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1. Inleiding 
 
Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV) heeft in opdracht van BO-TEK uit Stein een 
bureauonderzoek met veldinspectie (quickscan) uitgevoerd in het plangebied Stein - Platijkweg (figuur 
1). Op termijn wordt op een perceel van circa 0,9 twee schietbanen van 25 en 50 m lengte gerealiseerd. 
De percelen zijn momenteel in gebruik als grasland (kampeergrond).  
Het onderzoek is verricht door drs. I.M. van Wijk op 4 juli 2013 (tabel 1).  
 

 
Figuur 1 Ligging plangebied 
 
Het plangebied ligt volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Stein1 in een gebied 
met een hoge verwachting op archeologische waarden. Doel van het onderzoek is deze mogelijke 
waarden voorafgaand in kaart te brengen alsmede de diepte van het archeologisch vlak vast te stellen. 
Dit gebeurd middels een booronderzoek. Op basis van de resultaten kan vervolgens een advies worden 
opgesteld over een verdere omgang met mogelijk archeologische waarden in het plangebied. De 
bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot verstoring van eventueel aanwezige archeologische resten. 
 
Uitvoering 
Bureauonderzoek   Juli 2013 
Veldinspectie    4 juli 2013 
Rapportage    Juli 2013 
Opdrachtgever    BO-TEK 
Bevoegd gezag    gemeente Stein 
 
Onderzoeksmeldingsnummer onderzoek 57518 
 

                                                                        
1 Van Wijk 2009. 
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Kaartblad    60C 
 
Locatie: 
Gemeente    Stein 
 Plaats    Stein 
 Toponiem   Platijkweg 
 
Coördinaatgegevens   182572 / 330775 
 
Autorisatie    drs. T.A. Goossens 
 
Tabel 1 Administratieve gegevens plangebied Stein-Platijkweg 
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2. Onderzoeksstrategie 
 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: een beperkt bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek. 
Op de eerste plaats dient een bureaustudie plaats te vinden om een goed onderbouwd 
verwachtingsmodel op te stellen voor de mate van verstoring van de bodemopbouw en de daarmee 
samenhangende aan- of afwezigheid van archeologische waarden. Om de bodemopbouw van het 
plangebied vast te stellen is een dient een booronderzoek te worden uitgevoerd. 
 

3. Bureauonderzoek 
 

Het bureauonderzoek is enerzijds opgebouwd uit het beschrijven van het landschap en de 
bodemopbouw van de onderzoekslocatie en anderzijds uit het inventariseren van de aanwezige 
archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt 
een verwachtingsmodel opgesteld dat getoetst wordt tijdens de veldinspectie. 
 

3.1. Landschap en bodemopbouw 

3.1.1. Geologie en geomorfologie van de gemeente Stein 

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 die grindpakketten. 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.2 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 ijstijd ontstane dalvlakte van de Maas.  
Het landschap van de lössplateaus is grotendeels gedurende de laatste ijstijd gevormd, toen op de oude 
Maasterrassen een dik pakket löss is afgezet. Löss is een zeer goed gesorteerde siltige leem (75% van de 
korrels is 2-50µm groot) die door de wind uit de nog niet of nauwelijks begroeide vlaktes geblazen werd 
die onder het terugtrekkende landijs vandaan waren gekomen. De lössafzettingen vormden als het ware 
een deken over het landschap waardoor de kleinere hoogteverschillen afgedekt werden.3 Toch moet ook 
het lösslandschap vroeger reliëfrijker zijn geweest dan het nu is. Een belangrijke oorzaak voor de 
nivellering van het landschap is dat löss erg gevoelig is voor erosie. Vooral van hellingen zal gemakkelijk 
materiaal verspoelen en als zogenoemd colluvium worden afgezet. Dergelijke hellingprocessen zorgen 
voor het opvullen van laagtes en het geleidelijk glooiender worden van steile hellingen. Wanneer de 
begroeiing van het gebied aangetast wordt, neemt de erosie sterk toe doordat de löss niet meer door 
wortels vastgehouden wordt en de regen een directe impact op de bodem krijgt. Uit vondstmateriaal 
afkomstig uit de colluvia blijkt dat de vorming van de colluvia in hoge mate is gerelateerd aan 
ontginningsfasen van de zeer vruchtbare lössplateaus door de mens. Deze ontginningen dateren uit het 
neolithicum, de late ijzertijd en de Romeinse tijd, en uit de volle middeleeuwen en latere perioden.4 In 

