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1. Inleiding 
 
In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen heeft Archol BV een archeologische begeleiding conform 
protocol opgraven uitgevoerd in de wijk Achtbunder te Sittard, Mijn Zuid plangebied Achtbunder (GREX 
838 )  (figuur 1). Het onderzoek heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 oktober. Het onderzoek is uitgevoerd 
conform het Programma van Eisen (PvE).1

 
   

 
Figuur 1 Ligging plangebied 
 
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt een bestemmingsplanwijziging. In het plangebied 
zal een groot aantal woningen worden gesloopt om plaats te maken voor groenstroken en beperkte 
nieuwbouw. Volgens de gemeentelijke beleidskaart heeft het gebied een middelhoog tot hoge 
archeologische verwachting. Uit een recent uitgevoerd bureauonderzoek2

 

 is de verwachting bijgesteld 
naar een hoge verwachting op het voorkomen van archeologische resten. De geplande 
graafwerkzaamheden (sloop- en graafwerkzaamheden) zullen mogelijk de te verwachten archeologische 
resten vernietigen. Onduidelijk is echter of ter plekke archeologische resten (nog) aanwezig zijn. Om hier 
uitsluitsel over te krijgen is door de gemeente besloten om een deel van de graaf- en 
sloopwerkzaamheden ter hoogte van de vindplaats archeologisch te laten begeleiden conform protocol 
Opgraven.  

Uitvoering 
Veldonderzoek    18 oktober 2013 
Rapportage    Maart 2014 
Opdrachtgever    gemeente Sittard-Geleen 
Bevoegd gezag    gemeente Sittard-Geleen 

                                                                        
1 PvE, Van Wijk 2013 
2 Stiekema 2013. 
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2. Onderzoeksstrategie 
 
Ten behoeve van de renovatie van de wijk wordt in de wijk Achtbunder een aantal huizenblokken 
gesloopt en zal uiteindelijk een aantal nieuwe woningen worden gebouwd (figuur 2). Onduidelijk was op 
welke diepte het archeologisch vlak aanwezig was en of tijdens deze sloop archeologische sporen 
eventueel aangetast zouden worden. Om dit te onderzoeken, is het algemene sloopproces beschouwd 
en is specifiek de sloop van een kelder begeleid (locatie 9 op figuur 3). Om een beter inzicht te krijgen in 
de bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied zijn op een aantal locaties grondboringen gezet 
m.b.v. een edelman met een diameter van 7 cm (figuur 3). 
 

 
Figuur 2Te slopen en gesloopte huizen (rood omcirkeld) te Sittard-AchtBunder 



 

 
Figuur 3 Overzicht boorlocaties te Sittard AchtBunder 



3. Kaders 
 

Tijdens het bureauonderzoek3

 

 is het landschap en de bodemopbouw van de onderzoekslocatie 
beschreven alsmede de aanwezige archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied in kaart 
gebracht. Aan de hand van de verzamelde gegevens is een verwachtingsmodel opgesteld dat getoetst is 
tijdens de begeleiding en het booronderzoek. 

3.1. Landschap en bodemopbouw 

3.1.1. Geologie en geomorfologie van de gemeente Sittard-Geleen 

De opbouw van de ondergrond van de gemeente Sittard-Geleen 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.4

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.

 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.  

5 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.6

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 

 In 
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. 

                                                                        
3 Stiekema 2013. 
4 Berendsen 1996, 70-80. 
5 Bouten et al. 1985. 
6 Boenigk & Hagedorn 1996. 



zich op een kenmerkende manier uit. Door verschillen in opwarming van beide zijden van het dal kreeg 
een dergelijk dal namelijk een asymmetrische vorm.7

 
  

