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Samenvatting

Begin april 2014 heeft een archeologische begeleiding plaatsgevonden aan de 

Heidekampweg in de gemeente Stein. Bij het onderzoek waren de verwachtingen 

hoog gespannen. Het plangebied ligt immers slechts 50 meter ten noordwesten van 

een bandkeramische nederzetting en 75 meter van een (late) ijzertijd nederzetting af. 

Desondanks zijn bij het onderzoek geen sporen aangetroffen en drie vondsten gedaan. 
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Inleiding

1.1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Stein heeft Archol BV van 1 t/m 3 april 2014 een 

archeologische begeleiding conform protocol opgraven uitgevoerd aan de 

Heidekampweg in de gemeente Stein. Het toponiem Stein-Heidekampweg is al 

langer bekend vanwege de hier aanwezige Bandkeramische nederzetting Stein-

Heidekampweg. De nederzetting werd als eerst ontdekt door amateurarcheoloog 

W. Hendrix in het kader van de aanleg van een aardgasleiding ten behoeve van 

de Swentiboldcentrale van de DSM.1 Daarnaast is in 2012 een proefsleuvenonder-

zoek en opgraving uitgevoerd toen de rijksweg A2 moest worden verbreed.2 Op de 

gemeentelijke beleidskaart staat het plangebied aangegeven als een zone met een 

hoge archeologische waarde. Gezien deze hoge en al bekende archeologische waarde 

was de verwachting groot dat de aanwezige archeologie zich zou voortzetten binnen 

het huidige plangebied dat direct aansluitend ten westen is gelegen.

1.2 Aanleiding

De gemeente Stein realiseert aan de Heidekampweg / rotonde Nieuwe Postbaan 

een regenwaterbuffer. Het gaat om een regenwateroverloop die naar verwachting 2 

tot 5 keer per jaar moet functioneren. In de geplande buffer zijn een aantal (ca. 16) 

inzakpunten gerealiseerd door middel van grondkokers met een doorsnede van 50 cm 

en een grindpakking daaromheen van 1,5 x 1,5 m.

De geplande grondwerkzaamheden hebben een negatieve invloed  op het te 

verwachten archeologisch bodemarchief ter plaatse. 

1  Hendrix 1999.
2  Van Wijk, Meurkens & Porreij-Lyklema 2012.
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1.3 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied is maximaal 2550 m² groot en ligt ten zuidoosten van de 

rotonde Heidekampweg/Nieuwe Postbaan (figuur 1.1). Ten oosten van het onder-1.1). Ten oosten van het onder-.1). Ten oosten van het onder-1). Ten oosten van het onder-). Ten oosten van het onder-

zoeksgebied ligt de rijksweg A2. Het terrein was in gebruik als bouwland. Het onder-

zoeksgebied is op historische kaarten uit de periode 1837-1844 (Wolters-Noordhoff, 

1992: kaartblad 84) en omstreeks 1900 (Uitgeverij Nieuwland, 2006: kaartblad 758) 

grotendeels in gebruik als bouwland. Het noorden van het onderzoeksgebied wordt 

door een oost-west georiënteerde (veld)weg doorkruist. 

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. 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot het laten uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek 

onder andere aan de Heidekampweg. Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd 

door Archol BV waarbij één werkput in het huidige plangebied ligt.3 In deze put zijn 

vermoedelijk enkele sporen uit de ijzertijd aan het licht gekomen. Deze zijn destijds 

niet nader onderzocht. Meer van deze archeologische resten kunnen ter plaatse van de 

te realiseren regenwaterbuffer verwacht worden. Mede gezien de kwetsbaarheid van 

archeologische sporen en de diepte en omvang van de geplande ingrepen, is door het 

bevoegd gezag besloten de archeologische resten ter plaatse van de regenwaterbuffer 

op te graven middels een archeologische begeleiding (protocol opgraven).

De opdracht is verstrekt door de gemeente Stein (dhr. C. Timmermans), tevens is 

de gemeente Stein bevoegd gezag waarbij de gemeente wordt geadviseerd door 

ARCHAEO (drs. F. Kortlang).

