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Een inventariserend archeologisch onderzoek 
door middel van proefsleuven

Van 19 tot en met 23 oktober 2012 is in het plangebied Simpelveld-Gaasstraat, waar de uitbrei-
ding van het bungalowpark Simpelveld gerealiseerd zal gaan worden, een inventariserend 
archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. Het plangebied bevindt 
zich op een helling tussen een zuidelijker gelegen löss-plateau en het noordelijker gelegen dal 
van de Eyserbeek. Vanwege de relatief hoge hellingsgraad in een groot deel van het plange-
bied heeft dit op de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart een middelhoge tot 
lage archeologische verwachting. In het zuidelijke deel van het plangebied was gezien de 
geringe hellingsgraad sprake van een hoge archeologische verwachting. Bij het proefsleuven-
onderzoek zijn geen aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen gevonden. Dit is 
enerzijds te relateren aan de matige tot slechte conservering van het bodempro�el en het 
verwachte archeologische niveau in het plangebied. Anderzijds kan niet worden uitgesloten 
dat überhaupt nooit archeologische resten aanwezig zijn geweest. Geadviseerd wordt om 
geen aanvullend archeologisch onderzoek uit te laten voeren in het plangebied.
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Inleiding

1.1 Aanleiding 

In opdracht van Bouwbedrijf Van de Ven heeft Archeologisch Onderzoek Leiden 

(Archol) van 19 tot en met 23 november 2012 een inventariserend archeologisch 

onderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Simpelveld-

Gaastraat. In dit plangebied zal bouwbedrijf Van de Ven de uitbreiding van 

Bungalowpark Simpelveld gaan realiseren. Voor de nieuw te realiseren bungalows 

worden vorstvrije funderingen aangelegd tot 80 cm onder het maaiveld, die eventuele 

archeologische sporen zouden kunnen verstoren.  

Het plangebied heeft een grootte van 6 hectare en bevindt zich ten zuiden van 

de bewoningskern van Simpelveld. Het plangebied ligt ingeklemd tussen het 

Bungalowpark in het westen en de Gaasstraat in het oosten. In het zuiden wordt de 

begrenzing gevormd door de sportvelden rondom de Sportlaan. Het plangebied wordt 

doorsneden door de Kruinweg.

In het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich het voormalige openlucht 

zwembad Simpelveld dat in vervallen staat verkeert en overwoekerd is. Direct ten 

zuiden van de ingang tot het voormalige zwembad bevindt zich een geasfalteerde 

parkeerplaats. Ten zuiden van de Kruinweg bevinden zich nog twee percelen die 

begroeid zijn met gras. 

1

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

bron:kadaster



195000

195000

196000

196000

197000

197000

198000

198000

199000

199000

31
40
00

31
40
00

31
50
00

31
50
00

31
60
00

31
60
00

31
70
00

31
70
00

N

1000m0

Figuur 1.1 
Locatie Plangebied.
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1.2 Vooronderzoek

Op de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van de Parkstad Limburg, 

waartoe ook de gemeente Simpelveld behoort, is de archeologische verwachtings-

waarde van een terrein gekoppeld aan de hellingsgraad van een terrein.1 Over het 

algemeen lijken de meeste vindplaatsen in het gebied op terreinen met een lage 

hellingsgraad (tot 2%) te liggen. In de verschillende delen van het plangebied is sprake 

van verschillende hellingsgraden. Het noordelijke deel van het plangebied, rondom het 

zwembad heeft een hellingsgraad tussen 2 en 8 % en heeft daarom een middelhoge 

tot lage archeologische verwachting. In het zuidelijke deel van het plangebied, op de 

twee percelen rond de Kruinweg is de hellingsgraad minder dan 2%, waardoor dit deel 

van het plangebied een hoge archeologische verwachting heeft.

Uit het plangebied zelf zijn geen archeologische waarnemingen bekend. Rondom 

het plangebied zijn wel verschillende AMK-terreinen (archeologische monumenten) 

aanwezig en vondstmeldingen bekend (figuur 1.2). Op 700 meter ten zuidwesten 

van het plangebied bevinden zich AMK-terreinen 5562 en 5563, waar zich een vuur-

steenwinning- en bewerkingssite bevindt die te dateren is in het midden- en/of late 

neolithicum. Op deze locatie werd het gelijknamige Simpelveld-vuursteen bewerkt. Er 

zijn verschillende concentraties vuursteen gevonden met onder andere halffabricaten 

van vuurstenen bijlen. Mogelijk is er ook een gelijktijdige nederzetting aanwezig. 

Naast deze AMK-terreinen zijn in een straal van 500 meter rondom het plangebied bij 

oppervlaktekarteringen vuursteenvondsten gedaan die wijzen op de aanwezigheid 

van vindplaatsen uit het mesolithicum en neolithicum. Het betreft hier onder andere 

een voormalig AMK-terrein aan de St. Nicolaasweg ten zuidoosten van het plangebied 

waar bij een oppervlaktekartering een vuurstenen kern en afslagen gevonden zijn.2 

Door detectoramateurs zijn verder verschillende vondsten van metaal gedaan 

daterend uit de periode van de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe tijd.3

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is in het plangebied een bureau- en 

booronderzoek uitgevoerd.4 Op basis van het bureauonderzoek werd geconcludeerd 

dat in het hele plangebied archeologische resten aanwezig kunnen zijn uit het laat-

paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Vondsten- en sporen werden verwacht op of 

in de zogenaamde briklaag onder het colluvium. Op basis van het bureauonderzoek 

werd verder geconcludeerd dat de top van het oorspronkelijke maaiveld (de A- en 

E-horizont) waarschijnlijk geërodeerd is, waarna zich in de resterende Bt-horizont 

een bodem gevormd heeft: de briklaag. Aansluitend aan het bureauonderzoek is een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn in het plangebied 29 boringen 

gezet. Op basis van het booronderzoek werd geconcludeerd dat in een groot deel 

van het plangebied nog een briklaag aanwezig was onder een colluvium met een 

maximale dikte van 60 cm. Enkele delen van het plangebied, in het bijzonder rond de 

zwembaden en de parkeerplaats aan de kruinweg bleken tot op grote diepte verstoord 

te zijn. Op basis van het booronderzoek is geconcludeerd dat in de niet-verstoorde 

delen van het plangebied eventuele vindplaatsen geconserveerd konden zijn. 

