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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en ZO Wonen heeft Archol BV in 

samenwerking met Reef Infra BV een archeologische begeleiding conform protocol 

opgraven uitgevoerd van 26 augustus tot en met 28 augustus 2013 in het plangebied 

Sittard-Thien Bunder. Het onderzoek werd vooraf gegaan door een proefsleuven-

onderzoek dat werd uitgevoerd tussen 23 april en 3 mei 2012. Aanleiding tot het 

uitvoeren van het onderzoek is de geplande nieuwbouw. In de nabije omgeving 

van het plangebied zijn  diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd waarbij 

archeologische waarden van met name de Lineaire Bankeramiek zijn aangetroffen. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd vastgesteld dat een groot deel van het 

plangebied was verstoord door de nu gesloopte huizen die in de jaren ’50 van de 

vorige eeuw  waren neergezet. Op enkele onverstoorde delen werden archeologische 

resten teruggevonden. Het betroffen  een aantal paal- en kuilsporen die mogelijk tot 

het vroeg neolithicum behoorden en drie crematiegraven uit de late bronstijd-vroege 

ijzertijd. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek heeft een selectie 

van het plangebied plaatsgevonden, dat voor een klein deel behoudenswaardige 

archeologische resten prijsgaf. De gemeente heeft  besloten om dit deel van het 

plangebied archeologisch te begeleiden conform protocol opgraven. 

Tijdens de hieruit volgende archeologische begeleiding werden nog twee 

crematiegraven opgegraven. In totaal bestaat het grafveld uit vijf graven waarvan vier 

met crematieresten, behorende aan een volwassen populatie; jong volwassenen en 

kinderen ontbreken. Een aantal graven bevatte bijgiften zoals een aardewerken kraal, 

wetsteen, kiezels en dierlijk bot.

Een bijvangst van de begeleiding was de vondst van een aantal bandkeramische kuilen 

die dateren in de oude fase van de Bandkeramiek. Zij behoren tot (de periferie van) een 

bandkeramische nederzetting.
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Inleiding

1.1 Inleiding

Het plangebied is gelegen in de wijk Thien Bunder te Sittard. Het toponiem Sittard 

Thien Bunder is al langer bekend vanwege de hier aanwezige, en  opgegraven, 

Bandkeramische nederzetting Sittard-Mgr. Claessenstraat. Daarnaast is ter plekke 

nog een ovaal crematiegraf, type Goïrle, uit de late bronstijd/vroege ijzertijd, bekend.1 

Gezien deze hoge  archeologische waarde was de verwachting hoog dat de aanwezige 

archeologie zich zou voortzetten binnen het plangebied Thien Bunder dat direct 

aansluitend ten zuidwesten was gelegen.

1.2 Aanleiding

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de geplande nieuwbouw. Uit een 

eerder uitgevoerd bureauonderzoek is gebleken dat zich binnen het plangebied geen 

bekende archeologische vindplaats bevindt.2 In de nabije omgeving van het plangebied 

zijn echter wel diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd waarbij archeologische 

resten van met name de Lineaire Bankeramiek zijn aangetroffen. Op grond van de 

resultaten van het bureauonderzoek is door de gemeente besloten om het plangebied 

nader te laten onderzoeken middels  proefsleuven. In opdracht van de gemeente 

Sittard-Geleen en ZO Wonen heeft Archol BV dit proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 

tussen 23 april en 3 mei 2012.

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek heeft een verdere selectie 

van het plangebied plaatsgevonden, dat voor een klein deel behoudenswaardige 

1  Modderman 1958/1959; Van Hoof 2000.
2  Geraerds 2011.
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Ligging onderzoeksgebied.
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archeologische resten prijsgaf. De gemeente heeft  besloten om dit deel van het 

plangebied archeologisch te begeleiden conform protocol opgraven. In opdracht van 

de gemeente Sittard-Geleen en ZO Wonen heeft Archol BV in samenwerking met Reef 

Infra BV een archeologische begeleiding conform protocol opgraven uitgevoerd van 26 

augustus tot en met 28 augustus 2013.

1.3 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het plangebied Thien Bunder te Sittard. De wijk 

Thien Bunder is eind jaren ’50 van de vorige eeuw gebouwd. Daarvoor was het terrein 

in gebruik als bouwland. In de 19e en begin 20e eeuw hoorde het terrein nog bij het 

dorp Ophoven, dat later is geannexeerd door Sittard.

De woningen binnen het plangebied zijn inmiddels gesloopt en er is nieuwbouw 

gepland. Het plangebied wordt omsloten door de Voetstraat in het westen, de 

Geuweg in het zuiden, de Rijksweg Zuid in het oosten en de Monseigneur Canoystraat 

in het noorden. Binnen de grenzen van deze straten is het proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd.

De archeologische begeleiding vond plaats ten oosten van de Silstraat, in het 

zuidoosten van het plangebied. 

1.4 Onderzoeksopzet en organisatie

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van 

kracht geworden. Deze wet regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere 

initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, kan door de overheid 

verplicht worden een rapport te overleggen waaruit de archeologische waarde van het 

te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch 

onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast 

te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen.

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het Bureauonderzoek en het 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages. 

Het bureauonderzoek geeft allereerst een samenvatting van wat er in archeologisch 

en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. In het geval van Thien 

Bunder is dit onderzoek uitgevoerd door Grontmij Nederland BV.3 

Binnen het IVO ziet deze aanpak er als volgt uit: de verkennende fase richt zich op 

het begrenzen van kansrijke en kansarme zones; in de karterende fase wordt in de 

kansrijke zones gezocht naar concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen: 

grondsporen en artefacten, maar ook houtskool en botsplinters. De waarderende fase 

is bedoeld om van de aangetroffen vindplaatsen de omvang, aard, datering en fysieke 

kwaliteit vast te stellen teneinde aan te geven of al dan niet sprake is van een ‘behou-

denswaardige’ vindplaats. Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd door Archol BV.

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid 

een besluit (het ‘selectiebesluit’) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient 

te worden omgegaan. Als er geen archeologische waarden zijn aangetroffen of 

te verwachten zijn, kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is 

afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische 

vindplaatsen aanwezig zijn die bedreigd worden door de planontwikkeling, dan 

kan de initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen. De 

vindplaats blijft in de grond behouden – beter bekend als behoud in situ – of wordt 

3  Geraeds 2011.
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gedocumenteerd met een opgraving – ook bekend als behoud ex situ. De vindplaats 

is in dit geval archeologisch begeleid conform protocol opgraven en daarbij zijn de 

archeologische resten ex situ behouden.

De opdracht is verstrekt door de gemeente Sittard-Geleen (mevr. R. Melissen) en ZO 

Wonen (dhr. J. Crijnen), tevens is de gemeente Sittard-Geleen bevoegd gezag (drs. M. 

Aarts).

Het bevoegd gezag heeft een Programma van Eisen (PvE) op laten stellen ten behoeve 

van de uitvoering van een proefsleuvenonderzoek4 en voor een archeologische 

begeleiding conform protocol opgraven.5 Zowel het proefsleuvenonderzoek als de 

archeologische begeleiding zijn uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen die zijn 

gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2). 

De onderzoeken zijn uitgevoerd door de volgende veldteams:

Medewerker Functie IVO AB

Drs. T. Goossens Projectleider + +

drs. I.M. van Wijk Periodespecialist neolithicum + +

drs. M. Pruijsen Veldwerkleider +

A. Porreij-Lyklema MA Veldarcheoloog/Veldwerkleider + +

M. Goddijn MA Veldarcheoloog +

M. Gast Veldtechnicus + +

4  Delporte & Geraeds 2012.
5  Tol 2013.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Het archeologisch onderzoek te Sittard Thien Bunder is opgedeeld in twee fasen: 

een proefsleuvenonderzoek en een archeologische begeleiding conform protocol 

opgraven. Uitgangspunt is de rapportage van de twee onderzoeken in één publicatie te 

combineren. 

2.2 Doelstelling 

Doel van het proefsleuvenonderzoek is het karteren en waarderen van binnen het 

onderzoeksgebied aanwezige archeologische resten. Het doel van de archeologische 

begeleiding is het documenteren van gegevens en het veilig stellen van materiaal 

van de vindplaats om daarmee informatie te behouden die van belang is voor 

kennisvorming over het verleden (behoud ex situ). Specifiek gaat het om het behoud ex 

situ van het grafveld. Verder dient de aard en ouderdom van de (mogelijk neolithische) 

paal- en kuilsporen vastgesteld te worden. 

2.3 Relatie NOaA en of andere onderzoekskaders

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het Limburgs Lössgebied (NOaA 

archeoregio 6).Voor het proefsleuvenonderzoek zijn voor twee perioden de volgende 

thema’s van toepassing zijn:

Over de periode vroege prehistorie zijn onderstaande thema’s van belang en zal bij het 

aantreffen van vondsten uit deze periode hiermee rekening moeten worden gehouden:

•  Kolonisatie en vroege bewoningsgeschiedenis van Nederland;

•  Gebruik van het landschap en nederzettingsthema’s:

•  Voedseleconomie, relatie mens en milieu;

•  Begravingen en deposities van menselijke resten;

•  Culturele tradities, sociale relaties en interactie.

Over de periode late prehistorie zijn onderstaande thema’s van belang en zal bij het 

aantreffen van vondsten uit deze periode hiermee rekening moeten worden gehouden:

•  De ontwikkeling van het cultuurlandschap;

•  Productie, distributie en gebruik van mobilia;

•  De agrarische bestaansbasis;

•  Rituele praktijken, inclusief depositiepraktijken en grafritueel;

•  De constructie van persoonsgebonden, lokale en bovenlokale identiteiten.

Voor de archeologische begeleiding geldt dat het onderzoeksgebied resten van een 
grafveld uit de bronstijd en/of ijzertijd herbergt. Het grafritueel uit deze perioden is 
voor het Limburgse lössgebied nog slecht gekend. 

Het onderzoek dient aan te sluiten op de relevante onderzoekskaders, beschreven 
in de NOaA, specifiek hoofdstukken 17, 18 en 22.6 De volgende thema’s kunnen van 
toepassing zijn:

6  Arts et al 2007, Gerritsen et al 2005, Enkevoort et al 2005.  

2
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· Gebruik van het landschap en nederzettingsthema’s (vroege prehistorie);

· Rituele praktijken, inclusief depositiepraktijken en grafritueel (late prehistorie);

In 2007 heeft de Provincie Limburg een inhoudelijke evaluatie van 15 jaar „Malta-
onderzoek‟ uit laten voeren. Ook deze evaluatie biedt een leidraad voor onderzoeks-
richtingen die op het onderhavige onderzoek van toepassing kunnen zijn:
· Evaluatie van het archeologisch onderzoek in Limburg in de periode 1995 t/m 2006.

Deze evaluatie is uitgevoerd door enkele periodespecialisten met ruime ervaring in de 

Limburgse archeologie.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het invullen van kennislacunes.

2.4 Vraagstellingen

De vraagstellingen van het proefsleuvenonderzoek zijn: 

1.  Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? Is er binnen 

het plangebeid colluvium aanwezig? Hoe is het colluvium opgebouwd? Kan hierin een 

stratigrafie herkend worden (oud/jong colluvium?)

2.  In welke mate is het gebied verstoord? Waar zit de verstoring en waar kan die nog 

meer worden verwacht?

3.  Bevinden zich in het onderzoeksgebied archeologische resten? Waaruit bestaan de 

archeologische resten? Gaat het alleen om mobilia of tevens om grondsporen?

4.  Is er sprake van vindplaatsen, sites dan wel off-site verschijnselen?

5.  Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen de 

grondsporen zich af (aangeven per site en/of periode)? In hoeverre zijn bijvoorbeeld 

grondsporen vervaagd door bodemvorming (aangeven per site en/of periode)? Bestaat 

hierin verschil tussen sporen uit verschillende perioden? Beschrijf deze verschillen.

6.  Hoe zijn de conserverende eigenschappen van de bodem voor organische en 

anorganische artefacten en grondsporen? 

7.  In hoeverre zijn oudere sites door jongere sites verstoord?

8.  Wat is de relatie tussen oppervlaktevondsten en mogelijke grondsporen?

9.  Wat is de samenstelling, herkomst, datering of looptijd van de archeologische 

vondsten en tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij?

10.  Welke vorm van landgebruik is er na het verlaten van de vindplaats geweest?

11.  Wat is de gaafheid en conservering van aangetroffen archeologische vindplaatsen?

12.  Beperken de sites zich tot het plangebied? Is een indicatie te geven van de plaats en 

omvang van dat deeI van de sites dat zich tot buiten het plangebied uitstrekt?

13.  Bevinden zich droog- of beekdalen op de vindplaats en wat is de precieze locatie? Op 

welke afstanden bevinden de vindplaatsen zich hiervan?

14.  Bevinden zich graften in het plangebied en waar Iiggen deze? Wat is de invloed van 

deze graften op de vondstverspreiding?

15.  Indien LBK vindplaatsen worden aangetroffen. Wat is de aard en specifieke 

LBK-datering/fasering van de archeologische structuren (huizen, langskuilen, silo’s 

etc.) op basis van typologische kenmerken van de gebouwen en het vondstmateriaal?

16.  Voor zover mogelijk: Wat is de exacte ligging en ruimtelijke begrenzing van de 

vindplaats?

17.  Wanneer zijn de archeologische sites aIs woonplaats of anderszins in onbruik geraakt?

18.  Indien graven worden aangetroffen: Welke graftypen zijn te classificeren? Zijn 

bijgaven aanwezig? Kan er iets gezegd worden over het geslacht, leeftijd en sociale 

status van de overledenen?

19.  Is er een verband tussen diverse vindplaatsen binnen de onderzoekslocatie?
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20.  Welk type vindplaats vertegenwoordigen de archeologische resten?

21.  Wat is de relatie tussen de ligging van de archeologische resten en geomorfologische 

en bodemkundige kenmerken van het gebied?

22.  Wat is de relatie tussen de vindplaats en het omringende landschap?

23.  Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het plangebied?

24.  Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal beperkte 

(bijvoorbeeld alleen losse vondsten), welke verklaring is hiervoor dan te geven? Is er 

(bijvoorbeeld) sprake van:

 a. verstoring van antropogene aard

 b. erosie

 c. beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weer-

omstandigheden

 d. beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen

 e. aantoonbare afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik

 f. een combinatie hiervan?

Specifiek geldt dat de archeologische begeleiding een inhoudelijke bijdrage dient te 

leveren aan de kennisvermeerdering over het grafritueel in de bronstijd/ijzertijd en de 

bewoning/gebruik van het onderzoeksgebied in het neolithicum.

De volgende meer algemene onderzoeksvragen vormen mede de basis van het 

onderzoek.7

Algemeen: 
25.  Wat is het type en verspreiding van sporen, structuren en vondsten en hoe verhouden 

deze zich in relatie met het grafveld? 

26.  Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

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

dan te geven? 

Landschap en bodem (aanvullend op het proefsleuvenonderzoek): 
27.  Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin van de nog onverkende delen 

van het plangebied waarbinnen de archeologische begeleiding gaat plaatsvinden? 

Wijkt deze af van de reeds beschreven bodemprofielen en zo ja, in welke zin?

28.  Welke post-depositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect 

daarvan op de archeologische resten? In hoeverre heeft de Silstraat verstorend of 

mogelijk juist conserverend gewerkt?

Gaafheid en conservering van de vindplaats: 
29.  In welke lagen, bevinden zich gave en goed geconserveerde archeologische resten? 

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

Perioden en sites:
De kans bestaat dat in het onderzoeksgebied sites uit het neolithicum of uit andere 

perioden aanwezig zijn. De volgende onderzoeksvragen zijn specifiek voor deze sites 

geformuleerd:

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

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

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

van de sites en wat is de onderlinge samenhang? 

7  Er wordt op gewezen dat ook gesloten vragen (die met ja of nee zouden kunnen worden 
beantwoord) gemotiveerd met een degelijke onderbouwing beantwoord dienen te worden.
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33.  Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 

a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing 

b. de omvang (inclusief verticale dimensies) 

c. 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 

34.  Wanneer en waarom zijn de sites in zijn geheel verlaten of in onbruik geraakt? 

Onderzoeksvragen voor het grafveld 
De volgende onderzoeksvragen zijn specifiek voor het grafveld uit de bronstijd/ijzertijd 

geformuleerd: 

35.  wat is de omvang van het grafveld; is sprake van een aaneengesloten grafveld of van 

meerdere clusters? 

36.  hoeveel graven zijn aanwezig en hoeveel kunnen oorspronkelijk aanwezig zijn 

geweest? 

37.  wat is de datering van de graven, is sprake van een horizontale stratigrafie; hoe is 

eventuele clustering te verklaren? 

38.  in hoeverre kan de procesgang van het dodenritueel worden gereconstrueerd aan de 

hand van de lagen en vondsten in de grafkuilen? 

39.  welke leeftijd en/of geslacht van de overledene(n) kan worden bepaald aan de hand 

van de crematieresten (en vondsten)? 

40.  is tussen het verbrande menselijke bot ook dierlijk bot aanwezig, en zo ja, van welke 

diersoorten? 

41.  zijn op basis van vondsten en/of het graftype/de grafvorm uitspraken te doen over 

verticale sociale stratificatie of zijn verschillen tussen de graven op andere oorzaken 

terug te voeren? 

42.  wat is de landschappelijke situering van het grafveld? 

43.  wat is te zeggen over de locatie en aard van de bij het grafveld in relatie tot een (nog 

te verwachten) nederzetting? 

44.  hoe verhoudt het grafveld zich tot gelijktijdige grafvelden in de wijdere omgeving 

(Limburgs Lössgebied en aangrenzende gebieden)?
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Methodiek en strategie

3.1 Methodiek en strategie van het proefsleuvenonderzoek

3.1.1 Strategie

Het veldwerk is uitgevoerd conform de KNA (versie 3.2). Het plangebied is verdeeld in 

vier langgerekte stroken. De stroken worden van elkaar gescheiden door de volgende, 

noord-zuid georiënteerde straten: Thien Bunderstraat, Silstraat, Morgenstraat, Kleine 

Roedestraat, Voetstraat (figuur 3.1). In het PvE was een puttenplan opgenomen (figuur 

3.1), maar in de praktijk waren extra obstakels aanwezig buiten de straten en leidingen 

om. Ook waren niet alle huizen gesloopt toen het proefsleuvenonderzoek begon. Het 

puttenplan is aan de situatie ter plaatse aangepast (figuur 3.2). Dit betekent ook dat is 

afgeweken van de putnummering zoals die stond aangegeven in het puttenplan. Er is 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de beperkingen, opgelegd door het terrein of 

aanwezigheid van kabels.  

Uitgangspunt van het proefsleuvenonderzoek was eventueel aanwezige 

archeologische waarden op te sporen, in kaart te brengen en te waarderen door middel 

van lange, 4 m brede, N-Z georiënteerde sleuven. Er is vastgehouden aan de vooraf 

bepaalde methodiek van 4 m brede sleuven die het plangebied van noord naar zuid 

doorsnijden. Dwars op deze sleuven zijn enkele korte sleuven gegraven om ook inzicht 

te krijgen van de bodemopbouw, de verstoringgraad en -diepte van west naar oost. 

Naarmate het veldwerk vorderde, werd duidelijk dat diepe verstoringen binnen het 

plangebied aanwezig waren (zie volgende paragraaf). Hier is zoveel mogelijk rekening 

mee gehouden. De aanleg van sleuven is gestopt, zodra een doorlopende verstoring 

werd aangesneden.

Uiteindelijk zijn 19 proefsleuven aangelegd (figuur 3.2), waarvan werkputten 1 t/m 14 

de reguliere proefsleuven vormen. Aanvullend en in overleg met bevoegd gezag (mevr. 

M. Aarts) zijn werkputten 15 t/m 19 aangelegd. In totaal is ca. 4981 m2 aangelegd. Dit 

is slechts een beperkt aantal meters boven het gestelde maximum (4900 m2) in het 

PvE.

3
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Figuur 3.1 
Puttenplan uit het Programma van Eisen
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3.1.2  Methodiek

De 4 m brede sleuven zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak. Tijdens 

de aanleg zijn vondsten verzameld per vak van 5x4 m of per spoor. Alle putten zijn 

digitaal ingemeten met behulp van een Robotic Total Station (RTS) in elke werkput zijn 

1 m brede profielen gezet, minimaal om de 20 m, om een goed beeld te krijgen van 

de bodemopbouw binnen het plangebied. Per put is minimaal één diep profiel gezet, 

d.w.z. een diep gat gegraven met de machine (dieper dan 30 cm onder het verwachte 

sporenvlak). De verwachting van de bodemopbouw en het sporenniveau was op grond 

van vergelijkbaar onderzoek in de omgeving en de regio als volgt:

Bij een intacte bodem is direct onder de bouwvoor en andere recente bodemlagen een 

colluvium8 of uitspoelinghorizont zichtbaar met daaronder een Bt-horizont9, gevolgd 

door een B-horizont, een gelaagde B/C-horizont en tot slot op dieper niveau een C-

horizont. Archeologische sporen zijn zichtbaar in de top van de Bt-horizont. 

Onderstaand volgt een bespreking van de methodiek en aanpassingen op het 

puttenplan uit het PvE per strook.

Zone Thien Bunderstraat en Silstraat: werkputten 1 t/m 6 en 15  
De werkzaamheden zijn begonnen in de meest oostelijke strook, in de noordoosthoek 

van het plangebied. Dit deel van het terrein was afgeschermd van de woonwijk 

door een groenstrook en was in gebruik als trapveldje. Het vlak is aangelegd in de 

B-horizont omdat hier geen duidelijk Bt-horizont was herkend. Beperkingen waren 

aanwezig in de vorm van bomen, goaltjes, en een datakabel. Hierdoor is afgeweken 

van het puttenplan uit het PvE.

Werkputten 3, 4 en 5 zijn ten noorden van een blok huizen gegraven, dat ten tijde 

van de het proefsleuvenonderzoek nog gesloopt moest worden. Bij werkput 4 is 

besloten een west-oost sleuf aan te leggen om inzicht te krijgen in de verstoringgraad 

en bodemopbouw van west naar oost. Het terrein bleek tussen werkputten 4 en 5 

namelijk zichtbaar af te lopen in oostelijke richting. In werkput 3 en het noordelijk 

deel van werkput 4 is het vlak aangelegd in de Bt-horizont. In het zuidelijke deel van 

werkput 4 bleek de Bt-horizont echter verdwenen; hier werd pas in de (onderliggende) 

B-horizont een ongeroerde bodem aangetroffen. Aan de hand van de oost-west 

gerichte werkputten is eerst bepaald waar de bodem het meest intact was. Vervolgens 

is dwars op deze zonewerkput 5 aangelegd.

Zowel werkput 4 als werkput 5 bleek aan de zuidkant dieper verstoord. De bodem is 

hier afgegraven tot in de B/C-horizont. Ter aanvulling is later werkput 19 aangelegd. 

De werkput bevindt zich tussen werkputten 2, 4 en 5, en wordt begrensd door een 

groenstrook aan de oost- en noordzijde. 

Werkput 6 bevindt zich ten zuiden van het nog te slopen huizenblok. De sleuf ligt op 

een grasveld waar voorheen een speeltoestel heeft gestaan. De sleuf is dwars over 

het veld gegraven om het terrein zo goed mogelijk te verkennen. Beperkingen waren 

aanwezig in de vorm van bomen aan de noordkant en een transformatorhuisje aan 

de zuidkant. Rondom het veld bevindt zich een stoep die aansluit op tuinen van de 

huizen ten oosten van het plangebied; aan de westzijde loopt een laagspanningskabel. 

De stoep is ontzien, evenals de bomen. In een later stadium zijn delen van werkput 15 

aangelegd ter aanvulling op de resultaten (crematiegraven, zie verderop) van werkput 

8  Colluvium is de benaming voor bodemmateriaal dat door bodemerosie van een helling is 
afgespoeld en dat zich aan de voet van de helling heeft geaccumuleerd. In Nederland komt het 
veel voor in het lösslandschap van Zuid‐Limburg. Hier bevinden zich in de dalen vaak dikke pa-
kketten colluviaal materiaal dat afkomstig is van de lössbodems op de aangrenzende hellingen.

9  Een Bt-horizont is een inspoelinghorizont waarbij het kleigehalte in deze laag hoger is dan de 
lagen er direct boven en onder, de horizont is kenmerkend voor de zogenaamde brikgronden.
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6. Doel was het grasveld, in overleg met het bevoegd gezag, zo compleet mogelijk op 

te graven (zie ook resultaten). Het vlak is aangelegd in de Bt-horizont. 

Zone Silstraat- Morgenstraat: werkputten 7 t/m 10 
Het volgende blok bevindt zich tussen de Silstraat en de Morgenstraat. Volgens het 

puttenplan uit het PvE moest hier een lange sleuf van noord naar zuid komen met 

twee korte O-W sleuven. Op dit terrein zijn werkputten 7 t/m 10 en een deel van 

werkput 15 gegraven. Werkput 7 is gegraven om inzicht te krijgen in de gaafheid van 

de bodem. Op grond van deze put zijn vervolgens werkputten 8 en 9 aangelegd. Ten 

oosten van werkput bleek zich een blok huizen te bevinden, dat nog gesaneerd en 

gesloopt moest worden. Het blok met deel van de tuinen was afgezet met hekwerk. 

Een andere beperking was een aantal bomen aan de noordzijde van het terrein. Hier 

zijn geen sleuven gegraven. Aan de zuidzijde van werkput 10 is eerst een west-oost 

sleuf gegraven om de begrenzing van enkele diepe verstoringen en de gaafheid van 

de bodem te bepalen. Op grond daarvan is de werkput naar het noorden aangelegd. 

Aan de noordzijde is wederom een west-oost sleuf getrokken om inzicht in de 

bodemopbouw te krijgen in dit deel van het plangebied. Dit perceel lijkt het meest 

aangetast door verstoringen. Vooral in het zuidelijke deel van werkput 8 is de bodem 

diep omgezet. In alle putten van dit blok is de oorspronkelijke bodem tot aan de 

onderkant van de B-horizont verstoord. Het vlak is op het onverstoorde deel van 

de B-horizont aangelegd. In werkputten 7 en 10 zijn aan de oost- en westzijde diepe 

verstoringen aangesneden. In een later stadium is een deel van werkput 15 gegraven, 

parallel aan werkput 6, om te controleren of archeologische waarden die ter plekke 

waren aangetoond, een vervolg hebben aan de overzijde van de Silstraat.

Zone Morgenstraat-Kleine Roedestraat: werkputten 11, 12, 17 en 18
Tussen de Morgenstraat en de Kleine Roedestraat zijn de werkputten 11, 12, 17 en 

18 aangelegd. Beperkingen op dit terrein waren de bomen aan de noordzijde en 

een gesaneerd blok aan de oostzijde van het terrein. In alle werkputten is het vlak 

aangelegd in de Bt-horizont. Voorafgaand aan werkput 11 is eerst een west-oost sleuf 

gegraven om een idee te krijgen van de bodemopbouw en de verstoringgraad. Het 

gesaneerde blok blijkt tot in de B/C-horizont afgegraven. Werkput 12 raakt aan de 

oostzijde een verstoring die eveneens tot in de B/C-horizont reikt. Werkputten 17 en 18 

zijn latere uitbreidingen. Werkput 17 had als doel een mogelijk spoor in werkput 11 in 

bredere context te plaatsen. Werkput 18 is aangelegd om meer inzicht te krijgen in het 

noordelijke deel van dit perceel. Werkput 11 kon door bomen niet noordelijker worden 

doorgetrokken. Werkput 18 is doorgetrokken tot aan een verstoring aan de oostzijde, 

die ook is aangesneden in werkput 12.