                                                                        
2 Berendsen 1996, 70-80. 
3 Bouten et al. 1985. 
4 Boenigk & Hagedorn 1996. 
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beek- en droogdalen (zie verderop) kunnen de meters dikke colluvia archeologische vindplaatsen 
afdekken die daardoor goed geconserveerd, maar moeilijk of in het geheel niet aan het oppervlak 
traceerbaar zijn. 
Een laatste aspect van de lössplateaus dat in verband met de archeologische verwachtingen vermeld 
moet worden, heeft te maken met de waterhuishouding. Behalve door een aantal beken zoals de Ur, 
wordt de afwatering van de plateaus verzorgd door zogenaamde droogdalen. Droogdalen zijn 
gedurende de laatste ijstijd ontstaan toen de bodem nog bevroren was. Door de cycli van opwarming en 
bevriezing en het watertransport dat over het bevroren oppervlak moest plaatsvinden, sleten de dalen 
zich op een kenmerkende manier uit. Door verschillen in opwarming van beide zijden van het dal kreeg 
een dergelijk dal namelijk een asymmetrische vorm.5  
 

 
Figuur 2 Geomorfologische kaart van het plangebied (rode kader) en omgeving 
 

3.1.2. Opbouw geologie van het plangebied 

Op de geomorfologische kaart is te zien dat het in terrein zich op een lössterras/plateau (Terras van 
Caberg 1) bevindt, gelegen ten noorden van een beekdal waar oorspronkelijk de Ur doorstroomde (figuur 
2). Voor deze geomorfologische eenheden geldt doorgaans dat er geen intact bodemprofiel meer 
aanwezig zal zijn en dat delen van de bodem zijn afgeschoven door hellingerosie (colluviatie). Deze 
erosie zal echter vrij minimaal zijn aangezien het terrein op een redelijk vlak en bijna hoogste deel van 
het Maasterras bevindt. 
Op de kaart van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) is goed zichtbaar dat het plangebied zich 
op het hoogste deel van het plateau bevindt (figuur 3). Aan de noordkant wordt het perceel begrensd 

                                                                        
5 Berendsen 1997, 13-15. 
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door de rijksweg A76 en een paardenrenbak; aan de zuidwestkant door een manege en de schietbaan en 
aan de zuid- en zuidoostkant  ligt de Platijkweg waaraan meerdere akkers zijn gelegen (figuur 4).  Het 
terrein helt af naar het noordwesten.  

 
Figuur 3 AHN van (deel van) de gemeente Stein 
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Figuur 4 Satellietbeeld omgeving plangebied (bron: Google) 
 
Indien we bovenstaande kaartgegevens combineren, lijken we te maken te hebben met een redelijk vlak 
lössplateau. Toch valt op basis van het kaartmateriaal geen uitsluitsel te geven. Het is onzeker op welke 
diepte het archeologische vlak, d.w.z. de laag waar archeologische waarden nog in situ zijn bewaard 
gebleven en of de grond geroerd is. Het blijft de vraag of er nog delen van de ondergrond intact zijn 
gebleven waarin zich archeologische waarden kunnen voordoen en op welke diepte deze zich bevinden.  
 

3.2. Archeologie 
In 2009 is door Archol een grootschalige inventarisatie uitgevoerd in het kader van het opstellen van een 
archeologische beleidsadvieskaart. Daarbij zijn alle bekende archeologische waarden in beeld gebracht. 
Het terrein maakt deel uit een gebied met een hoge archeologische waarde. 
 

3.2.1. Plangebied 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend. Echter in de directe nabijheid, ter 
hoogte van de zuidelijk gelegen voetbalvelden en de akkerpercelen ten zuidoosten zijn meerdere 
archeologische vondsten bekend. Het betreft een aantal (voornamelijk vuursteen) vondsten uit het 
meso- en neolithicum (rood en paars op figuur 5).  
Als laatste is ook gekeken naar aanwijzingen voor bewoningssporen uit de Nieuwe tijd binnen het 
plangebied. Sporen van huizen, boerderijen of andere (bij)gebouwen ontbreken echter. Op de 
geraadpleegde gemeentelijke kadasterkaart uit 1832 is het perceel aangegeven als akker of grasland.6 
 

                                                                        
6 Bron: www.watwaswaar.nl. 
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Figuur 5 Archeologische waarden rondom het plangebied 

3.3. Verwachtingsmodel  
De archeologische gegevens van de bureaustudie wijzen op een plangebied zonder archeologische 
waarnemingen. De geologische gegevens duiden op wellicht lichte erosie binnen dit gebied. Indien we de 
gegevens combineren, blijkt dit een bevestiging van de hoge archeologische waarde zoals dit voor het 
plangebied is opgesteld. Gezien de onzekerheid over de mate van de verstoring verdient dit 
verwachtingsmodel wel een toetsing. In overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag is gekozen voor de 
meest geschikte, non-destructieve veldmethode: een visuele inspectie in combinatie met verkennende 
boringen.  
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4. Veldinspectie 
 

 

4.1. Methoden en technieken 
De veldinspectie bestaat uit twee onderdelen: de eerste fase is een visuele inspectie van het plangebied 
en de directe omgeving. In de tweede fase van de veldinspectie zijn een vijftal boringen gezet door 
middel van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. In boringen is namelijk direct zichtbaar of er 
binnen het plangebied nog (restanten van) een radebrikgrond aanwezig zijn en in welke mate en tot op 
welke diepte de bodem is geërodeerd. 
 