3.1.2. Opbouw geologie van het plangebied 

Het plangebied ligt volgens de Geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) grotendeels op een 
tussenterras, bedekt met löss of zandige löss (6E7). Binnen het plangebied bevindt zich een 
hoogteverschil van ongeveer 3 meter. Het westen van het plangebied ligt hierbij hoger dan het oosten 
van het plangebied. Op de geomorfologische kaart is dan ook aangegeven dat het zuidoostelijke deel 
van het terrein zich op een zogenaamde lösswand bevindt; een hellend deel waarbij een overgang wordt 
gevormd van een hoger naar een lager deel. Gezien de helling is het mogelijk dat het plangebied vanaf de 
Middeleeuwen (deels) is afgedekt door verspoelde lössafzettingen die van hoger gelegen gebieden zijn 
verspoeld. Een colluviumdek kan daardoor mogelijke oudere archeologische resten hebben afgedekt.8

Voor de genoemde geomorfologische eenheden geldt doorgaans dat er geen intact bodemprofiel meer 
aanwezig zal zijn en dat delen van de bodem zijn afgeschoven door hellingerosie (colluviatie). 
Onduidelijk is echter in hoeverre deze erosie is opgetreden. 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 de omgeving van het plangebied (waarbij gekeken is binnen een straal van ca 1 km om het plangebied 
zijn bij diverse archeologische begeleidingen en proefsleuvenonderzoeken waarnemingen aangetroffen 
uit verschillende perioden, waarbij vooral het grote aantal waarnemingen uit het Neolithicum (Lineaire 
Bandkeramiek) opvalt. Het gaat hierbij zowel om de vondsten van aardewerk als van grondsporen 
(voornamelijk kuilen). Deze resten zijn bijna uitsluitend op de hooggelegen plateauterrassen 
aangetroffen, en dan met name langs de randen boven de laaggelegen beekdalen. Op het plateauterras 
waarop ook het plangebied zich bevindt zijn mogelijk de resten van drie Romeinse villaterreinen. De 
aangetroffen archeologische waarnemingen uit het Mesolithicum en Neolithicum bestaan uit 
vindplaatsen met vuursteenartefacten en Lineair Bandkeramiek.9

 
  

3.3. Verwachtingsmodel  
In het hele plangebied kunnen archeologische resten voorkomen uit alle archeologische perioden. De 
kans op het voorkomen van de resten is middelhoog voor de perioden Paleolithicum en Mesolithicum en 
hoog voor de perioden Neolithicum tot Nieuwe tijd. De archeologische resten worden direct aan het 
maaiveld of onder een eventueel colluviumdek verwacht. De vondstenlaag wordt verwacht in de eerste 
30 cm beneden het maaiveld of een eventueel colluviumdek. Archeologische sporen (uitgezonderd diepe 
paalsporen en waterputten) worden binnen 50 cm beneden het maaiveld of een eventueel colluviumdek 
verwacht. De archeologische resten bestaan hoofdzakelijk uit aardewerk- of vuursteenstrooiïngen, 

                                                                        
7 Berendsen 1997, 13-15. 
8 Stiekema 2013. 
9 Overgenomen van Stiekema 2013, 13. 



metalen voorwerpen, bouwmateriaal, resten van wegen en grafvelden. Organische resten en bot zullen 
door de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. 10

 
  

De archeologische gegevens van de bureaustudie wijzen op een plangebied zonder enige archeologische 
waarnemingen. De geologische gegevens duiden op wellicht lichte tot matige 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 begeleiding van de sloopwerkzaamheden in 
combinatie met verkennende boringen.  
 

                                                                        
10 Overgenomen van Stiekema 2013, 16. 



4. Resultaten Archeologische begeleiding 
 

4.1. Algemeen 
Een aantal huizen was bij aanvang van het veldwerk al gesloopt, waarbij boven- en onderbouw in zijn 
geheel waren verwijderd (figuur 1, rood omcirkeld en wit gevuld). Op twee percelen had alleen de 
bovengrondse sloop plaatsgevonden en waren de kelders blijven staan (figuur 1, alleen rood omcirkeld). 
De archeologische begeleiding betrof het begeleiden van een van deze kelders en te monitoren hoe de 
sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd. 
 

