plaats Berg aan de Maas Obbicht

Toponiem Heerstraat Toponiem Nattenhoven

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Romeins Datering Bronstijd

Complextype Onbekend Complextype depot?

Catalogusnummer 439 Catalogusnummer 440

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182000 / 336000 Coördinaten 182050 / 333050
Plaats Berg aan de Maas Obbicht Plaats Urmond

Toponiem Nattenhoven Toponiem Spoor

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving oppervlaktekartering

Datering IJzertijd Datering Middeleeuwen

Complextype depot? Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 441 Catalogusnummer 442

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182057 / 334906 Coördinaten 182080 / 332350
Plaats Berg aan de Maas Plaats Stein

Toponiem past.Eijkplan Toponiem Breinder Landweer

Verwerving begeleiding Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 443 Catalogusnummer 444

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182080 / 332380 Coördinaten 182100 / 332300
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Breinder Landweer Toponiem Breinder Landweer

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 445 Catalogusnummer 446

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182100 / 332400 Coördinaten 182150 / 328880
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Breinder Toponiem Elsloo J.Rvius/Bandkerstr.

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 447 Catalogusnummer 448

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182150 / 332280 Coördinaten 182150 / 332290
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Breinder Landweer Toponiem Breinder

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 449 Catalogusnummer 450

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182150 / 332290 Coördinaten 182150 / 332300
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Breinder Landweer Toponiem Breinder Landweer

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Onbekend Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 451 Catalogusnummer 452

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182150 / 332350 Coördinaten 182150 / 333350
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Breinder Landweer Toponiem Breinder Landweer

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Onbekend

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 453 Catalogusnummer 454

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182160 / 332280 Coördinaten 182180 / 328880
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Heidekamp Toponiem Koolweg

Verwerving Onbekend Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering Bronstijd

Complextype losse vondst Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 455 Catalogusnummer 456

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182180 / 328880 Coördinaten 182180 / 328880
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Koolweg Toponiem Koolweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 457 Catalogusnummer 458

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182180 / 329530 Coördinaten 182180 / 334780
Plaats Elsloo Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Meeldert Toponiem Molenweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 459 Catalogusnummer 460

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182200 / 329750 Coördinaten 182200 / 331700
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Steinderweg Toponiem Eburonenweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Onbekend

Datering IJzertijd Datering Bronstijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Crematiegraf
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Catalogusnummer 461 Catalogusnummer 462

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182200 / 332400 Coördinaten 182205 / 328800
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Breinder Landweer Toponiem Koolweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering Bronstijd

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 463 Catalogusnummer 464

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182205 / 328800 Coördinaten 182220 / 328880
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Koolweg Toponiem Koolweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 465 Catalogusnummer 466

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182237 / 332333 Coördinaten 182275 / 334040
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Landweer Toponiem Bramert

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 467 Catalogusnummer 468

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182280 / 334050 Coördinaten 182310 / 330050
Plaats Urmond Plaats Stein

Toponiem Bramert Toponiem Merodestr. sporthal

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 469 Catalogusnummer 470

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182330 / 334650 Coördinaten 182350 / 327800
Plaats Berg aan de Maas Plaats Catsop

Toponiem Berg Molenweg Toponiem Knup

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving akkerlopen

Datering Neolithicum Datering Paleolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 471 Catalogusnummer 472

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182350 / 329800 Coördinaten 182350 / 330630
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Groenwald/Achter de Ka Toponiem 't Hetje

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 473 Catalogusnummer 474

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182350 / 332250 Coördinaten 182350 / 333150
Plaats Stein Plaats Urmond

Toponiem Breinder Toponiem Spoor

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 475 Catalogusnummer 476

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182350 / 336050 Coördinaten 182360 / 332225
Plaats Nattenhoven Plaats Stein

Toponiem Vuilwammeserweg Toponiem bij oude Landweer

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: onbepaald

Datering Bronstijd Datering Onbekend

Complextype depot? Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 477 Catalogusnummer 478

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182391 / 327876 Coördinaten 182400 / 327900
Plaats Catsop Plaats Catsop

Toponiem Knup Toponiem Knup

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Paleolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 479 Catalogusnummer 480

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182400 / 329850 Coördinaten 182400 / 329900
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Groenewald Heideveldweg Toponiem Groenwald Achter de Ka