1  Verhoeven 2007.
2  Archis waarnemingsnummer 19578 en 406409.
3  Archis waarnemingsnummers 51520, 51528 en 51581.
4  Beckers & Van Rooij 2011.
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Op basis van het bureau- en verkennend booronderzoek is door het bevoegd gezag 

(de gemeente Simpelveld) besloten dat in het plangebied een proefsleuvenonder-

zoek uitgevoerd moet worden, teneinde de aan- of afwezigheid van archeologische 

vindplaatsen vast te stellen en deze vindplaatsen te waarderen. Ten behoeve van 

dit proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen opgesteld.5 Het veldwerk is 

uitgevoerd door een veldteam van Archol en fysisch-geograaf dr. J. de Moor (EARTH 

Integrated Archaeology). Dhr. dr. R. Isarin (Crevasse Advies) trad op als directievoerder 

en leidde de communicatie tussen de verschillende partijen. 

1.3 Doel- en vraagstelling

Doel van het onderzoek was het vaststellen van de aan- of afwezigheid van 

archeologische vindplaatsen in het plangebied en indien er sprake is van één of 

meer vindplaatsen, het waarderen van deze vindplaatsen op fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit. Om dit te kunnen realiseren is in het Programma van Eisen een reeks 

vraagstellingen opgesteld, waarop het onderzoek een antwoord dient te geven. 

Daarnaast moet ook een advies worden gegeven over hoe om te gaan met een behou-

denswaardige vindplaats: behoud in of ex situ?

De vraagstellingen zijn gericht op het vaststellen van de aanwezigheid van 

archeologische waarden en hun ruimtelijke en (cultuur)landschappelijke context. Ze 

worden beantwoord in paragraaf 4.3.

5  Huisman & Prangsma 2012. 
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Methodiek

2.1 Strategie en werkwijze veldwerk

Ter beantwoording van de vraagstellingen uit het Programma van Eisen zijn in totaal 

20 proefsleuven gegraven. In het Programma van Eisen is een puttenplan opgenomen 

dat in principe gevolgd diende te worden. Het ging daarbij om 23 proefsleuven met een 

totaaloppervlak van 2760 m2. De geplande sleuven hadden een lengte van 30 meter 

en een breedte van 4 meter. In het veld bleek een aantal van de geplande sleuven uit 

praktische overwegingen (door de aanwezigheid van wegen, bomen, kabels / leidingen 

en een pakket slooppuin) niet gegraven te kunnen worden. Het ging daarbij met 

name om het zuidelijke deel van het plangebied. In overleg met de opdrachtgever 

en het bevoegd gezag is een alternatief puttenplan opgesteld, waardoor toch een 

representatief deel van het terrein onderzocht is en een gefundeerde waardering van 

eventuele archeologische resten in het plangebied gegeven kon worden.  

Aanleg en documentatie proefsleuven
In totaal zijn bij het onderzoek 20 proefsleuven gegraven met een breedte van 4 meter 

en een lengte die varieert tussen 30 en 43 meter. Het grootste deel van de proefsleuven 

heeft een lengte van 30 meter. In totaal is daarbij 2808 m2 onderzocht. De 

proefsleuven zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak onder begeleiding 

van een archeoloog. Na verwijdering van de bouwvoor is het vlak afgezocht met een 

metaaldetector en visueel geïnspecteerd op vondstmateriaal. Het vlak is vervolgens 

laagsgewijs verdiept tot op het sporenvlak. Aan het begin van iedere proefsleuf is een 

diep kijkgat gegraven. Op basis hiervan kon het juiste niveau voor het vlak bepaald 

worden en is inzicht verkregen in de locale stratigrafie.

Na aanleg van de sleuven zijn eventuele sporen aangekrast en genummerd en is het 

vlak gefotografeerd. Het veldteam heeft vervolgens met een Robotic total station de 

put ingemeten en het sporenvlak ingetekend. Gezien het zeer beperkte aantal mogelijk 

antropogene sporen die bij het onderzoek zijn aangetroffen is in overleg met het 

bevoegd gezag besloten om alle sporen te couperen. Er zijn geen monsters genomen.

Fysisch-geografisch onderzoek
Per put zijn 3 tot 4 profielkolommen gedocumenteerd ten behoeve van het 

landschappelijk onderzoek. Per put is getracht om minimaal twee profielen door te 

zetten tot in de C-horizont (aan het begin en einde van de put). De profielkolommen 

zijn gefotografeerd, getekend en ingemeten. De profielen zijn beschreven door de 

fysisch-geograaf. 

Put Oppervlak m2

1 144

2 136

3 139

4 147

5 139

6 135

7 137

8 148

9 140

10 140

11 145

12 134

13 131

14 126

15 128

16 147

17 126

18 184

19 129

20 153

Totaal 2808

Tabel 2.1 
Aantal m2 per proefsleuf en het totaal 
aantal m2.

2
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Figuur 2.1 
Puttenplan zoals voorgeschreven in het 
Programma van Eisen met verstoorde zones 
in rood.



IVO SImpelVeld-GaaSStraat    11
























  





  

 

























 
 



















 

4

9

8

17

12

6

2
13

11

16
20

18

14

1

5

3

15

P1

P3

P2P3

P1

P2

P3

P3 P2

P2

P3

P2

P3
P2

P3

P2

P1

P1
P3

P2

P1

P1

P3

P2

P1

P2
P3

P4

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P1

P1

4

9

8

17

12

6

2
13

11

16
20

18

14

1

5

3

15

19

10

7

P1

P3

P2P3

P1

P2

P3

P3 P2

P2

P3

P2

P3
P2

P3

P2

P1

P1
P3

P2

P1

P1

P3

P2

P1

P2
P3

P4

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P1

P1

P2P1 P3
P1 P2 P3

P3P1 P2

P3P2P1

P1 P2 P3

P1 P2

P1
P2

P3

P1P2P3

196700

196700

196800

196800

31
55
00

31
55
00

31
56
00

31
56
00

31
57
00

31
57
00

31
58
00

31
58
00

N

50m0

Figuur 2.2 
Overzicht van gegraven proefsleuven met 
locaties van profielkolommen. 
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Resultaten

3.1 Algemeen

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 20 proefsleuven gegraven waarmee een 

oppervlak van 2808 m2 onderzocht is. Dit komt neer op 7,4% van het onverstoorde 

deel van het plangebied (in totaal 3,8 ha). Het sporenvlak is in de regel aangelegd 

onder het colluvium, in de Bt-horizont. Indien er geen Bt-horizont meer aanwezig was 

is het vlak aangelegd in de niet verstoorde grond onder het colluvium. Het plangebied 

is grofweg op te delen in twee delen, die ook correleren met de archeologische 

verwachting van het terrein. In het noordelijke deel van het plangebied (ter hoogte 

van het zwembad) bevindt zich een droogdal dat het plangebied van ZZW naar 

NNO doorkruist. Proefsleuven 1 t/m 4 bevinden zich op de westelijke flank van dit 

droogdal. Proefsleuven 5 en 7 zijn centraal in het droogdal aangelegd. Proefsleuven 

6 en 8 t/m 13 bevinden zich ten oosten van dit droogdal. De hellingsgraad in dit deel 

van het plangebied varieert van 2 tot 8 % wat resulteert in een lage of middelhoge 

archeologische verwachting. In het zuidelijke deel van het plangebied is de 

hellingsgraad minder dan 2%. Dit deel ligt tegen het zuidelijker gelegen plateau aan. In 

dit deel van het plangebied zijn proefsleuven 14 t/m 20 aangelegd.