4.1.1. Beschrijving sloopwerkzaamheden 

De sloopwerkzaamheden vinden uitsluitend binnen het perceel plaats, beginnend met de bovengronds 
sloop (figuur 4, fase 1). Het puin blijft op het perceel liggen totdat het wordt afgevoerd. Na het 
verwijderen van het puin vindt de ondergrondse sloop plaats (figuur 4, fase 2). Dit betreft de sloop van de 
kabels & leidingen, fundamenten en kelders. De kelders worden gesloopt door aan drie zijden een smalle 
sleuf te graven van ca. 1 m waarna de keldermuren worden verwijderd. Het ontstane gat wordt daarna 
gedicht (figuur 4, fase 3). 
 

 
Figuur 4a Bovengrondse sloop 



 
Figuur 4b Ondergrondse sloop: sloop van kelder. Op de achtergrond het opgeschaafde profiel waar duidelijk 
de donkergekleurde B(t)-horizont is te zien 
 

 
Figuur 4c Opgeleverd perceel 



4.1.2. Beschrijving begeleiding 

Het verwijderen van de keldermuren van 1 huizenblok aan de Lavendelstraat is archeologisch begeleid. 
Hierbij is gekeken of een er niveau met (mogelijke) archeologische resten aanwezig is en – zo ja – of dit 
niveau en eventuele resten worden verstoord. Tijdens de begeleiding was duidelijk te zien dat de 
fundamenten van de huizen maar tot ca. 70cm –Mv reikten. Zoals uit de opgeschaafde profielen zou 
blijken, was dit tot net (ca. 20 cm) in de onverstoorde ondergrond (in dit geval de B(t)-horizont (figuur 5). 
 

 
Figuur 5 Diepte fundamenten tot in de ‘vaste’ grond, ‘fundering op staal’ 
 
De kelders zijn gesloopt door eerst langs twee zijden van sleuf te graven van ca 1 m breed waardoor een 
werkvlak voor de sloper ontstond. Vervolgens werden de keldermuren gesloopt en als laatste de 
keldervloer verwijderd. Het hierbij ontstane gat wordt uiteindelijk met schone grond weer dichtgestort. 
Tijdens de graafwerkzaamheden zijn geen archeologische resten in de vorm van sporen en/of vondsten 
aangetroffen. Het opgeschaafde profiel is ingetekend en beschreven. 

4.1.3. Bodemopbouw en verstoringsdiepte 

Tijdens het uitgraven van de voornoemde kelder is een profielkolom afgestoken waarop de 
bodemopbouw zichtbaar duidelijk is (figuur 4b en figuur 6).  

onderkant fundamenten 



 
Figuur 6 Opbouw profiel ter hoogte van de Lavendelstraat 
 
De bodem is als volgt opgebouwd:  

- 0-40 cm –Mv: een recente bouwvoor met wat puin, het colluvium is hier deels in opgenomen; 
- 40-60 cm –Mv: een laag colluvium, dit is afgespoelde loss; 
- 60-80 cm –Mv: een Bt- horizont waarin sporen uit elke periode zichtbaar worden, daarom ook 

wel sporenvlak genoemd; 
- 80-140 cm –Mv: B-horizont; 
- 140-200 cm –Mv: C-horizont. 

puinlaag/bouwvoor 

colluvium 

Bt-horizont 

B-horizont 

(overgang naar) C-horizont 



Het bodemprofiel wordt gevormd door een C-horizont (of de overgang van B- naar de C-horizont) op ca. 
1,5 m –Mv. Daarboven bevindt zich de B-horizont waarbij bovenin goed zichtbaar de inspoelingslaag 
(Bt)-horizont zichtbaar is. Deze wordt afgesneden door een ca. 20 cm dikke colluviumlaag. Dit is een 
aanwijzing dat erosie van het bodemprofiel heeft opgetreden maar waarbij de B(t)-horizont nagenoeg 
intact is gebleven. De oorspronkelijke A- en E-horizont zijn geheel verdwenen en vervangen door een 
puinlaag. Duidelijk moet echter gesteld worden dat natuurlijke erosie van het vlak reeds tot op de B(t)-
horizont heeft plaatsgevonden en dat de puinlaag (en daarmee indirect de huidige bebouwing) niet de 
grootste verstorende factor is geweest. Deze recentere verstoring is dus beperkt gebleven tot de locaties 
waar kabels en leidingen, fundamenten en kelders zijn ingegraven. De kelders zijn het meest diep 
verstorend geweest.  
 