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 481 Catalogusnummer 482

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182400 / 332330 Coördinaten 182400 / 334030
Plaats Stein Plaats Urmond

Toponiem Breinder Landweer Toponiem Bramert

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 483 Catalogusnummer 484

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182400 / 334200 Coördinaten 182400 / 334600
Plaats Urmond Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Bramert Toponiem Molenweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Paleolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 485 Catalogusnummer 486

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182400 / 334650 Coördinaten 182400 / 336100
Plaats Berg aan de Maas Plaats Nattenhoven

Toponiem Molenweg Toponiem Broekveld

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 487 Catalogusnummer 488

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182410 / 328787 Coördinaten 182410 / 328787
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Koolweg Toponiem Koolweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving Archeologisch: opgraving

Datering Bronstijd Datering IJzertijd

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 489 Catalogusnummer 490

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182410 / 328787 Coördinaten 182420 / 329900
Plaats Elsloo Plaats Stein

Toponiem Koolweg Toponiem Heideveldweg

Verwerving Archeologisch: opgraving Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 491 Catalogusnummer 492

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182430 / 334080 Coördinaten 182430 / 335700
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Bramert molen Toponiem Nattenhoven

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Onbekend

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 493 Catalogusnummer 494

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182430 / 335700 Coördinaten 182450 / 329850
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Nattenhoven Toponiem Heideveldweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 495 Catalogusnummer 496

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182450 / 334800 Coördinaten 182450 / 336450
Plaats Stein Plaats Obbicht

Toponiem Bergerweg/Molenweg Toponiem Broekveld

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 497 Catalogusnummer 498

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182472 / 327760 Coördinaten 182480 / 334800
Plaats Catsop Plaats Stein

Toponiem Knup Toponiem Bergerweg Molenweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Paleolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 499 Catalogusnummer 500

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182497 / 336467 Coördinaten 182500 / 329750
Plaats Nattenhoven Plaats Stein

Toponiem Broekveld Toponiem Heideveldweg Achter de

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend



Stein BeleidSkaart    �83

Catalogusnummer 501 Catalogusnummer 502

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182500 / 332200 Coördinaten 182500 / 334600
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Breinder Toponiem Bergerweg Molenweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 503 Catalogusnummer 504

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182500 / 334600 Coördinaten 182500 / 336320
Plaats Stein Plaats Nattenhoven

Toponiem Bergerweg Molenweg Toponiem Nattenhoven Broekveld

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 505 Catalogusnummer 506

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182500 / 336800 Coördinaten 182520 / 336390
Plaats Obbicht Plaats Nattenhoven

Toponiem Obbicht Broekveld Toponiem Nattenhoven Broekveld

Verwerving begeleiding Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 507 Catalogusnummer 508

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182530 / 334080 Coördinaten 182570 / 332400
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Bramert Molen Toponiem Nieuwe Postbaan

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Paleolithicum Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 509 Catalogusnummer 510

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182570 / 336370 Coördinaten 182570 / 336400
Plaats Stein Plaats Nattenhoven

Toponiem Broekveld Toponiem Broekveld

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 511 Catalogusnummer 512

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182570 / 336650 Coördinaten 182580 / 336390
Plaats Nattenhoven Plaats Nattenhoven

Toponiem Broekveld Toponiem Broekveld

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 513 Catalogusnummer 514

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182580 / 336850 Coördinaten 182600 / 329650
Plaats Nattenhoven Plaats Stein

Toponiem Broekveld Toponiem Heideveldweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 515 Catalogusnummer 516

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182600 / 329800 Coördinaten 182600 / 329800
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Archeologisch: proefsleuven Verwerving Archeologisch: proefsleuven

Datering IJzertijd Datering Late Middeleeuwen

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 517 Catalogusnummer 518

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182600 / 329800 Coördinaten 182600 / 329800
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2 Toponiem Sanderboutlaan 2

Verwerving Archeologisch: proefsleuven Verwerving Archeologisch: proefsleuven

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 519 Catalogusnummer 520

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182600 / 329850 Coördinaten 182600 / 329850
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heideveldweg Toponiem Sanderboutlaan 2, vindplaats 6

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald
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Catalogusnummer 521 Catalogusnummer 522

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182600 / 329850 Coördinaten 182600 / 329850
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2, vindplaats 6 Toponiem Sanderboutlaan 2, vindplaats 6