3.2 Fysische geografie 

J. de Moor

3.2.1 Kader: de ontwikkeling van het landschap van Zuid-Limburg

Zuid-Limburg ligt geologisch gezien in een overgangsgebied. In het zuiden grenst het 

gebied aan de uitlopers van de Eifel en de Ardennen (de zogenaamde schiervlakte), 

terwijl het gebied in noordelijke richting overgaat in de Benedenrijnse laagvlakte 

en het Noordzeebekken. Het gebied heeft gedurende zeer lange tijd onder invloed 

gestaan van diverse geologische processen en afzettingsomstandigheden.

Mariene afzettingen, breuken en sedimentatie
De oudste afzettingen zijn gedurende het Carboon (354 – 298 miljoen jaar geleden) 

gevormd. Zij dagzomen in het zuidelijkste puntje van het Geuldal (de Heijmansgroeve). 

Tijdens het Carboon maakte Zuid-Limburg deel uit van een dalingsgebied waarin, 

naast zand en klei sedimentatie, vooral veel veengroei plaatsvond. Onder invloed van 

de verdergaande daling van het gebied vormden de dikke veenpakketten uiteindelijk 

de basis voor de steenkoolvoorkomens in Zuid-Limburg. Het Eifel-Ardennen massief 

werd tijdens de Hercynische plooiingsfasen (Boven-Carboon) opgeheven en hiermee 

kwam een einde aan de afzetting van mariene sedimenten. Er ontstonden talrijke 

breuksystemen (met zowel horizontale als verticale bewegingen) in Zuidoost-

Nederland, resulterend in het ook nog tegenwoordig aanwezige horsten- en 

slenkengebied van Brabant en Limburg. Enkele van deze breuken zijn ook momenteel 

nog actief in (Zuid-)Limburg, getuige de aardbeving in Roermond in 1992. Tijdens het 

Krijt (144 – 65 miljoen jaar geleden) begon opnieuw een periode van sedimentatie. 

Door daling van het gebied nam de invloed van zee toe en werden er in het laat-Krijt in 

eerste instantie ondiep mariene zanden afgezet. Gedurende het Krijt nam de invloed 

van de zee steeds meer toe en kwam Zuid-Limburg in een dieper wordende zee te 

liggen. Er vond op zeer grote schaal sedimentatie van kalk plaats. De resulterende 

3
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kalksteen is karakteristiek voor Zuid-Limburg en is onder te verdelen in het Gulpens 

Krijt, het Kunrader Krijt en het Maastrichts Krijt. De ondergrond van het plangebied 

bestaat geologisch gezien uit kalkstenen van de Formatie van Maastricht.6

Vorming van het Tertiaire landschap
Een enorme meteorietinslag (65 miljoen jaar geleden) markeert het einde van het 

Krijt en het begin van het Tertiair (65 – 2,6 miljoen jaar geleden). Tijdens verschillende 

perioden in het Tertiair vond er in Zuid-Limburg op beperkte schaal sedimentatie 

plaats. De sedimentatie bestond voornamelijk uit een afwisseling van mariene- en 

continentale afzettingen, bestaande uit zachte kalkstenen en kleihoudende glau-

conietzanden en zandige en siltige kleien. Tijdens de latere delen van het Tertiair 

ontstonden er vooral in het noordoostelijke deel van Zuid-Limburg en in de Nederrijnse 

Laagvlakte in een kustvlakte grote veenmoerassen en moerasbossen. Er ontstond een 

dik veenpakket dat door latere samenpersing is veranderd in een dik pakket bruinkool. 

Met name tussen Aken en Keulen wordt deze bruinkool in enorme dagbouwgroeves 

gewonnen. Langs de kustvlakte vormen zich zandstranden. Door uitloging met 

humuszuren vanuit het bovenliggende wordt het zand veranderd in zuiver kwartszand, 

ook wel zilverzand genoemd. Dit zilverzand wordt o.a. bij Heerlen gewonnen. Tijdens 

de laatste fase van het Tertiair (het Plioceen) vindt er vooral afzetting door rivieren 

(voorlopers van de huidige Rijn en Maas) plaats in Zuid-Limburg, hierbij wordt de 

Kiezeloöliet formatie gevormd.

De Maas
De opheffing van het Eifel-Ardennen massief ging ook aan het eind van het Tertiair en 

het begin van het Kwartair (Pleistoceen) door, de afzetting van riviersedimenten door 

6  Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving (Pré-Kwartair).
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Figuur 3.1 
Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland met daarop de ligging van het 
plangebied en de locatie van de proefsleuven. 
Zowel in het plangebied als ten oosten daar-
van zijn droge dalen zichtbaar.



IVO SImpelVeld-GaaSStraat    15

de Rijn en met name de Maas ging eveneens door. In die periode waterde de Maas in 

oost - noordoostelijke richting af naar het dal van 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 over vrijwel geheel Zuid-Limburg een 

dik pakket grind afgezet. Doordat het gebied onder invloed van de tektoniek feitelijk 

een beetje kantelde, veranderde de locatie van het dal van de Maas ook. Uiteindelijk 

is de rivier op de huidige locatie beland. De hoogste en oudste terrassen van Maas 

bevinden zich in het zuidoosten van Zuid-Limburg. Deze hebben een vroeg-Pleistocene 

ouderdom. Alleen in het uiterste zuidoosten zijn geen Pleistocene afzettingen van 

de Maas aanwezig. Hoe verder de terrassen zich uitbreiden naar het noordwesten, 

hoe jonger ze worden en hoe lager ze liggen, waarbij de jongste terrassen die vlak 

langs de huidige Maas liggen. Het plangebied zelf ligt op één van de terrassen van de 

Oostmaas, meer specifiek het Terras van Simpelveld.7

Löss, colluvium en bodemvorming
Tijdens de laatste twee ijstijden (Saalien en Weichselien) is in Zuid-Limburg op grote 

schaal door de wind löss afgezet. Hierdoor is het oorspronkelijke, trapsgewijze 

terrassenreliëf grotendeels afgevlakt. De met löss bedekte terrassen zijn aan het einde 

van het Pleistoceen (gedurende de laatste koude fasen) en in het Holoceen verder 

onder invloed gekomen van onder andere bodemvorming en erosie. 