Zone Kleine Roedestraat-Voetstraat: werkputten 13, 14 en 16
Hier zijn de werkputten 13, 14 en 16 aangelegd. De noordwesthoek van dit blok 

was niet toegankelijk vanwege bodemverontreiniging; aan de noordzijde stonden 

bovendien nog enkele bomen. Halverwege is werkput 13 een aantal meters naar het 

westen verlegd. Aan de oostzijde van de put is namelijk een verstoring aangesneden 

die (in deze richting) in grootte steeds toenam. Aan de noordzijde is een west-oost 

sleuf gegraven met het oog op de bodemopbouw en de begrenzing van een verstoring. 

Aan de zuidzijde is eveneens een oost-west sleuf aangelegd, vooral om te bepalen 

waar de bodem het meest intact was. Zowel aan de westkant als de oostkant raakt 

deze sleuf een diepe verstoring. Op grond van de sleuf is de locatie voor werkput 14 

bepaald. Ook deze put is na een aantal meter verlegd naar het oosten vanwege een 

verstoring. Zowel in werkput 13 als 14 is het vlak aangelegd in de Bt-horizont. In later 

stadium is werkput 16 aangelegd als uitbreiding op mogelijke sporen in werkput 14.
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3.2 Methodiek en strategie van de archeologische begeleidingen

3.2.1 Strategie

Op 7 juni 2012 heeft een eerste fase van archeologische begeleiding plaatsgevonden bij 

het verwijderen van de kelders van het blok huizen ten noorden van put 6 en 15. Aan de 

hand van de in put 6 en 15 aangetroffen sporen is besloten dat het verwijderen van de 

kelders archeologisch begeleid moest worden. De begeleiding concentreerde zich op 

het waarderen van de bodemopbouw en het opgraven van eventuele archeologische 

resten. 

Na het selectieadvies uit het evaluatierapport van het proefsleuvenonderzoek is 

door het bevoegd gezag besloten om de aangegeven maximale begrenzing van het 

grafveld (zie§ 5.3) archeologisch te begeleiden conform protocol opgraven.10 Het PvE 

onderscheidt twee onderdelen in de archeologische begeleiding: het opgraven van 

het grafveld en het intensief begeleiden van het verwijderen van het wegdek en de 

riolering. Door middel van het graven van 10 m brede N-Z putten kon de begrenzing 

van het grafveld bepaald worden volgens het PvE. In afwijking hierop is in het veld 

besloten om direct na het verwijderen van het wegdek het vlak te aanleggen omdat 

het terrein het niet toeliet om 10 m brede putten te graven vanwege een hekwerk, een 

transformatorhuisje en een werkweg die intact moest blijven. 

10  Pruijsen 2012.
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De riolering lag op 1,5 tot 2 m diepte en eventuele sporen zijn al bij de aanleg van het 

riool verstoord. De mogelijk intacte bodemprofielen waren al bekend uit het proefsleu-

venonderzoek en uit de aangelegde putten van de archeologische begeleiding. Het 

begeleiden van de rioolverwijdering leverde in dit geval geen extra informatie op. 

Enkele zones waren tijdens de fase van het bouwrijp maken nog niet toegankelijk voor 

archeologisch onderzoek: 

• de 5 m brede groenstrook direct ten oosten van het grafveld, langs de 

Thienbunderstraat;

• de trafo en de bebouwing (nog bewoont) ten zuiden van het grafveld en het 

bijbehorende, zuidelijkste stuk wegdek van de Silstraat.

Het onderzoeksgebied was maximaal 2000 m² groot, maar in totaal is 845 m² 

opgegraven. 

3.2.2 Aanleg putten en profielen

De archeologische begeleiding van 7 juni 2012 is begonnen met het machinaal 

verwijderen van bouwpuin uit de kelders van de gesloopte woningen van de Silstraat. 

Het uitgraven van de meest zuidelijk gelegen kelder van een totaal van vijf is als eerste 

begeleid. De kelders zijn noord – zuid georiënteerd en behoren tot de panden Silstraat 

58, 54/56, 50/52, 46/48 en 42/44. Ze hebben een afmeting van ca. 4 x 4 m. Nadat men 

klaar was met het leeghalen van de kelders werden de kelderwanden met de machine 

naar binnen weggedrukt en verwijderd. Tijdens de begeleiding werden acht profielen 

gedocumenteerd (figuur 3.4). 

De tweede fase van archeologische begeleiding (d.d. 26 augustus 2013) was gestart 

met het verwijderen van het wegdek in het westen van het onderzoeksgebied. Tevens 

vormde dit de grens van het onderzoeksgebied. Het wegdek bestond uit twee delen 

wegverharding die apart afgevoerd moesten worden. Beide lagen waren ca. 10 cm 

dik. De wegverharding werd verwijderd met een graafmachine met gladde bak. Direct 

onder de tweede laag wegverharding was een sporenvlak aangelegd in de Bt-horizont. 

Bij de aanleg van de putten zijn vondsten verzameld in vakken van 5x5 m of per spoor. 

De putten zijn ingemeten met behulp van een RTS. 

De eerste put was put 20 in navolging op de putnummering van het proefsleuvenon-

derzoek (figuur 3.3). Er is vanuit het westen van het onderzoeksgebied gegraven tot 

in put 15 van het proefsleuvenonderzoek. Twee profielen zijn gezet op een stuk waar 

de bodemopbouw intact was. De put heeft een oppervlakte van 500 m² en is daarmee 

de grootste van de drie aangelegde putten. In het oosten heeft de put een W-O 

georiënteerde uitloper om put 6 en 15 van het proefsleuvenonderzoek heen. 

Put 21 lag ten noorden van put 20 en sluit hierop aan. Alleen een smal paadje met 

bestrating scheidde de putten. Deze is niet opgegraven maar als profieldam blijven 

staan. In put 21 waren geen profielen gezet omdat het profiel grotendeels verstoord 

was aan de noordzijde en aan de zuidzijde te dicht op put 20 stond. Put 21 heeft een 

oppervlakte van 302 m².

Put 22 bevond zich ten noorden van put 21 en parallel aan het onderzochte areaal van 

de eerste fase van de archeologische begeleiding. Bij deze begeleiding was te zien 

dat de bouw en de sloop veel verstoringen heeft opgeleverd aan de bodemopbouw 

en archeologische resten. Het doel van de put was om het naastliggende terrein 
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te controleren op de aanwezigheid van eventuele archeologische resten en of de 

bodemopbouw intact was. Deze put was een 4 m brede, 20 m lange sleuf die in de 

voormalige tuinen van de gesloopte woningen lag. In het zuiden van de put is een 

profiel gedocumenteerd. 

3.2.3 Documentatie sporen, vondsten en monsters

Alle sporen zijn digitaal ingetekend met behulp van een RTS, gecoupeerd, 

gedocumenteerd en waar mogelijk afgewerkt. De aangetroffen crematiegraven in 

put 22 zijn volgens de ‘methode Hiddink’11 opgegraven. De 'methode Hiddink' houdt 

kort gezegd in dat de graven eerst in het vlak in detail worden gefotografeerd en 

worden getekend op schaal 1:10. Aan weerszijden van het graf worden meetpinnen 

geplaatst en ingemeten. De coördinaten worden op de vlaktekening gezet. Een coupe 

wordt gezet waarbij de urn of het crematierestendepot blijven staan. De coupe wordt 

gefotografeerd en getekend op schaal 1:10. Na de gehele documentatie wordt de urn 

of het crematierestendepot als één geheel geborgen. Daarbij zijn de crematieresten als 

monster verzameld en tijdens de technische uitwerking gezeefd.

11  Hiddink 2003.
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Monsters zijn genomen van de crematiegraven en van een bandkeramische kuil 

(tabel 3.1). De monstername van de graven bestaan uit het geheel lichten van de 

crematieresten. Bij het onderzoek naar deze resten kan ook botanisch onderzoek 

verricht worden. Onderzoek van de monsters kan meer informatie verschaffen over het 

grafritueel (voedselgebruik, bijgiften, enz.; zie o.a. vraag 14 uit het PvE). 

Het monster uit de bandkeramische kuil is een macroresten monster uit een humeuze 

vulling. Het botanisch onderzoek (verhouding en samenstelling van wilde planten 

versus gewassen bv.) kan bijvoorbeeld uitwijzen of de kuil tot de randzone van de 

bekende naburige LBK-vindplaats langs de Mgr. Claessenstraat of tot een andere 

LBK-vindplaats in de omgeving hoort. Totnogtoe heeft  nog maar weinig botanisch 

onderzoek van LBK-contexten plaats gevonden in de nederzetting Sittard-Mgr. 

Claessenstraat. Helaas bleek tijdens de analyse dat de monsters geen verkoolde zaden 

bevatten.

vondstnr omschrijving put vlak spoor vulling segment

7 Monster crematie 15 1 9 1 1

8 Monster crematie 15 1 9 1 2

12 Monster crematie 21 1 3 1

13 Monster crematie 21 1 4 1

17 Monster algemeen 20 1 9 2 2

 

Tabel 3.1 
Monstername.
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschap

Het huidige lösslandschap van Zuid-Limburg is merendeels door de Maas gevormd. 

Ten tijde van de ijstijden kwam de vorming van het landschap tot stand. Door de 

voortdurende afwisseling van enerzijds de sedimentatie van grind (gedurende de 

koude perioden) en anderzijds de insnijding (gedurende de warme perioden), ontstond 

in Zuid-Limburg een trapsgewijs patroon van vele rivierterrassen van de Maas.

Het plangebied ligt in een zone waar de geologische opbouw bestaat uit een 3 - 10 m 

dikke deklaag van leem. Hieronder bevinden zich Pleistocene grove zandhoudende 

grinden die zijn afgezet door de Maas en de Geleenbeek. De Maasafzettingen maken 

deel uit van het middenterras van de Maas dat zijn oorsprong kent in het Kwartair. 
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Dikke pakketten Maasafzettingen vormden toen het hoogterrassensediment. De 

erosiebasis van de Maas sneed in zijn eigen sediment in waardoor een onderverdeling 

in hoog-, midden- en laagterrassen ontstond. Tijdens de pleistocene ijstijden (Saale 

II en Würm III/IV) werd dit terrassenlandschap gedeeltelijk afgedekt door de glaciale 

löss (Figuur 4.1). Deze eolische (door de wind afgezette) afzetting werd, afhankelijk 

van de plaatselijke reliëfverhoudingen in dunne of dikke pakketten afgezet. De dikte 

van het lössdek in Zuid-Limburg bedraagt ongeveer 3 - 5 meter op de hoogterrassen 

en 8 - 15 meter op de midden- en laagterrassen. De noordgrens van de lössafzettingen 

ligt net ten noorden van Sittard. Door bodemvormingsprocessen kreeg het lössdek een 

horizontopbouw in de vorm van een grijsbruine podzolbodem.

Volgens de geomorfologische kaart bestaat het plangebied grotendeels uit een 

lösswand (code 11/10A4) en uit een tussenterras, bedekt met löss of zandige löss 

(code 6E7; figuur 4.2). Vanwege de ligging in bebouwd gebied is het plangebied op 

de bodemkaart als ‘niet gekarteerd’ weergegeven (figuur 4.3). Uit extrapolatie van 

het omringende kaarteenheden en de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is 

aangetoond dat ter plaatse van het plangebied een radebrikgrond voorkomt dat is 

ontwikkeld in siltige leem (code BLd6A-). 

De ondergrond van het lössgebied in Zuid-Limburg is sinds de laatste ijstijd alleen 

veranderd door invloed van de mens. Dit is terug te zien doordat grote delen van het 

landschap zijn afgespoeld nadat de mens zich voorgoed ging vestigen op één plek. 

Vanaf het vroeg-neolithicum treedt dit verschijnsel op als gevolg van kleinschalige 

ontbossing. Naarmate de tijd vordert, maar vooral vanaf de Romeinse tijd, spoelen 

grote delen van het Zuid-Limburgse lössgebied af door grootschalige ontbossing. 

Archeologische resten van grofweg de laatste 10.000 jaar bevinden zich op één 

niveau. Archeologische resten van voor die tijd bevinden zich doorgaans op de 

Maasafzettingen onder een dik pakket löss. Het archeologisch relevante niveau binnen 

het plangebied bevindt zich bij de intacte delen op ca. 50-60 cm –mv.

4.2 Archeologische en historische context

Op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) staan geen monumenten in het 

plangebied weergegeven. Binnen een straal van 500 m zijn twee AMK terreinen 

weergegeven (monumentnummers: 16612 & 16613). Dit zijn terreinen van hoge 

archeologische waarde met bewoningssporen uit de late middeleeuwen en Nieuwe 

tijd, namelijk de historische kernen van Ophoven en Sittard. In ARCHIS staat geen 

archeologische vindplaats geregistreerd in het plangebied. In een straal van 500m 

van het plangebied zijn 39 waarnemingen bekend (figuur 4.7).10 Dit zijn 26 meldingen 

van vondsten/sporen uit het Neolithicum, 4 uit de Romeinse tijd, 15 uit de Late 

Middeleeuwen, 3 uit de Nieuwe tijd en 3 die niet exact dateerbaar zijn. Met betrekking 

tot het huidig onderzoek is vooral de aanwezigheid van een uitgestrekte nederzetting 

uit het vroeg-neolithicum (LBK) net ten noorden van het plangebied van belang.11 

Bij de opgraving aan de Mgr. Claessenstraat werden in totaal 44 huisplattegronden 

blootgelegd. Dit terrein sloot ruimtelijk vrijwel aan bij de vondsten die gedaan werden 

bij Thien Bunder. De aangetroffen huisplattegronden varieerden van type 1b huizen 

die in de oudste fase van de LBK zijn gebouwd  tot type 3 huizen die in de jongste 

fase van de LBK voorkwamenjonge periode. De plattegronden uit de jongste fase 

bevinden zich voornamelijk in het noordoosten van het opgravingsterrein terwijl de 

10  Sommige meldingen betreft vondsten uit meerdere perioden.
11  Modderman 1958/1959; Van Wijk 2001.
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plattegronden die toegeschreven kunnen worden aan de oudste bewoningsfase zich 

in het zuidwesten van het terrein bevinden. De nederzetting heeft zich in de loop 

van de tijd kennelijk verplaatst van het zuidwesten naar het noordoosten. Naast de 

vele huisplattegronden werden sporen teruggevonden van een nederzettingsgreppel 

of palissade. De begrenzing van deze nederzetting is nog niet vastgelegd, mogelijk 

strekt deze zich uit tot binnen het plangebied. Een indicatie hiervan zijn onder andere 

de vondsten die door de heer Vromen werden gedaan tijdens een archeologische 

begeleiding langs de Rijkswegboulevard, ten zuidoosten van het huidig plangebied12 

alsook een klein onderzoek op de hoek van Mgr. Vranckenstraat/Rijksweg Zuid.13 

Tijdens de opgraving van de bandkeramische nederzetting te Sittard door Modderman 

in de periode 1953-1956, werden op de zuidelijke opgravingslocatie een aantal 

crematies en een ovaal crematiegraf, type Riethoven, uit de late bronstijd/vroege 

ijzertijd aangetroffen. In het midden van het graf lagen twee crematies waarvan één 

in een urn. Ten zuidwesten van het graf lagen nog twee crematies. Op de noordelijke 

locatie werden enkele concentraties ijzertijd-aardewerk en enkele kuilen met een van 

de bandkeramische sporen afwijkende vulling aangetroffen. Als laatste niet-bandkera-

mische prehistorische materiaalcategorie gelden 26 - voornamelijk vuurstenen - bijlen 

die gelijkelijk verspreid over de hele opgraving aangetroffen zijn.14

Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is het plangebied 

niet gekarteerd en is er derhalve geen verwachtingswaarde vastgesteld. Volgens de 

gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente 

Sittard-Geleen15 geldt er voor het plangebied een middelhoge trefkans voor het 

aantreffen van archeologische resten (figuur 4.4). 

12  Geraerds 2011.
13  Van Wijk 2006.
14  Van Hoof 2000, catalogus Sittard-Thien Bunder; Modderman 1958/1959, 35, 55, 114-115.
15  Verhoeven & Ellenkamp 2010.

Figuur 4.5 
Kadasterkaart (verzamelplan) uit 1811-1832.
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Figuur 4.6 
Topografische militaire kaart 
(Bonnekaart) 1897

























































 

 



































 







 



































 























 








 













 









































  





































































































 


























































 





















 






























 















































 












 

 
 










































 






























































 

























































































































































 




































 




















 























































































 








 



















































































































































Hoge indicatieve waarde
Middelhoge indicatieve waarde
Lage indicatieve waarde

Water
Bebouwd gebied

Niet gewaardeerd

IKAW



Archis
Indicatieve kaart van archeologische waarden

Romeins











Overige Archiswaarnemingen

Met dezelfde begin- en einddatering

Mesolithicum
Neolithicum
Bronstijd
IJzertijd

Middeleeuwen

Paleolithicum

186000

186000

187000

187000

188000

188000

189000

189000

190000

190000

33
20

00

33
20

00

33
30

00

33
30

00

33
40

00

33
40

00

33
50

00

33
50

00

33
60

00

33
60

00

N

1000m0

Figuur 4.7 
Archeologische waarnemingen (ARCHISII).
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Op de kadasterkaart (verzamelplan) uit 1811-1832 blijkt dat het hele plangebied in 

het begin van de 19e eeuw bestaat uit bouwland (figuur 4.5). Van bebouwing is geen 

sprake. Ook op de topografische militaire kaart 1897 blijkt het plangebied te bestaan 

uit bouwland, maar is aan de rand van het plangebied het tracé van de spoorlijn reeds 

ingetekend (figuur 4.6). De infrastructuur is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 

de situatie begin 19e eeuw. Rond de jaren dertig van de vorige eeuw treedt er enige 

verandering op. De infrastructuur wijzigt en aan de oostelijke rand van het plangebied 

langs de Rijksweg zuid verschijnt de eerste bebouwing. Het plangebied blijft echter 

onbebouwd tot de jaren vijftig van de vorige eeuw. Tussen 1955 en 1959 wordt de wijk 

Thien Bunder aangelegd gelijk met meerdere uitbreidingsprojecten.16 

16  Geraerds 2011.
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Resultaten

5.1 Landschappelijke situatie

Het plangebied ligt op het terrasniveau van Caberg-1. Dit terrasniveau wordt ook wel 

een tussenterras of middenterras genoemd, omdat het tussen de hogere terrasniveaus 

van Zuid-Limburg en het huidige Maasdal ligt. Dit terrasniveau is in de loop der tijd 

sterk versneden geraakt door insnijdende beken en de vorming van droge dalen. In 

de buurt van het onderzoeksgebied komen meerdere droge dalsystemen voor: ten 

noorden en zuiden liggen ondiepe dalen en ten oosten ligt een diepdal. Het terrein 

loopt in oostelijke richting ook sterk af (figuur 5.1). 

In de lössgronden heeft zich gedurende het Holoceen een bodem gevormd. De 

bodems in de löss worden brikgronden genoemd en worden gekenmerkt door de 

B-horizont waarin klei van bovenuit is ingespoeld (Bt-horizont), deze Bt-horizont wordt 

een briklaag genoemd. Op de bodemkaart is het gebied ter plekke niet gekarteerd, 

maar rondom het plangebied liggen brikgronden. Tijdens het onderzoek zijn deze 

brikgronden ook aangetroffen. Het zijn brikgronden die door erosie zijn aangetast en 

waarvan geen volledig intact bodemprofiel meer aanwezig, hier is de oorspronkelijke 

bodem vaak tot op de Bt-horizont geërodeerd en “vervangen” door colluvium. Dit zijn 

de zogenaamde bergbrikgronden. 

Op de bodemkaarten van Zuid-Limburg komt de radebrikgrond veel voor. De praktijk 

wijst echter vaak uit dat door relatief recente bewerking van de bodem (ploegen, 

bebouwing) de oorspronkelijke bodemopbouw toch vaak wel deels verstoord is, 

waardoor er feitelijk sprake is van (berg)brikgronden.

5.2 Bodemopbouw

In totaal zijn tijdens de drie onderzoeken om de 20 m profielopnamen ( 1 m breedte) 

gedaan en is in iedere proefsleuf minimaal één diep profiel gezet tot 1,5 a 2 m diepte. 

Alleen in enkele uitbreidingen is soms geen profiel gezet. Sommige putranden 

waren zo verstoord dat een extra profiel geen aanvullende informatie zou opleveren. 

Daarnaast zijn enkele uitbreidingen zo klein dat een extra profiel op die locatie 

overbodig was voor de beeldvorming. In totaal zijn 56 profielen gezet (figuur 3.1). Tabel 

5.1 toont de onderscheiden lagen voor het plangebied met een korte toelichting. De 

verwachte radebrikgrond is aangetroffen. De mate waarin de oorspronkelijke bodem 

bewaard was gebleven, verschilde per terrein. De gaafheid van de bodem was sterk 

afhankelijk van de toegepaste sloop- en bouwwerkzaamheden. Op de aard van de 

verstoringen wordt verder ingegaan in hoofdstuk 6.

S5000 Bouwvoor Recente ophoging 20-50 cm in dikte

S5005 Verommeld / verstoord niveau Recente ophoging / verstoorde 
bovengrond

40-60 cm in dikte

S5010 Colluvium Verspoeld sediment / uitspoelinglaag 10-20 cm in dikte

S5020 Bt-horizont Inspoelinglaag, aangereikt met fijne 
klei

20-50 cm in dikte

S5030 B-horizont Inspoelingslaag 40-60 cm in dikte

S5040 B/C-horizont Overgangsniveau tussen B en C hori-
zont, gekenmerkt door gelaagdheid

40-100 cm in dikte

S5045 B/C-horizont, fijner gelaagd Zie 5040 niet geheel in profiel

S5050 B/C-horizont Gelijk aan 5045, in eerste instantie 
abusievelijk gezien als C horizont

Niet geheel in profiel

Tabel 5.1 
Toelichting codering bodemopbouw met 
onderscheiden lagen/ horizonten

5
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Zone Thien Bunderstraat en Silstraat: werkputten 1 t/m 6, 15 en 20 t/m 22
Ter hoogte van werkputten 1 en 2, het trapveldje, was de bodem redelijk bewaard 

(figuur 5.2). Onder een bouwvoor en recente ophoging werd een B-horizont zichtbaar, 

waarvan de top bestaat uit een Bt-horizont (5020). Hieronder bevond zich een 

gelaagde B/C-horizont (5040). Werkput 3 leverde eenzelfde beeld op.

In de achtertuinen van de gesloopte woningen (put 22) was alleen een verstoord profiel 

zichtbaar (figuur 5.3). De opbouw is als volgt:

Een laag puin, een verstikkingslaag (blauw van kleur), en een B/C horizont. Hieruit blijkt 

dat alleen sporen dieper dan 70 cm –Mv zichtbaar zijn plus het weg gegraven deel van 

de oorspronkelijke bodem.
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Figuur 5.1 
Hoogtelijnenkaart van de onderzochte 
archeologische vlakken.
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Figuur 5.2 
Doorsnee profiel werkputten 1, 2 en 3. 

Figuur 5.3 
Verstoord bodemprofiel ter hoogte van de 
achtertuinen van de gesloopte woningen.
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Figuur 5.4 
Bodemopbouw in werkput 4 (links) en diepe 
verstoring in werkput 5 (rechts).

Figuur 5.5 
Bodemopbouw in  werkput 5 
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De situatie veranderde ter hoogte van werkputten 4 en 5. In het noordelijk deel van 

werkput 4 is nog wel een Bt-horizont aangetroffen, maar deze verdwijnt naar het 

zuiden toe (figuur 5.4). Het recente ophogingpakket neemt in deze richting in dikte 

toe. In werkput 5 gaat de bouwvoor eveneens meteen over in de B-horizont. In beide 

putten bleek de bodem in het zuiden te zijn afgegraven tot in de B/C-horizont. 

Werkputten 6 en 15 vormden weer een positieve uitzondering (figuur 5.5). In deze 

put is onder een ophogingsdek of bouwvoor een dun licht pakket aangetroffen: een 

restant colluvium of E-horizont. Het pakket is deels aangetast door oppervlakkige 

verstoringen. Hieronder volgde een sequentie van Bt-, B-, en B/C-horizont. De 

bodem was dus goed bewaard gebleven. De sporen in deze putten hadden een 

goede conservering op de aangetroffen graven na. De graven waren in het colluvium 

ingegraven en dit colluvium was niet meer intact waardoor de graven waren onthoofd. 

Dit was het resultaat van de ontginningen die in het verleden hebben plaatsgevonden 

en waardoor een deel van het colluvium is opgenomen in de bouwvoor.

Zone Siltraat- Morgenstraat: werkputten 7 t/m 10 
Het perceel tussen de Silstraat en de Morgenstraat was het zwaarst aangetast wat 

betreft de bodemopbouw (figuur 5.6). In alle werkput ten was onder recente ophoging 

nog maar een restje van de B-horizont bewaard. Werkput 8 was naar het zuiden 

toe diep omgezet, diep tot in de B/C-horizont. Aan de oost- en westzijde van het 

perceel zaten eveneens doorlopende verstoringen (noord-zuid) die reikten tot in de 

B/C horizont. Pas ter hoogte van werkput 10, naar het noorden, nam de B-horizont 

langzaam toe in dikte. Het noordelijke deel van dit perceel was daarmee het meest 

intact. Nergens was echter een Bt-horizont bewaard gebleven.

Figuur 5.6 
Indruk verstoorde bodemopbouw in deel 
werkput 8 (links); Indruk doorsnee profiel 
met bodemopbouw van werkputten 7, 8, 9, 
10 (rechts). 
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Zone Morgenstraat-Kleine Roedestraat: werkputten 11, 12, 17 en 18
Het beeld van de bodemopbouw was gunstiger op het terrein tussen de Morgenstraat 

en de Kleine Roedestraat. Dit terrein was redelijk tot goed bewaard gebleven. In 

werkputten 11, 12, 17 en 18 was onder een ophogingniveau wederom een dun restje 

colluvium aangetroffen, gevolgd door een sequentie Bt-, B-, B/C- en B/C-horizont 

(fijner gelaagd) (figuur 5.7). Het colluvium was niet overal aanwezig, maar was wel 

op de meeste plaatsen aanwezig. Het gaf aan dat de Bt-horizont op deze locaties 

grotendeels intact was gebleven.

Zone Kleine Roedestraat-Voetstraat: werkputten 13, 14 en 16
Hetzelfde gold voor deze zone als de hierboven genoemde zone. Onder een dun laagje 

colluvium was een sequentie aangetroffen van Bt-, B- en B/C-horizont (figuur 5.7).

Archeologische resten tekenden zich af in de top van de B-horizont: de Bt-horizont. 

Vanuit dat licht bezien was de bodemopbouw van het overgrote deel van het 

plangebied redelijk intact. Alleen ter hoogte van werkputten 7  t/m 10 was de 

oorspronkelijke bodem tot de onderkant van de B-horizont verdwenen. Los van dit 

algemene beeld waren er een aantal omvangrijke recente verstoringen als gevolg 

van bouw- en sloopactiviteiten binnen het plangebied die de bodem lokaal tot in de 

B/C-horizont hebben aangetast.