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Late Middeleeuwen Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 523 Catalogusnummer 524

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182600 / 329900 Coördinaten 182600 / 330000
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Groenewald Achter de Kamp Toponiem Achter de Kamp/Heideveldweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 525 Catalogusnummer 526

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182600 / 336450 Coördinaten 182620 / 329880
Plaats Obbicht Plaats Stein

Toponiem Broekveld Toponiem Sanderboutlaan 2, vindplaats 6

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving Archeologisch: proefsleuven

Datering Neolithicum Datering Onbekend

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 527 Catalogusnummer 528

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182620 / 329880 Coördinaten 182630 / 329560
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Sanderboutlaan 2, vindplaats 6 Toponiem Sanderboutlaan 2; vindplaats 8

Verwerving Archeologisch: proefsleuven Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering Onbekend

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 529 Catalogusnummer 530

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182650 / 329800 Coördinaten 182650 / 329900
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Achter de Kamp/Heideveldweg Toponiem Achter de Kamp/Heideveldweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 531 Catalogusnummer 532

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182650 / 334000 Coördinaten 182650 / 336320
Plaats Stein Plaats Nattenhoven

Toponiem Bramert Toponiem Broekveld

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Paleolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 533 Catalogusnummer 534

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182650 / 336320 Coördinaten 182650 / 336320
Plaats Nattenhoven Plaats Nattenhoven

Toponiem Broekveld Toponiem Broekveld

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Vroege Middeleeuwen

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 535 Catalogusnummer 536

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182650 / 336620 Coördinaten 182650 / 336950
Plaats Nattenhoven Plaats Obbicht

Toponiem Broekveld Toponiem Broekveld

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Paleolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 537 Catalogusnummer 538

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182680 / 335100 Coördinaten 182700 / 330600
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Julianahoeve Toponiem 't Hetje

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 539 Catalogusnummer 540

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182700 / 330700 Coördinaten 182700 / 330780
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem 't Hetje Toponiem 't Hetje

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 541 Catalogusnummer 542

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182700 / 334150 Coördinaten 182700 / 336390
Plaats Stein Plaats Nattenhoven

Toponiem Bramert Louisegroeveweg Toponiem Broekveld

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 543 Catalogusnummer 544

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182700 / 336500 Coördinaten 182700 / 336900
Plaats Obbicht Plaats Obbicht

Toponiem Broekveld Toponiem Obbicht kasteel

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Paleolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 545 Catalogusnummer 546

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182720 / 330500 Coördinaten 182730 / 329050
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem 't Hetje sportvelden Toponiem Steinderweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 547 Catalogusnummer 548

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182730 / 329050 Coördinaten 182730 / 335160
Plaats Stein Plaats Berg aan de Maas

Toponiem Steinderweg Toponiem Hoge Kanaalweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Romeins Datering Bronstijd

Complextype Onbekend Complextype grafveld

Catalogusnummer 549 Catalogusnummer 550

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182730 / 335160 Coördinaten 182750 / 328000
Plaats Berg aan de Maas Plaats Elsloo

Toponiem Hoge Kanaalweg Toponiem Knup

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving oppervlaktekartering

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype grafveld Complextype Onbekend



�88 Stein BeleidSkaart

Catalogusnummer 551 Catalogusnummer 552

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182750 / 328000 Coördinaten 182750 / 329530
Plaats Elsloo Plaats Stein

Toponiem Knup Toponiem Groenewald

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 553 Catalogusnummer 554

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182750 / 330050 Coördinaten 182750 / 330050
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Sanderboutlaan 2; vindplaats 3 Toponiem Sanderboutlaan 2; vindplaats 3

Verwerving Archeologisch: proefsleuven Verwerving Archeologisch: proefsleuven

Datering Onbekend Datering Onbekend

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 555 Catalogusnummer 556

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182750 / 331500 Coördinaten 182750 / 333150
Plaats Stein Plaats Urmond

Toponiem Steinerbos Toponiem Koestraat

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 557 Catalogusnummer 558

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182780 / 332400 Coördinaten 182780 / 332400
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heidekampweg Toponiem Heidekampweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 559 Catalogusnummer 560

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182780 / 333530 Coördinaten 182800 / 328900
Plaats Urmond Plaats Stein