Aan het eind van het Pleistoceen heeft er onder invloed van de wisselende klimaats-

omstandigheden plaatselijk erosie van het oppervlak plaatsgevonden. Door het 

ontdooien van de bovenkant van de permanent bevroren bodem in het voorjaar en 

de zomer (permafrost), ontstond oppervlakkige afstroming van water. Hierbij werd 

sediment meegenomen en ontstonden kleine dalsystemen die veelal loodrecht op 

de (grotere) beekdalen liggen. Deze niet permanent watervoerende dalen zijn ook 

tegenwoordig nog zeer goed herkenbaar in het landschap en worden droge dalen 

genoemd. Het plangebied wordt doorsneden door zo’n droog dal (figuur 3.1).

Naast de Holocene sedimentatie, die bestaat uit afzetting van sediment door diverse 

kleine riviertjes en beken (in de nabijheid van het plangebied betreft dit sedimentatie 

in het dal van de Eyserbeek), heeft er onder invloed van de mens op grote schaal col-

luviumvorming plaatsgehad. Löss is van oorsprong een zeer vruchtbaar sediment, 

maar is ook bijzonder gevoelig voor erosie. Door ontginning van de lössplateaus en 

later ook de hellingen kon de löss niet meer door de wortels van de vegetatie worden 

vastgehouden. Bij (heftige) regenval vindt er vooral oppervlakkige afstroming plaats 

en worden de lössdeeltjes gemakkelijk door het water meegenomen. Vooral in het 

voorjaar als de akkers net geploegd en ingezaaid zijn, is de gevoeligheid voor erosie 

zeer groot. Omdat erosiebeperkende maatregelen met name tijdens de Romeinse 

Tijd en de Middeleeuwen zeer beperkt waren, zijn er grote hoeveelheden löss van de 

plateaus en vooral de flauwere hellingen (hier ligt een beduidend dikker pakket löss 

dan op de steile hellingen) weggespoeld en op lager gelegen stukken afgezet. Dit 

herafgezette sediment wordt colluvium genoemd. Colluviumvorming is zeer sterk 

gerelateerd aan de ontginning van het gebied. In Zuid-Limburg zijn in ieder geval twee 

grote fasen van colluviumvorming bekend. De eerste grote fase van colluviumvorming 

7  Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving: Afzettingen van de Maas.
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hangt samen met de ontginning van het gebied tijdens de Romeinse Tijd en de tweede 

grote colluviumfase hangt samen met de grootschalige ontbossingen tijdens de Volle 

Middeleeuwen.8 Waarschijnlijk heeft er ook in vroegere perioden (pre-Romeins) col-

luviumvorming plaats gehad, maar dan op veel kleinere schaal, omdat de ontginningen 

ook veel kleinschaliger waren. Ook in recentere tijdens heeft er door schaalvergro-

ting in de landbouw nog veel erosie plaats gehad op de hellingen en zacht glooiende 

plateaus. Soms is de hellingerosie dermate intensief geweest dat vrijwel alle löss tot 

op de onderliggende pleistocene rivierafzettingen is geërodeerd. Hiervan is volgens 

de Bodemkaart in het plangebied ook sprake, voor het westelijk deel wordt namelijk 

de eenheid “Fluviatiele afzettingen ouder dan laat-Pleistoceen (zavel en klei)” 

aangegeven.9

De löss is van oorsprong kalkrijk afgezet. Onder invloed van bodemvorming is de 

löss tot op een diepte van zo’n 2 tot 3 meter ontkalkt. Het proces van bodemvorming 

gaat vervolgens verder met de interne verwering, waardoor de grond verbruint. 

Uiteindelijk kunnen de kleideeltjes door percolerend regenwater uitspoelen. Dit proces 

heet lessivage. In een dieper gelegen niveau accumuleren vervolgens de kleideeltjes, 

waardoor een zogenaamde Bt-horizont wordt gevormd. Het bijbehorende bodemtype 

heet een brikgrond en komt veel in Zuid-Limburg voor. Van deze brikgronden komen 

meerdere varianten voor, in Zuid-Limburg betreft het vooral de bergbrikgrond en de 

radebrikgrond.

De radebrikgrond is het type brikgrond waarbij geen erosie van het oorspronkelijke 

bodemprofiel heeft plaatsgevonden. Dit type komt vooral voor op de vlakke plateaus. 

Op delen waar door hellingprocessen erosie van de bovengrond heeft plaatsgevonden 

komt de bergbrikgrond voor. Dit is een zogenaamde onthoofde brikgrond, waarbij 

erosie tot op de Bt horizont heeft plaatsgevonden (hierbij zijn de oorspronkelijke A- en 

E-horizonten verdwenen). Conform de Bodemkaart,10 zijn in het plangebied vooral 

bergbrikgronden aanwezig. 

3.2.2 Bodemopbouw ter plaatse en conservering

Op basis van het verkennend booronderzoek is vastgesteld dat in grote delen van 

het plangebied onder een laag colluvium van variabele dikte een nagenoeg intact 

bodemprofiel aanwezig zou zijn. Dit betreft dan een bodemprofiel waarbij de 

oorspronkelijke top van een brikgrond mogelijk wel geërodeerd is, maar waarbij de Bt 

horizont in ieder geval nog wel aanwezig is. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in alle werkputten minimaal 2 

profielkolommen gedocumenteerd. Daarbij zijn (van onder naar boven) de volgende 

lagen/bodemhorizonten onderscheiden (daarbij moet wel worden opgemerkt dat deze 

horizonten niet overal in het plangebied zijn aangetroffen):

• De basis van het profiel bestaat in vrijwel alle werkputten uit “schone” en kalkloze 

löss (textuur Lz3), bodemkundig gezien is dit de C-horizont (spoornr. 5030). In 

geen van de profielen is kalkhoudende löss aangetroffen, wel is in enkele putten 

horizontaal gelaagde löss aangetroffen (spoor 5031). In werkput 7 is onder de 

C-horizont een laag aangetroffen die bestaat uit een horizontaal gelaagde 

afwisseling van zandige klei en silt. Dit zijn vermoedelijk sedimenten die gedurende 

het vroeg-Pleistoceen door de Maas zijn afgezet en die behoren tot het Terras van 

Simpelveld (figuur 3.2).