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

van de uitvoering van een archeologische begeleiding conform protocol opgraven.4 De 

archeologische begeleiding is conform het PvE en de richtlijnen die zijn gesteld in de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3) uitgevoerd. 

Het onderzoek is uitgevoerd door de volgende veldteam:

Medewerker Functie 

drs. T. Goossens Projectleider

drs. I.M. van Wijk Periodespecialist neolithicum/senior KNA-archeoloog

A. Porreij-Lyklema MA Veldwerkleider

drs. M. Hemminga Veldarcheoloog

3  Van Wijk, Hos & Pruijsen 2011.
4  PvE, Van Wijk 2014. 

Tabel 1.1 
Overzicht onderzoeksteam
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Soort onderzoek:
Archeologische Begeleiding (AB) conform protocol 
opgraven

Projectnaam: Stein Heidekampweg Regenwaterbuffer

Archol projectcode: SHR1471

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden BV

Periode van uitvoering veldwerk: 1 t/m 3 april 2014

Periode van uitvoering uitwerking: Juni 2014 / januari 2015

Provincie: Limburg

Gemeente: Stein

Plaats: Stein

Toponiem: Heidekampweg

Coördinaten gebied: X: 182790
Y: 332260

Opdrachtgever: Gemeente Stein, Afdeling Beheer Openbare Ruimte en 
Accommodaties (BORA), Cluster Openbare Werken, dhr. 
C. Timmermans

Bevoegd gezag: Gemeente Stein

Adviseur Bevoegd gezag: ArchAeO, Archeologische Advisering en Ondersteuning,
drs. F.P. Kortlang

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 60577

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): 426454

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Depot voor bodemvondsten Provincie Limburg 
Maastricht

Geomorfologie: Terras Caberg-1

Bodem: Leembrikgronden

 

Tabel1.2 
Administratieve gegevens
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is het documenteren van gegevens en het veilig stellen van 

eventueel aanwezig materiaal van de vindplaats om daarmee informatie te behouden 

die van belang is voor kennisvorming over het verleden (behoud ex situ). Verder is de 

aard en ouderdom van de eventueel aanwezige paal- en kuilsporen vastgesteld. Indien 

behoudenswaardige sporen/en of resten werden aangetroffen, zijn deze conform het 

KNA-protocol Opgraving opgegraven.

De resultaten worden in samenhang met het eerder uitgevoerde proefsleuvenonder-

zoek en de reeds bekende vindplaatsen in de omgeving, uitgewerkt en in onderhavig 

rapport gepresenteerd.

2.2 Relatie NOaA en of andere onderzoekskaders

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het Limburgs Lössgebied (NOaA 

archeoregio 6).Voor de archeologische begeleiding is een aantal algemene 

aandachtspunten m.b.t. het gewenste archeologische onderzoek geformuleerd. Voor 

de Vroege Prehistorie (Paleolithicum, Mesolithicum, Vroeg- en Midden-Neolithicum) 

van Zuid-Nederland dient aandacht te worden besteed aan:

· landgebruik en nederzettingssystemen

· voedseleconomie

· begravingen en deposities van menselijke resten

· culturele tradities en sociale relaties

Voor de Late Prehistorie (Laat-Neolithicum, Brons- en IJzertijd) van Zuid-Nederland 

dient met name aandacht te worden besteed aan:

· de ontwikkeling van het cultuurlandschap

· productie, distributie en gebruik van mobilia

· de agrarische bestaansbasis

· rituele praktijken

· sociaal-politieke transformaties

· de constructie van persoonsgebonden, lokale en bovenlokale identiteiten

Voor de Romeinse tijd van Zuid-Nederland zijn de volgende thema’s aanbevolen:

· romanisering

· materiële cultuur

· het cultuurlandschap

De volgende onderzoekthema’s worden voor de Middeleeuwen van Zuid-Nederland 

voorgedragen:

· mens en omgeving

· demografische ontwikkelingen en nederzettingssystemen

· identiteit en culturele differentiatie

· materiële cultuur

· religieuze beleving en de invloed op landschap en samenleving

2



12	 Stein, Heidekampweg

Meer in het bijzonder, wordt voor het gebied een brede landschappelijke benadering 

aangeraden, waarbij de vraag naar de relatie tussen bewoningssporen en het 

landschap en reeds bekende vindplaatsen in de directe omgeving centraal staat.