Toponiem Bramert Toponiem Steinderweg

Verwerving begeleiding Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend



Stein BeleidSkaart    �89

Catalogusnummer 561 Catalogusnummer 562

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182800 / 330400 Coördinaten 182800 / 333950
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem 't Hetje sportvelden Toponiem Bramert Molen

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 563 Catalogusnummer 564

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182815 / 334576 Coördinaten 182815 / 334576
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Oude Baan Toponiem Oude Baan

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 565 Catalogusnummer 566

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182820 / 330160 Coördinaten 182820 / 330160
Plaats Elsloo Plaats Elsloo

Toponiem Sanderboutlaan 2; vindplaats 5 Toponiem Sanderboutlaan 2; vindplaats 5

Verwerving Archeologisch: proefsleuven Verwerving Archeologisch: proefsleuven

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 567 Catalogusnummer 568

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182820 / 330160 Coördinaten 182830 / 329240
Plaats Elsloo Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 2; vindplaats 5 Toponiem Steinderweg/Groenewald

Verwerving Archeologisch: proefsleuven Verwerving oppervlaktekartering

Datering Onbekend Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 569 Catalogusnummer 570

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182830 / 332215 Coördinaten 182830 / 332215
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heidekampweg noord Toponiem Heidekampweg noord

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend



�90 Stein BeleidSkaart

Catalogusnummer 571 Catalogusnummer 572

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182830 / 332220 Coördinaten 182838 / 328763
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heidekampweg noord Toponiem Steinderweg/Sanderboutl

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 573 Catalogusnummer 574

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182842 / 334671 Coördinaten 182842 / 334671
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Oude Baan Toponiem Oude Baan

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Onbekend Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 575 Catalogusnummer 576

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182842 / 334671 Coördinaten 182844 / 333967
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Oude Baan Toponiem Oude Baan

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 577 Catalogusnummer 578

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182844 / 333967 Coördinaten 182850 / 329400
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Oude Baan Toponiem Roodhuis

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 579 Catalogusnummer 580

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182850 / 330600 Coördinaten 182850 / 332080
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem 't Hetje Toponiem Heidekampweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend



Stein BeleidSkaart    �9�

Catalogusnummer 581 Catalogusnummer 582

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182850 / 332100 Coördinaten 182850 / 332150
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heidekampweg Toponiem Heidekampweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 583 Catalogusnummer 584

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182850 / 332200 Coördinaten 182850 / 336350
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heidekampweg Toponiem 't Brook

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Onbekend

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 585 Catalogusnummer 586

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182852 / 330187 Coördinaten 182870 / 334260
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Groenewald/Achter de Kamp Toponiem Oude Baan

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 587 Catalogusnummer 588

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182880 / 328880 Coördinaten 182880 / 328929
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Sanderboutlaan 1 Toponiem bedr.terr.Sanderboutlaan

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 589 Catalogusnummer 590

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182880 / 332100 Coördinaten 182900 / 332020
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heidekampweg Toponiem Heidekampweg zuid

Verwerving begeleiding Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 591 Catalogusnummer 592

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182900 / 332020 Coördinaten 182900 / 332050
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heidekampweg zuid Toponiem Heidekampweg zuid

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 593 Catalogusnummer 594

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182900 / 332050 Coördinaten 182900 / 332080
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heidekampweg zuid Toponiem Heidekampweg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 595 Catalogusnummer 596

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182900 / 332080 Coördinaten 182900 / 332800
Plaats Stein Plaats Urmond

Toponiem Heidekampweg Toponiem Veestraat

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype nederzetting

Catalogusnummer 597 Catalogusnummer 598

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182900 / 336600 Coördinaten 182900 / 336630
Plaats Nattenhoven Plaats Born

Toponiem Hoogenberg Toponiem Hitsberg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving oppervlaktekartering

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype aardewerkdepot? Complextype Onbekend

Catalogusnummer 599 Catalogusnummer 600

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182900 / 336920 Coördinaten 182925 / 332000
Plaats Obbicht Plaats Stein

Toponiem Hitsberg Toponiem Heidekampweg zuid

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend



Stein BeleidSkaart    �93

Catalogusnummer 601 Catalogusnummer 602

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182925 / 332000 Coördinaten 182928 / 329469
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heidekampweg zuid Toponiem Heihuis