Figuur 5.7 
Indruk doorsnee profiel met bodemopbouw 
van werkputten 11, 12 (links); indruk doorsnee 
profiel met bodemopbouw werkputten13, 14 
(rechts). 
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5.3 Sporen

Tijdens de drie onderzoeken werden 27 putten gegraven. In het merendeel van het 

plangebied was een Bt-horizont bewaard gebleven waarin eventueel aanwezige 

grondsporen zichtbaar kunnen zijn. Alle werkputten zijn meerdere malen 

geïnspecteerd. Sporen in de löss kunnen namelijk pas een tijd na de vlakaanleg 

zichtbaar worden, na het zogenaamde ‘rijpen’ van de löss. In beginsel waren alle 

verkleuringen tijdens het proefsleuvenonderzoek behandeld als potentieel spoor en als 

zodanig gecoupeerd om zeker te zijn dat geen sporen werden gemist. De kans op het 

aantreffen van archeologische resten was het kleinst in de delen van het plangebied 

waar de bodem tot in de B/C-horizont was verstoord. In de zones waar het vlak in de 

B-horizont was aangelegd (op het trapveldje), vanwege een ontbrekende Bt-horizont, 

was een kans op het aantreffen van diepere sporen. Deze sporen werden echter niet 

in de proefsleuven aangetroffen. Uitgaande van dit beeld is het terrein ter hoogte van 

werkputten 7 t/m 10 archeologisch het minst kansrijk vanwege verstoringen tot in de 

B/C-horizont.

De overige terreinen met een betere conservering hebben in termen van aantallen 

sporen en vondsten een mager resultaat opgeleverd. Een groot aantal potentiële 

sporen bleken bij het couperen een natuurlijke oorsprong te hebben (vlek, diergang 

of wortel). Dergelijke natuurlijke fenomenen concentreerden zich vooral op de 

knooppunten van krimpscheuren.

Op een aantal locaties zijn archeologische sporen en vondsten aangetroffen tijdens 

de veldonderzoeken. Dit is echter minder dan op basis van het  archeologisch 

bureauonderzoek en de gestelde archeologische verwachting kon worden verwacht. 

In totaal zijn 46 sporen aangetroffen, waarvan 26 archeologische sporen (figuur 

5.8, 5.9, 5.10 en 5.11). Ze concentreerde zich voornamelijk in het zuidoosten van 

het plangebied in de werkputten 6, 15,20 en 21. Verspreid over het plangebied 

zijn vijf solitaire sporen aangetroffen. De sporen die aangetroffen zijn tijdens de 

archeologische begeleiding van augustus 2013 (in werkput 20 en 21) waren goed 

geconserveerd. Verder bleek spoor 1 uit werkput 20 tijdens het couperen uiteen te 

vallen in meerdere sporen. De sporen zijn in drie groepen te verdelen: sporen van de 

Lineair bandkeramische cultuur (LBK),  sporen behorende tot een grafveld uit de late 

prehistorie, en solitaire sporen. 
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Alle sporenkaart met spoortype
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Sporenoverzicht per put (proefsleuvenonderzoek).
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5.3.1 Sporen uit de Lineaire Bandkeramische Cultuur

Tijdens de drie onderzoeken zijn drie paalkuilen, een kuil en een kuilencomplex uit de 

Lineair bandkeramische cultuur aangetroffen (figuur 5.10). 

5.3.1.1 Paalkuilen

De paalkuilen in put 15 zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen en met 

enige voorbehoud als vroegneolithisch aangeduid op grond  van hun  donkerbruine 

(chocolade-achtige) kleur. Dankzij het aantreffen van  nabijgelegen kuilen met 

vondstmateriaal tijdens het vervolgonderzoek is  de cluster paalsporen nu met (meer) 

zekerheid in de bandkeramische periode te plaatsen. De paalsporen zijn de sporen 4, 6, 

en 8 (figuur 5.11). 

Spoor 4 betreft een ronde paalkuil met een diameter van 32 cm. De kleur van de 

opvulling is donkerbruin, homogeen. De diepte van de paalkuil is 15 cm. Spoor 6 is een 

ronde paalkuil die deels in de put ligt en in het profiel van de putwand is gecoupeerd. 

De diameter in het vlak bedraagt 55 cm. De vulling van het spoor is donkerbruin, 

homogeen van kleur en de diepte is 28 cm. Spoor 8 is een eveneens een ronde paalkuil 

met een diameter van 56 cm in het vlak. De vulling van het paalkuil is donkerbruin, 

homogeen. De paalkuil was 27 cm diep. De paalsporen lijken niet tot een structuur te 

horen en worden daarom voorlopig beschouwd als losse paalsporen.

 

5.3.1.2 Bandkeramische kuilen

De kuilen in een bandkeramische nederzetting worden doorgaans onderscheiden 

ten aanzien van  ligging, vorm en functie.17 Er zijn verschillende typen: Längsgruben, 

Kesselgruben, Schlitzgruben en Ringgruben. De Längsgruben of langskuilen liggen 

langgerekt parallel aan de huisplattegrond. Deze kuilen zijn gegraven om leem te 

winnen waarmee de wanden van het huis werden dichtgesmeerd of om aardewerk 

van te maken. Er zijn geen Längsgruben gevonden tijdens het onderzoek; structuren 

waartoe deze kuilen behoren zijn ook niet aangetroffen. De Kesselgruben, Schlitzgruben 

17  Boelicke 1982, 17.

Figuur 5.11 
Één van de aangetroffen paalsporen, spoor 8 
in put 15 (kijkrichting zuidwest).
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en Ringgruben zijn ingedeeld naar de vorm van de kuilen. De Schlitzgruben komen in 

Nederland weinig voor maar worden in aangrenzende landen vaker aangetroffen. 

In Nederland zijn vooralsnog vier Schlitzgruben bekend in Geleen, Sittard, Stein en 

Maastricht.18 Deze Schlitzgruben zijn vaak smal en V-vormig in doorsnede, en vaak diep 

uitgegraven. Waar de Schlitzgruben voor gediend hebben is onduidelijk. De Ringgruben 

zijn, zoals de naam al doet vermoeden, rond of ovaal van vorm met een komvormige 

bodem. Opvallend is dat de Ringgruben vaak als silo’s werden gebruikt. De Kesselgruben 

hebben veelal een platte bodem en rechte wanden.19 

De verschillende  kuilen zijn gegraven waarbij het leem een bijkomend voordeel 

was, maar het primaire doel kan verschillen: leerlooien, silo/opslag, leemwinning, 

aansmeren huiswanden, ophogen vloer of potterij.20 Als opslagplaats of looikuil blijft 

een kuil jarenlang in gebruik, maar als leverancier van leem is “gebruik” eenmalig. 

Hierna ontstaan secundaire functies zoals afval/mestkuilen, water/drinkplaats voor 

vee, afscherming van een vuurplaats, zitplaats voor de dorpsraad of hangplek voor 

jongeren. De secundaire functies zijn moeilijk te onderscheiden. In de meeste kuilen 

worden namelijk altijd scherven, vuursteen en steen gevonden. Hierdoor krijgen deze 

kuilen vaak een functie als afvalkuil, terwijl dit waarschijnlijk alleen geldt als laatste 

functie van de kuil. Hieronder worden de kuilen waar mogelijk beschreven aan de hand 

van ligging, vorm en functie.

5.3.1.3 Kuilcomplex

In put 20 zijn twee kuilen aangetroffen (spoor 1 en 2). Spoor 1 bleek bij het couperen uit 

een te vallen in meerdere kuilen; een zogenaamd kuilencomplex. Dit is een verschijnsel 

dat vaker voorkomt bij kuilen met een grote afmeting (figuur 5.12). In dit geval had 

spoor 1 afmetingen van 7,5 x 5,9 m met een diepste punt van 160 cm. Het spoor wordt 

verstoord door boomwortels en een rioleringsbuis. Bij de coupe bleek ook nog eens 

dat een (groene) datakabel door de grond was geschoten door het spoor heen. In 

totaal is het spoor opgebouwd uit 12 verschillende kuilen met spoor 1 als nazak over 

het grootste gedeelte van het kuilencomplex. Hieronder worden de sporen per type 

behandeld die onderdeel uitmaken van het kuilencomplex (spoor 5 t/m 14) alsmede 

spoor 2; met bijbehorende vondsten en monstername.

Spoor 1 heeft een bruin, lichtgrijs, gevlekte vulling waarin 196 scherven versierd en 

onversierd aardewerk, 23 vuurstenen, 4 natuurstenen en een stukje verbrand bot 

werden aangetroffen. 

18  Zie bijvoorbeeld Van Wijk 2006.
19  Boelicke et al. 1988: 300-304.
20  Porreij 2009, 48.

Figuur 5.12 
Het kuilencomplex spoor 1 in put 20.
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5.3.1.4 Leemwiningskuilen

Spoor 2 ligt ongeveer 5 m ten noordoosten van spoor 1. Het is een langwerpige kuil 

met twee vullingen. De afmetingen van de kuil bedragen 340 x 180 cm met een 

diepte van 55 cm. In de voor de rest homogene opvulling zijn 19 scherven aardewerk, 

5 vuurstenen en 2 natuurstenen aangetroffen. Zoals hierboven beschreven is de kuil 

gegraven voor leemwinning, maar mogelijk is de kuil daarna ook voor een ander doel 

gebruikt.

Spoor 6 is een onregelmatig gevormde kuil met één vulling. De kuil heeft een lengte 

van ca. 290 cm en een breedte van 145 cm. De diepte van de kuil bedraagt 68 cm. 

Er zijn geen vondsten in aangetroffen. De kuil had een vrij lichte kleur en heeft 

waarschijnlijk primair gediend als leemwinningskuil. Een secundaire functie is moeilijk 

te achterhalen. 

5.3.1.5 Ringgruben

Spoor 5 is een ovale kuil met een komvormige bodem, een Ringgrube  met twee 

homogene vullingen. De kuil heeft afmetingen van ca. 125 x 150 cm en een diepte 

van 80 cm. In de bovenste, donkerbruine vulling zaten veel vondsten. Deze vulling 

is een nazak. Hierin zijn 77 scherven aardewerk, 6 vuurstenen en 3 natuurstenen 

gevonden. De onderste iets lichtere vulling lijkt langzaam op een natuurlijke wijze te 

zijn opgevuld, waarna de bovenste vulling voornamelijk opgevuld is met afval van een 

nabijgelegen jonger erf.

Spoor 7 is een ronde kuil met vlakke bodem. Deze Ringgrube wordt doorsneden door 

spoor 1 en doorsnijdt zelf spoor 6, 8, 9 en 10. De kuil is destijds waarschijnlijk als een na 

laatste gegraven. De afmetingen van de kuil zijn 117 x 123 cm en een diepte van 80 cm. 

De kuil heeft geen vondsten opgeleverd uit de donkerbruine, homogene vulling. Na 

gebruik is de kuil weer opgevuld met afval dat vergaan is of met natuurlijk materiaal.

Spoor 8 is eveneens een ronde kuil met komvormige bodem. Deze Ringgrube wordt 

alleen doorsneden door spoor 1 en 7. De kuil heeft een diameter van ongeveer 105 cm 

en een diepte van 88 cm. Vondsten ontbreken in de donkerbruine, homogene opvulling 

van de kuil. Waarschijnlijk heeft de kuil gefunctioneerd als silo (rechte wanden met 

platte bodem) en is na gebruik langzaam op gevuld met materiaal dat in de kuil is 

gespoeld of gegooid. 

Spoor 10 is een ronde kuil met komvormige bodem. De Ringgrube wordt doorsneden 

door spoor 1, 5, 6 en 7. De kuil heeft een diameter van ca. 100 cm en een diepte van 

70 cm. De kuil heeft één donkerbruine, homogene vulling die geen vondsten heeft 

opgeleverd.

5.3.1.6 Kuilen met onduidelijke vorm of functie

Spoor 9 is een grote, diepe kuil met een komvormige bodem. In het vlak was de vorm 

onregelmatig. Vanwege de vorm en omvang gaat het hier waarschijnlijk niet om een 

silo. Silo’s zijn over het algemeen rond in diameter. De kuil wordt doorsneden door 

sporen 1 en 7. De lengte van de kuil bedraagt ca. 330 cm. De breedte was niet precies 

te meten omdat de kuil sterk is verstoord  door een rioleringsbuis, maar de minimale 

breedte bedraagt 163 cm. De diepte van de kuil is 160 cm. De kuil is opgebouwd uit 
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drie vullingen die geen van alle  vondsten hebben opgeleverd. Wel is een monster 

genomen uit vulling 2 vanwege de donkere kleur en enkele houtskoolbrokjes. Het 

monster heeft geen resultaten opgeleverd na onderzoek. Vulling 1 was bruin tot 

donkerbruin gevlekt met brokken löss alsof de vulling was dichtgegooid. Vulling 2 was 

donkerbruingrijs met houtskool brokjes. Vulling drie was lichtbruin met zwarte vlekjes. 

De lijkt deels langzaam opgevuld te zijn en deels te zijn dichtgegooid.

Spoor 11 is een grote kuil met een onregelmatige vorm. In de coupe blijkt dat spoor 

11 niet oversneden wordt door spoor 1. Dit komt waarschijnlijk omdat spoor 1 en 

spoor 11 in het vlak tegen elkaar liggen. Doordat op dit punt een rioleringsbuis is 

ingegraven is het niet met zekerheid te zeggen. De kuil doorsnijdt  sporen 12, 13 en 

14. De kuil heeft afmetingen van ca. 300 x 490 cm. De diepte van de kuil bedraagt 

104 cm. De kuil bestaat uit 3 vullingen die één versierde scherf hebben opgeleverd:  

een randfragment met golfversiering op de wand. Waarschijnlijk dateert de scherf uit 

fase 1c. Dit betekent dat de kuil in de oude fase van de bandkeramiek gegraven is. 

Vulling 1 is donkerbruin gevlekt en moet gezien worden als nazak. Vulling 2 is bruin tot 

donkerbruin gevlekt. Vulling 3 is donkerbruin homogeen. De kuil lijkt langzaam te zijn 

opgevuld met löss en vergankelijk materiaal.

Spoor 12 is een ovale kuil met afmetingen van 136 x 112 cm en een diepte van 36 cm. 

Het spoor werd doorsneden door spoor 11. Er zijn geen vondsten in aangetroffen. De 

kuil bestond uit één vulling die donkerbruin, homogeen van kleur was.

Spoor 13 is een kleine, mogelijk ronde kuil geweest die oversneden wordt door spoor 

11. In het vlak is de kuil niet herkend maar in de coupe wel. De kuil is ca. 120 cm breed 

en heeft een diepte van 42 cm. De kuil bestaat uit één vulling en heeft geen vondsten 

opgeleverd. De kuil heeft een lichtbruin tot donkerbruine gevlekte vulling.

 

Van spoor 14 is slechts een klein deel over, de onderkant. De kuil is bijna volledig 

vergraven door spoor 11 . Er is nog 14 cm van het spoor over op een diepte van 60 cm.  

Vondsten zijn niet aangetroffen in het restant van de kuil. De vulling is bruin, gevlekt 

van kleur. 

5.3.2  Sporen van een grafveld

Tijdens de drie onderzoeken werden in totaal vijf graven blootgelegd in het oostelijk 

deel van het onderzoeksgebied: werkputten 6, 15, 20 en 21 (figuur 5.13). Het gaat om  

crematiekuilen met of zonder urn die samen, zover kon worden vastgesteld, een klein 

grafveld van minimaal 20 m in doorsnede vormen. Alle graven waren in het colluvium 

ingegraven. Dit betekent dat in het plangebied toentertijd al erosie had opgetreden 

en mogelijk al grotendeels ontbost was of is geweest. Het kan ook betekenen dat 

tijdens een recentere ontginning van het plangebied graven zijn verstoord en zelfs zijn 

verdwenen aangezien het colluvium deels is opgenomen in de bouwvoor. 

Hieronder worden de sporen beschreven zoals ze zijn aangetroffen in het veld. De 

urnen en analyse van de crematies worden in de volgende paragrafen beschreven.

5.3.2.1 Graf 1

Het eerste graf (werkput 6 spoor 1, zie figuur 5.14) dat werd aangetroffen in werkput 

6 bestond uit een grotendeels bewaarde urn met daarin crematieresten. De urn heeft 

een diameter van 38 cm en was nog 19 cm ingegraven. Bij de vlakaanleg was  de urn 
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door de graafmachine geraakt. Aangezien de urn deels in het colluvium en deels in de 

Bt-horizont was ingegraven, is de urn waarschijnlijk al tijdens de recentere ontginning 

van het plangebied deels gebroken. De urn lag onder een ondiepe verstoring en 

werd zichtbaar in de Bt-horizont. Het gaat hier zonder twijfel om een crematiegraf. 

De ligging van de crematieresten in de pot in plaats van erbuiten, wijst op funeraire 

praktijken bekend uit vooral de late bronstijd en de vroege ijzertijd. Bij het blootleggen 

van het profiel van de urn werden geen sporen van een kuil rond het aardewerk 

waargenomen. De urn is echter wel ingegraven en  de kuil is direct met dezelfde grond 

opgevuld.  Ook in de coupe was er geen kuil meer zichtbaar. Na bestudering van de 

bodem rondom de urn is de urn “en bloque” gelicht. Met een snelverband is de urn bij 

elkaar gehouden omdat de urn helemaal gebroken was.

5.3.2.2 Graf 2

Een tweede urn werd in put 15 aangetroffen (werkput 15, spoor 10, figuur 5.15). De 

urn lag 7,5 m ten noordwesten van graf 1. De urn had in het vlak een diameter van 

25 cm. Ze was minder diep ingegraven (13 cm) dan de urn van graf 1. Een groot deel 

van de urn is verstoord door latere ontginningen. Er werden geen crematieresten 

aangetroffen.  In de coupe waren geen spoor van een kuil zichtbaar wat er op duidt 

dat de urn op dezelfde manier als graf 1 was ingegraven. Ook deze urn is “en bloque” 

gelicht.

5.3.2.3 Graf 3

Een derde graf werd 1,2 m ten zuidoosten van graf 2 aangetroffen (werkput 15, 

spoor 9, figuur 5.16). Het bevatte enige kleine aardewerkfragmenten die zich in 

een duidelijke kuil met crematieresten bevonden. De aardewerkfragmenten zijn 

pas tijdens het uitzeven van de crematieresten gevonden. Vermoedelijk is een kuil 

gegraven waarin een organische container met crematieresten is geplaatst. De 

organische container (bijvoorbeeld van textiel) is mettertijd vergaan, waardoor alleen 

de verbrande botresten zijn overgebleven. De vulling van de kuil is in twee segmenten 

geheel als crematiemonster verzameld. De kuil was 30 cm in diameter en was 18 cm 

diep. De vulling van de kuil was lichtbruin, lichtgrijs met spikkels crematieresten. De 

concentratie crematieresten zat vooral bovenin de kuil. 

Figuur 5.14 
Graf 1, werkput 6.
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5.3.2.4 Graf 4

Het vierde graf (werkput 21, spoor 3,  figuur 5.17) bevond zich circa 9 meter ten 

noorden van graf 2 (werkput 15). Het gaat om een graf met een zogenaamde 

bolcrematie. De bolcrematie had een diameter van 15 cm. De crematieresten waren in 

het colluvium ingegraven tot in de Bt-horizont. De kuil waarin de bol was ingegraven 

had een diameter van 20 cm. Het kuiltje was nog 10 cm diep. Waarschijnlijk hebben 

de crematieresten in een organische container gezeten die compleet vergaan is in de 

loop der jaren. De vulling is in twee segmenten als crematiemonster verzameld en 

uitgezeefd. Bijzonder voor het graf waren de bijgiften: een kleine wetsteen en een 

versierde kiezel waren meegegeven in het graf (zie paragraaf 5.6.2.3). Het graf dateert 

op basis van de crematieresten in de late bronstijd (Figuur 5.19).21 

21  Poz-64286: 2960BP±30.

Figuur 5.15 
Graf 2, werkput 15.

Figuur 5.16 
Graf 3, werkput 15.
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Figuur 5.17 
Graf 4, werkput 21.

Figuur 5.18 
Graf 5, werkput 21.

Figuur 5.19 
Calibraties AMS dateringen graf 4 en 5.
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5.3.2.5 Graf 5

Een vijfde graf werd 12 meter ten noordoosten van graf 4 ontdekt (werkput 21, spoor 

4, figuur 5.18). Het graf bestaat uit een crematiebol waarvan de organische container 

geheel vergaan is. De crematiebol had een diameter van ca. 30 cm. De kuil van het 

graf was in het colluvium ingegraven tot in de Bt-horizont. De diepte van het kuiltje 

bedroeg 12 cm. De kuil waarin de bol was ingegraven had een diameter van 33 cm. 

De vulling van het spoor was bruingrijs van kleur en de vulling is in twee segmenten 

als crematiemonster verzameld en uitgezeefd. Het graf dateert op basis van de 

crematieresten in de late bronstijd (Figuur 5.19).22

5.3.3 Losse sporen

Solitaire sporen zijn verspreid over het  onderzoeksgebied aangetroffen in werkput 

2 (2 x paalspoor, figuur 5.19), put 7 (1 x paalspoor), put 11 (1 x kuil, figuur 5.20) en put 

14 (1 x paalkuil). Bij het aantreffen van deze sporen is de proefsleuf aan beide zijden 

uitgebreid om de te controleren of ze deel uitmaken van een structuur. Dit bleek echter 

niet het geval te zijn ondanks dat het omringende gebied niet zwaar verstoord was. 

Het blijkt dan ook lastig om de aard van deze sporen te bepalen. Mogelijk betreffen het 

off-site sporen, waarvan het karakter niet nader kan worden geduid. Daarnaast blijkt 

een aantal van deze sporen erg ondiep; het betreft  hooguit onderkanten van sporen; 

eventuele tegenhangers van deze sporen kunnen dus niet meer aanwezig zijn. De twee 

sporen uit werkput 2 lijken, gezien hun relatieve kleine doorsnede in het vlak en ronde 

vorm onderin de coupe,  paalkuilen te zijn. Spoor 2 had een diameter van 38 cm en 

spoor 3 had afmetingen van 40 x 18 cm in het vlak. De  paalsporen waren 10 en 12 cm 

diep. Ze hadden een donkerbruine, homogene kleur. 

Het paalspoor in werkput 7 had een diameter van 43 cm en was 2 cm diep. De vulling 

van het spoor was lichtbruingrijs, homogeen van kleur. 

Het spoor in werkput 11 is een kuil zonder vondstmateriaal. Het was een ovale kuil met 

een vlakke bodem met afmetingen van 126 x 70 cm en een diepte van 16 cm. De kleur 

van de vulling was lichtbruingrijs, homogeen. 

Het spoor in werkput 14 is geïnterpreteerd als paalkuil en heeft een diepte van 30 cm, 

maar kan evengoed natuurlijk zijn vanwege de onregelmatige vorm in de coupe. 

In werkput 18 is een karrenspoor aangetroffen over een lengte van 5,5 m met een 

oriëntatie van zuidwest naar noordoost. De diepte van het karrenspoor bedroeg 5 cm. 

De vulling was lichtbruin van kleur.

Een datering is niet toe te kennen aan deze losse sporen, vondstmateriaal uit de sporen 

ontbreekt helaas. Op basis van kleur en sterke bioturbatie met een vage begrenzing 

kan verondersteld worden dat de twee sporen in werkput 2 een mogelijk vroeg-

neolithische datering hebben. De sporen in werkput 7 en 11 zijn op basis van de kleur 

mogelijk in één van de metaaltijden te plaatsen. Het karrenspoor dateert vermoedelijk 

uit de Nieuwe Tijd. De karrensporen zijn niet te koppelen aan een huidige verkaveling 

of historische kadastrale kaarten uit de 19e eeuw.

22  Poz-64326: 2880BP±35.
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Figuur 5.20 
Spoor 2 en 3, werkput 2.

Figuur 5.21 
Spoor 1, werkput 11.
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5.4 Het Bandkeramisch aardewerk

Ivo van Wijk

5.4.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek is een aantal bandkeramische kuilen opgegraven waarin  

aardewerk bewaard is gebleven. In onderstaande paragraaf wordt de analyse en 

resultaten gepresenteerd. Het bandkeramisch aardewerk dat is geborgen tijdens 

vlakaanleg en bij het couperen van de diverse sporen wordt in het onderstaande 

per spoor beschreven maar is uiteindelijk in zijn geheel geanalyseerd waarbij het 

aardewerk in relatie met spoorcontext nader is beschouwd.

5.4.2 Methodiek

In neolithische opgravingen is aardewerk één van de belangrijkste vondstencatego-

rieën; dat geldt bij uitstek voor bandkeramische opgravingen, waar het aardewerk in 

de praktijk voornamelijk dient voor de chronologische toewijzing en periodisering van 

de vondstcomplexen. 

Bandkeramisch aardewerk is doorgaans onder te verdelen in gladwandig (merendeels 

versierd) aardewerk en ruwwandig (merendeels onversierd) aardewerk.23 Dit blijkt 

echter niet altijd steek te houden, waardoor het ook kan voorkomen dat onversierd 

gladwandig aardewerk binnen een assemblage kan voorkomen evenals versierd 

ruwwandig aardewerk. Deze dienen, alleen al op basis van de geringe hoeveelheid 

waarin ze voorkomen, echter beschouwd te worden als  een subcategorie binnen het 

glad- of respectievelijk het ruwwandige aardewerk. Hoewel aardewerkanalyse van 

bandkeramisch aardewerk zich, traditioneel, meestal richt op het versierde deel van 

het assemblage, dient dus ook het onversierde aardewerk bestudeerd te worden.24 

Voor deze analyse is de aardewerktypologie opgezet door Modderman als basis 

genomen.25 Deze typologie gaat voornamelijk uit van versierd aardewerk, waarbij 

de nadruk ligt op verschillen in wandversieringstypen, band- of knobbeloren, profiel 

van het aardewerk en randversiering. Op basis van deze typologie is een goede 

indicatie te verkrijgen voor een relatieve datering. Om een gedetailleerdere datering 

te verkrijgen ten opzichte van vondstcontext onderling kan gebruik worden gemaakt 

van de dateringsmethode van Van de Velde.26 Deze typologie is een statistische 

aanvulling op én verdere uitwerking van de typologie van Modderman, en geeft 

een fijnere chronologische resolutie. Voor deze methode dient men alle versierde 

scherven van een spoor te beschrijven. Deze kwantificerende beschrijving gebeurt 

op basis van de versieringstechnieken (spateltype, vingerindrukken), motieven en 

motiefdetails, componenten (lijnen, puntjes, arceringen) en het al of niet aanwezig 

zijn van een randversiering (figuur 5.22). Het woord ‘schervenfamilie’ (verderop in deze 

tekst ook ‘individu’ genoemd) duidt op een groep scherven die vermoedelijk van één 

pot afkomstig is.27 Met behulp van deze methode kunnen (mits voldoende versierd 

aardewerk beschikbaar is) de sporen tot op generatieniveau ten opzichte van elkaar 

worden onderscheiden. De typologie van Modderman geeft een ‘grovere’ datering, 

waarbij alleen de verschillende fasen deels geïdentificeerd worden waarbij een overlap 

tussen deze fasen eerder regel dan uitzondering is.

23  Buttler & Haberey 1936,10; Gabriel 1979; Van de Velde, 2007.
24  Van de Velde, red., 2007.
25  Modderman 1970, 122 en 199.
26  Van de Velde 1979.
27  Orton et al. 1993.



56 Sittard thien Bunder

STRUKTUUR:

HOOFDMOTIEF:

TECHNIEK:

COMPONENTEN:

RANDSIER:

geen enkelvoudig meervoudig

CURVI

RECTI

-1 -2 ->2

Figuur 5.22 
Schematisch overzicht van de versier-
ingsmotieven op bandkeramisch aardewerk 
(naar: Van de Velde & Bakels 2002).