In een gerelateerde diachrone benadering kan mogelijk de ontwikkeling vanaf de 

Steentijd tot en met de Middeleeuwen worden gevolgd.

Provinciaal Aandachtsgebied Graetheide
Voor het in 2008 afgebakende Provinciaal Aandachtsgebied Graetheide is een specifiek 

onderzoekskader opgesteld. Het plangebied ligt ten zuiden hiervan, maar gezien de 

verwachting op archeologische resten van de Lineaire Bandkeramiek (en IJzertijd) 

binnen het plangebied, worden een aantal actuele onderzoeksthema’s en aandachts-

thema’s hier aangehaald (van Wijk, 2009): 

· Gebruik van het landschap en nederzettingssystemen;

· Post-depositionele (bodemvormende) processen;

· Relatie tussen bewoning op het lössplateau en in het Maasdal in het vroeg 

neolithicum (LBK);

· Kolonisatie en vroege bewoningsgeschiedenis van de Graetheide (Neolithicum);

· Bewoningsgeschiedenis van de Graetheide in de metaaltijden in relatie tot de 

Pleistocene zandgronden;

· Relatie tussen grafvelden, depotlocaties en de bijbehorende bewoning en 

landschap in de metaaltijden en de Romeinse tijd;

· Ontginningsgeschiedenis van de Graetheide in de vroege en late Middeleeuwen.

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.

2.3 Vraagstellingen

2.3.1 Algemeen

1.  Wat is het type en verspreiding van sporen, structuren en vondsten en hoe verhouden 

deze zich in relatie met de resultaten van het proefsleuven- en definitieve onderzoek 

en de opgraving Heidekampweg? 

2.  Zijn de te verwachte archeologische resten behoudenswaardig en op basis van welke 

kenmerken zijn deze resten als behoudenswaardig bestempeld? 

2.3.2 Bodemopbouw

3.  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?

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

daarvan op de archeologische resten? 

5.  Indien het onderzoek wel archeologische fenomenen heeft opgeleverd, hoe kan de 

vindplaats beschreven en geïnterpreteerd worden? Houd daarbij rekening met de 

volgende punten.
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2.3.3 Gaafheid en conservering van de vindplaats: 

6.  In welke lagen, bevinden zich gave en goed geconserveerde archeologische resten? 

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

2.3.4 Perioden en sites

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

perioden aanwezig zijn. Aanvullende onderzoeksvragen dienen zo mogelijk in het 

kader van de evaluatie van het veldonderzoek nader worden geformuleerd. De 

volgende onderzoeksvragen zijn specifiek voor deze sites geformuleerd: 

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

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

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

van de sites en wat is de onderlinge samenhang? 

10.  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 

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

2.3.5 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen

12.  Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan? 

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

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

de eerder toegekende waarde (indien van toepassing) of van de gespecificeerde 

verwachting (indien van toepassing)?

14.  In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan de bovengenoemde onder-

zoeksthema’s uit NOaA en andere onderzoeksagenda’s? Hoe is het kennisrendement 

te omschrijven?

2.4 Methodiek van het veldwerk

Het onderzoeksgebied (ca. 2500 m2) is ontgraven met een rupskraan met gladde 

bak. Het ontwerp is te zien in figuur 2.1, daarbij zijn de putten van het proefsleu-2.1, daarbij zijn de putten van het proefsleu-.1, daarbij zijn de putten van het proefsleu-1, daarbij zijn de putten van het proefsleu-, daarbij zijn de putten van het proefsleu-

venonderzoek en de opgraving ook aangegeven. Het noordwestelijke bassin moest 

gemiddeld ca. 60 cm diep  worden ontgraven en raakt daarmee het archeologisch 

relevante niveau. De ontgravingsdiepte in het zuidoostelijke bassin was (behoudens de 

inzakpunten) minder diep: ca. 30 – 50 cm. Het archeologisch relevante niveau werd ook 

in dit ondiepere bassin geraakt. 