 
Figuur 6 Het terrein vanaf het westen gezien 
 

4.2. Resultaten 
De inspectie heeft uitgewezen dat het plangebied vrij vlak is en grotendeels bebouwd. Waar de geplande 
nieuwbouw gaat plaatsvinden is een grasland gelegen (figuur 6). Het terrein ten noordwesten van deze 
strook lijkt een stukje lager te liggen (0,5 m). Dit zou te verklaren zijn op basis van een waarnemingen van 
de eigenaar van het perceel die stelde dat een deel van het terrein opgehoogd is. De eerste visuele 
inspectie lijkt er daarom op de te wijzen dat het perceel inderdaad (deels) is opgehoogd.  
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Figuur 7 Boorpuntenkaart van het plangebied (rode kader) 
 
Het plangebied is ongeveer 60 m lang in oost-west richting en circa 20 m breed. Het terrein is momenteel 
in gebruik als grasland. In het midden van het terrein over de lengte as zijn in totaal 5 boringen gezet 
(figuur 7). De afstand tussen de boringen bedroeg ongeveer 20 m. Boring 3 en 4 zijn reeds na 35 cm – Mv 
beëindigd aangezien daar een voor de boor ondringbare laag met bouwpuin bevond. Boring 5 is daarom 
meer naar het noordoosten geplaatst om zodoende toch een compleet boorprofiel te verkrijgen. In alle 
boringen is geen onverstoord bodemprofiel waargenomen. In alle gevallen wordt de bovenkant van het 
bodemprofiel gevormd door een laag opgebrachte grond die vooral in het westelijke deel van het 
plangebied redelijk compact was waardoor de boor niet dieper dan 35 cm – Mv doorgezet kon worden. 
Onder deze opgebrachte laag ligt de oorspronkelijke  bouwvoor. Deze is 20-40 cm dik. Daaronder 
bevindt zich een pakket colluvium van circa 20 cm. Pas daaronder, vanaf 80-120 cm – Mv bevindt zich het 
ongestoorde bodemprofiel; de B-horizont.  
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Figuur 8 Foto van boringnummer 2 
 

 
Figuur 9 Foto van boringnummer  5 
 

b-horizont 

b-horizont 

colluvium 

colluvium 

Oude 
bouwvoor 

Oude 
bouwvoor 

Opgebrachte laag 

Opgebrachte laag 



13 
 

5. Conclusie en aanbevelingen 
 
Het bureauonderzoek heeft laten zien dat de gestelde hoge archeologische verwachting voor het 
plangebied correct is. Er bevinden zich archeologische waarden in de nabijheid van het plangebied en op 
basis van beschikbare kaartmateriaal kan niet vastgesteld worden of dat de bodem reeds in een eerder 
stadium geroerd is geweest. De boringen wijzen uit dat het plangebied is opgehoogd met een laag leem 
met bouwpuin (waarschijnlijk uitgegraven grond bij de bouw van de thans gerealiseerde schietbaan en 
aanverwante structuren). Deze laag varieert in dikte van 30 – 80 cm. Daaronder bevindt zich de 
oorspronkelijk bouwvoor alsmede een dun colluvium (geërodeerd) pakket. Pas op 80-120 cm – Mv 
bevindt zich een intact bodemprofiel waarop eventueel archeologische sporen of andere resten aanwezig 
kunnen zijn.  
Indien bodemingrepen dieper dan 80 cm worden gepland dan dient daartoe een verkennend 
archeologisch onderzoek conform het beleid en de daarbij horende eisen van de gemeente Stein te 
worden uitgevoerd. Door ‘archeologiesparend’ te bouwen, zullen eventueel aanwezige archeologische 
waarden niet of bijna niet geraakt worden. Uitgangspunt is dat verstoring van het archeologisch niveau 
nihil blijft of binnen de gestelde eisen van de gemeente Stein. Er dient een buffer gecreëerd te worden 
tussen het archeologisch niveau en de onderkant van het bouwpeil van minimaal 20 cm.  
De geplande nieuwbouw gaat uit van het zetten van schroefpalen waarop een betonnen vloer wordt 
gelegd. De verstoring van (en het zetten van) de schroefpalen zal een minimale verstoring met zich mee 
brengen die acceptabel is. Zeker gezien het gegeven dat het niet bekend is dat binnen het plangebied 
archeologische waarden aanwezig zijn. De betonnen vloer dient dus op maximaal 60 cm diepte te komen 
liggen. Men dient rekening te houden dat kabels- en nutsleidingen eveneens niet dieper reiken dan 80 cm 
of qua omvang in totaal minder bedragen dan de door de gemeente Stein opgelegde eisen.
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