Figuur 5.23 
Schematisch overzicht oortypen: bandoor (a), 
plaatoor (b), knobbeloor (c), tepeloor (d) en 
randoor (e) (Van de Velde 2007).
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Een absolute datering zou in principe nog mogelijk zijn door 14C-datering van 

houtskoolresten uit sporen of bij voorkeur een AMS-datering van verbrande 

zaden. Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met twee plateaus in de 

calibratiecurve voor de LBK die een nauwkeurige absolute datering bemoeilijken.28 

Alleen de oudste en jongste fase van de bandkeramiek zijn derhalve geschikt voor 

absolute dateringsmethoden.

Voor de uitvoering van het NWO-Odyssee project: Terug naar de Bandkeramiek29 

is voorgesteld om, gezien de problematiek betreffende wijze van beschrijven van 

het aardewerk, een standaard te creëren op basis waarvan het bandkeramische 

aardewerk beschreven kan worden. Onafhankelijk van de omvang van het te 

beschrijven assemblage, dient het assemblage op een dusdanige manier beschreven 

te worden zodat vergelijking tussen verschillende aardewerkcomplexen (beter) 

mogelijk wordt. Deze ’standaard’ dient als, nog verder te ontwikkelen, minimale basis 

gezien te worden die naar inzicht van de onderzoeker, onderzoek en vraagstelling 

verder in- en aangevuld dient te worden. Naast de gebruikelijke kenmerken van 

het aardewerk worden in deze analyse ook andere kenmerken per potdeel (rand, 

wand/buik en bodem) beschreven. Het gaat hier om het aantal vertegenwoordigde 

potten (individuen), onderverdeling glad- en ruwwandig aardewerk, de magering 

(potgruis, zand, grind/kwarts, organisch, bot), de vorm (dik- of dunwandig, vinger-/

nagelindrukken), de kleur (zwart, geel/leem, bruin, grijs), de randversiering (eentandige 

en/of meertandige spatel, lijn- en/of puntversiering), de wandversiering (curvi- of 

rectilineair, golf- of spiraalmotief, eentandige en/of meertandige spatel, lijn- en/

of puntversiering, knobbeloor, secundaire motieven), het al dan niet aanwezig zijn 

van bandoren en reparatiegaten, de aanwezigheid van botpasta of rode oker in 

de versieringen en het eventuele voorkomen van het afwijkende Limburger- en/of 

Non-LBK aardewerk (La Hoguette, Begleitkeramik). Opgemerkt dient te worden dat bij 

het bepalen van de structurering (curvi- of rectilineair) het makkelijker is vast te stellen 

of een pot curvilineair versierd is. Dit omdat de curvilineaire versiering uit gebogen 

lijnen bestaat waarbij tussen de gebogen lijnen ook rechte lijnen voorkomen. Indien 

een gebogen lijn wordt waargenomen betekent dit automatisch dat de versiering 

curvilineair is opgezet. Een rechte lijn hoeft dan niet altijd te betekenen dat de 

versiering rectilineair is.

Het aardewerk zal per vondstcontext en huisplaats worden beschreven. Er is niet 

gekeken of materiaal uit verschillende contexten bij elkaar passen. Onderzoek heeft 

aangetoond dat nog geen 2% van een pot in een andere vondstcontext beland 

waardoor het niet nodig wordt geacht om de verschillende scherven te groeperen en 

met elkaar te vergelijken om zodoende te zien of scherven uit verschillende contexten 

bij elkaar passen.30

28  Lanting & Van der Plicht 1999-2000.
29  Van Wijk, Amkreutz & Van de Velde 2014.
30  Drew 1988, 544; Kloos 1997.
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5.4.3 Resultaten

Het bandkeramisch aardewerkassemblage dat is geanalyseerd bestaat in totaal 

uit 250 stuks31 potfragmenten onderverdeeld over 29 individuen of schervenfami-

lies (bijlage 3). Het aardewerk is verdeeld over vier bandkeramische sporen. Spoor 

20.1 bestond in eerste instantie uit één spoor maar bij het verder verdiepen bleek 

het spoor in meerdere sporen uiteen te vallen. De sporen 20.1, 20.2. 20.5  en 20.11 

bevatten aardewerk. De meeste sporen konden niet in zijn geheel worden opgegraven 

aangezien deze werden verstoord door een boom die binnen het plangebied 

behouden bleef. Het aangetroffen aardewerk is dus een selectie van een groter geheel. 

Desondanks is het wel mogelijk  uitspraken over het verzamelde aardewerk te doen. 

In  het algemeen kan gesteld worden dat het aardewerk goed is geconserveerd. 

Slechts een aantal scherven zijn verweerd maar niet in die mate dat deze niet bij de 

analyse werden betrokken. Het aardewerk is redelijk tot goed geconserveerd waardoor 

versiering en magering goed te benoemen zijn. 

Een globale beschouwing van het bestudeerde materiaal laat zien dat 1 fragment 

vermoedelijk is gepolijst (1 individu), 39 fragmenten zijn te benoemen als gladwandig 

aardewerk (10 individuen) en 191 fragmenten als licht ruw tot ruwwandig aardewerk 

(15 individuen). Van een aantal fragmenten  (15 stuks, vermoedelijk 3 individuen) was 

de ‘buitenschil’ verweerd, sommige in die mate dat de versiering niet ‘gelezen’ kon 

worden. Minder dan de helft (38%) van het aardewerk was versierd (11 individuen). 

Zeer waarschijnlijk is dit percentage niet representatief aangezien een enkele versierde 

scherf makkelijker tot een bepaald individu is toe te wijzen dan een onversierde 

scherf waarbij alleen toewijzing tot een bepaalde schervenfamilie geschied op basis 

van kleur van het baksel en magering. Hier zit echter dusdanig weinig variatie in dan 

oorspronkelijk het geval is geweest.

Een gedetailleerdere beschrijving van het aardewerk wordt per spoor gegeven.

5.4.4 Spoor 20.1

Uit dit spoor zijn in totaal 154 fragmenten afkomstig, verdeeld over 17 individuen. 

Het is de rijkste spoor wat betreft aantal aardewerk. De vorm varieert van een  open 

vorm tot grotendeels bolvormig  met een lage hals waarbij voor het gladwandige 

aardewerk gesteld kan worden dat in de meeste gevallen sprake is van een slank 

S-vormig profiel. Het ruwwandig aardewerk is in een aantal gevallen voorzien van 

oren. Het bandkeramisch repertoire kent verscheidene type oren (figuur 5.22). In 

dit assemblage waren twee bandoren en een knobbeloor vertegenwoordigd. Oren 

dienden om het aardewerk beter op te kunnen pakken of op te kunnen hangen. Het 

gladwandig aardewerk (5 individuen) heeft een gemiddelde dikte van 7,6 mm (range 

6-9 mm) en het ruwwandige aardewerk 9 mm (range 8-11 mm). De magering bestaat 

bij het ruwwandige aardewerk voornamelijk uit chamotte (vermalen aardewerk) soms 

met enige toevoeging van zandkorreltjes en kiezeltjes. Het gladwandige aardewerk 

is nauwelijks gemagerd maar de buitenwand vertoont in de meeste gevallen wel 

siltsporen. In de meeste gevallen is dit moedwillig gedaan om het aardewerk sterker 

te maken. Daarbij wordt soms ook per ongeluk wat aan de klei toegevoegd zoals een 

brokje houtskool of zandkorrels.

De versiering van bandkeramische potten is meestal tweeledig en kan bestaan uit  

een buikversiering en/of een randversiering. Alle combinaties zijn hierbij mogelijk. 

Vier individuen waren voorzien van een randversiering. Van twee individuen kon met 

31  In totaal zijn 293 stuks aardewerk geborgen waarvan 250 stuks zijn geanalyseerd. De overige 
scherven waren te klein of niet nader te classificeren dan zijnde bandkeramisch.
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zekerheid vastgesteld worden dat ze geen randversiering hadden. Bij de overige 

gladwandige individuen kon dit niet vastgesteld worden. Bij één klein fragmentje 

kon een randversiering vast worden gesteld. Deze was als één band opgebracht als 

continue verticale streepjes (lengte ca. 1 cm) net onder de rand. 

De rand- en buikversiering is in alle gevallen met een 1-tandige spatel, en bij de 

buikversiering zowel recti- als curvilineair opgezet. De versiering van het gladwandige 

aardewerk kenmerkt zich verder door een bandenversiering op de buik die in een enkel 

geval ook werd geflankeerd met puntjes (ind.nr. 25, figuur 5.24). Deze versiering wordt 

ook wel franjes genoemd (Modderman versieringstype E2) en komt in Nederlandse 

contreien niet vaak voor.32 De overige versieringen behoren tot het versieringstype A1; 

bestaande uit twee parallelle lijnen die niet zijn opgevuld met puntjes of arceringen. 

Dit versieringstype komt het meeste binnen het bandkeramische versieringsreper-

toire voor. Meestal betreffen het dunne lijnen die met een spatel zijn opgebracht. Bij 

één individu (ind. nr. 24) zijn deze lijnen echter dieper en breder dan normaal wordt 

geacht. Men spreekt in dit geval bijna van zogenaamde groeven. Bij drie individuen 

zijn zogenaamde symmetrieassen herkend. Voordat een versiering op de natte klei 

wordt opgebracht, wordt een pot vaker in meerdere zones onderverdeeld door middel 

van ’hulplijnen’ om zodoende het opzetten van de versiering te vergemakkelijken. In 

eerste instantie vaak als simpele puntjes maar in verloop van tijd ook uitgebreider. 

De hulplijnen worden ook wel gezien als een indicator voor de vaardigheid van de 

pottenma(a)k(st)er.33

Één individu valt qua versiering buiten het normale repertoire. Hoewel erg 

fragmentarisch is duidelijk een rij van samengeknepen vingerindrukken te zien (ind. 

nr. 29; figuur 5.24). Aan weerszijden zijn dwars daar op een groot aantal smalle 

lijntjes (bijna arceringen) aangebracht. Onduidelijk is of de rij samengeknepen 

vingerindrukken als een symmetrieas beschouwd moet worden of als individuele 

versiering. Samengeknepen vingerindrukken vinden we meestal alleen op het 

ruwwandige aardewerk terug. Het sterke vermoeden heerst dat de vingerindrukken 

die we zien niet als versiering moeten beschouwen maar als onderdeel van de opbouw 

van de versiering. De rij vingerindrukken lijkt namelijk geplaatst te zijn om daarop 

32  Modderman 1970, 130.
33  Van de Velde 2007, 119.

0 2cm

Figuur 5.24 
Versierd aardewerk behorend bij spoor 20.1 
(ind. nrs. 25 en 29).
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een stafband of opgelegde band te zetten. De rij arceringen die daar haaks op zijn 

geplaatst zouden de eindpunten vormen van een versieringspatroon opgebouwd uit 

een aantal lijnen die in elkaar verlengde liggen. Stafbanden komen relatief weinig 

binnen het bandkeramische  versieringsassemblage voor. Het is mooi om op deze wijze 

een kijkje te krijgen op welke wijze het aardewerk destijds werd versierd. Het blijft wat 

dat betreft jammer dat het slechts een aantal fragmenten betreft.

Bij het ruwwandig aardewerk valt op dat een aantal individuen zeer reducerend zijn 

gebakken, in die mate dat de scherven in dwarsdoorsnede erg zwart van kleur zijn en 

de magering slecht ‘leesbaar’ is. Bij één pot werden aankoekselresten aangetroffen 

(ind.nr. 19).

Een relatieve datering is mogelijk door gebruik te maken van de aardewerktypolo-

gie zoals deze is opgezet door Modderman.34 Indien men deze typologie toepast 

kan men op basis van de verschillende type buikversiering, aan- en afwezigheid van 

randversiering en het gebruik van enkelvoudige spatels in eerste instantie concluderen 

dat het assemblage uit spoor 20.1 geplaatst dient te worden in de oude fase van de 

bandkeramiek van Nederland, te weten fase 1b – 1d. De met franjes versierde scherven 

duiden echter op een jongere datering, namelijk fase 2b-c.

5.4.5 Spoor 20.2

Het aardewerkassemblage van spoor 20.2 beslaat 19 fragmenten verdeeld over 7 

individuen. Het betreft voornamelijk ruwwandig aardewerk. Slechts één fragment, 

enigszins verweerd, is versierd. Deze versiering is opgezet als een curvilineaire 

versiering met gebruik van een eentandige spatel. Het fragment is te klein om verdere 

uitspraken te kunnen doen. Het ruwwandige aardewerk is iets meer vertegenwoor-

digd met 16 fragmenten verdeeld over vier individuen. Twee individuen zijn voorzien 

van oren, te weten een band- en een knobbeloor. Ook hier is duidelijk waargenomen 

dat een van de potten een aankoeksel, mogelijk voedselresten, heeft. Deze pot is in 

34  Modderman 1970, 122; 199.

A

B

Figuur 5.25 
Schematische weergave hulplijnen op 
een pot, A: verticale lijnen om de pot in 
vier gelijke delen op te delen en B: spatel-
markeringen om de hoogte van de versi-
eringsmotieven te bepalen (Van de Velde 
2007).
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tegenstelling tot de andere potten iets meer met zand gemagerd waar bij de andere 

potten voornamelijk gemagerd is met chamotte. Bij een andere pot is de binnenzijde 

van de pot gladgestreken, bijna gepolijst. Dit werd vermoedelijk met een kiezel of 

ander glad voorwerp gedaan. Een datering is helaas niet mogelijk te geven gezien het 

weinige aantal versierde fragmenten.

5.4.6 Spoor 20.5

Het aardewerkassemblage (76 fragmenten, 4 individuen) bevat meerdere versierde 

potten. De drie gladwandige potten zijn nauwelijks gemagerd en slechts bij een pot 

kon de vorm worden vastgesteld: een dichte pot met een lage hals. De versiering 

is met een 1-tandige spatel opgezet bestaande louter uit lijnversiering. Een puntje 

verraad de aanwezigheid van een symmetrieas. Een groot aantal scherven lijken te 

behoren tot een enkele ruwwandige pot hoewel het niet uitgesloten is dat deze tot 

meerdere potten hebben behoord. Opmerkelijk is het grote aantal randfragmenten 

op basis waarvan de diameter van de pot op meer dan 40 cm gesteld kan worden. 

Ook hier is aankoeksel aangetroffen aan de binnenzijde van de pot die verder deels 

secundair verbrand lijkt te zijn. Mogelijk dat de pot tijdens het kookproces kapot is 

gesprongen en vervolgens is gedumpt. Op de pot met een open vorm is tevens een 

oortje (zogenaamde elfenbank) op de pot aangebracht. De versierde scherven geven 

helaas geen nadere datering.

5.4.7 Spoor 20.11

Uit spoor 20.11 is een enkele versierde scherf aangetroffen (figuur 5.26). De 

gladwandige pot of kom met enigszins uiteenstaande wanden is met een eentandige 

spatel curvilineair versierd waarbij de versiering in de vorm van een spiraal is 

opgebracht. De versiering is echter redelijk eenvoudig waarbij de banden zijn opgevuld 

met een enkele rij puntjes. Er is geen randversiering aangetroffen. Duidelijk zijn twee 

rijen van in totaal acht puntjes te zien die aan twee kanten van de band zijn geplaatst. 

Het betreft hier echter geen bandvulling in de vorm van een franje zoals bij individu 25 

uit spoor 20.1 maar een bijmotief. 

Ook hier geeft deze scherf helaas geen nadere datering.

Figuur 5.26 
Versierd aardewerk uit spoor 20.11 
met secundair motief in de band-
vulling (individunr. 12)
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5.4.8 Chronologie
Bandkeramisch aardewerk kenmerkt zich in eerste instantie door de versieringen die 

zijn aangebracht op het aardewerk voordat dit werd gebakken in een open vuur of 

oven. De versieringen lijken volgens een bepaald patroon te zijn opgebracht in golven 

of spiralen. De wijze van versieren geeft een indicatie van wanneer het aardewerk 

is versierd. Zo is bekend dat de oudste potten relatief eenvoudig werden versierd 

met behulp van een eentandige spatel waarbij relatief eenvoudige vormen werden 

getekend. Vanuit deze basisvormen werden de versiering  steeds uitgebreider en 

complexer. Zo werden de eerst lege banden langzaam met puntjes of streepjes 

opgevuld. Dit gebeurde aanvankelijk eerst met een eentandige spatel maar later 

werden meertandige spatels gebruikt waarbij in een keer meerdere strepen of puntjes 

tegelijkertijd in de natte klei werd gedrukt. Men gaat op een gegeven moment 

ook de spatel anders hanteren met een meer slepende beweging (Furchenstich) 

waardoor weer een ander effect ontstond. Een zelfde evolutie doet zich voor bij de 

randversiering. Deze wordt naar mate de tijd vordert steeds uitgebreider. Als laatst 

kunnen de symmetrieassen worden genoemd. Deze zijn in eerste instantie bedoeld om 

de pot in kwarten op te delen om zodoende een richtlijn te geven voor het aanbrengen 

van de versieringen. Later maken ze steeds meer deel uit van de versiering doordat 

ook hier weer allerlei variaties ontstaan. Het gebruik van bijmotieven wordt niet direct 

aan tijd gerelateerd hoewel daar wel meerdere studies naar gericht zijn.  Vooralsnog 

worden ze wellicht het best beschouwd als de handtekening van de pottenbakker of 

-bakster. 

Doordat alle facetten van het aardewerk worden beschreven tijdens de aardewerkana-

lyse kan een relatieve datering gemaakt worden waarbij de verschillende assemblages 

ten opzichte van elkaar worden vergeleken. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt 

van de aardewerktypologie zoals deze is opgezet door Modderman35 dat vooral uitgaat 

van het ontbreken van specifieke versieringskenmerken binnen het assemblage. 

Een verfijning op deze typologie wordt geboden door Van de Velde.36 Gezien het 

bescheiden assemblage is alleen van de  typologie van Modderman gebruik gemaakt. 

Hoewel het aantal versierde scherven klein is, kunnen voorzichtig enige uitspraken 

worden gedaan omtrent de datering. Wat in eerste instantie opvalt, is dat de meeste 

versiering eenvoudig is opgesteld met slechts 2 lijnen (1 band) die slechts in een enkel 

geval zijn ingevuld met puntjes. Randversiering ontbreekt in de meeste gevallen en 

ook hier zien we een randversiering die eigenlijk afwijkt van het normale patroon. 

Afwijkend is ook de franjeversiering die niet vaak voorkomt. Modderman geeft dan 

ook aan dat enige terughoudendheid ten aanzien van de datering daarvan genomen 

moet worden. Toch geeft hij aan dat deze versiering in de jonge periode van de 

bandkeramiek geplaatst moet worden. En dit stemt eigenlijk in tegen de algemene 

indruk die het, enigszins bescheiden, assemblage geeft. Voornamelijk de afwezigheid 

van het gebruik van meertandige spatels, punt- en randversiering geven meer de 

indruk dat we het assemblage in de oude periode van de bandkeramiek moeten 

plaatsen. Het is mogelijk dat de jonger gedateerde scherf als latere bijmenging 

beschouwd mag worden; incidenteel in de kuil terechtgekomen toen deze open lag. 

Gezien het weinig aantal versierde scherven kan het gehele assemblage vermoedelijk 

het beste in fase 1b-2a/2b geplaatst worden; dat wil zeggen in de oude fase van de 

Bandkeramiek. 

35  Modderman 1970.
36  Van de Velde 1979; 2012; 2014.
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5.4.9 Conclusies
Het bandkeramisch aardewerkassemblage bestaat in totaal uit 293 stuks 

potfragmenten verdeeld over zes vondstnummers. De beschreven scherven (n=250)  

maken deel uit van op zijn minst 29 potten waarvan de meeste slechts fragmentarisch 

bewaard zijn gebleven. Een onderverdeling kan gemaakt worden in gladwandig 

aardewerk met 11 individuen en ruwwandig aardewerk met 15 individuen. Daarvan zijn 

in totaal 11 stuks beschreven als zijnde versierd aardewerk. Deze versiering bestaat 

voornamelijk uit lijnen en in enkel gevallen ook punten, en/of vinger-/nagelindrukken. 

Het meest voorkomend is de lijnversiering die is opgezet met een eentandige spatel 

zonder enige verdere opvulling van de band. Meertandige spatels komen niet voor. De 

versiering is bijna evenredig curvilineair als rectilineair opgezet. 

Aangezien slechts een deel van de nederzetting(en) is opgegraven is het totale aantal 

oorspronkelijk aanwezige individuen/potten niet nader te benoemen. 

Het merendeel van de fragmenten is redelijk tot goed geconserveerd. Algemeen 

geldt dat het ruwwandige aardewerk een grotere diameter heeft en hoger is dan 

gladwandig versierd aardewerk.37 Dit is onder andere het gevolg van de voorbedachte 

gebruiksfunctie van het aardwerk. Ruwwandig aardewerk diende meer als voor-

raadcontainers of kookgerei terwijl het gladwandige versierde aardewerk diende 

voor het fijnere tafelgerij. Vorm en magering lijken daarop toebedacht bijvoorbeeld 

bij kookpotten die ruim gemagerd zijn met grog of kleiballetjes om meer weerstand 

te bieden tegen hitte. Zand- en siltmagering geven een slechtere weerstand maar 

verlengen de levensduur van de pot.38 De potfragmenten zijn voor het grootste deel 

gemagerd met potgruis (chamotte). Daarnaast is af en toe gebruik gemaakt van zand 

en grindjes als magering.

Over het algemeen kan het assemblage in periode 1b-2a worden geplaatst. Er is een 

enkele scherf die op een jongere datering wijst. De datering is voornamelijk gebaseerd 

op het bijna uitsluitende gebruik van eentandige spatels, ontbreken van randversiering 

en lege vulling van de banden, duidelijke aanwijzingen voor een datering in de oude 

bandkeramische periode. 

5.5 Het laatprehistorische aardewerk en objecten van verbrande 
klei

Lucas Meurkens

5.5.1 Inleiding
Tijdens de archeologische begeleiding en het proefsleuvenonderzoek is behalve 

LBK-materiaal een kleine hoeveelheid handgevormd prehistorisch aardewerk 

verzameld. Het materiaal is uitsluitend afkomstig uit crematiegraven. Het gaat om de 

resten van twee urnen uit crematiegraven (S6.1 en S15.10) en enkele losse scherven 

uit spoor 15.9 (vnr. 7). Bij het uitzeven van de crematieresten uit graf 1 (S6.1) werd 

daarnaast een aardewerken kraal gevonden. Het materiaal wordt  kort beschreven, 

waarna een datering aan het aardewerk gegeven zal worden.

37  Van de Velde 2007
38  Orton et al 1993, 221; Schepard 1954, 27.
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5.5.2 Beschrijving

5.5.2.1 Graf 1 (vondstnummer 2)

Het aardewerk uit dit spoor (S6.1) bestaat uit 4 bodemscherven, 87 wandscherven 

en gruis. De scherven zijn duidelijk afkomstig van 1 individu, maar waren maar in 

zeer beperkte mate te passen. Het grootste deel van de scherven is afkomstig van 

de bodem en buik van eenzelfde pot. Eén kleine scherf is mogelijk afkomstig van de 

schouder / hals van de pot. De potvorm was niet reconstrueerbaar. De pot heeft een 

ruwwandig buitenoppervlak. Mogelijk is het oppervlak oorspronkelijk licht besmeten 

geweest, maar door verwering was dit onduidelijk. De aanwezige scherf van de 

schouder / hals lijkt een geglad oppervlak gehad te hebben. Als mageringsmateriaal is 

gebroken kwarts gebruikt. 

Naast de scherven van de urn is bij het uitzeven van de crematieresten een 

aardewerken kraal gevonden (figuur 5.27). De kraal is sterk verweerd en maar 

deels bewaard gebleven. Mogelijk is de kraal meeverbrand op de brandstapel. De 

oorspronkelijke vorm van de kraal is niet geheel duidelijk door het ontbreken van een 

flink deel van het oorspronkelijke oppervlak. De kraal lijkt echter afgerond rechthoekig 

van vorm te zijn geweest. De doorboring is kaarsrecht. Vermoedelijk is de doorboring 

niet ontstaan door deze uit te boren, waarbij een doorboring met zandloper-achtige 

doorsnede verwacht mag worden, maar is deze voor het bakken gevormd door de klei 

om een stokje of botje te wikkelen.

5.5.2.2 Graf 2 (vondstnummer 6)

Het aardewerk uit dit spoor (S15.10) bestaat uit 8 bodemscherven, 31 wandscherven 

en gruis. De scherven zijn gezien het baksel duidelijk afkomstig van 1 individu, maar 

konden maar deels gepast worden. Van de pot zijn de bodem een het onderste deel 

van de buik bewaard gebleven. Het bovenste deel van de pot ontbreekt, waardoor de 

vorm niet te bepalen is. De pot heeft een licht besmeten oppervlak. Het aardewerk is 

gemagerd met een combinatie van potgruis en gebroken kwarts. 

5.5.2.3 Graf 3 (vondstnummer 7/8)

Dit spoor (S15.9) leverde vijf wandscherven en gruis op. Hoewel de scherven klein zijn, 

lijken deze op basis van baksel tot een en dezelfde pot gerekend te moeten worden. 

De scherven hebben een ruwwandig oppervlak en zijn gemagerd met zand en (iets) 

gebroken kwartsgruis. De scherven bezitten verder weinig diagnostische kenmerken.

5.5.3 Datering 

Het aardewerk biedt maar weinig aanknopingspunten voor een datering. In geen 

van de gevallen was een reconstructie van de potvorm mogelijk op basis waarvan 

een datering gegeven zou kunnen worden. Op basis van baksel en afwerking kan 

wel een globale datering gegeven worden. De baksels en afwerking in de vorm 

van lichte besmijting wijzen op een datering vanaf de late bronstijd tot en met de 

ijzertijd. Daarnaast is al het aardewerk gemagerd met gebroken kwarts al dan niet in 

combinatie met potgruis of zand. Het gebruik van gebroken kwarts als magerings-

materiaal beperkt zich maar tot een deel van de bovengenoemde periode, namelijk 

de late bronstijd en vroege ijzertijd. Na de vroege ijzertijd wordt kwarts niet meer 

Figuur 5.27 
Aardewerken kraal uit graf 1.
Schaal 1:1.
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gebruikt als mageringsmateriaal.39 Deze datering sluit aan op de 14C-datering van de 

bolcrematies die in de late bronstijd dateren.

5.5.4 Conclusie

Het handgevormde aardewerk dat tijdens het onderzoek te Sittard - Thien Bunder is 

gevonden, is afkomstig uit crematiegraven. In twee gevallen gaat het om restanten van 

een urn waarin crematieresten bijgezet waren. De urnen zijn slechts fragmentarisch 

bewaard gebleven. Zo kon de potvorm  niet gereconstrueerd worden. In een derde 

spoor werd slechts een kleine hoeveelheid scherven gevonden, zodat niet duidelijk van 

een urnbegraving gesproken kan worden. Deze scherven lijken wel allemaal van één in 

individu afkomstig te zijn. Op basis van baksel, afwerking en mageringsmateriaal kan 

het aardewerk slechts globaal in de periode late bronstijd - vroege ijzertijd gedateerd 

worden.