Er was begonnen met het zuidoostelijke bassin van de buffer. Dit bassin is put 1 

genoemd. Het noordwestelijke bassin is put 2 genoemd. Er werd gebruik gemaakt van 
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een rupsmachine met ingebouwde GPS. De randen van het bassin werden gevormd 

door een talud. Door het talud was het niet mogelijk om langs de rand van de putten 

profielen te zetten. In put 2 is tijdens het afgraven een profielkolom gedocumenteerd 

(figuur 2.2). 

De graafwerkzaamheden waren vooraf gepland op drie dagen, maar doordat er 

meer grond verplaatst werd dan gepland liepen de werkzaamheden uit. Daarbij 

was het graven van een talud en aanleggen van een wal het meest tijdrovend. De 

archeologische begeleiding is gestopt na het aanleggen van alle vlakken. Het laatste 

deel van het aanleggen van het talud en de wal is in overleg met het bevoegd gezag 

niet meer begeleid.
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Landschappelijk en archeologisch kader

Drs. I.M. van Wijk

3.1 Landschap

De ondergrond van het huidige landschap van Zuid-Limburg is merendeels door de 

Maas gevormd. Ten tijde van de ijstijden kwam de basisvorm van het huidige landschap 

tot stand. Door de voortdurende afwisseling van enerzijds de sedimentatie van grind 

(gedurende de koude perioden) en anderzijds insnijding door de Maas en zijrivieren 

(gedurende de warme perioden), ontstond in Zuid-Limburg een trapsgewijs patroon 

van rivierterrassen van de Maas. De Maas heeft over vrijwel geheel Zuid-Limburg een 

dik pakket grind afgezet. Doordat het gebied onder invloed van de tektoniek feitelijk 
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een beetje kantelde, veranderde de locatie van het dal van de Maas ook. Uiteindelijk 

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

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

ouderdom. Alleen in het uiterste zuidoosten zijn geen pleistocene afzettingen van de 

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

jonger ze worden en hoe lager ze liggen, waarbij de jongste terrassen vlak langs de 
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huidige Maas liggen. Het onderzoeksgebied ligt op het zogenaamde Caberg terras 1 

(figuur 3.2) , dat in het begin van het Saalien is gevormd.5

3.2 Löss en colluvium

Tijdens de laatste twee ijstijden (Saalien en Weichselien) is in Zuid-Limburg op 

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

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

einde van het Pleistoceen en in het Holoceen verder onder invloed gekomen van 

onder andere bodemvorming en erosie. De löss is van oorsprong kalkrijk afgezet. 

Onder invloed van bodemvorming is de löss tot op een diepte van ongeveer 2 tot 3 

m ontkalkt. Het proces van bodemvorming gaat vervolgens verder met de interne 

verwering waardoor de grond verbruint. Uiteindelijk kunnen de kleideeltjes door 

percolerend regenwater uitspoelen. Dit proces heet lessivage. In een dieper gelegen 

niveau accumuleren vervolgens de kleideeltjes, waardoor een zogenaamde Bt-horizont 

wordt gevormd. Het bijbehorende bodemtype heet brikgrond. 

Op de bodemkaarten van Zuid-Limburg komt de radebrikgrond veel voor.6 Dit zijn 

brikgronden die niet door erosie zijn aangetast en waar het profiel volledig intact is 

(A-E-Bt-C profiel). Deze brikgronden komen veelal op de meest vlakke delen van de 

plateaus voor. De praktijk wijst echter vaak uit dat door relatief recente bewerking van 

de bodem (ploegen) de oorspronkelijke bodemopbouw toch vaak wel deels verstoord is 

of het landschap is door erosie aangetast waardoor geen volledig intact bodemprofiel 

meer aanwezig is, hier is de oorspronkelijk bodem vaak tot op de Bt geërodeerd en 

“vervangen” door colluvium, waardoor er feitelijk sprake is van (berg)brikgronden 

(figuur 3.3). 