8  Cf. De Moor 2007.
9  Staring Centrum, Wageningen, 1990.
10  Staring Centrum, Wageningen, 1990.
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• Hierboven is vaak een overgangshorizont tussen de B en de C aangetroffen, dit is 

de BC horizont (spoor 5018). De BC horizont (textuur Lz3) heeft nog wel te maken 

gehad met enige bodemvorming (veelal beperkte kleiinspoeling).

• Boven de BC horizont bevindt zich in een oorspronkelijk (intact) bodemprofiel in 

de löss een Bt horizont. Uit de profielopnames in de werkputten is echter gebleken 

dat een volledig intacte Bt horizont lang niet overal op het terrein aanwezig is 

(figuur 3.5). De Bt is regelmatig afgetopt. Dit blijkt uit het feit dat er dan sprake 

is van slechts een dunne Bt horizont (10-20 cm dikte), waar een onverstoorde Bt 

veelal een dikte van zeker 50 cm kan hebben. De Bt (spoor 5016/5017, textuur Lz1) 

kenmerkt zich door de inspoeling van klei en vertoont ook vaak scheuren (zie figuur 

3.4). In slechts 1 profielopname in put 17 is nog een dunne uitspoelingshorizont op 

een Bt aangetroffen (spoornummer 5015).

• In alle profielen is colluvium aangetroffen (spoor 5010), deels op een (afgetopte) Bt, 

deels direct op de C en/of BC horizont (zie figuur 3.3). Het pakket colluvium heeft 

een variërende dikte, vaak is het vrij dun (10-30 cm). In putten 1 en 5 is het pakket 

dikker dan 1 meter, waarbij de grootste dikte van het pakket wordt bereikt in put 

5. In deze put (die in het droge dal ligt) heeft het colluvium een maximale dikte van 

zeker 2,5 meter, onderin dit pakket zijn scherven aardewerk aangetroffen die in de 

Nieuwe Tijd dateren. Het colluvium heeft een vergelijkbare textuur als de löss (Lz3), 

de struktuur is echter losser en colluvium heeft veelal een bijmenging van kleine 

fragmenten puin, houtskool en soms ook steenkool. 

• De top van het profiel wordt gevormd door de bouwvoor (spoor 5000), maar deze 

maakt feitelijk deel uit van het colluvium.

Figuur 3.2 
Profiel 7.2. De basis van het profiel bestaat 
uit een horizontaal gelaagde afwisseling van 
zandige klei en silt. Deze sedimenten zijn ver-
moedelijk gedurende het vroege Pleistoceen 
afgezet door de Maas en behoren tot het 
Terras van Simpelveld.
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Figuur 3.5 geeft een overzicht van de aangetroffen variatie in bodemopbouw in 

het plangebied, hierbij is onderscheid gemaakt tussen de aanwezigheid van een Bt 

horizont onder het colluvium en de aanwezigheid van colluvium direct op de C en/

of BC horizont. In sommige putten was slechts in een klein gedeelte nog een restant 

van een Bt-horizont aanwezig. Het grootste deel van de aangetroffen Bt horizonten 

is afgetopt. Alleen in putten 5, 6, 16 en 17 zijn nagenoeg intacte profielen met goed 

geconserveerde Bt horizonten aangetroffen. Dit geeft aan dat de conservering van 

het niveau waarop/waarin in theorie de sporen verwacht zouden kunnen worden niet 

goed is. Op de locaties waar het colluvium direct op de BC en/of C horizont ligt, is het 

archeologisch relevante niveau volledig verdwenen. 

Figuur 3.3 
Profiel 5.2. Het profiel bevindt zich in het 
droge dal. Onder een recent ophogingspakket 
bevindt zich de oorspronkelijke bouwvoor 
met daaronder een dik pakket colluvium. 
Hierin zijn twee fasen te onderscheiden.

Figuur. 3.4 
Het archeologische vlak in proefsleuf 5, gele-
gen in het droge dal. De Bt-horizont is goed 
geconserveerd en nauwelijks geërodeerd, wat 
zich uit in de kenmerkende krimpscheuren.
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3.3 Archeologie

Er zijn bij het proefsleuvenonderzoek geen grondsporen of vondstmateriaal gevonden 

die op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen wijzen. Bij de grondsporen 

gaat het hoofdzakelijk om natuurlijke (boomvallen) en recente verstoringen. De enige 

archeologische grondsporen zijn een greppel in put 9 en twee mogelijke (paal)kuilen in 

put 16 (zie figuur 3.6). De aan- of afwezigheid van archeologische sporen hangt slechts 

ten dele samen met de conservering van het bodemprofiel (zie figuur 3.5). In (delen 

van) putten 1, 2, 4, 6, 7, 14, 17 en 19 was de Bt-horizont en dus ook het archeologisch 

relevante niveau verdwenen. In de putten waar nog wel een (afgetopte) Bt-horizont 
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aanwezig was, zijn in de meeste gevallen echter ook geen archeologische sporen 

aangetroffen.

De aangetroffen sporen zijn als volgt te beschrijven. De greppel uit put 9 (S9.1) is 

gecoupeerd in het profiel en bleek vanuit het colluvium in de Bt te snijden. Er was geen 

duidelijke afdekking met colluvium zichtbaar. De greppel leverde geen vondstmateriaal 

op. Op basis van de vulling heeft deze greppel vermoedelijk een vrij recente datering. 

De twee sporen in put 16 (S16.1 en S16.2) zijn in het veld als mogelijke (paal)kuil 

geïnterpreteerd. De sporen hebben een donkerbruine homogene vulling. Indien 

het daadwerkelijk om antropogene sporen gaat moeten ze op basis van de vulling 

vermoedelijk vóór de metaaltijden gedateerd worden. Grondsporen die jonger zijn dan 

het neolithicum zijn op de löss namelijk vaak opgevuld met colluvium-achtig materiaal.  

De sporen zijn gecoupeerd en waren respectievelijk 14 en 20 cm diep. In doorsnede 

waren de beide sporen onregelmatig. Op basis daarvan zou het hier ook om natuurlijke 

verstoringen kunnen gaan. Er was geen vondstmateriaal in de sporen aanwezig.