5.6 Vuursteen en steen

Sebastiaan Knippenberg

5.6.1 Vuursteen

5.6.1.1 Inleiding

Het archeologisch onderzoek heeft in totaal 35 vuurstenen artefacten opgeleverd 

(bijlage 4). Op één stuk uit laag S5030 in put 9 na zijn alle artefacten afkomstig uit 

de drie bandkeramische kuilen in put 20: S20.1, S20.2 en S20.5. Kuil S20.1 is met 23 

vondsten veruit het rijkst. De andere twee kuilen leverden respectievelijk vijf en zes 

artefacten op.

5.6.1.2 Grondstof

Kijken we  naar de nog aanwezige cortex op het materiaal dan springen twee 

herkomsttypen eruit. Het meeste materiaal is eluviaal vuursteen, daarnaast kan een 

deel als terrasvuursteen geclassificeerd worden. Bij beide gaat het om secundaire 

typen, die op plaatsen waar materiaal dagzoomt verzameld zullen zijn. Primair uit de 

kalk gemijnd vuursteen is niet herkend. Bij eluviale type gaat het om vuursteen dat na 

verwering van kalkafzettingen overblijft en daardoor aan weinig mechanisch transport 

onderhevig is geweest.40 De cortex van dit materiaal is dan ook weinig verweerd en 

voelt nog ruw aan. Dergelijk materiaal kan in Zuid-Limburg op meerdere plaatsen 

verkregen worden. Dichtstbijzijnde extractie punten waarvan bekend is dat ze zijn 

geëxploiteerd bevinden zich gedurende de bandkeramiek liggen ongeveer 21 km ten 

zuiden van de vindplaats.41 

Het terrasvuursteen betreft eveneens uit de kalk verweerd materiaal. Het grote verschil 

met eluviaal is dat terrasvuursteen door riviertransport vervoerd en daardoor sterk 

mechanisch verweerd is. De buitenkant voelt daarom glad aan en de oorspronkelijke 

licht gekleurde cortexrand  is vaak door deze mechanische erosie helemaal verdwenen. 

De rolstenen van dit vuursteen hebben dan ook een donkere kleur, gelijk aan de kleur 

van het vuursteenmateriaal zelf. Dit materiaal is op plaatsen verzameld waar grindrijke 

39  Van den Broeke 2012.
40  De Grooth 2008, 2011; Scheurs 2007; Drenth et al. 2007.
41  De Grooth 2011, fig. 1.
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terrasafzettingen van de Maas en kleine zijrivieren aan het oppervlak liggen. Voor de 

vindplaats zijn ontsluitingen van grindrijke afzettingen van de Geleenbeek het meest 

van belang. Deze bevinden zich op nog geen 3 km van de Sittard - Thien Bunder.42

Op basis van de uiterlijke kenmerken van het vuursteen (kleur, insluitsels, mate 

van doorschijnendheid en korrelgrootte) is getracht de artefacten te groeperen in 

verschillende vuursteentypen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de kleine 

aantallen, waaronder nauwelijks kernen, een goede indeling en duiding in de weg 

staan. 

Het meeste materiaal is (donker) grijsbruin van kleur, heeft een fijne textuur en bezit 

licht gekleurde insluitsels in variërende hoeveelheden en groottes. Mogelijk dat een 

meer bruin vuursteentype zonder insluitsels hiertoe ook behoort. Onder dit materiaal 

voert eluviaal de boventoon, maar is ook een klein aandeel terrasvuursteen aanwezig. 

Daarnaast is een grijzere variant met vergelijkbare textuur en aard en hoeveelheid 

insluitsels aanwezig. Ook onder dit materiaal is terras en eluviale cortex herkend. 

Beide kunnen als Lanaye vuursteen geclassificeerd worden.43 Dit vuursteen wordt ook 

wel Rijckholt vuursteen genoemd. Het gaat om de vuursteen die zich bevindt in de 

kalkformaties van Lanaye. Binnen deze formatie zijn enkele lagen vuursteen aanwezig 

van zeer hoge kwaliteit. Op meerdere plaatsen in Zuid-Limburg wordt dit type 

vuursteen ontsloten. Dit zijn niet alleen eluviale voorkomens maar ook hellingafzettin-

gen en terrasgrinden. Voor de Lineaire Bandkeramiek vormde de eluviale voorkomens 

van Banholt een belangrijke bron voor het vuursteen van veel vindplaatsen op het 

Graetheide plateau.44 Onder het huidige materiaal is slechts één stuk herkend die 

specifieke eigenschappen vertoont, die op exploitatie van Banholt vuursteen duiden. 

Bij het overige materiaal kan niet bepaald worden of het Banholt of een ander Lanaye 

voorkomen betreft. 

Het enige met zekerheid te duiden stuk van een ander type vuursteen, betreft het 

artefact uit put 6, dat van Haspengouw vuursteen gemaakt is. Dit type wordt ook vaak 

lichtgrijs Belgisch vuursteen genoemd en onderscheidt zich vooral door zijn veel fijnere 

glasachtige textuur. 

5.6.1.3 De artefacten
Ondanks het kleine aantal materiaal wijst de variatie aan artefacten op lokale 

bewerking en gebruik van vuursteen. Binnen het complex is naast werktuigen ook 

het debitage van het bewerkingsproces aanwezig. Onder die laatste groep bevinden 

zich twee afslagkernen, afslagen, kernvernieuwingsafslagen en ondefinieerbare 

afvalstukken. Materiaal met en zonder cortex zijn in vrijwel gelijke aantallen aanwezig. 

Het aandeel werktuigen is redelijk hoog: acht van de 34 artefacten (24%) zijn 

werktuigen. Daaronder bevinden zich één boor, twee schrabbers, vier geretoucheerde 

stukken en een kling met gebruiksglans. De boor is een opmerkelijk smal en relatief dik 

exemplaar op een kling vervaardigd (figuur 5.28: v14.1). Het stuk meet 4,4 x 1,1 x 0,6 

cm en bezit twee steilgeretoucheerde lange zijdes uitlopend in stomp puntig distaal 

deel. 

Beide schrabbers zijn op afslagen vervaardigd. Het gaat om korte eindschrabbers, bij 

beide is op het distale deel een schrabberrand gecreëerd (fig.5.28: v14.4 en v9.1). V14.4 

is ook langs een van de lange zijdes gekerfd. Het gaat hierbij om een multifunctioneel 

werktuig.  De algemeen geretoucheerde stukken betreffen in alle gevallen afslagen, 

die slechts op één zijde retouche bezitten. In drie gevallen is dit fijne randretouche, het 

42  De Grooth 2011, fig. 1.
43  De Grooth 2008, 2011
44  De Grooth 2008, 2011.
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vierde stuk bezit een licht concave rand met steilretouche. Twee van de afslagen zijn 

niet compleet. 

Een mediaal klingfragment heeft langs een van de randen op beide zijdes een 

duidelijke gebruiksglans (fig. 5.28: v.14.3). De oppervlakte van het deel met glans wordt 

richting het distale deel breder aan beide zijdes. 

Tenslotte verdient de schrabber van Haspengouw vuursteen, aangetroffen in put 9, 

vondstnummer 3, een korte bespreking, aangezien dit stuk mogelijk van een andere 

ouderdom is. Op basis van het gebruik van het Haspengouw vuursteen alleen kan 

dit niet hard gemaakt worden, aangezien dit type vuursteen ook gedurende de 

bandkeramiek werd benut.45 Wel lijkt op basis van typo-morfologische kenmerken 

daartoe meer aanleiding te zijn. Het is een relatief dikke schrabber op een afslag met 

een vrij ronde vorm, de afmetingen zijn 2,9 x 3,7 x 1,5 cm. Retouche is vrijwel rondom 

aangebracht. Alleen de slagvlakzijde is niet geretoucheerd. Hierin onderscheidt de 

schrabber zich van de meeste bankeramische schrabbers, die langwerpig van vorm 

zijn en alleen op het distale deel retouche bezitten.46 Vermoedelijk betreft het dan 

ook een later exemplaar, dat ergens in de late fase van het midden-neolithicum of late 

neolithicum gedateerd moet worden.

5.6.1.4 Conclusie
Het bandkeramische vuursteen overziend past het samen voorkomen van werktuigen 

en bewerkingsafval goed bij het materiaal dat over het algemeen in vondstrijke kuilen 

binnen nederzettingen wordt aangetroffen. Ook de variatie aan werktuigen binnen 

dit kleine sample wijst in de richting van een nederzettingscontext. Een schrabber 

van Haspengouw vuursteen dateert vermoedelijk in het midden-neolithicum of late 

neolithicum

45  De Grooth 2011.
46  Zie bijv. Newell 1970.

Figuur 5.28 
Enkele bandkeramische vuurstenen werk-
tuigen. v.14.1: boor op kling; v.14.4: schrab-
ber met kerf op afslag; v.14.3: klingfrag-
ment met gebruiksglans; v.9.1: schrabber 
op afslag. Schaal 1:1.
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5.6.2 Natuursteen 

5.6.2.1 Inleiding

Het veldwerk heeft slechts een gering aantal natuursteen opgeleverd (Tabel 5.3). In 

totaal gaat het om 12 stenen of stenen fragmenten. Daarvan komen acht stuks uit 

de bandkeramische kuilen in put 20, drie zijn aangetroffen in de laat prehistorische 

graven en slechts één fragment is verzameld tijdens het machinaal verdiepen van de 

afdekkende bodemlagen. De stenen zullen per periode besproken worden. 

5.6.2.2 Natuursteen uit de bandkeramische kuilen

De acht natuurstenen zijn uit drie sporen afkomstig: kuil S20.1, 20.2 en 20.5. Kuil S20.1 

heeft met vier vondsten in aantal het meest opgeleverd, gevolgd door beide andere 

kuilen met ieder twee natuursteenfragmenten. Ondanks dat het slechts om een gering 

aantal gaat, is het aandeel werktuigenfragmenten met vier stuks onder het materiaal 

hoog. Dit is een kenmerkend gegeven voor natuursteen uit de LBK en steekt positief af 

tegen laat-prehistorische assemblages, waar de hoofdmoot veelal bestaat uit gebroken 

rolstenen.47 Onder de werktuigen bevinden zich (a) twee fragmenten van vermoedelijk 

dezelfde maalsteen, beide afkomstig uit kuil S20.1, (b) een groot slijpsteenfragment 

uit kuil S20.5 en (c) een weinig intensief gebruikt slijp- dan wel maalsteen fragment uit 

kuil S20.2. Bij alle werktuigfragmenten heeft zandsteen als grondstof gediend. In alle 

drie de gevallen verschilt het type zandsteen. De twee fragmenten uit kuil S20.1 zijn 

van een middelgrove licht beige zandsteen bestaande uit sterk gerolde doorzichtige 

kwartskorrels. 

Het slijpsteenfragment heeft een grijsgroene kleur en bestaat uit een iets fijnere zand-

steenvariant met een hoog gehalte aan glimmers. Binnen dit fragment is nog duidelijk 

de oorspronkelijke gelaagdheid van de zandsteen te zien. Het derde fragment, 

tenslotte, lijkt qua korrelgrootte en exclusieve kwartssamenstelling sterk op het eerste, 

alleen binnen deze zandsteen zijn de korrels omgeven door een fijne matrix, die bij het 

eerste stuk vrijwel ontbreekt. Dit type zandsteen vertoont sterke overeenkomsten met 

veel gebruikt zandsteen binnen andere bandkeramische vindplaatsen in Zuid-Limburg. 

Vermoedelijk zijn deze zandstenen verzameld op plaatsen waar Maasgrinden ontsloten 

worden.48 Zandsteen vormt een veelvoorkomend gesteente in deze afzettingen.49 

47  Voor LBK: Knippenberg 2009, 2012; Verbaas 2005; Verbaas & van Gijn 2008; voor laat-prehis-
torische assemblages: Knippenberg 2006, 2008.

48  Bakels 1978.
49  Berendsen 2004; van der Lijn 1963.

Artefact type Specifiek artefact type Zandsteen
Kwartsitische 
zandsteen Kwarts Oker Leisteen

Total Of 
Aantal

Kernwerktuig maal/slijpsteen (onbepaald) 1 1

Kernwerktuig maalsteen 2 2

Kernwerktuig slijpsteen: passief 1 1

Kernwerktuig wetsteen 1 1

Afslag 1 1

Natuurlijke hoekige steen ijzeroxide “buisje” 1 1

Brok (shatter) 1 1

Gebroken hoekige steen 1 1

Gebroken kei 1 1

Plaatvormig fragment 1 1

Natuurlijke ronde kei lijnen 1 1

12

Tabel 5.3 
Totalen stenen artefacten.
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Gezien de weinige variatie tussen zandstenen te Thien Bunder en binnen andere 

bandkeramische vindplaatsen op de Graetheide en het feit dat dit zandsteen niet voor 

andere doeleinden werd benut, hebben bandkeramische gemeenschappen zeer gericht 

naar de meest geschikte zandsteenvariëteiten gezocht voor gebruik als maal- en 

slijpsteen.50

Helaas zijn de meeste werktuigfragmenten klein van omvang hetgeen een goede 

duiding van de vorm van het werktuig bemoeilijkt. De twee fragmenten uit kuil 

S20.1 zijn vermoedelijk afkomstig van een langwerpige loper met een plano-convexe 

doorsnede, een karakteristiek lopertype voor de Lineaire Bandkeramiek. Het slijp/

maalsteenfragment uit kuil S20.2 is van een plaatvormig werktuig afkomstig met een 

dikte van 1,8 cm. Het platte gebruiksvlak vertoont slechts lichte afslijting en duidt er 

mogelijk op dat het werktuig weinig langdurig en intensief is gebruikt. 

Het slijpsteenfragment tenslotte bestaat eveneens uit een platte steen met een dikte 

van 3,4 cm. Bij dit werktuig zijn beide platte tegenoverliggende vlakken gebruikt. 

Beide zijn sterk afgesleten en licht concaaf van vorm. Dit suggereert dat dit werktuig 

passief is gebruikt. Op basis van het zeer fijn afgesleten gebruiksvlak is dit type als een 

slijpsteen geclassificeerd. Deze classificatie dient door middel van gebruikssporenon-

derzoek geverifieerd te worden, aangezien recent microscopische onderzoek heeft 

uitgewezen dat dit soort fijn afgesleten werktuigen ook als een soort maalsteen voor 

het vermalen van erwten kunnen zijn gebruikt.51

Onder de overige artefacten bevindt zich een afslag (kuil S20.5) van een vergelijkbaar 

type zandsteen als waarvan de maalstenen zijn gemaakt. Gezien het exclusieve gebruik 

van dit zandsteen voor maalstenen, zal deze afslag afkomstig zijn van een maalsteen. 

Vermoedelijk is deze bij het opnieuw opruwen van de maalsteen ontstaan. Mogelijk 

dat ook een klein brokje zandsteen uit kuil S20.2 op eenzelfde wijze is ontstaan.

Naast de twee maalsteenfragmenten leverde kuil S20.1 nog een bijzondere vondst 

op. Het gaat om stuk ijzeroxide met een zeer specifieke vorm en een dieprode kleur. 

In vorm heeft het stuk het meest weg van een hol buisje met een lengte van 2,6 en 

een diameter van 1,1 cm. Het is een natuurlijke vorm die ontstaan is als ijzerconcretie 

(ijzeroer) in veelal zandige bodems. Het stuk is opmerkelijk door zijn dieprode kleur en 

is mogelijk daarom verzameld. Het kon dienen als kleurstof. Het gebruik van ijzeroxide 

in de vorm van hematiet komt veelvuldig voor gedurende de Lineaire Bankeramiek.

Het kleine complex LBK natuursteen wordt gecomplementeerd met een fragment 

kwartsitische zandsteen. Het is niet duidelijk of dit stuk van een werktuig afkomstig is, 

daarvoor is het te klein en bezit het geen diagnostische vlakken. 

Concluderend kan gesteld worden dat het natuursteen uit de LBK kuilen goed past 

binnen de variatie aan natuursteen dat men over het algemeen aantreft binnen een 

nederzettingscontext. Vooral de vondst van maal- en slijpstenen sluit hierop goed aan.

5.6.2.3 Natuursteen uit de laat-prehistorische graven

Twee graven: graf 1 (S6.1) en graf 3 (S21.3), hebben stenen vondsten opgeleverd. De 

stenen uit graf 3 betreffen gezien hun bijzondere karakter intentionele bijgiften. In 

hoeverre dat voor de vondst uit graf 1 ook opgaat, is niet goed te zeggen. Het gaat 

hierbij om een klein rolsteenfragment van kwarts zonder sporen van bewerking of 

gebruik. 

50  Zie ook Knippenberg 2009.
51  Knippenberg & Verbaas 2012.
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De vondsten uit graf 3 bestaan uit een complete wetsteen en een compleet rolsteentje 

kwarts met een opmerkelijk lijnenpatroon op een van de zijdes. Beide artefacten 

zijn door verhitting ieder in drie stukken uiteen gevallen en zijn dus waarschijnlijk 

voordat de crematie plaatsvond aan de dode meegegeven. De wetsteen betreft 

een staafvormig exemplaar met een lengte van 10,6 cm, een breedte van 1,6 cm en 

een dikte van 1,1 cm (figuur 5.29: v.12.1). Het werktuig is vervaardigd op een fijne 

zandsteen. Anders dan staafvormige vervaardigde wetstenen uit de Romeinse tijd en 

middeleeuwen heeft dit exemplaar een asymmetrische plano-convexe doorsnede. Het 

stuk heeft twee egaal geronde uiteindes. 

Wetstenen zijn zeldzame werktuigen binnen een laat-prehistorische context. Binnen 

een nederzettingscontext treft men ze nauwelijks aan, de meeste vondsten zijn dan 

ook met graven geassocieerd. Kennelijk werd aan dit slijpgereedschap grote waarde 

toegekend. Vermoedelijk ontleent deze waarde zijn basis aan de sterke associatie van 

0 2cm

Figuur 5.29 
Bijgiften uit graf S21.3: v12.1: zandstenen 
wetsteen; v12.2 kwarts rolsteen met natuurlijk 
lijnenpatroon.
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dit type  werktuig met wapentuig  aangezien het vooral voor het wetten van messen, 

zwaarden, en pijl- en speerpunten werd gebuikt. 

De andere vondst betreft een kleine rolsteen (2,2 x 2,0 x 1,3 cm), hoofdzakelijk 

bestaande uit melkwitte gangkwarts (figuur 5.29: v.12.2). Voor een klein deel is de 

steen ook opgebouwd uit kwartsiet. Op een van de kwartszijdes is een patroon 

aanwezig van acht naast elkaar gelegen licht gebogen lijnen. Deze lijnen zijn niet 

ingegraveerd, maar op natuurlijke wijze ontstaan. Met een handlens is duidelijk te 

zien dat binnen de groeven het oppervlak onregelmatig is, hetgeen alleen het gevolg 

van natuurlijke verwering (combinatie van oplossing en mechanische slijtage) kan zijn. 

Artificiële groeven zouden regelmatig zijn uitgesleten, waarbij vaak ook nog zeer fijne 

krasjes als gevolg van het ingraveren aanwezig zouden zijn. 

Ondanks deze natuurlijke ontstaanswijze oogt het patroon zeer regelmatig en heeft 

het een zekere esthetiek. Dit maakt het aannemelijk dat het rolsteentje specifiek 

daarom is uitgekozen en meegegeven als grafgift. Het feit dat het door verhitting uit 

elkaar is gevallen ondersteund de associatie met het crematiegraf nog eens verder 

en maakt het zeer onwaarschijnlijk dat het door bioturbatie later in het graf terecht is 

gekomen. Ook kan het niet om materiaal gaan dat zich van nature in de ondergrond 

bevindt en daarom per ongeluk verhit is geraakt. De zeer fijne löss afzettingen 

bevatten van nature geen grindfractie. Wat voor betekenis het steentje heeft gehad 

blijft gissen, aangezien het om een unieke vondst gaat. 

Het enige stuk natuursteen dat niet binnen een grondspoor is aangetroffen betreft 

een plat fragment van steenkoolachtig materiaal. Het is in laag S5020 van put 2 

aangetroffen. Vermoedelijk betreft het sub-recent materiaal.

5.7  Crematieresten 

Barbara Veselka; LAB

5.7.1 Inleiding

Voor het analyserapport zijn vijf contexten bekeken, bestaande uit de vondstnummers 

2, 6, 7 en 8, 12 en 13. Graf 1 (vondstnummer 2) betreft een urn met crematieresten die 

was aangetroffen onder een ondiepe verstoring. Vondstnummer 6 is afkomstig uit graf 

2, maar bevatte alleen de onderkant van een urn met crematieresten. Vondstnummer 7 

en 8 zijn afkomstig van graf 3 maar bevatte slechts enkele kleine, niet te determineren 

botfragmenten van verwaarloosbaar gewicht. Deze zullen verder buiten beschouwing 

van het rapport gelaten worden. Vondstnummers 12 en 13 zijn tijdens de laatste 

fase van het onderzoek opgegraven. Graf 4 (vondstnummer 12) is een bolcrematie 

die niet helemaal compleet kon worden opgegraven. Graf 5 (vondstnummer 13) was 

waarschijnlijk ondiep begraven, waardoor een deel van de bolcrematie al eerder 

verloren is gegaan. Het grafveld dateert in de late bronstijd.

Het doel van het fysisch antropologisch onderzoek is in de eerste plaats het leveren 

van een bijdrage aan de beantwoording van de onderzoeksvragen:

- In hoeverre kan de procesgang van het dodenritueel worden gereconstrueerd aan de 

hand van de lagen en vondsten in de grafkuilen?

- Welke leeftijd en/of geslacht van de overledenen kan worden bepaald aan de hand 

van de crematieresten (en vondsten)?

- Is tussen het verbande menselijke bot ook dierlijk bot aanwezig, en zo ja, van welke 

diersoorten?
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Bij een eerste inventarisatie van het materiaal was het doel te bepalen of het 

daadwerkelijk funeraire contexten betreft en of er ook dierlijk bot aanwezig was. Het 

dierlijke materiaal is gewogen en ook de verbrandingsgraad en de fragmentatiegraad 

is bepaald. Deze informatie kan bijdragen aan de reconstructie van het beoefende 

crematieritueel. Naast gegevens over het crematieproces zoals verbrandingsgraden, 

zijn de menselijke resten ook onderzocht op demografische kenmerken zoals leeftijd, 

geslacht, en waar mogelijk pathologische condities. De resultaten zullen in §5.7.3 en 

§5.7.4 besproken worden. 

5.7.2 Methode

5.7.2.1 Materiaal

Bij het determineren van crematieresten wordt in principe dezelfde methodiek 

gebruikt als bij het onderzoek naar inhumatieresten. Echter, het crematieproces 

zorgt voor significante wijzigingen in het materiaal. Vorm, grootte en textuur van 

botmateriaal veranderen. Hierdoor wordt de geslachts- en leeftijdsbepaling van 

de individuen bemoeilijkt en de interpretatiemogelijkheden van demografische 

gegevens belemmerd. De veranderingen van het bot, die door het crematieproces 

zijn opgetreden, kunnen echter ook informatie geven over het beoefende grafritueel, 

zoals de positie van de overledene op de brandstapel. De urnen werden in lagen van 

2 cm uitgeprepareerd en geanalyseerd om mogelijke patronen in de lagen te kunnen 

achterhalen.

5.7.2.2 Gewicht, inventarisatie en MAI

De crematieresten zijn volgens de standaarden van Maat gezeefd over twee zeven van 

3 en 10 mm ronde maaswijdte.52 Al het materiaal kleiner van 3 mm is kort bekeken. 

Aangezien zich in deze fractie grotendeels materiaal zoals klei bevindt, is het gewicht 

van deze fractie niet opgenomen in het totale gewicht per crematie. Het totale gewicht 

per crematie is genoteerd van alle botfragmenten groter dan 3 mm. De 3 -10 mm 

fractie is onderzocht op de aanwezigheid van gebitselementen, vinger- en teenkootjes, 

en resten van grafbijgiften. Deze elementen worden regelmatig in deze fractie 

teruggevonden en bieden informatie over de volledigheid van de crematie en het 

grafritueel.53 De crematieresten met afmetingen van 10 mm of groter zijn vervolgens 

onderverdeeld in de volgende skeletcategorieën:

Neurocranium: hersenschedel

Viscerocranium: aangezichtsschedel

Axiale skelet: wervelkolom, schouderbladen, sleutelbeenderen, 

 ribben en bekken

Extremiteiten: ledematen, onderverdeeld in diafysen en epifysen

Kleine Skeletelementen: tandwortels, hand- en voetbotjes, vingers en tenen

Dierlijk materiaal: al het materiaal dat als dierlijk gedetermineerd kan worden

Aan de hand van skeletcategorieën kan een schatting van de volledigheid van een 

crematie en de verhouding tussen skeletcategorieën gemaakt worden. In deze fase 

wordt tevens het minimum aantal individuen per crematie vastgesteld (MAI). Hiervoor 

kan de hoeveelheid materiaal (gewicht) gebruikt worden, maar vooral de aanwezigheid 

52  Maat 1997.
53  Wahl 2008.
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van dubbele unieke skeletelementen, zoals de punt van de 2e wervel (dens axis) en het 

linker/rechter rotsbeen (pars petrosa), is bepalend. Verschillen in robuustheid kunnen 

een indicator zijn voor de aanwezigheid van skeletelementen van meerdere individuen, 

met name om bijvoorbeeld een volwassene en een kind in hetzelfde graf aan te tonen.

Wanneer een assemblage crematiemateriaal fragmenten bevat van redelijk formaat 

met herkenbare anatomische elementen is het vaak mogelijk om het menselijke van 

het dierlijke materiaal te scheiden op basis van morfologische kenmerken.54 Echter, 

een hogere fragmentatie van het crematiemateriaal bemoeilijkt de identificatie. 

Belangrijke verschillen tussen dierlijk en menselijk bot is het verschil in oppervlakte 

morfologie van de botcortex, die in dierlijke botten over het algemeen een gladdere 

structuur heeft dan die van mensen. Ook de interne structuur van het bot verschilt 

in concentratie en karakter van het trabeculaire bot. Histologisch onderzoek kan 

als aanvullende methode gebruikt worden in die gevallen waarbij macroscopisch 

onderzoek geen eenduidige conclusie oplevert.55 Hierbij wordt onder andere gebruik 

gemaakt van de verschillen in micromorfologie tussen bepaalde diersoorten en de 

mens.

5.7.2.3 Fragmentatie, kleur en textuur
Het bepalen van de verbrandingsgraad van crematiemateriaal wordt gedaan op basis 

van kleur, textuur, scheuren en vervorming aan het bot. In figuur 5.30 is een overzicht 

te vinden van de verbrandingsgraden, de daarmee corresponderende temperaturen en 

de uiterlijke verschijningsvormen van het botmateriaal.

54  Hillier & Bell 2007.
55  Cattaneo et al. 2009; Cuijpers 2006.

Figuur 5.30 
Verbrandingsgraden (bekend als combustion 
degrees of burn stages). De relatie tussen tem-
peratuur van het vuur en de kenmerken van 
het bot. Afkomstig uit Lemmers 2011, figuur 
7: Hertekend van Trautmann 2006; figuur 
18; Wahl 2008, tabel 9.1 en Herrmann 1988, 
figuur 274).
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Van elke crematie is de overheersende verbrandingsgraad vastgesteld evenals de 

mogelijke verschillen tussen en binnen skeletcategorieën. De hoogte van de ver-

brandingsgraad en onderlinge verschillen of overeenkomsten tussen de graven van 

dezelfde populatie zouden kunnen wijzen op variatie in de zorg die werd besteed aan 

het cremeren, bijvoorbeeld hoeveelheid en/of soort brandstof, en de positie van de 

overledene. Dit zelfde geldt voor het dierlijk materiaal.