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

kleine riviertjes en beken, heeft er onder invloed van de mens op grote schaal col-

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

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

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

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

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

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

zeer groot. Omdat erosiebeperkende maatregelen met name tijdens de Romeinse 

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

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

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

herafgezette sediment wordt colluvium genoemd. Colluviumvorming is zeer sterk 

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

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

hangt samen met de ontginning van het gebied tijdens de Romeinse Tijd en de tweede 

grote colluviumfase hangt samen met de grootschalige ontbossingen tijdens de Volle 

Middeleeuwen.7 Waarschijnlijk heeft er ook in vroegere perioden (pre-Romeins) colluvi-

umvorming plaatsgehad, maar dan op veel kleinere schaal, omdat de ontginningen ook 

veel kleinschaliger waren. Ook in recentere tijdens heeft er door schaalvergroting in de 

landbouw nog veel erosie plaatsgehad op de hellingen en zacht glooiende plateaus. 

5  Felder & Bosch, 1989
6  DLO/Staring Centrum, 1993
7  Cf. De Moor 2007.
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3.3 Archeologisch kader

De gemeente Stein kent een rijk (archeologisch) verleden. Er zijn veel onderzoeken 

geweest (veldkarteringen, booronderzoeken, proefsleufonderzoeken en opgravingen)

en deze hebben veel kennis opgeleverd voor de Nederlandse archeologie. Van 

oude steentijd tot en met de late middeleeuwen heeft deze gemeente zijn waarde 

laten zien. Hieronder volgt een beschrijving van de waardevolle archeologische 

ontdekkingen  uit het vroeg neolithicum en ijzertijd in de  omgeving van het onder-

zoeksgebied.

Het is met de komst van de eerste landbouwers – de cultuur van de lineaire 

bandkeramiek -, is te zien dat de hoeveelheid vindplaatsen en sporen snel toeneemt 

in de gemeente Stein. Deze periode van de eerste landbouwers is een speerpunt 

binnen het archeologisch onderzoek in de streek.8 De vlakke lössplateaus in de 

gemeente Stein vormen dan ook één van de weinige gebieden in Nederland 

waar nederzettingen en grafvelden van deze cultuur bekend zijn. De bekende 

bandkeramische nederzettingen in de gemeente Stein bevinden zich aan de Koolweg 

in Elsloo9, Elsloo-Sanderboutlaan, Stein Heidekampweg10, Stein- Keerenderkerkweg en 

in Urmond-Kattekop werden tijdens een opgraving een drietal kuilen gevonden. Verder 

zijn vondsten bekend bij onderzoek in Elsloo-Dorpskern, Elsloo-Kerkhof en Catsop-

Armsterveld. Traditioneel worden de bandkeramische nederzettingen vooral langs 

de beekdalen aan de randen van het Graetheide-plateau gevonden, dus langs de Ur, 

de Geleenbeek en de Keutelbeek. Een uitzondering qua ligging van een nederzetting 

vormen de vindplaatsen Nattehoven-Bergerstraat en Berg aan de Maas-dorpskern. De 

vindplaatsen liggen op een door de Maas afgezet kleigebied. 

8   Voor een overzicht van de stand van kennis aangaande de lineaire bandkeramiek, zie Van 
Wijk en Van de Velde 2007 maar ook Van der Gaauw 2007 betreffende het speerpuntenbeleid.

9   Modderman 1970; Van der Velde 1979; Van Wijk 2002; Porreij 2009.
10   Hendrix 1998.
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Opvallend is dat binnen een groot aantal van deze bandkeramische vindplaatsen 

sporen uit de ijzertijd gevonden worden. In de directe omgeving van het onderzoeks-

gebied zijn resten gevonden van een nederzetting uit de late ijzertijd met enkele huis-

plattegronden en bijgebouwen.