Er zijn bij het onderzoek in totaal vier vondsten verzameld. In spoor 11.1, een recente 

verstoring, is een fragment van een metalen object: een niet nader determineerbaar 

brok ijzer. De overige drie vondsten zijn verzameld uit het colluvium. Het gaat om twee 

scherven uit de Nieuwe tijd uit put 5 en een vuurstenen afslag uit put 17.

Figuur 3.6 
Overzicht van aangetroffen grondsporen 
ingedeeld naar type.

Figuur 3.7 
Spoor 16.2 in coupe (De chalon heeft een 
lengte van 1 meter).
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Conclusie

4.1 Conclusie

Het proefsleuvenonderzoek in het plangebied Simpelveld-Gaasstraat heeft geen 

aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen in het plangebied opgeleverd. Het 

plangebied bevindt zich op een helling (afbraakwand) direct ten noorden van een 

plateauterras bedekt met löss. Op de archeologische beleidsadvies- en verwach-

tingskaart van Parkstad Limburg is de verwachtingswaarde gekoppeld aan de 

hellingsgraad van een terrein. In het zuidelijke deel van het plangebied is sprake van 

een hellingsgraad van minder dan 2% waardoor dit deel van het plangebied een hoge 

archeologische verwachting heeft. Het noordelijke deel van het plangebied wordt 

doorsneden door een droogdal en heeft een hellingsgraad die varieert tussen 2 en 8%. 

De archeologische verwachting in dit deel van het plangebied was dan ook middelhoog 

tot laag. 

In totaal is 2808 m2 (7,4 %) van het plangebied onderzocht door middel van 

proefsleuven. Daarbij zijn verspreid over het plangebied in totaal drie (mogelijk) 

antropogene sporen gevonden: een greppel met een vermoedelijke datering in de 

Nieuwe tijd en twee mogelijke (paal)kuilen met onbekende datering (op basis van de 

vulling zouden deze vóór de metaaltijden moeten dateren. Er zijn geen vondstconcen-

traties aangetroffen. 

In het noordwestelijke deel van het plangebied (proefsleuven 1, 2, 4 en 7) is 

het bodemprofiel dermate slecht geconserveerd dat ter plaatse geen intacte 

archeologische grondsporen verwacht hoeven te worden. In het droogdal en de 

overige delen van het plangebied is het bodemprofiel intacter aangezien nog een 

Bt-horizont aanwezig is. In deze laag kunnen in principe sporen verwacht worden. De 

Bt-horizont is echter veelal afgetopt, waardoor alleen eventueel dieper ingegraven 

sporen geconserveerd zullen zijn.

4.2 Waardering en advies

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van 

de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de 

hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven of vindplaatsen 

behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege 

hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of herinnering (met een 

score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. 

De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in principe 

wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria gaafheid en 

conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij een middelmatige 

tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria 

gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten 

is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt het monument 

ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er voor 

te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks 

inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen.

4
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Aangezien in het plangebied Simpelveld-Gaasstraat geen archeologische vindplaatsen 

aanwezig zijn, is een waardering daarvan niet aan de orde. De kans dat buiten 

de gegraven proefsleuven wel archeologische resten aanwezig zijn wordt gezien 

de matige conservering van het bodemprofiel en het verwachte archeologische 

sporenniveau in grote delen van het plangebied klein geacht. Geadviseerd wordt 

dan ook om geen aanvullend archeologisch onderzoek in het plangebied uit te laten 

voeren. Het bevoegd gezag zal besluiten of dit advies wordt overgenomen. 

4.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Gezien het ontbreken van een archeologische vindplaatsen in het plangebied zijn 

de onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen slechts ten dele relevant. De 

beantwoording is met name gericht op de algemene vragen en de vragen met 

betrekking tot het landschap. 

Algemeen

1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of 

zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden?

Er zijn verspreid over het plangebied in totaal 3 (mogelijk) antropogene sporen 

gevonden. Daarnaast zijn uit het colluvium twee scherven aardewerk uit de Nieuwe 

tijd en een vuurstenen afslag afkomstig. Er zijn geen aanwijzingen voor archeologische 

vindplaatsen met grondsporen, dan wel vondstconcentraties. Het bodemprofiel is in 

het grootste deel van het plangebied slecht of matig geconserveerd. De kans op het 

aantreffen van archeologische resten buiten de gegraven proefsleuven wordt dan ook 

klein geacht.

2. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning 

en / of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersomstandigheden?

Gezien de extreem lage hoeveelheid vondsten en sporen is het mogelijk dat er 

nooit bewoning heeft plaatsgevonden in het plangebied. Verder is in grote delen 

van het plangebied sprake van een matige conservering van het bodemprofiel, 

wat het ontbreken van archeologische sporen ook zou kunnen verklaren. Waar de 

Bt-horizont aanwezig is, is deze in de meeste gevallen afgetopt. De aftopping van 

het bodemprofiel is te verklaren door de hellingsgraad in het plangebied (2-8% in het 

noordelijke deel van het plangebied), waardoor makkelijker erosie optreedt. 

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen

1. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich gave en goed geconserveerde 

archeologische resten of waar zijn ze te verwachten?

Niet van toepassing 

2. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?

Niet van toepassing
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Perioden en sites

1. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen de vindplaats aparte 

sites onderscheiden worden, en zo ja, op welke gronden?

Niet van toepassing.

2.  Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de sites en wat is de onderlinge samenhang?

Niet van toepassing

3. Wat is per archeologische vindplaats in het onderzoeksgebied: 

a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing?

b. de geologische en/of bodemkundige eenheid?

c. de omvang (inclusief verticale dimensies)?

d. aard /complextype/functie?

e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)?

f. de vondst- en spoordichtheid?

g. de stratigrafie?

h. de ouderdom, periodisering, typochronologische classificatie?

Niet van toepassing.

4. In hoeverre zijn binnen de site(s) op grond van de verspreiding van vondsten en/of 

grondsporen voormalige activiteitengebieden te onderscheiden en hoe moeten die geduid 

worden? Zie tevens vraag 3 voor de deelaspecten die daarbij aan de orde moeten komen.

Niet van toepassing.

5. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, 

percelering, akkers, grondstof winning, vennen, etc.? Ook in dit geval gelden de zojuist 

onder punt 3 gestelde vragen.

Er is in proefsleuf 9 één greppel aangetroffen die mogelijk als perceleringsgreppel te 

interpreteren is. De greppel is niet in andere nabij gelegen proefsleuven aangetroffen. 

Op basis van de stratigrafische positie en de vulling is de greppel waarschijnlijk in de 

Nieuwe tijd te dateren. De greppel heeft geen vondstmateriaal opgeleverd.  