 

4.2. Booronderzoek 
Daar waar de huizenblokken en kelderpartijen al waren gesloopt en verwijderd, is door middel van een 
boring gekeken of een archeologisch niveau aanwezig was en – zo ja – op welke diepte. Hierbij is het 
bodemprofiel tot ca. 1.20 m –Mv in kaart gebracht. Ter referentie is op enkele onbebouwde percelen 
eveneens een aantal boringen gezet (figuur 3, boring 2 en 8). Op deze wijze kon worden bepaald, 
uitgaande van de toenmalige bouwdiepte van de huizen (respectievelijk 70 cm –Mv voor de fundamenten 
en ca. 1,5-2 m voor de kelders), in hoeverre de toenmalige bouw en huidige sloop als mogelijk verstorend 
voor het potentieel aanwezige archeologische niveau is geweest. 
Boring 4 is geplaatst ter hoogte van een reeds uitgegraven kelder. Het boorprofiel was tot 1 m – Mv 
verstoord waarna de boring is gestaakt. 
In nagenoeg alle boringen is een B-horizont aangetroffen. Bij een tweetal boringen is zelfs een Bt-
horizont opgemerkt (boring 3 en 5). Eveneens werd in de meeste boringen een colluviumlaag van 20-60 
cm dikte aangeboord. Deze neemt in dikte toe van noord naar zuid. In boring 8 is de dikte ca 60 cm, in 
boring 2ca 20 cm. Hiermee lijkt de gestelde overgang tussen de reeds eerder genoemde terrassen 
(§3.1.2) mogelijk aangetoond te zijn. De geconstateerd helling in het terrein is eveneens duidelijk 
zichtbaar in de boorprofielen indien men naar de diepte (in m +NAP) van de B-horizont kijkt. Deze ligt ter 
hoogte van boring 2 op ca. 56,7 m +NAP11

                                                                        
11 De hoogte van de boringen in m +NAP zijn indirect opgemeten via de AHN. 

 waarna de diepte geleidelijk toeneemt tot ter hoogte van het 
gestoken profiel op ca. 55,9 m + NAP en uiteindelijk op haar diepte niveau ter hoogte van boring 8 op ca. 
54,9 m + NAP. De boringen zijn verkruimeld maar er zijn geen archeologische vondsten of indicatoren in 
de boringen aangetroffen. 



5. Conclusie en aanbevelingen 
 

5.1. Conclusie 
Het bureauonderzoek12

 

 heeft laten zien dat de gestelde hoge archeologische verwachting voor het 
plangebied correct is en zelfs voor het gehele plangebied geldt. Er bevinden zich archeologische waarden 
in de nabijheid van het plangebied. Op basis van beschikbare kaartmateriaal kan niet vastgesteld worden 
in hoeverre de bodem reeds in een eerder stadium geroerd is geweest en tot op welke diepte. Algemeen 
kan men echter aannemen dat de tijdens de bouw van de huidige bebouwing verstoringen minimaal daar 
heeft plaatsgevonden waar fundamenten, kabels/leidingen en kelders zijn ingegraven. Dit beeld is tijdens 
de begeleiding van de sloop bevestigd. Duidelijk was waargenomen dat de funderingen tot ca. 70 cm – 
Mv reiken en de kelders tot ca. 2 m – Mv. De verstoring als gevolg van de ondergrondse sloop lijkt mee te 
vallen. Het is echter onduidelijk wat de gevolgen voor het bodemprofiel zijn als gevolg van het klein 
hameren van grotere muurresten. De trillingen van het hameren kan de consistentie van de löss 
verstoren, zoals uit de aanleg van het sporenvlak met de kraanmachine bleek: de löss springt bij elke haal 
van de kraan in platen op. Men spreekt dan van ‘dolle’ löss. 