5.7.2.4 Leeftijds- en geslachtsbepaling

Voor het schatten van de leeftijd van individuen uit crematieresten wordt gebruik 

gemaakt van verschillende methoden. Bij jongere individuen wordt voornamelijk gelet 

op de ontwikkeling en de groei van het skelet en het gebit; zoals het vergroeien van 

gewrichtsuiteinden (epifysen), het verbenen van het axiale skelet zoals het bekken, 

de wervels, bepaalde delen van de schedel en wisseling van tanden. De status van 

deze elementen kan, wanneer aanwezig, een vrij nauwkeurige leeftijdsindicatie 

geven.56 Wanneer deze kenmerken niet aanwezig zijn, kan er een inschatting worden 

gemaakt van de robuustheid van de hersenschedel en de dikte van de diafyse van het 

bovenbeen voor een wat ruimere indicatie.57

Voor de leeftijdsbepaling van oudere individuen wordt er vooral gekeken naar verdere 

ontwikkelingen van specifieke skeletelementen en degeneratie, zoals van het bekken 

(onder andere het auriculaire gewrichtsvlak van het darmbeen en de symfyse van het 

schaambeen). De richtlijnen worden hierbij aangehouden zoals opgesteld door de 

WEA 1980, Acsádi & Nemeskéri 1970, en White et al. 2011. Hoewel de sluiting van de 

schedelnaden over het algemeen wordt gebruikt als één van de minst betrouwbare 

methoden voor het bepalen van leeftijd, wordt deze vaak wel gebruikt voor het 

analyseren van crematieresten. Over het algemeen doorstaan de schedeldakdelen 

het crematieproces goed en is juist deze methode bruikbaar. De leeftijdsindicatie zal 

hierdoor echter een grotere standaarddeviatie hebben. Overigens zal de aanwezigheid 

van gesloten schedelnaden meer informatie geven dan de aanwezigheid van open 

schedelnaden.58 Aanvullend op het macroscopisch onderzoek kunnen zaken zoals 

bothistologie als methode voor leeftijdsbepaling van waarde zijn.59 Hoewel het 

crematieproces de toepassing hiervan bemoeilijkt, zijn de mogelijkheden voor analyse 

niet uitgesloten.60 Zeker bij kleine hoeveelheden materiaal en bij hoge fragmentatie is 

toepassen van histologisch onderzoek relevant, waarbij voornamelijk het onderscheid 

tussen de categorieën ‘adolescent’, ‘volwassene’ en ‘laat-volwassene’ gemaakt 

kan worden.61 Fragmenten van de voorzijde van de femur zijn hiervoor het meest 

geschikt.62

Voor de leeftijdsbepaling zijn de categorieën aangehouden zoals beschreven in tabel 

5.4 conform Grosskopf.63 De categorieën zijn ruim opgesteld aangezien het bij cre-

matiemateriaal vaak niet mogelijk is om gedetailleerde informatie te geven. Wanneer 

het mogelijk is om een preciezere leeftijdsschatting te geven, zoals vaak het geval is 

bij jonge kinderen door de aanwezigheid van specifieke botelementen, zal dit worden 

aangegeven in overzichtstabellen.

56  Workshop European Anthropologists 1980; Scheuer et al. 2004.
57  Wahl 1982, 2008.
58  Mays 2010; Herrmann 1990.
59  Grosskopf 1999.
60  Cuijpers 2009.
61  Cuijpers 2009; Lemmers 2011.
62  Grosskopf 1999.
63  Grosskopf 1999, 39.
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Categorie Corresponderende leeftijd

Neonaat < 1 jaar

Infans 1 0-6 jaar

Infans 2 7-12 jaar

Juveniel 13-18/19 jaar (subcategorie 15+)

Volwassen 20 – 40 jaar

Laat-volwassen 40

Ook bij geslachtsbepaling worden dezelfde morfologische kenmerken gebruikt als 

bij inhumaties om tot een determinatie te komen. De geslachtsbepaling wordt niet 

uitgevoerd bij kinderen, aangezien de uitkomsten niet betrouwbaar genoeg zijn.64 

Voornamelijk de kenmerken van het bekken en schedel zijn hierbij van belang, zoals 

beschreven65, met aanvullende methodes zoals de morfologie van het rotsbeen (pars 

petrosa).66 Het pars petrosa is vaak beschikbaar in crematiegraven vanwege het zeer 

robuuste karakter van dit schedelfragment dat het crematieproces vaak in redelijke 

conditie doorstaat.67 Naast morfologische verschillen bestaan er ook metrische 

verschillen tussen mannen en vrouwen. Over het algemeen geldt dat wanneer 

twee individuen dezelfde grootte hebben, de wanddikte van de botten bij vrouwen 

gemiddeld 1/3e tot 1/4e dunner is dan die van mannen.68 Dit blijkt voor de meeste 

populaties te gelden. Daarom kan in theorie zowel de wanddikte van het schedeldak 

als van de langbeenderen gebruikte worden bij het bepalen van het geslacht van een 

individu. Echter, aangezien er altijd populatie specifieke verschillen zijn, is het alleen 

aan te raden deze methode toe te passen wanneer er een aanzienlijke hoeveelheid 

individuen in een populatie aanwezig zijn waarvan het geslacht met zekerheid is 

bepaald. Deze kunnen als referentiemateriaal dienen voor de overige individuen, 

waarvan het geslacht nog niet bepaald kon worden op basis van alleen morfologische 

kenmerken. Voor de geslachtsbepaling zal de terminologie en categorisering worden 

aangehouden zoals beschreven in tabel 5.5.

Term Symbool Betekenis

Vrouw V Zekerheid bij het determineren van het geslacht, determinatie op basis van minimaal 
3 elementenMan M

Vrouw? V? Geen volledige zekerheid, maar waarschijnlijke determinatie tot het specifieke 
geslachtMan? M?

Ndt Ndt Niet te determineren op basis van morfologische kenmerken

Nvt Nvt Niet van toepassing. Geslacht kan niet worden bepaald bij jonge individuen op basis 
van morfologische kenmerken

5.7.2.5 Pathologie, trauma en anatomische variaties

Elke crematie wordt naast de demografische gegevens ook bekeken op 

abnormaliteiten in het skelet veroorzaakt door ziektes, opgelopen trauma of 

individuele variaties. Voor beschrijving van deze afwijkingen in het skelet wordt de 

classificatie aangehouden zoals opgesteld door Aufderheide & Rodríguez-Martín (1998) 

en Waldron (2009).

64  Mays 2010.
65  Acsádi & Nemeskéri 1970; WEA 1980.
66  Wahl & Graw 2001.
67  Holck 2008.
68  Gejvall 1963, 454.

Tabel 5.4 
Leeftijdscategorieën naar Grosskopf 
(1999, 39).
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5.7.3 Resultaten

5.7.3.1 Fragmentatie, gewicht en samenstelling

De fragmentatie van contexten V2 en V13  werden geclassificeerd als klein (16 – 25 

mm). De fragmentatie van contexten V6 en V12 werden geclassificeerd als medium 

(26 – 35 mm), waarbij V12 grote stukken bevatte. In tabel 5.6 is een overzicht van de 

gewichten per fractie en de maximum en gemiddelde fragmentgrootte per crematie.

Vondstnr. Graf 10+ mm 
(g)

3-10 mm 
(g)

Dier 
(g)

Totaal 
(g)*

Frag. grootte max. 
(mm)

Frag. grootte gemidd. 
(mm)

2 1 422,1 801,4 - 1224,5 34 16

6 2 273,3 166,2 1,6 439,5 53 27

12 4 228,4 358,9 - 587,3 50 26

13 5 108,4 288 2,5 389,9 36 15

*= gewicht van dierlijk bot is niet meegenomen in het totaal

5.7.3.2 Verbrandingsgraden en bijgiften

De verbrandingsgraad van het botmateriaal uit de crematiegraven biedt informatie 

over de manier waarop het crematieritueel is verlopen, bijvoorbeeld hoe volledig de 

crematie is geweest. Tabel 5.7 toont de verbrandingsgraad per crematiegraf.

Graf Algemeen Neuro-cranium Viscero-cranium Axiaal Extremi-teiten Dierlijk bot

1 IV – V IV – V IV – V IV – V IV – V -

2 IV – V IV – V IV – V IV – V IV – V IV – V

4 IV – V IV – V IV – V IV – V IV – V -

5 IV – V IV – V IV – V IV – V IV – V IV – V

De overheersende verbrandingsgraad in alle crematies is graad IV-V. Het dierlijk 

materiaal had dezelfde verbrandingsgraad als het individu waarmee het begraven was. 

Dit suggereert dat het dier samen met de overleden persoon op de brandstapel was 

verbrand.

Tabel 5.8 toont de vondstnummers met de aangetroffen grafgiften.

Graf Grafgiften

1 Metaal, Kraal

3 Dierlijk bot

4 Wetsteen, kiezel

5 Dierlijk bot, kiezel

5.7.3.3 Skeletonderdelen en hun onderlinge verhouding per graf

De verhoudingen van de skeletonderdelen in het complete, weliswaar onverbrande 

skelet zijn: 18% schedel (neuro- en viscerocranium), 23% axiaal, en 59% extremiteiten 

(diafyse met epifyse).69 Voor crematieresten is een afwijking van deze percentages 

te verwachten aangezien de verschillende onderdelen van het skelet anders op het 

crematieproces reageren. Vooral het axiale skelet en de epifysen hebben het meeste 

onder de hitte te lijden en dit zal leiden tot lagere percentages in de desbetreffende 

skeletcategorieën. De fragmenten van het schedel en de diafysen van de extremiteiten 

zijn robuuster dan de andere skeletelementen en zullen verhoudingsgewijs hogere 

percentages opleveren. Ook andere factoren beïnvloeden de hoeveelheid botmateriaal 

69  McKinley 1989, 68.

Tabel 5.6 
Gewicht per fractie en fragmentgrootte.

Tabel 5.7 
De aangetroffen brandgraden op het 
menselijk en dierlijk botmateriaal.

Tabel 5.8 
Crematies met grafgiften.
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dat aan een bepaalde skeletcategorie kan worden toegeschreven. Post-depositionele 

processen, zoals bodemdruk, wortelactiviteit, maar mogelijk ook de keuze in het 

verzamelen van de gecremeerde resten spelen een rol. Tabel 5.9 toont de onderlinge 

verhoudingen tussen de verschillende skeletcategorieën.

Graf Schedel % Axiaal % Extrem. % Residu %

1 13 3 26,5 57,5

3 13 0,5 48,5 38

4 1,5 22 19 57,5

5 7,5 3,5 25 64

Voor de vergelijkbaarheid met andere fysisch antropologische rapportages is de 

categorie kleine skeletelementen (KSE), onder andere hand- en voetbotten, vingers en 

tenen, aan de categorie ‘extremiteiten’ toegevoegd en het gewicht van de tandwortels 

bij de categorie ‘schedel’ gevoegd. De verhoudingen tussen de skeletcategorieën per 

laag per urncrematie zijn weergegeven in tabel 5.12.

5.7.3.4 Leeftijd en geslacht

Tijdens de inventarisatie van het skeletmateriaal is gelet op het minimum aantal 

individuen (MAI) per graf. Lettend op de aanwezigheid van dubbele unieke 

skeletelementen en mogelijke verschillen in robuustheid, kon een MAI van één individu 

per graf, totaal dus in ieder geval vier individuen, vastgesteld worden.

Voor alle individuen is getracht de leeftijd en het geslacht te bepalen. De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in tabel 5.10 respectievelijk tabel 5.11. 

Graf MAI Elementen voor leeftijdsbepaling Determinatie

1 1 Status fusie schedelnaden, aanwezigheid slijtage 
in de wervels en schoudergewricht

Laat-Volwassen

3 1 Robuustheid skelet Volwassen

4 1 Robuustheid skelet Volwassen

5 1 Robuustheid skelet Volwassen

De bepaling van het geslacht van V12 (graf 4) en V13  (graf 5) was lastig omdat de 

specifieke elementen van het skelet vrijwel geheel ontbraken, zoals bepaalde delen van 

het bekken. Hierdoor kon alleen de robuustheid van de schedel en de extremiteiten 

gebruikt worden. 

 
Graf Elementen voor geslachtsbepaling Determinatie Conclusie

1 Morfologie oogkas, robuustheid skelet V? Vrouw?

3 Morfologie oogkas, formaat os zygomaticum 
en robuustheid skelet

V Vrouw

4 Robuustheid skelet M? Man?

5 Robuustheid skelet Ntd Niet te determineren

5.7.3.5 Pathologie

Bij het individu uit graf 1 is verlies van de vorm van het vertebrale articulatievlak en 

osteofytvorming geconstateerd. Dit is abnormale beenderige uitgroeiing die ontstaat 

als reactie op additionele druk. Deze druk ontstaat door slijtage van het gewricht. Ook 

op het laterale eind van een van de sleutelbeenderen was sprake van osteofytvorming 

en is vormverlies geconstateerd. Deze symptomen wijzen op osteoartrose in de 

wervelkolom en in een schoudergewricht.

 

Tabel 5.9 
Verhouding van skeletonderdelen.

Tabel 5.10 
Resultaat leeftijdsbepaling.

Tabel 5.11 
Resultaat geslachtsbepaling.
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5.7.4 Discussie

De archeologische vindplaats van Thien Bunder te Sittard is door eerdere bouw- en 

sloopwerkzaamheden behoorlijk verstoord. Hierdoor is het lastig om uitspraken 

te doen over de reikwijdte van het grafveld en de verticale stratificatie. Daarnaast 

zal het kleine aantal crematiegraven uitspraken over de demografische opbouw 

van de onderzochte populatie bemoeilijken. Het fysisch antropologisch onderzoek 

houdt zich bezig met het analyseren van de menselijk botmateriaal (verbrand en 

onverbrand). De beschrijving van de anatomische kenmerken van de gecremeerde 

individuen is gebaseerd op een selectie van individuen die deel uitmaakten van 

de populatie uit Sittard. De resultaten kunnen niet gezien worden als een reële 

afspiegeling van de gehele populatie.70 Er zijn vele factoren die het aantal individuen 

dat wordt opgegraven beïnvloeden. Naast post-depositionele processen zoals 

bioturbatie en verploeging, valt niet met zekerheid te zeggen dat elk individu van de 

levende populatie ook daadwerkelijk in dit grafveld werd bijgezet. Een aangetroffen 

concentratie van dergelijke graven kan daarom niet gezien worden als biologische 

weerslag van een populatie, maar meer als een sociale of culturele onderhevig aan de 

keuzes van de levende populatie. 

Het gewicht van graf 1 is het meest en bedraagt 1224,5 gr. McKinley (1993) geeft in 

haar artikel aan dat het gemiddelde gewicht van een volwassen gecremeerd individu 

tussen de 1001,5 en de 2422,5 gram ligt met als gemiddelde 1625 gram. Ondanks de 

verstoringen duidt het gewicht van graf 1 op een vrij compleet individu. Wat opvalt, 

is dat de fragmentatiegraad hoog is vergeleken met die van graf 3. Gezien het feit 

dat beide urnen in elkaars nabijheid zijn aangetroffen, lijkt een lokaal verschil in 

tafonomische factoren geen rol te spelen. Een mogelijke verklaring kan het geslacht en 

de leeftijd van het individu zijn. Het laat-volwassen individu is vermoedelijk een vrouw. 

Het botvolume neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. Daarnaast zijn vrouwen hier 

gevoeliger voor dan mannen. Dit houdt in dat de botten brozer worden en makkelijker 

kunnen breken. Mogelijk was dit ook het geval bij graf 1 en heeft de aanwezigheid van 

osteoporose ervoor gezorgd dat de fragmentatiegraad van het botmateriaal hoger 

is. Het lage gewicht van graf 3 valt te verklaren door de verstoorde context van deze 

urn waarbij alleen de bodem nog over was. Zoals te verwachten valt is de fragmenta-

tiegraad relatief klein omdat de crematieresten in een urn over het algemeen beter 

beschermd worden tegen post-depositionele processen. De lagere gewichten van graf 

4 en graf 5 vallen te verklaren doordat zij zonder urn zijn begraven, waarbij het gewicht 

van graf 5 lager uitvalt door een grotere verstoring dan graf 4. Het vermoeden bij de 

opgraving was dat graf 5 ondiep begraven was. Mogelijk kunnen de eerdere bouw- en 

sloopwerkzaamheden hierdoor voor een hogere fragmentatiegraad gezorgd hebben.

Voor alle contexten kan gesteld worden dat het crematieproces volledig is geweest 

gelet op verbrandingsgraad IV-V. Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen en 

binnen de skeletcategorieën. Graf 3 en 5 bevatten dierlijk bot dat, gelet op dezelfde 

verbrandingsgraad, samen met het individu is verbrand. 

De bijgiften van graf 1 bestonden uit metaal en een mogelijke kraal van keramiek. De 

metalen voorwerpen zijn niet tijdens de crematieanalyse bekeken en zodoende is het 

onduidelijk of het metaal met het individu verbrand is of later aan de gecremeerde 

resten is toegevoegd. Enkel de groene vlekken op het botmateriaal duidden op de 

aanwezigheid van metaal. Zowel graf 4 als graf 5 bevatte een gekleurde kiezel. Nader 

70  Waldron 1994, 12.



80 Sittard thien Bunder

onderzoek van de kiezel zou kunnen uitwijzen of dit een bewust versierde kiezel is of 

dat de kleur het gevolg is van natuurlijke processen in de bodem.

De verhouding tussen de verschillende skeletcategorieën biedt informatie over de 

compleetheid van het gecremeerde individu. Een behoorlijk percentage van het 

crematiemateriaal kon niet verder worden gedetermineerd. Dit verklaart deels de 

verschillen in de te verwachten percentages. Daarnaast hebben de verstoringen door 

bouw- en sloopwerkzaamheden dit beeld verder beïnvloed. In alle gevallen is het 

percentage van de skeletcategorie ‘axiaal’ lager dan dat van een compleet gecremeerd 

individu. Opvallend is het lage percentage ‘axiaal’ bij graf 3. Deze crematie heeft de 

laagste fragmentatiegraad, mede dankzij de beschermende werking van de urn, dat 

heeft geresulteerd in het minste gewicht in de ‘residu’ categorie. Ondanks dat is het 

gewicht van het botmateriaal uit categorie ‘axiaal’ relatief laag. Een verklaring zou 

kunnen zijn dat het merendeel van het axiale skelet zich in het bovenste gedeelte 

van de urn bevond die door verstoringen is vergaan. Echter, wanneer gekeken wordt 

naar de inhoud van de lagen van de urn, blijkt dat de onderste drie lagen een kleine 

hoeveelheid axiale skeletdelen bevatte, terwijl in de bovenste twee lagen geen 

determineerbare axiale fragmenten werden aangetroffen. Een deel van het axiale 

skelet kan aanwezig zijn geweest in het stuk van de urn dat verloren is gegaan, maar 

het verklaart niet volledig waarom zo weinig van het axiale skelet aangetroffen is. Een 

andere verklaring zou kunnen zijn dat de axiale botdelen bewust niet zijn verzameld of 

niet zijn toegevoegd aan de urn als onderdeel van een begravingsritueel. Graf 3 bevatte 

relatief weinig schedelfragmenten. Daarentegen bevat deze crematie uitzonderlijk veel 

axiale skeletdelen vergeleken met de andere crematies en de stukken ervan zijn relatief 

groot. Ook de subcategorie KSE bevatte relatief veel crematiemateriaal. Dit weer in 

tegenstelling tot de categorie ‘extremiteiten’ die slechts 19% van het botmateriaal 

bevatte waar een percentage van rond de 56% verwacht mag worden. Hiervan zal 

een deel in de skeletcategorie ‘residu’ beland zijn, maar desondanks is het percentage 

relatief laag. Hoewel het evaluatieverslag vermeldt dat deze crematie onderhevig is 

geweest van verstoringen71, lijkt het niet aannemelijk dat zowel de categorie ‘schedel’ 

als ‘extremiteiten’ door deze verstoring zijn aangetast en de rest van de categorieën 

veel minder. Mogelijk is ook hier een bewuste selectieve depositie aan de orde geweest 

die bij heeft gedragen aan het ontbreken van bepaalde skeletfragmenten zoals het 

geval was in Oosterhout.72

De kleine hoeveelheid crematiegraven bemoeilijkt interpretaties omtrent 

de demografische opbouw van de populatie. Gesteld kan worden dat de vijf 

crematiegraven slechts een selectie zijn van het werkelijke aantal overleden individuen, 

te meer gelet op het feit dat onvolwassen individuen ontbreken. Ook de geobserveerde 

pathologische anomalieën zijn geenszins representatief voor de ziektelast die de 

populatie te verduren had. Fragmentatie en het ontbreken van bepaalde skeletdelen 

bemoeilijkt de diagnose. In het geval van individu V2 waren bepaalde fragmenten 

aanwezig die het mogelijk heeft gemaakt in ieder geval osteoartrose van de 

wervelkolom evenals die van een schoudergewricht vast te stellen.

Op basis van de resultaten kan slechts in beperkte mate antwoord worden gegeven 

op de in het evaluatierapport gestelde onderzoeksvragen. Het dodenritueel kan 

slechts ten dele worden geconstrueerd omdat de graven onderhevig zijn geweest aan 

verstoringen. Hierdoor is het gewicht en mogelijk de aanwezigheid van bepaalde skele-

71  Porreij-Lyklema 2013.
72  Veselka & Lemmers 2014.
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tonderdelen beïnvloed. Dit bemoeilijkt interpretaties met betrekking tot het grafritueel 

zoals het proces van verzamelen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat in twee van 

de vijf gevallen selectieve depositie aan de orde was. De bijvondsten in de graven zijn 

divers, waarbij de aanwezigheid van een mogelijke kraal en het wetsteentje de meest 

opzienbarende zijn. De reden voor het meegeven van deze giften is onduidelijk. Van 

alle gecremeerde individuen kon in ieder geval een grove leeftijdsschatting gemaakt 

worden (volwassen) en van het gecremeerde individu van graf 1 kon gesteld worden 

dat zij laat-volwassen was. Van drie individuen kon een indicatie van het geslacht 

gegeven worden. In twee gevallen werd ook dierlijk bot aangetroffen. Toekomstig 

onderzoek zal moeten uitwijzen om welke dierso(o)rt(en) het gaat.

5.7.5 Conclusie

De crematieresten uit Thien Bunder Sittard behoren toe aan in ieder geval vier 

individuen die in de buurt van elkaar begraven zijn. Bouw- en sloopwerkzaamheden 

voorafgaand aan de twee opgravingscampagnes hebben ervoor gezorgd dat een 

deel van de crematieresten verloren zijn gegaan. De informatie die zo verkregen kon 

worden was niet volledig, maar heeft voldoende resultaten opgeleverd om indicaties 

van de leeftijd en geslacht te geven. Daarnaast kon door middel van de verhoudingen 

in skeletcategorieën worden opgemerkt dat er mogelijk sprake was van selectieve 

depositie van de gecremeerde resten. Zodoende kon een deel van de onderzoeksvra-

gen worden beantwoord.

Graf 1 Laag Schedel % Axiaal % Extremiteiten % Residu %

1 12 1 9 78

2 20 0 15 65

3 34 0,5 16,5 49

4 13,5 2 32 52,5

5 1,5 4 50,5 44

6 7,5 1 37,5 54

7 9 2 25 63

8 11 3 27,5 58,5

9 18 7 19 56

10 13 2,5 23,5 61

Graf 3 Laag Schedel % Axiaal % Extremiteiten % Residu %

1 5 0 51 44

2 12 0 56 32

3 21 1 47 31

4 17 1,5 50 31,5

5 7 0,5 35,5 57

5.8 Absolute datering

Twee graven (graf 4 en graf 5) kwamen in aanmerking voor een nadere ouderdoms-

bepaling. Dit met name aangezien uit beide graven geen aardewerkscherven zijn 

geborgen waardoor alleen een globale datering op basis van het begravingritueel  

mogelijk was. Een aantal botfragmenten is door de fysisch antropoloog geselecteerd 

ten behoeve van een 14C datering. 

De crematieresten van graf 4 leverden een datering op van 2960 BP.73 Gekalibreerd 

dateert dit aan het eind van de midden- bronstijd en begin late bronstijd tussen 

1263-1056 cal BC (95,4% waarschijnlijkheid).

73  Poz-64286: 2960±30.

Tabel 5.12 
Verhouding tussen skeletcategorieën per laag 
per urn.
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De crematieresten van graf 5 lijken iets jonger te zijn met een datering van 2880 BP.74 

Gekalibreerd komen we uit op de late bronstijd tussen 1194-946 cal BC (95,4% waar-

schijnlijkheid).

Beide graven lijken dus in ieder geval in de late bronstijd te dateren waarbij gesteld kan 

worden dat graf 4 vermoedelijk ouder was.

74  Poz-64326: 2880±35.
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Synthese

6.1 Conclusie

Het onderzoek te Sittard Thien Bunder heeft een aantal verrassende resultaten 

opgeleverd. In eerste instantie was de verwachting dat met name sporen van de 

eerste agrarische samenlevingen, te weten uit de Lineaire Bandkeramiek binnen het 

plangebied aanwezig zouden zijn. Sporen van de Bandkeramiekers zijn wel degelijk 

aangetroffen maar op een andere locatie dan verwacht. De vondst van een stuk van 

een naar verwachting groter grafveld uit de late bronstijd dat gedurende de late brons-

tijd-vroege ijzertijd in gebruik is geweest, mag de meest verrassende vondst worden 

genoemd. Te meer daar er geen sporen van een laat prehistorische nederzetting in de 

directe omgeving bekend is. Onderstaand worden de resultaten kort belicht en in een 

groter regionaal kader geplaatst.

6.2 Ontwikkelingen in het fysieke landschap

Met betrekking tot het landschap zijn we met name aangewezen op  onderzoek in  de 

gemeente Sittard-Geleen. Hiervan is bekend dat het zo karakteristieke Zuidlimburgse 

landschap oorspronkelijk  is gevormd door de Maas en daarop uitmondende beken. 

Het versneden Pleistocene landschap dat gedurende de ijstijden is ontstaan is later 

afgedekt door löss. Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn bovenstaande 

factoren ook duidelijk zichtbaar. Het betreft hier een glooiend terrein waar een kleine 

mate van erosie heeft plaatsgevonden en waar colluvium is afgezet. Ten oosten 

bevindt zich de Geleenbeek die in het oude Maasterras een breed en diep dal heeft 

uitgesleten.

De bodemopbouw binnen het plangebied Thien Bunder is het meest intact op de plek 

van het grafveld ten oosten van de Silstraat. De overige delen van het plangebied zijn 

of ernstig verstoord of zodanig onthoofd dat eventuele ondiepe archeologische sporen 

niet zijn aangetroffen.

6.3 Ontwikkelingen in het culturele landschap

Met de komst van de Bandkeramiekers herkennen we de eerste tastbare aanwijzingen 

van bewoning binnen het plangebied. Grootschalig onderzoek direct ten noordoosten 

van het plangebied duiden op een omvangrijk nederzettingscomplex van deze eerste 

boeren bestaande uit diverse concentraties aan bewoning die uiteindelijk een totaal 

areaal van meer dan 12 hectare omvatte.75 Meer dan 66 huisplaatsen zijn gedurende 

meer dan 200 jaar in gebruik genomen. Opmerkelijk is het greppelsysteem, soms 

dubbel omgreppeld, die delen van de nederzetting omvatte. Deze is ook deels met 

een palissade omgeven. Hier uit kan worden afgeleid dat de greppel en palissade 

vermoedelijk een defensieve functie hadden. In totaal kunnen drie verschillende 

delen van de nederzetting worden onderscheiden op basis van het greppelsysteem. 