6. Kunnen verscheidene bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate zijn 

deze aaneensluitend?

Niet van toepassing.

7. Wanneer en waarom zijn de sites en het gebied in zijn geheel verlaten of in onbruik 

geraakt?

Niet van toepassing.

Landschap en bodem

1. Hoe ziet de bodemopbouw eruit en komt dit overeen met het beeld uit het 

vooronderzoek?

In het plangebied ligt een pakket löss op vroeg-Pleistocene rivierafzettingen. In het 

Holoceen is een pakket colluvium ontstaan op het pakket löss. In het löss heeft van 

oorsprong bodemvorming plaatsgevonden, waarbij een laag met kleiinspoeling (de Bt) 

is gevormd. Door postdepositionele processen, waarbij hellingerosie de voornaamste 

is, heeft echter aftopping van het oorspronkelijke bodemprofiel plaatsgevonden. 
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Hierbij is niet altijd het volledige bodemprofiel verloren gegaan, maar heeft erosie 

vaak wel tot aftopping van de oorspronkelijke A en E geleid en in veel gevallen is ook 

de bovenkant van de Bt geërodeerd. Slechts in enkele putten is een vrijwel intact 

bodemprofiel aangetroffen. Dit beeld komt dus deels overeen met het vooronderzoek. 

Daarin werd geconcludeerd dat in het plangebied onder het colluvium een Bt horizont 

aanwezig is (erosie van de A en E horizonten), er werd echter niet geconcludeerd 

dat het hier veelal om een niet meer intacte Bt horizont gaat. Er wordt in het 

vooronderzoek echter ook een verkeerde bodemkundige bewoording gebruikt: er 

wordt gesteld dat er in de Bt een bodem is gevormd en dat deze bodem een briklaag 

genoemd wordt. De Bt is echter al ontstaan door bodemvorming en wordt ook wel de 

briklaag genoemd.

2.  Wat zijn de landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied (reliëf, 

hellingsgraad, afstand tot water, e.d.)?

Het plangebied ligt op een helling met een hellingsgraad die varieert van 0-2% in het 

zuidelijke deel van het plangebied en 2-8% in het noordelijke deel van het plangebied. 

Het plangebied bevindt zich op de overgang van een lössplateau naar het dal van de 

Eyserbeek. Deze beek ligt op enkele honderden meters afstand van het plangebied en 

is vermoedelijk gedurende het grootste deel van het Holoceen watervoerend geweest, 

de beek is momenteel watervoerend. Het terrein zelf kent ook het nodige reliëf, met 

name de aanwezigheid van een droog dal is kenmerkend.

3. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin? Is er sprake van processen 

van erosie, laterale verplaatsing, afdekking? Zijn er fases te onderscheiden in 

het colluvium? Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan en wat is de 

waarschijnlijke datering? Heeft tussen de onderscheiden fases bodemvorming plaats 

gevonden? Op welke diepte begint de ontkalkte löss?

Bodemkundig gezien bevat het plangebied vrijwel overal een zogenaamde 

bergbrikgrond, dit zijn gronden waarin erosie in ieder geval tot op de Bt heeft 

plaatsgevonden. Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat deze erosie veelal tot 

aftopping van de Bt heeft geleid. Het oorspronkelijk maaiveld is dus niet meer 

aanwezig en de (restanten van) de brikgrond zijn afgedekt met een pakket colluvium. 

Dit colluvium heeft veelal een dikte van maximaal 50 cm (inclusief bouwvoor), op 

enkele locaties is een beduidend dikker pakket colluvium aangetroffen. Dit betreft 

met name put 5, waar midden in het droge dal een dikke laag colluvium ligt (meer 

dan 2,5 meter dikte). Alleen hier was het mogelijk enig onderscheid in het colluvium 

te maken, vooral gebaseerd op kleur (dit valt dan vermoedelijk weer te relateren aan 

grondwater), aanwijzingen van bodemvorming in de verschillende lagen colluvium is 

niet aangetroffen. In de onderkant van het colluvium in put 5 is Nieuwe Tijd aardewerk 

aangetroffen. In de andere putten was het niet mogelijk om een datering van het 

colluvium te verkrijgen. Op basis van deze datering kan dus gesteld worden dat er 

gedurende de afgelopen eeuwen nog een grote hoeveelheid sedimentatie heeft 

plaatsgevonden in het droge dal. Het gaat echter te ver om te concluderen dat het 

colluvium in andere werkputten eenzelfde datering heeft.

4. Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken, 

ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische 

eenheden en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld 

in de onderscheiden archeologische perioden?

Een echte antropogene stratigrafie is niet aangetroffen, het oorspronkelijke loopvlak 

is niet meer aanwezig. In theorie zouden in het pakket colluvium nog meerdere 
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niveaus aanwezig kunnen zijn, de vorming van colluvium is namelijk geen continue 

proces en zal voornamelijk plaatsvinden bij net geploegde en/of net ingezaaide akkers. 

Bij voldoende begroeiing van het terrein zal er vrijwel geen erosie en sedimentatie 

optreden.

Zoals hierboven al genoemd, is de onderkant van het colluvium onder in het droge dal 

in put 5 op basis van aardewerk gedateerd in de Nieuwe Tijd. Het gaat echter te ver om 

al het colluvium in het plangebied een Nieuwe Tijd datering te geven. De natuurlijke 

afzettingen in het plangebied zijn vooral tijdens het vroege pleistoceen (rivierafzet-

tingen) en late pleistoceen (löss) gevormd. Bodemvorming in de löss heeft vooral 

gedurende de eerste helft van het Holoceen plaatsgevonden.

5. Is er sprake van (sub)recente’ verstoring en postdepositionele processen?

Recente verstoringen zijn vooral gerelateerd aan het zwembad. Postdepositionele 

processen in de löss bestaan uit bodemvorming en tevens vorming van colluvium.

Conclusie, evaluatie, aanbevelingen

1. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

eventueel aanwezige vindplaatsen aanwezig zijn en wat is de verwachting over de 

fysieke en inhoudelijke kwaliteit daarvan?

Zie antwoord op vraag 1 bij de algemene vragen

2. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

Met betrekking tot archeologische resten waren geen gegevens bekend uit het 

plangebied. Op basis van de archeologische beleidsadvies- en verwachtingskaart van 

de Parkstad Limburg waarop de archeologische verwachting gekoppeld is aan de 

hellingsgraad van een terrein is geconcludeerd dat voor het zuidelijke deel van het 

plangebied een hoge archeologische verwachting geldt (hellingsgraad minder dan 

2%) en voor het noordelijke deel een middelhoge tot lage archeologische verwachting 

(hellingsgraad 2-8%). 