De boringen wijzen uit dat het plangebied niet is opgehoogd. Wel is in bijna alle boringen een in dikte en 
naar het zuiden toenemende colluviumlaag aangetroffen. Deze laag varieert in dikte van 20 – 60 cm. 
Daaronder bevindt zich de Bt- of B- horizont vanaf 56,7 m+NAP in het noorden tot 54,98 m + NAP in het 
zuiden. De Bt- of B -horizont betreft een redelijk intact bodemprofiel waarin eventueel archeologische 
sporen of andere resten aanwezig kunnen zijn. Het colluvium wijst er op dat het terrein deels is 
geërodeerd maar niet in zoverre dat het archeologisch niveau is aangetast. Alleen naar het zuiden toe 
kan verwacht worden dat er meer aantasting heeft plaatsgevonden aangezien het terrein hier meer helt.  
Op basis van een proefsleuvenonderzoek dat ongeveer 150 m ten oosten is uitgevoerd13

 

 kan echter 
gesteld worden dat enige erosie in zoverre heeft plaatsgevonden maar dat sporen toch nog aanwezig 
kunnen zijn. In hoeverre, de meestal ondieper gegraven, paalsporen nog aanwezig zullen zijn is niet aan 
te geven. Het archeologisch vlak lag daar tussen de 55 m +NAP in het westen en 52 m +NAP in het 
oosten. Ongeveer op dezelfde hoogte in het westen als in het onderzochte plangebied dat in dit rapport 
wordt beschreven.  

5.2. Aanbeveling 
Hoewel er geen archeologische resten tijdens de begeleiding en het booronderzoek zijn aangetroffen, wil 
dit niet zeggen dat ze geheel ontbreken binnen het plangebied. De begeleiding heeft uitgewezen dat het 
vlak waar men archeologische resten doorgaans kan verwachten relatief ondiep zit. De 
sloopwerkzaamheden blijken dit niveau bovendien niet grootschalig (aanvullend) te verstoren. Daarom is 
voorgesteld om verdere begeleiding van de sloop niet voort te zetten. 
 

                                                                        
12 Stiekema 2013. 
13 Porreij-Lyklema in prep. 



 
Figuur 7 Boorraai van west naar oost over het plangebied 
 
 
Voor de toekomstige bouw van de 7 woningblokken dient echter nog wel bekeken te worden of de 
geplande graafwerkzaamheden een verstoring van het potentiële archeologische niveau kunnen vormen. 
Daarbij is de diepte van deze graafwerkzaamheden van belang. Indien deze dieper reiken dan 50 cm – Mv 
bestaat de mogelijkheid dat archeologische resten worden verstoord. De daadwerkelijke aanwezigheid 
van archeologische resten is weliswaar (nog) niet aangetoond, de archeologische verwachting blijft na de 
onderhavige archeologische begeleiding echter hoog, conform de verwachting van de archeologische 
beleidskaart van de gemeente Sittard-Geleen en het bureauonderzoek.  
Indien de geplande werkzaamheden een diepere verstoring dan 50 cm omvatten, is er een aantal 
mogelijkheden om archeologisch onderzoek in te passen. Ten eerste kan men denken aan een 
archeologische begeleiding van de uit te graven delen. Het risico dat archeologische waarden worden 
aangetroffen en de documentatie daarvan vertragend in het bouwproces kan werken, blijft dan echter 
aanwezig. Een andere mogelijkheid is om de desbetreffende percelen d.m.v. een kort 
proefsleuvenonderzoek te karteren en waarderen voorafgaand aan de bouw. Het risico is dan nagenoeg 
nihil. Een andere mogelijkheid is om de bouwwijze op zodanige wijze aan te passen dat 
archeologiesparend wordt gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld door het bouwen op palen waarbij het bouwpijl 
boven de 50 cm – Mv blijft. In samenspraak met het bevoegd gezag kan worden besproken óf en óp 
welke wijze archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is. 
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