Te Thien Bunder bevindt zich vermoedelijk de oudste bewoning van de nederzetting. 

Het kleine aantal sporen dat tijdens het proefsleuvenonderzoek werd aangetroffen 

in het noordoostelijke deel van het plangebied maakt vermoedelijk deel uit van 

de  periferie van de nederzetting. Helaas werden hier geen vondsten gedaan die dit 

beeld bevestigen. Opvallender zijn de kuilsporen die in het zuidoostelijke deel van het 

75  Modderman 1958/1959; Van Wijk 2001; Van Wijk & Van de Velde 2007.

6
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plangebied zijn aangetroffen en die eigenlijk als bijvangst van het grafveld onderzoek 

(zie onder) gelden. Het bandkeramische aardewerk, vuursteen en steenmateriaal 

overziend past het samen voorkomen van werktuigen en bewerkingsafval goed bij 

het materiaal dat over het algemeen in vondstrijke kuilen binnen nederzettingen 

wordt aangetroffen. Ook de variatie aan werktuigen binnen dit kleine sample wijst in 

de richting van een nederzettingscontext. De vondsten uit deze kuilen geven aan dat 

hier waarschijnlijk een nieuwe nederzetting is begonnen tijdens de oude periode van 

de Bandkeramiek. Zij sluiten aan bij eerdere waarnemingen die zijn gedaan tijdens 

onderzoek langs en onder de Rijksweg-Zuid.76 Duidelijk is dat langs het gehele dal van 

de Geleenbeek tussen Mill en Geleen bandkeramische nederzettingen terug zijn te 

vinden. Daarbij werden de nederzetting langs de rand van het dal op het Middenterras 

gevestigd. De akkers hebben vermoedelijk ten westen daarvan, meer het terras op, 

gelegen. De nederzetting zal zich vermoedelijk meer in oostelijke en zuidelijke richting 

uitstrekken. De grens zal vermoedelijk worden gevormd door een zuidelijke gelegen 

droogdal die ook het Middengebied doorkruist77 en het dal van de Geleenbeek in het 

oosten. Mogelijk behoort de nederzetting echter ook tot het nederzettingscomplex 

van Sittard-Mgr. Claessenstraat.

De vondst van een urn en crematieresten in het zuidoostelijke deel van het plangebied 

was een welkome verrassing. Tijdens de grootschalige opgravingen ten noordoosten 

van het plangebied zijn  eveneens crematiegraven aangetroffen.78 Het ging om 

twee crematies die binnen een ovaal crematiegraf, type Goïrle lagen alsmede twee 

crematiegraven ten zuidwesten van het graf. Deze lijken allemaal in de late bronstijd-

vroege ijzertijd te dateren. Dit grafveld ligt echter op ongeveer 300 m afstand van 

de vijf crematiegraven die tijdens onderhavig onderzoek zijn opgegraven. Het lijkt 

vooralsnog niet mogelijk om te veronderstellen dat beide concentraties tot één en 

hetzelfde grafveld behoren. Gesteld kan worden dat de vijf crematiegraven van Thien 

Bunder slechts een selectie zijn van het werkelijke aantal overleden individuen, te 

meer gelet op het feit dat onvolwassen individuen ontbreken. Ook de geobserveerde 

pathologische anomalieën zijn geenszins representatief voor de ziektelast die de 

populatie te verduren had. De crematiegraven van het onderzoek langs de Mgr. 

Claessenstraat zijn helaas niet pathologisch onderzocht. 

Graf Type Grafgiften Geslacht, leeftijd

1 Urn Metaal, Kraal Laat volwassen vrouw (?)

2 Urn

3 Urn Dierlijk bot Volwassen vrouw

4 Bolcrematie Wetsteen, kiezel Volwassen man (?)

5 Bolcrematie Dierlijk bot, kiezel Volwassene (?)

Urnenvelden zijn redelijk gekend binnen de lössregio. Kleine urnenveldjes of delen van 

urnenvelden zijn al lange tijd bekend uit Sittard, Stein en vlak over de grens in Tüddern 

waar nog grafheuvels zichtbaar zijn.79 Enigszins recent onderzoek van grafvelden heeft 

alleen plaatsgevonden te Sittard-Hoogveld80 waar in een gebied van 165 bij 80-120 m 

een groot urnenveld uit de vroege tot het begin van de midden-ijzertijd is onderzocht, 

waar overheen aan het begin van de late ijzertijd een kleiner grafveld is aangelegd. 

Er zijn in totaal 115 graven en grafmonumenten onderzocht; waarvan er zeker 22 tot 

het jongere grafveld behoren. De graven uit de vroege ijzertijd zijn voor het grootste 

deel in een urn bijgezet. Bij een kwart van de graven zijn grafgiften meegegeven. Veel 

76  Van Wijk & Van de Velde 2007, melding H. Vromen.
77  Van Hoof & Van Wijk 2005.
78  Modderman 1958/1959; Van Hoof 2000.
79  Schuyf & Verwers 1976, Van Hoof 2000; Van Hoof 2007.
80  Tol et al. 2000.

Tabel 6.1 
Overzicht graven.
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van deze grafgiften zijn meeverbrand op de brandstapel. Slechts in tien gevallen is 

een randstructuur waargenomen, waaronder een langbed. In enkele gevallen zijn in 

de kringgreppels resten van aardewerken potten aangetroffen die op herdenkings-

rituelen wijzen. Ook te Maastricht-Ambyerveld81 is recent een urnenveld uit de late 

bronstijd opgegraven. Het urnenveld, bestaande uit 91 graven, beslaat een oppervlakte 

van 4600 m2. Het urnenveld blijkt uitzonderlijk rijk te zijn. Maar liefst 44 graven 

hebben een bepaald type bijgift meegekregen of een combinatie van meerdere typen. 

De bijgiften bestaan uit bijpotjes, vuurstenen of natuurstenen artefacten, bronzen 

voorwerpen, kralen en dierlijk bot. Er lijken zich geen patronen te verschuilen in het al 

dan niet meegeven van een bijgift, noch in het type bijzetting. Ondanks de verschillen 

in grootte van bovengenoemde urnenvelden lijkt het begrafenisritueel min of meer 

gelijkvormig te zijn. Het verschil zit hem met name in de omvang van het grafveld.

Opmerkelijk is dat bewoningssporen uit de late prehistorie niet direct aansluitend 

bij de graven zijn aangetroffen maar, in ieder geval bij het grafveld van Mgr. 

Claessenstraat, verder daar vandaan lijken te liggen.82 Het is echter goed mogelijk dat 

beide grafconcentraties door dezelfde gemeenschap in gebruik was genomen maar 

dat de verschillende concentraties toebehoren aan twee verschillende huisplaatsen 

of clusters van erven. Gebaseerd op het lage aantal graven dat is aangetroffen dienen 

we echter wel rekening te houden met een redelijk kleinschalige bewoning die nogal 

in contrast staat tot de bandkeramische bewoning die meer geclusterd was en een 

hogere bewoningsdichtheid kende.

Uit jongere periode (Romeinse tijd en middeleeuwen) zijn geen resten binnen het 

plangebied aangetroffen. Ook uit historische kaarten blijkt dat het plangebied 

gedurende de laatste 400 jaar een agrarische bestemming heeft gehad. Pas met de 

bouw van de wijk Thien Bunder komt daar na de Tweede Wereldoorlog verandering in.

6.4 Waardering proefsleuvenonderzoek

Doel van het proefsleuvenonderzoek was het opzoeken en waarderen van 

binnen het onderzoeksgebied aanwezige archeologische resten. Inmiddels heeft 

een archeologische begeleiding plaatsgevonden als gevolg van een genomen 

selectiebesluit. Dit selectiebesluit is genomen op basis van de waardering van 

archeologische vindplaatsen die tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn aangetroffen. 

Ondanks dat de AMZ cyclus met het opgraven van het grafveld geheel is voltooid is de 

waardering alsnog hieronder vermeld.

6.4.1 Vindplaats 1

Er is duidelijk sprake van één vindplaats. Het grasveld ter hoogte van werkputten 6 en 

15 herbergt in ieder geval restanten van een bronstijd/ijzertijd urnenveld. Naast drie 

graven zijn hier ook drie paalsporen gevonden, die mogelijk tot een andere tijdsperiode 

behoren, vermoedelijk het neolithicum. De vindplaats is archeologisch van belang en 

kan met betrekking tot het plangebied grotendeels al worden begrensd aan de hand 

van gekarteerde verstoringen. 

De vindplaats wordt aan westzijde begrensd door de verstoringen aan de overzijde 

(westen) van de Silstraat (rode kaders). Eenzelfde begrenzing geldt ten noorden van 

de vindplaats, direct ten noorden van het nog te slopen huizenblok. Beide verstoorde 

zones zijn tot in de B/C-horizont afgegraven en daarmee is er geen kans meer op 

archeologische waarnemingen. Ten zuiden van het grasveld wordt de vindplaats 

81  Dyselinck 2013.
82  Van Hoof 2000.
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begrensd door een transformatorhuisje binnen het plangebied (Figuur 6.1). De 

vindplaats reikt aan de zuid- en oostzijde vermoedelijk tot buiten de grenzen van het 

plangebied. Uitgaande van de voornoemde begrenzing verdient vooral de – op korte 

termijn- geplande de sloop van het huizenblok en de verwijdering van bestrating 

van de Silstraat alle aandacht. De aangetroffen archeologische resten (graven en 

paalsporen) kunnen hier nog intact zijn. 

Naar verwachting zal de conservering van sporen vooral ter hoogte van de tuinen en de 

bestrating van de te slopen huizen goed zijn. In het veld is weliswaar getracht een klein 

kijkgat door de – nog in gebruik zijnde bestrating te maken, maar dit bleek (handmatig 

althans) niet mogelijk.

Wel moet worden opgemerkt dat één van de graven niet dieper reikte dan het 

colluvium. Het grasveld ligt iets hoger dan het omringende gebied. Mochten er 

meer ondiepe graven aanwezig zijn, bestaat de kans dat deze niet zijn bewaard 

onder de huizen en de huidige weg, zelfs bij een minimale verstoring van de bodem. 

Daartegenover staat echter dat het eerste graf nog tot 19 cm diep in de Bt-horizont 

reikte. Los hiervan staan de drie paalsporen, waarvan het diepste spoor ca. 30 cm in de 

Bt-horizont is gegraven. 

Verspreid over de rest van het plangebied zijn enkele solitaire sporen aangetroffen. 

In de directe omgeving zijn bij uitbreidingen van de proefsleuven geen andere sporen 

gevonden. Gezien de geringe diepte, het ontbreken van vondstmateriaal en een 

verdere context, is de archeologische waarde van deze geïsoleerde sporen gering. 

6.4.2 Waardering vindplaats 1

De waardering van de archeologische waarden binnen het plangebied heeft 

plaatsgevonden op basis van de door de KNA onderscheiden criteria van beleving, 

fysieke kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en representativiteit. De parameters zijn in 

onderstaande tabel 6.2 weergegeven. De belevingswaarde geldt in principe alleen 

voor nog zichtbare monumenten, beide criteria zijn dan ook niet van toepassing op 

deze vindplaats. Een tweede waardering, waarbij de mate waarin archeologische 

overblijfselen nog intact en in hun oorspronkelijke positie aanwezig zijn, geschiedt op 

basis van de fysieke criteria: gaafheid en conservering. 

Het plangebied vertoont sporen van grote verstoring die gerelateerd zijn aan de bouw 

van de wijk Thien Bunder in de jaren’ 50 van de vorige eeuw en aan de recente sloop 

van deze wijk. Ter hoogte van de vindplaats met crematiegraven uit de bronstijd/

ijzertijd en kuil- of paalsporen uit het neolithicum is deze verstoring redelijk beperkt 

gebleven tot de Bt- of B-horizont. De Bt-horizont is meestal nog aanwezig. De 

sporen zijn in deze Bt-horizont goed zichtbaar (in principe het eerste niveau waarop –

prehistorische- sporen in de löss zichtbaar zijn). De gaafheid van deze sporen is daarom 

over het algemeen redelijk te noemen (score ‘midden’ volgens de KNA-richtlijnen 

van waardering). De potten met crematieresten zijn hier een bewijs van. De redelijke 

gaafheid is het resultaat van hellingprocessen met twee tegengestelde effecten: 

enerzijds de aftopping van de oorspronkelijke bodem, anderzijds de bedekking 

van diezelfde bodem met colluvium. Er zijn ter hoogte van de vindplaats verder 

nog recente verstoringen gevonden, maar deze lijken zich te beperken tot smalle 

uitbraaksleuven en leidingsleuven van de voormalige bebouwing. Uitgaande van de 

veldinspectie dient men in de omgeving van de onderzochte sleuven tevens rekening 

te houden met verstoringen als gevolg van struiken, een transformatorhuisje, een 

nog te slopen huizenblok, een stoep en een weg. De diepte van deze verstoring is niet 

bekend, maar zal naar verwachting deels op hetzelfde niveau liggen als thans in de 

proefsleuven bij soortgelijke verstoringen is geconstateerd. Er wordt niet verwacht dat 
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de sporen snel zullen degraderen indien de huidige situatie in stand wordt gehouden. 

Op basis van de voornoemde argumenten scoort de vindplaats op de parameter 

gaafheid ‘midden’. De losse, geïsoleerde sporen in de rest van het plangebied bevinden 

zich in zones die weinig verstoord zijn door de voornoemde hellingprocessen of 

verstoringen. Ook hier is de gaafheid dus redelijk te noemen. Gezien de geringe diepte 

en onduidelijke aard en functie zijn de sporen echter niet tot een vindplaats gerekend 

(Figuur 6.1). 

Het tweede criterium aangaande de fysieke kwaliteit betreft de conservering van 

artefacten en organisch materiaal in de sporen van de vindplaats. De conservering van 

de vondsten in de sporen, onder andere het aardewerk en de verbrande crematieresten 

in de grafkuilen, is goed. De conservering is naar verwachting echter wel laag voor 

(onverbrand) organisch materiaal. Er zijn tijdens het onderzoek geen onverkoolde 

botfragmenten aangetroffen. De conserveringsomstandigheden van deze vondsten - 

boven de grondwaterspiegel en in de ontkalkte löss – zijn nu eenmaal slecht. Organisch 

materiaal zal daarom alleen in verbrande staat, zoals de aangetroffen crematieresten, 

bewaard zijn. Dit is echter een algemeen beeld voor de Limburgse lössgronden, en 

wijkt dus niet af van andere archeologisch onderzoek in de regio. Derhalve wordt de 

conservering over het geheel bezien als middelhoog gekwalificeerd.

Na een waardering op basis van de fysieke kwaliteit volgt nu een waardering op basis 

van inhoudelijke kwaliteit. Hier gelden de parameters: zeldzaamheids-, informatie-, 

ensemblewaarde en representativiteit. Het is lastig om in dit stadium van het 

archeologisch onderzoek de vindplaats op de inhoudelijke kwaliteit te waarderen, 

gezien de geringe hoeveelheid aangetroffen vondsten. Zo is de datering van de (vroeg) 

neolithische kuil- en paalsporen alleen gebaseerd op de overeenkomst (vooral kleur) 

met sporen uit deze periode in de regio. De crematiegraven zijn wel te dateren; een 

eerste inspectie van het aardewerk duidt op de bronstijd/ijzertijd. Het is in ieder geval 

niet de verwachting dat de voornoemde kuil/paalsporen en de crematiegraven de 

neerslag zijn van een bewoningsperiode. De waardering van beide sporenclusters moet 

dan ook los van elkaar geschieden. 

De afwezigheid van vondsten bemoeilijkt de interpretatie van de kuil- en paalsporen. 

Ze kunnen onderdeel uitmaken van (off-site) activiteiten in het neolithicum (eventueel 

de bandkeramiek). Voorbeelden van dergelijk sporen zijn echter niet bekend van 

andere opgravingen. Tot nu toe is er namelijk nog geen (specifiek) onderzoek 

gedaan naar off-site activiteiten in de omgeving van bijvoorbeeld bandkeramische 

nederzettingen. De zeldzaamheid van de kuil/paalsporen is in dit geval dus niet te 

bepalen. Hetzelfde geldt voor de informatie-, ensemblewaarde en representativiteit 

van deze sporen.

De crematiegraven binnen de vindplaats scoren wel hoog op de parameter 

zeldzaamheid. In de gemeente Sittard-Geleen zijn tot nu toe slechts enkele 

urnenvelden met crematiegraven bekend. De informatiewaarde van de vindplaats 

scoort dan  ook hoog. De graven binnen het plangebied lijken met elkaar in verband 

te staan en meerdere graven kunnen nog verwacht worden. Het is onduidelijk of er 

een verband bestaat met het grafveld dat ten noordoosten van het plangebied is 

gelegen en dat deels is opgegraven.83 Gezien de mogelijkheden voor een vergelijkend 

onderzoek, scoren de crematiegraven van de vindplaats in ieder geval ook hoog op de 

parameter ‘ensemblewaarde’.

83  Modderman 1958-59; Modderman 1970; Van Hoof 2000.
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Op basis van de waardering is de vindplaats met crematiegraven uit de bronstijd/

ijzertijd en kuil/paalsporen uit - vermoedelijk - het neolithicum behoudenswaardig. Op 

basis van de aangetoonde verstoringen is een zone gemarkeerd (Figuur 6.1) waarin het 

grafveld zich – althans binnen het plangebied – maximaal uit kan strekken. De omvang 

van de verspreiding van de vermoedde neolithische sporen is niet vast te stellen. 

Voor het overige deel van het plangebied kan gesteld worden dat de aangetroffen 

archeologische waarden niet behoudenswaardig zijn.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
4

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

9Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit -

6.5 Beantwoording vragen proefsleuvenonderzoek84

Met betrekking tot het proefsleuvenonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd:

1. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? Is er binnen 

het plangebied colluvium aanwezig?Hoe is het colluvium opgebouwd? Kan hierin een 

stratigrafie herkend worden (oud/jong colluvium?)

Het onderzoeksgebied ligt op het middenterras van de Maas. Dit middenterras bestaat 

uit grove zandhoudende grinden afgezet door de Maas. Bovenop de Maasafzettingen 

ligt een dik pakket loss dat varieert van 3 tot 10 m dikte. De bodemopbouw van de het 

lösspakket ziet er als volgt uit:

- een recente bouwvoor (s5000)

- in sommige gevallen een laag opgebrachte grond (s5005)

- in een beperkt deel van het plangebied een colluvium (s5010)

- een Bt-horizont (s5020)

- een B-horizont (s5030)

- een gelaagde B/C-horizont (s5040)

- een B/C-horizont, fijner gelaagd dan de hierboven genoemde B/C-horizont (s5045)

Binnen het onderzoeksgebied is op sommige plekken een colluvium aangetroffen 

waarin geen stratigrafie herkend kan worden. Het betreft een dun laagje (ca. 10-15 cm) 

afgespoelde loss dat voornamelijk terug te vinden is ter hoogte van het grafveld en 

waarin de graven zich ook bevinden. Dit betekent dat het colluvium waarschijnlijk al 

aanwezig was ten tijde van de aanleg van het grafveld.

2. In welke mate is het gebied verstoord? waar zit de verstoring en waar kan die nog 

meer worden verwacht?

Verstoringen werden vooraf uiteraard verwacht, aangezien het plangebied in gebruik is 

geweest als woonwijk en de meeste woningen al zijn gesloopt. De vraag was echter in 

hoeverre bouw- en sloopwerkzaamheden eventueel archeologische waarden hebben 

aangetast. Tijdens het veldonderzoek zijn verspreid over het hele terrein diverse 

verstoringen aangesneden van verschillende orde. Er kan enig onderscheid worden 

84  Delporte & Geraeds 2012.

Tabel 6.2 
Scoretabel waardestelling vindplaats 1, 
1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog.
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aangebracht in de aard van de verstoringen. Zo zijn er de verstoringen van kabels, 

leidingen, hekwerk, vijvers en andere aan de huizen gerelateerde zaken. Dergelijke 

verstoringen zijn echter van geringere diepte dan de verstoringen van de sloop-

werkzaamheden. Zoals blijkt uit het puttenoverzicht raken meerdere proefsleuven 

locaties waar huizen hebben gestaan. De omvang van de verstoringen als gevolg 

van de woningensloop varieert. Op alle terreinen waren de voormalige locaties van 

de woningen goed te herkennen, aan de west- en oostzijde (straatzijde) van de vier 

percelen. Algemeen kan worden gesteld dat ter hoogte van de woonblokken de bodem 

is verstoord tot in de B/C horizont. Op enkele locaties (bijv. het noordelijk deel van 

werkput 5 is tot in de B-horizont geroerd; niet dieper) is de sloopverstoring minder 

diep. Mogelijk heeft dit te maken met het type gebouw dat hier stond, bijv. een garage 

i.p.v. een huis. Er mag worden geconcludeerd dat ter hoogte van de woonblokken de 

bodemopbouw grotendeels is aangetast. De zwaarste verstoring bevindt zich echter 

ter hoogte van het gesaneerde blok bij werkput 11 en het terrein tussen de Silstraat en 

de Morgenstraat. Vooral op het laatst genoemde terrein is de grond aan de zuidelijke 

kant diep omgezet, zoals blijkt uit werkput 8. Dit is vreemd aangezien werkput 8 niet 

op een locatie ligt, waar huizen hebben gestaan. Hetzelfde fenomeen doet zich voor in 

de zuidelijke helft van werkputten 4 en 5. De precieze oorzaak van de diepe verstoring 

is niet duidelijk. Mogelijk heeft de verstoring te maken met een afwijking op de 

gebruikelijke werkwijze van de sloper. Elders, bijv. in werkput 11 die aan de westzijde 

een blok voormalige huizen raakt, zijn de verstoringen nauwelijks merkbaar in het 

sporenvlak. 

3. Bevinden zich in het onderzoeksgebied archeologische resten? Waaruit bestaan de 

archeologische resten? Gaat het alleen om mobilia of tevens om grondsporen?

Binnen het onderzoeksgebied zijn meerdere archeologische resten aangetroffen. 

Deze bevinden zich met name in het zuidoostelijke deel van het plangebied. Het 

betreffen hier enkele crematiegraven uit de late prehistorie alsmede enkele paalsporen 

die mogelijk dateren in het vroeg neolithicum. In het noordoostelijke deel van het 

plangebied zijn eveneens enkele (vondstloze) sporen aangetroffen die mogelijk 

dateren in het vroeg neolithicum. Solitaire sporen zijn aangetroffen in werkput 2 (2 x 

paalspoor, figuur 6), 7 (1 x paalspoor), en 14 (1 x kuil, figuur 7). Mogelijk betreffen het 

off-site sporen, waarvan het karakter niet nader kan worden geduid. In werkput 18 is 

nog een karrenspoor aangetroffen (figuur 8), eveneens vrij ondiep. 

4. Is er sprake van vindplaatsen, sites dan wel off-site verschijnselen?

Er is duidelijk sprake van een vindplaats in het zuidoosten van het plangebied 

(grafveld). Onduidelijk is of de mogelijk vroeg neolithische sporen toebehoren aan een 

nederzetting (mogelijk nederzetting Sittard-Mgr. Claessenstraat) of dat het hier off site 

activiteiten betreft.

5. Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen de 

grondsporen zich af (aangeven per site en/of periode)? In hoeverre zijn bijvoorbeeld 

grondsporen vervaagd door bodemvorming (aangeven per site en/of periode)? Bestaat 

hierin verschil tussen sporen uit verschillende perioden? Beschrijf deze verschillen.

Grondsporen tekenen zich af in de B(t)-horizont. Meestal bevinden ze zich onder het 

aanwezige colluvium, bouwvoor of verstoring. De sporen zijn matig goed leesbaar. 

De crematiegraven zijn met name zichtbaar door de aanwezigheid van een urn of 

crematieresten. Een kuilinsteek is nauwelijks waar te nemen.
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6. Hoe zijn de conserverende eigenschappen van de bodem voor organische en 

anorganische artefacten en grondsporen?

Organische artefacten zijn niet bewaard gebleven; alleen in verkoolde toestand in 

de vorm van verbrande botresten en houtskool. Anorganische artefacten zijn goed 

bewaard gebleven. Er zal enige verbruining van de grondsporen zijn geweest maar niet 

in die mate dat sporen aan het zicht waren onttrokken. 

7. In hoeverre zijn oudere sites door jongere sites verstoord?

Er is geen oversnijding van sporen geconstateerd. Daarnaast is het prehistorische 

loopvlak niet meer aanwezig waardoor verstoring op dit niveau niet meer zichtbaar is 

geweest.

8. Wat is de relatie tussen oppervlaktevondsten en mogelijke grondsporen?

Er zijn oppervlaktevondsten bekend van dit plangebied.

9. Wat is de samenstelling, herkomst, datering of looptijd van de archeologische 

vondsten en tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij?

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal slechts 6 vondsten aangetroffen 

en gedocumenteerd. Dit betreffen met name vondsten afkomstig van de twee 

crematiegraven bestaande uit aardewerkfragmenten afkomstig van de urn en verbrand 

botmateriaal. 

10. Welke vorm van landgebruik is er na het verlaten van de vindplaats geweest?

Vanaf de late prehistorie zijn er binnen het plangebied bijna geen verdere aanwijzingen 

meer van menselijke bewoning tot aan de bouw van de wijk Thien Bunder in de jaren 

’50 van de vorige eeuw. In werkput 18 is een karrenspoor aangetroffen over een lengte 

van 5,5 m met een oriëntatie van zuidwest naar noordoost.

11. Wat is de gaafheid en conservering van aangetroffen archeologische vindplaatsen?

Er is duidelijk sprake van één vindplaats. Het grasveld ter hoogte van werkputten 6 

en 15 herbergt in ieder geval restanten van een bronstijd/ijzertijd grafveld/urnenveld. 

Naast drie graven zijn hier ook drie diepe paalsporen gevonden, die mogelijk in het 

neolithicum dateren De gaafheid van deze sporen is over het algemeen redelijk te 

noemen (score ‘midden’ volgens de KNA-richtlijnen van waardering). De potten met 

crematieresten zijn hier een bewijs van. De redelijke gaafheid is het resultaat van 

hellingprocessen met twee tegengestelde effecten: enerzijds de aftopping van de 

oorspronkelijke bodem, anderzijds de bedekking van diezelfde bodem met colluvium. 

Er zijn ter hoogte van de vindplaats verder nog recente verstoringen gevonden, maar 

deze lijken zich te beperken tot smalle uitbraaksleuven en leidingsleuven van de 

voormalige bebouwing. Uitgaande van de veldinspectie dient men in de omgeving 

van de onderzochte sleuven tevens rekening te houden met verstoringen als gevolg 

van struiken, een transformatorhuisje, een nog te slopen huizenblok, een stoep en 

een weg. De conservering van de vondsten in de sporen, onder andere het aardewerk 

en de verbrande crematieresten in de grafkuilen, is goed. De conservering is naar 

verwachting echter wel laag voor (onverbrand) organisch materiaal. Er zijn tijdens het 

onderzoek geen onverkoolde botfragmenten aangetroffen.

12. Beperken de sites zich tot het plangebied? Is een indicatie te geven van de plaats en 

omvang van dat deeI van de sites dat zich tot buiten het plangebied uitstrekt?