Met betrekking tot het fysisch-geografisch onderzoek wijken de conclusies van het 

booronderzoek wel enigszins af van het proefsleuvenonderzoek, in die zin dat er 

sprake is van een minder intact profiel dan op basis van het booronderzoek gedacht 

werd. Hiervoor zijn een aantal verklaringen aan te voeren. In de eerste plaats 

komen de locaties van de boringen in lang niet alle gevallen exact overeen met de 

profielopnames in de proefsleuven. Dit is van belang omdat bij het proefsleuvenon-

derzoek geconstateerd is dat zelfs binnen één en dezelfde proefsleuf er aanzienlijke 

variatie kan zijn in de conservering van het bodemprofiel. Deze variatie is bij een 

booronderzoek helemaal moeilijk in kaart te brengen. Ten tweede zijn Bt-horizonten 

in een profiel vele malen beter herkenbaar dan in een boring, met name ook omdat 

in profielen de karakteristieke structuren van Bt horizonten te zien zijn, terwijl deze 

in boringen vrijwel niet naar voren komen. Ten derde is verschil in interpretatie te 

verklaren door te kijken naar de boorbeschrijvingen. Opvallend is bijvoorbeeld dat 

de horizonten die als Bt-horizont staan aangemerkt in de boorstaten grotendeels 

dezelfde textuurklasse hebben als de C-horizont, namelijk een Lz3. De Bt-horizont 

wordt echter gekenmerkt door kleiinspoeling, waardoor de textuur eerder als Lz1 dan 

Lz3 beschreven zou moeten zijn. Mogelijk is de Bt-horizont in sommige boringen dus 

verkeerd geïnterpreteerd.
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3. In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief geweest? Indien 

het onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden en op welke 

wijze is van het PvE afgeweken?

Het voorgeschreven puttenplan uit het Programma van Eisen is nagevolgd. Uit 

praktische overwegingen konden enkele putten niet worden aangelegd. In overleg 

met opdrachtgever en bevoegd gezag is een alternatief puttenplan opgesteld. Dit 

alternatieve plan heeft dezelfde dekkingsgraad als het oorspronkelijke puttenplan. 

4. In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan onderzoeksthema’s uit de 

NOaA en andere onderzoeksagenda ‘s? In welke mate heeft dit onderzoek in een 

datalacune kunnen voorzien? Hoe is het kennisrendement te omschrijven?

Niet van toepassing.

5. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst?

Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen. Behoud of verder onderzoek is niet aan de 

orde.

6. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen?

Niet van toepassing.
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Figuren

Figuur 1.1 Locatie Plangebied.

Figuur 1.2 AMK-terreinen en archeologische waarnemingen in de omgeving van het 

plangebied.

Figuur 2.1 Puttenplan zoals voorgeschreven in het Programma van Eisen met 

verstoorde zones in rood.

Figuur 2.2 Overzicht van gegraven proefsleuven met locaties van profielkolommen. 

Figuur 3.1 Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarop de ligging 

van het plangebied en de locatie van de proefsleuven. Zowel in het plangebied als ten 

oosten daarvan zijn droge dalen zichtbaar.

Figuur 3.2 Profiel 7.2. De basis van het profiel bestaat uit een horizontaal gelaagde 

afwisseling van zandige klei en silt. Deze sedimenten zijn vermoedelijk gedurende het 

vroege Pleistoceen afgezet door de Maas en behoren tot het Terras van Simpelveld.

Figuur 3.3 Profiel 5.2. Het profiel bevindt zich in het droge dal. Onder een recent 

ophogingspakket bevindt zich de oorspronkelijke bouwvoor met daaronder een dik 

pakket colluvium. Hierin zijn twee fasen te onderscheiden.

Figuur. 3.4 Het archeologische vlak in proefsleuf 5, gelegen in het droge dal. De 

Bt-horizont is goed geconserveerd en nauwelijks geërodeerd, wat zich uit in de 

kenmerkende krimpscheuren.

Figuur 3.5 De conservering van het bodemprofiel per proefsleuf.

Figuur 3.6 Overzicht van aangetroffen grondsporen ingedeeld naar type.

Figuur 3.7 Spoor 16.2 in coupe (De chalon heeft een lengte van 1 meter).

Tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 2.1 Aantal m2 per proefsleuf en het totaal aantal m2.
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor type contour gecoupeerd diepte datering opmerking

1 1 5010 laag SCH nee colluvium

1 1 5030 laag SCH nee C-horizont

2 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

2 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

2 1 5030 laag SCH nee C-horizont

3 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

3 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

3 1 5030 laag SCH nee C-horizont

4 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

4 1 5030 laag SCH nee C-horizont

5 1 5010 laag SCH nee colluvium

5 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

5 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

6 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

6 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

6 1 5030 laag SCH nee C-horizont

7 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

7 1 5030 laag SCH nee C-horizont

8 1 5010 laag SCH nee colluvium

8 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

8 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

9 1 1 greppel SCH ja 40

9 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

9 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

10 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

10 1 5030 laag SCH nee C-horizont

11 1 1 recente verstoring SCH ja

11 1 5010 laag SCH nee colluvium

11 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

11 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

12 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

12 1 5030 laag SCH nee C-horizont

13 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

14 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

14 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

15 1 1 natuurlijke verstoring SCH ja uitgedroging op perceelsgrens i.v.m. haag?

15 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

15 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

16 1 1 (paal)kuil? SCH ja 14 onregelmatige onderkant

16 1 2 (paal)kuil? SCH ja 20 onregelmatige onderkant

16 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont



32	 IVO SImpelVeld-GaaSStraat

put vlak spoor type contour gecoupeerd diepte datering opmerking

16 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

17 1 5010 laag SCH nee colluvium

17 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

17 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

18 1 5016 laag SCH nee Bt-horizont

18 1 5018 laag SCH nee B/C-horizont

19 1 5030 laag SCH nee C-horizont

20 1 5016 laag SCH nee Bt-horhorizont

20 1 5030 laag SCH nee C-horizont



IVO SImpelVeld-GaaSStraat    33

Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnr. categorie put vlak vak spoor vulling aantal gewicht opmerking

1 ANT 5 1 2 5010 1 10,7 aardewerk Nieuwe tijd

2 ANT 5 1 5 5010 1 43,9 aardewerk Nieuwe tijd

3 MFE 11 1 1 1 1 19,4 ijzer brokjes, indet

4 SVU 17 1 3 5010 1 18,3 afslag
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