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 603 Catalogusnummer 604

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182930 / 329470 Coördinaten 182930 / 332000
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Heihuis Toponiem Heidekampweg

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 605 Catalogusnummer 606

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182930 / 336800 Coördinaten 182940 / 328950
Plaats Obbicht Plaats Stein

Toponiem Hitsberg Toponiem Bedr.terr.Sanderboutlaan

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving begeleiding

Datering Neolithicum Datering IJzertijd

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 607 Catalogusnummer 608

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182950 / 330000 Coördinaten 182950 / 331950
Plaats Urmond Plaats Stein

Toponiem onbekend Toponiem Heidekampweg

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 609 Catalogusnummer 610

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182950 / 336950 Coördinaten 182952 / 334014
Plaats Obbicht Plaats Stein

Toponiem Hitsberg Toponiem Oude Baan

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend
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Catalogusnummer 611 Catalogusnummer 612

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 182967 / 328930 Coördinaten 182980 / 336825
Plaats Stein Plaats Obbicht

Toponiem Bedr.terr.Sanderboutlaan Toponiem Kingbeek

Verwerving begeleiding Verwerving Niet archeologisch: kartering

Datering Neolithicum Datering Paleolithicum

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 613 Catalogusnummer 614

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 183000 / 333200 Coördinaten 183000 / 334180
Plaats Urmond Plaats Stein

Toponiem Onbekend Toponiem Boschveldweg

Verwerving Niet archeologisch: onbepaald Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Onbekend

Catalogusnummer 615 Catalogusnummer 616

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 183000 / 334180 Coördinaten 183000 / 335950
Plaats Stein Plaats Obbicht

Toponiem Boschveldweg Toponiem Hoogenberg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving Onbekend

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype nederzetting?

Catalogusnummer 617 Catalogusnummer 618

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 183000 / 336780 Coördinaten 183000 / 336780
Plaats Obbicht Plaats Obbicht

Toponiem Hitsberg Toponiem Hitsberg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 619 Catalogusnummer 620

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 183000 / 336830 Coördinaten 183000 / 336830
Plaats Obbicht Plaats Obbicht

Toponiem Hitsberg Toponiem Hitsberg

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend



Stein BeleidSkaart    �95

Catalogusnummer 621 Catalogusnummer 622

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 183018 / 332255 Coördinaten 183018 / 332255
Plaats Urmond Plaats Urmond

Toponiem Oude Postbaan Toponiem Oude Postbaan

Verwerving Niet archeologisch: graafwerk Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering IJzertijd Datering Neolithicum

Complextype Nederzetting: onbepaald Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 623 Catalogusnummer 624

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 183050 / 328930 Coördinaten 183050 / 328930
Plaats Stein Plaats Elsloo

Toponiem Bedr.ter.Sanderboutlaan Toponiem Elsloo station

Verwerving opgraving Verwerving oppervlaktekartering

Datering Romeins Datering Neolithicum

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 625 Catalogusnummer 626

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 183052 / 334450 Coördinaten 183052 / 334450
Plaats Urmond Plaats Urmond

Toponiem Bramert Toponiem Urmond Bramert

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum Datering Romeins

Complextype Onbekend Complextype Onbekend

Catalogusnummer 627 Catalogusnummer 628

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 183100 / 334300 Coördinaten 183150 / 331850
Plaats Stein Plaats Stein

Toponiem Bramert Toponiem Kerensheide

Verwerving oppervlaktekartering Verwerving Archeologisch: onbepaald

Datering Neolithicum Datering Onbekend

Complextype Onbekend Complextype Nederzetting: onbepaald

Catalogusnummer 629 Catalogusnummer 630

Waarnemingsnummer Waarnemingsnummer

Coördinaten 183150 / 336350 Coördinaten 183250 / 331375
Plaats Obbicht Plaats Stein

Toponiem Hoogenberg Toponiem benzinesleuf [Kerensheide]

Verwerving Onbekend Verwerving Niet archeologisch: graafwerk

Datering Neolithicum Datering Late Middeleeuwen

Complextype nederzetting? Complextype Nederzetting: onbepaald



�96 Stein BeleidSkaart

Catalogusnummer 631

Waarnemingsnummer

Coördinaten 183400 / 334400
Plaats Stein

Toponiem Oude Postbaan

Verwerving oppervlaktekartering

Datering Neolithicum

Complextype Onbekend
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