De graven binnen het plangebied lijken met elkaar in verband te staan en meerdere 

graven kunnen nog verwacht worden. Het is onduidelijk of er een verband bestaat 
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met het grafveld dat ten noordoosten van het plangebied is gelegen en dat deels is 

opgegraven.85 Dit geldt mogelijk ook voor de bandkeramische sporen die wellicht tot 

een grotere nederzetting behoren die met name ten (noord)oosten van het plangebied 

aanwezig is.

13. Bevinden zich droog- of beekdalen op de vindplaats en wat is de precieze locatie? Op 

welke afstanden bevinden de vindplaatsen zich hiervan?

Binnen het plangebied bevinden zich geen beek- en/of droogdalen. Het dal van de 

Geleenbeek bevindt zich ongeveer 400m ten oosten. Een droogdal bevindt zich 800 m 

ten zuiden en een andere 400 m ten noorden van het plangebied. Zij vormen mogelijk 

de grens van het bandkeramische nederzettingscomplex.

14. Bevinden zich graften in het plangebied en waar Iiggen deze? Wat is de invloed van 

deze graften op de vondstverspreiding?

Binnen het plangebied zijn geen graften aangetroffen.

15. Indien LBK vindplaatsen worden aangetroffen. Wat is de aard en specifieke 

LBK-datering/fasering van de archeologische structuren (huizen, langskuilen, silo’s 

etc.) op basis van typologische kenmerken van de gebouwen en het vondstmateriaal?

Er zijn enkele sporen aangetroffen die mogelijk bandkeramisch zijn. Hier werden 

echter geen vondsten in gedaan wat een datering aanzienlijk bemoeilijkt.

16. Voor zover mogelijk: Wat is de exacte ligging en ruimtelijke begrenzing van de 

vindplaats?

Het grafveld/urnenveld bevindt zich in de uiterste zuidoosthoek van het plangebied. 

De vindplaats wordt aan westzijde begrensd door de verstoringen aan de overzijde 

(westen) van de Silstraat (rode kaders). Eenzelfde begrenzing geldt ten noorden van 

de vindplaats, direct ten noorden van een gesloopt huizenblok. Beide verstoorde 

zones zijn tot in de B/C-horizont afgegraven en daarmee is er geen kans meer op 

archeologische waarnemingen. Direct ten noorden van werkputten 6 en 15 staat nog 

een blok huizen, dat gesloopt gaat worden. De bijbehorende tuinen zijn ook nog 

aanwezig. Ten zuiden van het grasveld wordt de vindplaats begrensd door een trans-

formatorhuisje binnen het plangebied. De vindplaats reikt aan de zuid- en oostzijde 

vermoedelijk tot buiten de grenzen van het plangebied.

17. Wanneer zijn de archeologische sites aIs woonplaats of anderszins in onbruik geraakt?

De vindplaats lijkt vooralsnog in de vroege ijzertijd te zijn verlaten aangezien geen 

jongere grafmonumenten zijn waargenomen.

18. Indien graven worden aangetroffen: Welke graftypen zijn te classificeren? Zijn 

bijgaven aanwezig? Kan er iets gezegd worden over het geslacht, leeftijd en sociale 

status van de overledenen?

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn drie crematiegraven aangetroffen. Bij twee 

graven is een urn aanwezig waarbij de crematieresten in de urn zijn gedeponeerd. 

Een derde graf bevatte enkel crematieresten. De crematieresten zijn pas na de 

archeologische begeleiding geanalyseerd. Beantwoording van deze vraag valt daarom 

samen met vragen 35-44.

85  Modderman 1958-59; Modderman 1970; Van Hoof 2000.
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19. Is er een verband tussen diverse vindplaatsen binnen de onderzoekslocatie?

Vooralsnog is duidelijk sprake van één vindplaats. 

20. Welk type vindplaats vertegenwoordigen de archeologische resten?

Een grafveld of urnenveld uit de late bronstijd/vroege ijzertijd

21. Wat is de relatie tussen de ligging van de archeologische resten en geomorfologische 

en bodemkundige kenmerken van het gebied?

De archeologische resten liggen op een lössplateau.

22. Wat is de relatie tussen de vindplaats en het omringende landschap?

De vindplaats ligt op een hoger deel van het landschap in vergelijking met het 

nabijgelegen dal van de Geleenbeek. Echter niet aan de rand van het dal. Het terrein 

loopt naar het westen toe nog verder op. Het lijkt er niet op dat er gekozen is voor een 

markante locatie in het landschap.

23. Is er een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het plangebied?

400 m ten noordoosten bevindt zich een grafveld bestaande uit 5 graven waaronder 

4 crematiegraven. Onduidelijk is of beide grafvelden gedurende dezelfde periode in 

gebruik waren.

24. Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal beperkte 

(bijvoorbeeld alleen losse vondsten), welke verklaring is hiervoor dan te geven? Is er 

(bijvoorbeeld) sprake van: a. verstoring van antropogene aard, b. erosie, c. beperking 

van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weeromstan-

digheden, d. beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door 

bodemprocessen, e. aantoonbare afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik, 

f. een combinatie hiervan?

De grote verstoring in het plangebied als gevolg van sloop, afgraving en erosie heeft 

er toe geleid dat binnen het plangebied delen zijn waar archeologische resten mogelijk 

aanwezig zijn geweest maar die niet meer bewaard zijn gebleven.

6.6 Beantwoording vragen archeologische begeleiding86

6.6.1 Algemeen: 

25. Wat is het type en verspreiding van sporen, structuren en vondsten en hoe verhouden 

deze zich in relatie met het grafveld? 

Het grafveld bestaat uit vijf graven. Er zijn geen andere laat prehistorische sporen of 

structuren aangetroffen die tot het grafveld gerekend kunnen worden. De aanwezige 

bandkeramische sporen dateren van voor het grafveld. Het betreffen leemkuilen die 

uiteindelijk als afvalkuil hebben gediend.

26. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

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

dan te geven? 

Niet van toepassing, maar zie ook vraag 24.

86  Tol 2013.
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6.6.2 Landschap en bodem (aanvullend op het proefsleuvenonderzoek): 

27. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin van de nog onverkende delen 

van het plangebied waarbinnen de archeologische begeleiding gaat plaatsvinden? 

Wijkt deze af van de reeds beschreven bodemprofielen en zo ja, in welke zin?

Zoals hierboven is beschreven bestaat het profiel uit een bouwvoor, een laag colluvium 

en een Bt-horizont. Dit wijkt geenszins af van de reeds bekende bodemprofielen die 

zijn gezet tijdens het proefsleuvenonderzoek.

28. Welke post-depositionele processen hebben zich afgespeeld en wat is het effect 

daarvan op de archeologische resten? In hoeverre heeft de Silstraat verstorend of 

mogelijk juist conserverend gewerkt?

Ten eerste is op een aantal plekken binnen het plangebied waargenomen dat de 

loss is afgespoeld. Dit gebeurt wanneer gebieden ontbost raken en bij een hellings-

percentage van minimaal 2%. Tijdens de bouw en de sloop van de woonwijk Thien 

Bunder is de bodem op verschillende plekken binnen het plangebied verstoord. Op 

een aantal plekken zelfs tot in de B/C-horizont. Ter hoogte van de Silstraat heeft een 

archeologische begeleiding plaatsgevonden. Onder de verwijderde bestrating was het 

bodemprofiel nog goed intact gebleven. De hoogte van het archeologisch vlak bevond 

zich direct onder de huidige bestrating. Hier kwamen ook nog enige bandkeramische 

sporen tevoorschijn. Tot op bepaalde hoogte heeft de huidige bestrating dus 

verstorend gewerkt, ook door de aanleg van kabels en leidingen maar er is niet 

echt sprake geweest van “verstikking” van de grond zoals op andere locaties wel is 

waargenomen en de ondergrond een blauwige kleur heeft gekregen.

6.6.3 Gaafheid en conservering van de vindplaats: 

29. In welke lagen, bevinden zich gave en goed geconserveerde archeologische resten? 

De archeologische resten bevinden zich ter hoogte van de B(t)-horizont. Één 

crematiegraf, graf 3,  was reeds in het colluvium zichtbaar.

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

 Zie antwoord op vraag 11.

6.6.4 Perioden en sites:

De kans bestaat dat in het onderzoeksgebied sites uit het neolithicum of uit andere 

perioden aanwezig zijn. De volgende onderzoeksvragen zijn specifiek voor deze sites 

geformuleerd:

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

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

Zie antwoord op vraag 3 en 4. Duidelijk is geworden dat de mogelijk neolithische 

sporen toe te schrijven zijn aan de Lineair Bandkeramische Cultuur (LBK) oftewel het 

vroeg neolithicum

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

van de sites en wat is de onderlinge samenhang? 

Zie antwoord op vraag 16 en 23.
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33. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 

a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing 

b. de omvang (inclusief verticale dimensies) 

c. 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 

Zie antwoord op vraag 3-9, 12, 16, 18, 20 en 23.

34. Wanneer en waarom zijn de sites in zijn geheel verlaten of in onbruik geraakt? 

Zie antwoord op vraag 17.

6.6.5 Onderzoeksvragen voor het grafveld 

De volgende onderzoeksvragen zijn specifiek voor het grafveld uit de bronstijd/ijzertijd 

geformuleerd: 

35. Wat is de omvang van het grafveld; is sprake van een aaneengesloten grafveld of van 

meerdere clusters? 

Het grafveld heeft een omvang van minimaal 40 x 20 m en bestaat uit 5 

crematiegraven. De graven liggen los verspreid maar aangenomen kan worden dat 

het hier wel een enkele concentratie binnen het plangebied betreft. Onduidelijk is in 

hoeverre het grafveld aansluit bij een andere grafveld dat ongeveer 300 m ten noorden 

is gelegen en uit dezelfde periode dateert.

36. Hoeveel graven zijn aanwezig en hoeveel kunnen oorspronkelijk aanwezig zijn 

geweest? 

Het grafveld bestaat uit minimaal 5 crematiegraven. De kans dat meerdere graven 

aanwezig zijn is reëel gezien de hoge mate van verstoring, hoge ligging van de 

graven alsmede de losse spreiding van de graven. Gesteld kan worden dat de vijf 

crematiegraven van Thien Bunder slechts een selectie zijn van het werkelijke aantal 

overleden individuen, te meer gelet op het feit dat onvolwassen individuen ontbreken.

37. Wat is de datering van de graven, is sprake van een horizontale stratigrafie; hoe is 

eventuele clustering te verklaren?

De graven dateren op basis van het gegeven dat de graven bestaan uit losse 

crematiebollen danwel in een urn zijn gedeponeerd in de late bronstijd/vroege 

ijzertijd. Twee graven zijn op basis van een 14C datering op botfragmenten gedateerd 

aan het begin van de late bronstijd (zie paragraaf 5.8). De graven liggen min of 

meer los verspreid. Het is evenwel mogelijk dat de graven omgeven waren door 

een kringgreppel gezien de onderlinge afstand tussen alle graven en zoals ook is 

waargenomen door Modderman (1958/’59). Er zijn echter geen randstructuren 

aangetroffen.

38. In hoeverre kan de procesgang van het dodenritueel worden gereconstrueerd aan de 

hand van de lagen en vondsten in de grafkuilen? 

De bijgiften van graf 1 bestonden uit metaal en een mogelijke kraal van keramiek. De 

metalen voorwerpen zijn niet tijdens de crematieanalyse bekeken en zodoende is het 

onduidelijk of het metaal met het individu verbrand is of later aan de gecremeerde 

resten is toegevoegd. Enkel de groene vlekken op het botmateriaal duidden op de 
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aanwezigheid van metaal. Zowel graf 4 als graf 5 bevatte een gekleurde kiezel. Nader 

onderzoek van de kiezel zou kunnen uitwijzen of dit een bewust versierde kiezel is of 

dat de kleur het gevolg is van natuurlijke processen in de bodem. De bijvondsten in de 

graven zijn divers, waarbij de aanwezigheid van een mogelijke kraal en het wetsteentje 

de meest opzienbarende zijn. De reden voor het meegeven van deze giften is 

onduidelijk. In twee gevallen werd ook dierlijk bot aangetroffen.

39. Welke leeftijd en/of geslacht van de overledene(n) kan worden bepaald aan de hand 

van de crematieresten (en vondsten)? 

Graf 1 betreft een laat volwassen vrouw (?), graf 3 betreft een volwassen vrouw, graf 4 

betreft een volwassen man (?) en graf 5 betreft een volwassene.

40. Is tussen het verbrande menselijke bot ook dierlijk bot aanwezig, en zo ja, van welke 

diersoorten? 

In twee gevallen werd ook dierlijk bot aangetroffen. Nader onderzoek zal moeten 

uitwijzen om welke dierso(o)rt(en) het gaat. Dit valt buiten het huidige onderzoek.

41. Zijn op basis van vondsten en/of het graftype/de grafvorm uitspraken te doen over 

verticale sociale stratificatie of zijn verschillen tussen de graven op andere oorzaken 

terug te voeren? 

Het grafveld is te bescheiden van omvang om aannamen te doen over de sociale 

stratigrafie. Voor de samenstelling van de graven zie tabel 6.1. Het ‘rijkste’ graf (graf 1) 

behoorde toe aan een oudere vrouw. Het is mogelijk dat zij de hoogste sociale positie 

bekleedde onder de aanwezigen in het grafveld. Anderzijds is eveneens mogelijk dat zij 

de meeste zaken had verworven die bij haar in het graf werd gezet.

42. Wat is de landschappelijke situering van het grafveld? 

Zie antwoord vraag 13, 21 en 22.

43. Wat is te zeggen over de locatie en aard van de bij het grafveld in relatie tot een (nog 

te verwachten) nederzetting? 

Zie antwoord vraag 13, 21 en 22. De dichtstbijzijnde gekende nederzetting bevindt zich 

op meer dan 300 m afstand ten noorden van het grafveld.

44. Hoe verhoudt het grafveld zich tot gelijktijdige grafvelden in de wijdere omgeving 

(Limburgs Lössgebied en aangrenzende gebieden)?

Net als tijdens het onderzoek van Modderman ten noorden van het plangebied 

hebben we hier te maken met een klein urnenveld. Kleine urnenveldjes of delen van 

urnenvelden zijn al lange tijd bekend uit Sittard, Stein en vlak over de grens in Tüddern 

waar nog grafheuvels zichtbaar zijn87 . Enigszins recent onderzoek van grafvelden 

heeft alleen plaatsgevonden te Sittard-Hoogveld (Tol et al. 2000) waar in een gebied 

van 165 bij 80-120 m een groot urnenveld uit de vroege tot het begin van de midden-

ijzertijd is onderzocht, waaroverheen aan het begin van de late ijzertijd een kleiner 

grafveld is aangelegd. Er zijn in totaal 115 graven en grafmonumenten onderzocht; 

waarvan er zeker 22 tot het jongere grafveld behoren. De graven uit de vroege 

ijzertijd zijn voor het grootste deel in een urn bijgezet. Bij een kwart van de graven zijn 

grafgiften meegegeven. Veel van deze grafgiften zijn meeverbrand op de brandstapel. 

Slechts in tien gevallen is een randstructuur waargenomen, waaronder een langbed. In 

enkele gevallen zijn in de kringgreppels resten van aardewerken potten aangetroffen 

87  Schuyf & Verwers 1976, Van Hoof 2000



Sittard thien Bunder    97

die op herdenkingsrituelen wijzen. Ook te Maastricht-Ambyerveld (Dyselinck 2013) is 

recent een urnenveld uit de late bronstijd opgegraven. Het urnenveld, bestaande uit 

91 graven, beslaat een oppervlakte van 4600 m2. Het urnenveld blijkt uitzonderlijk 

rijk te zijn. Maar liefst 44 graven hebben een bepaald type bijgift meegekregen of 

een combinatie van meerdere typen. De bijgiften bestaan uit bijpotjes, vuurstenen of 

natuurstenen artefacten, bronzen voorwerpen, kralen en dierlijk bot. Er lijken zich geen 

patronen te verschuilen in het al dan niet meegeven van een bijgift, noch in het type 

bijzetting. Ondanks de verschillen in grootte van bovengenoemde urnenvelden lijkt het 

begrafenisritueel min of meer gelijkvormig te zijn. Het verschil zit hem met name in de 

omvang van het grafveld.  
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put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte spoor.opmerking

1 1 1 Vlek Nee 53,107 br l.br lz2

1 1 2 REC Nee 52,764 br.  D. gr. Lz2 + puinspikkels

1 94 5000 Laag Nee bouwvoor

1 93 5000 Laag Nee bouwvoor

1 94 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

1 93 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

1 94 5020 Laag Nee Bt horizont

1 93 5020 Laag Nee Bt horizont

1 94 5030 Laag Nee B horizont

1 93 5030 Laag Nee B horizont

1 94 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

1 93 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

1 94 5050 Laag Nee eerst gedacht C horizont, blijkt fijner gelaagde B/C horizont

1 93 5050 Laag Nee eerst gedacht C horizont, blijkt fijner gelaagde B/C horizont

1 1 9999 Nee verstoringen

2 1 1 Natuurlijk Ja 52,116 31 vervalt

2 1 2 Paalkuil Ja 52,285 10 alleen foto

2 1 3 Paalkuil Ja 52,281 12 alleen foto

2 92 5000 Laag Nee bouwvoor

2 92 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

2 92 5020 Laag Nee Bt horizont

2 1 5020 Laag Nee 52,174 Bt horizont

2 92 5030 Laag Nee B horizont

2 92 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

2 1 9999 Nee verstoringen

3 91 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

3 92 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

3 94 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

3 91 5020 Laag Nee Bt horizont

3 92 5020 Laag Nee Bt horizont

3 94 5020 Laag Nee Bt horizont

3 91 5030 Laag Nee B horizont

3 94 5030 Laag Nee B horizont

3 91 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

3 94 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

3 91 5050 Laag Nee eerst gedacht C horizont, blijkt fijner gelaagde B/C horizont

3 1 9999 Nee verstoringen

4 91 5000 Laag Nee bouwvoor

4 92 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

4 92 5010 Laag Nee colluvium

4 91 5020 Laag Nee Bt horizont

4 92 5020 Laag Nee Bt horizont

4 91 5030 Laag Nee B horizont

4 91 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

4 1 9999 Nee verstoringen

5 1 666 REC Nee kabel

5 1 999 REC Nee 51,758 verstoringen

5 92 5000 Laag Nee bouwvoor

5 92 5030 Laag Nee B horizont

5 92 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

5 92 5050 Laag Nee eerst gedacht C horizont, blijkt fijner gelaagde B/C horizont

5 1 9999 Nee verstoringen

6 1 1 Crematiegraf Ja 52,128 19 halve pot met crematieresten, geen kuil omheen gevonden

6 91 5000 Laag Nee bouwvoor

6 94 5000 Laag Nee bouwvoor

6 91 5010 Laag Nee colluvium

6 94 5010 Laag Nee colluvium

6 91 5020 Laag Nee Bt horizont

6 94 5020 Laag Nee Bt horizont

6 91 5030 Laag Nee B horizont

6 94 5030 Laag Nee B horizont

Bijlage  1 Sporenlijst
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put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte spoor.opmerking

6 91 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

6 94 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

6 94 5050 Laag Nee eerst gedacht C horizont, blijkt fijner gelaagde B/C horizont

6 1 9999 Nee verstoringen

7 1 1 Paalkuil Ja 53,108 2 mogelijk onderkant pk, alleen foto

7 91 5000 Laag Nee bouwvoor

7 91 5030 Laag Nee B horizont

7 91 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

7 91 5050 Laag Nee eerst gedacht C horizont, blijkt fijner gelaagde B/C horizont

7 1 9999 Nee verstoringen

8 1 1 Vlek Ja 52,836 8 vervalt

8 1 2 Vlek Ja 52,875 7 vervalt

8 1 3 Vlek Ja 52,884 3 vervalt

8 1 4 Vlek Ja 52,898 1 vervalt

8 92 5000 Laag Nee bouwvoor

8 92 5030 Laag Nee B horizont

8 92 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

8 92 5050 Laag Nee eerst gedacht C horizont, blijkt fijner gelaagde B/C horizont

8 1 9999 Nee verstoringen

9 94 5000 Laag Nee bouwvoor

9 94 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

9 94 5030 Laag Nee B horizont

9 1 5030 Laag Nee 52,697 B horizont

9 94 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

9 94 5045 Laag Nee

9 1 9999 Nee verstoringen

10 1 1 Natuurlijk Ja 53,082 vervalt

10 91 5000 Laag Nee bouwvoor

10 92 5000 Laag Nee bouwvoor

10 93 5000 Laag Nee bouwvoor

10 94 5000 Laag Nee bouwvoor

10 91 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

10 92 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

10 93 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

10 94 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

10 91 5030 Laag Nee B horizont

10 91 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

10 92 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

10 93 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

10 94 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

10 93 5045 Laag Nee

10 94 5045 Laag Nee

10 1 9999 Nee verstoringen

11 1 1 Kuil Nee 54,213 16 wit l. grijs lz2

11 94 5000 Laag Nee bouwvoor

11 91 5000 Laag Nee bouwvoor

11 94 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

11 93 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

11 94 5010 Laag Nee colluvium

11 91 5010 Laag Nee colluvium

11 94 5020 Laag Nee Bt horizont

11 91 5020 Laag Nee Bt horizont

11 94 5030 Laag Nee B horizont

11 91 5030 Laag Nee B horizont

11 93 5030 Laag Nee B horizont

11 94 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

11 91 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

11 93 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

11 94 5045 Laag Nee

11 91 5045 Laag Nee

11 1 9999 Nee verstoringen

12 91 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

12 91 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

12 1 9999 Nee verstoringen

13 94 5000 Laag Nee bouwvoor
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put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte spoor.opmerking

13 91 5000 Laag Nee bouwvoor

13 94 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

13 91 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

13 94 5010 Laag Nee colluvium

13 94 5020 Laag Nee Bt horizont

13 91 5020 Laag Nee Bt horizont

13 94 5030 Laag Nee B horizont

13 91 5030 Laag Nee B horizont

13 94 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

13 91 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

13 94 5045 Laag Nee

13 91 5045 Laag Nee

13 1 9999 Nee verstoringen

14 1 1 Natuurlijk Ja 54,951 vervalt

14 1 2 Paalkuil Ja 54,954 30 mogelijk natuurlijk

14 92 5000 Laag Nee bouwvoor

14 92 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

14 92 5010 Laag Nee colluvium

14 92 5020 Laag Nee Bt horizont

14 92 5030 Laag Nee B horizont

14 92 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

14 92 5045 Laag Nee

14 1 9999 Nee verstoringen

15 1 1 Natuurlijk Ja bruin donkerbruin lz2, vervalt

15 1 2 Natuurlijk Ja bruin donkerbruin lz2, vervalt

15 1 3 Natuurlijk Ja bruin donkerbruin lz2, vervalt

15 1 4 Paalkuil Ja 15 bruin donkerbruin lz2, LBK?

15 1 5 Natuurlijk Ja bruin donkerbruin lz2, vervalt

15 1 6 Paalkuil Ja 28 bruin donkerbruin lz2, LBK?

15 1 7 Natuurlijk Ja bruin donkerbruin lz2, vervalt

15 1 8 Paalkuil Ja 27 bruin donkerbruin lz2, LBK?

15 1 9 Crematiegraf Ja 19 kuiltje + crematieresten

15 1 9 Crematiegraf Ja 19 kuiltje + crematieresten

15 1 10 Crematiegraf Ja 10 onderkant pot met crematieresten, geen spoor bijgevonden

15 94 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

15 94 5030 Laag Nee B horizont

15 94 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

15 1 9999 Nee verstoringen

16 1 1 Natuurlijk Nee

16 1 2 Natuurlijk Nee

16 92 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

16 92 5020 Laag Nee Bt horizont

16 92 5030 Laag Nee B horizont

16 92 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

17 1 888 Natuurlijk Nee mogelijk spoor, bleek natuurlijk, vandaar code 888

17 1 999 REC Nee verstoringen

18 1 1 KS Ja 5

19 92 5005 Laag Nee ophoging/recent opgebracht

19 92 5020 Laag Nee Bt horizont

19 92 5030 Laag Nee B horizont

19 92 5040 Laag Nee B/C horizont, banden B

20 1 1 Kuil Ja 72

20 1 2 Kuil Ja 55

20 2 5 Kuil Ja 80

20 2 6 Kuil Ja 68

20 2 7 Kuil Ja 80

20 2 8 Kuil Ja 88

20 2 9 Kuil Ja 160

20 2 10 Kuil Ja 70

20 2 11 Kuil Ja 104

20 2 12 Kuil Ja 36

20 2 13 Kuil Ja 42

20 2 14 Kuil Ja 68

21 1 3 Crematiegraf Ja 9

21 1 4 Crematiegraf Ja 12
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vondstnr categorie put vlak vak spoor vulling segment aantal gewicht opmerking verzamel

2 Aardewerk handgevormd 6 1 1 306 2396 vormt een geheel SCHA

2 Aardewerk handgevormd 6 1 1 306 2396 vormt een geheel SCHA

2 Aardewerk handgevormd 6 1 1 306 2396 vormt een geheel SCHA

4 Aardewerk handgevormd 14 1 2 1 1 2,9 SCHA

4 Aardewerk handgevormd 14 1 2 1 1 2,9 SCHA

5 Aardewerk handgevormd 15 1 1 1 1 1 AANV

9 Aardewerk neolithisch 20 1 1 1 27 153,2 AANV

10 Aardewerk neolithisch 20 1 2 1 9 78,4 AANV

11 Aardewerk neolithisch 20 1 2 1 1 10 94,8 COUP

14 Aardewerk neolithisch 20 1 1 1 1 169 1836,5 COUP

15 Aardewerk neolithisch 20 2 5 1 1 77 2080,5 COUP

16 Aardewerk neolithisch 20 2 11 1 1 1 27,4 COUP

14 Bot 20 1 1 1 1 1 0 COUP

12 Bijzonder voorwerp: steen 21 1 3 1 6 41,4 1x slijpsteentje en 1x mogelijk versierde kiezel COUP

14 Bijzonder voorwerp: steen 20 1 1 1 1 1 1,9 kan ook een verroest wormgat zijn COUP

2 Crematieresten 6 1 1 32 2,4 SCHA

2 Crematieresten 6 1 1 32 2,4 SCHA

2 Crematieresten 6 1 1 32 2,4 SCHA

12 Crematieresten 21 1 3 1 1 815,4 residu van crematierestenmonster COUP

13 Crematieresten 21 1 4 1 1 1 556,6 residu van crematierestenmonster COUP

2 Residue 6 1 1 1 69,9 aardewerk gruis en hk SCHA

2 Residue 6 1 1 1 69,9 aardewerk gruis en hk SCHA

2 Residue 6 1 1 1 69,9 aardewerk gruis en hk SCHA

1 Slijpsteen 2 1 3 5020 1 38,9 of cokes i.i.g. geen aardewerk AANV

3 Vuursteen 9 1 1 5030 1 18,1 AANV

9 Vuursteen 20 1 1 1 5 147,4 AANV

10 Vuursteen 20 1 2 1 5 29,5 AANV

14 Vuursteen 20 1 1 1 1 18 148,8 3x werktuig COUP

15 Vuursteen 20 2 5 1 1 6 37 1x werktuig COUP

2 Steen 6 1 1 1 8,3 SCHA

2 Steen 6 1 1 1 8,3 SCHA

2 Steen 6 1 1 1 8,3 SCHA

10 Steen 20 1 2 1 2 84,3 AANV

14 Steen 20 1 1 1 1 3 136,8 COUP

15 Steen 20 2 5 1 1 3 182 COUP

Bijlage 2 Vondstenlijst
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