3.4 Vooronderzoek

In 2011 heeft binnen en in de directe omgeving van het plangebied een  vooronderzoek 

plaatsgevonden, uitgevoerd door Archol BV. Het betrof een proefsleuvenonderzoek 

op drie verschillende locaties daar waar de rijksweg A2 wordt verbreed. Tijdens het 

vooronderzoek zijn   sporen  uit de nieuwe steentijd en ijzertijd aangetroffen. Er 

werden delen van drie bandkeramische huizen blootgelegd met bijbehorende kuilen. 

De sporen uit de ijzertijd betroffen losse paalsporen, een greppel en enkele kuilen.

De opgraving die daar snel op volgde leverde een groot deel van de al bekende 

nederzetting uit de LBK op. Met 12 huisplaatsen en een palenrij kan de nederzetting 

Stein-Heidekampweg opgedeeld worden in twee clusters van bewoning. De 

bandkeramische nederzetting ligt  slechts 50 m ten zuidoosten van het huidige 

plangebied. Naast de archeologische resten uit het vroeg neolithicum zijn ook resten 

van een nederzetting uit de (late) ijzertijd aangetroffen. Daarvan zijn twee huisplat-

tegronden, enkele bijgebouwen, een greppel, enkele kuilen en een groot aantal losse 

paalsporen ontdekt.
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Resultaten

4.1 Landschappelijke situering onderzoeksgebied en bodemop bouw 
ter plaatse

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

zogenaamd 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. Nabij het onderzoeksgebied komen meerdere droge dalsystemen voor. Ten 

noordwesten ligt een droogdal welke staat aangegeven op de geomorfologische kaart. 

In het huidige landschap ligt het onderzoeksgebied in de richting van dit droogdal, in 

een lager gelegen deel ten noordwesten van een glooiing. Ten zuidoosten loopt het 

terrein dus op om vervolgens weer duidelijk af te lopen in zuidelijke richting

4.1.1 Bodemopbouw

Tijdens het onderzoek is één profiel gezet in put 2. Dit profiel laat een geërodeerde 

lössbodem zien (figuur 4.1). Onder een recente bouwvoor/opgehoogde laag (S5000/5) 

is een laag colluvium (S5010) te zien. Onder het colluvium is een goed ontwikkelde 

Bt-horizont zichtbaar die geleidelijk over gaat in een B-horizont. 

In de goed ontwikkelde Bt-horizont zouden sporen zich duidelijk aftekenen. Echter 

is dit niet het geval. De erosie is in dit gedeelte van het terrein ook gering omdat het 

een relatief vlak deel van het terrein is. Het colluvium is met name afkomstig van de 

glooiing waarvan de top bijna 2 m hoger ligt dan het onderzoeksgebied.

S5000/5005 Bouwvoor Recente ophoging met wat puin, het 
colluvium is hier deels in opgenomen

Ca. 30 cm

S5010 Colluvium/E-horizont Verspoeld sediment / uitspoelinglaag Ca. 10 cm 

S5020 Bt-horizont/sporenvlak Inspoelinglaag, aangereikt met fijne 
klei

Ca. 20 cm

S5030 B-horizont Inspoelingslaag Diepte niet bereikt

Figuur 4.1 
Bodemopbouw van profiel 2.91.1

Tabel 4.1 
Bodemopbouw profiel 2.91.1

S5000 bouwvoor

S5010 colluvium

S5020 Bt-horizont

S5030 B-horizont

4
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4.2 Sporen en vondsten

Het onderzoek heeft één spoor, enkele boomvallen en een aantal recente verstoringen 

opgeleverd (figuur 4.2). Tijdens het vooronderzoek werd een spoor aangetroffen 

dat ook bij de huidige ontgraving weer werd aangesneden (S1). Het spoor heeft een 

lengte van 430 cm met een breedte van 270 cm. In de coupe is duidelijk te zien dat het 

onregelmatig van vorm is en de diepte varieert dan ook van 26 tot 46 cm (figuur 4.3). 

Aan de onderkant van het spoor tekende een roestvormig laagje af. 

Ten tijde van het proefsleuvenonderzoek werd het vermoeden geuit dat het spoor uit 

de ijzertijd zou dateren. Bij het couperen werd duidelijk dat het spoor niet antropogeen 

van aard was, maar een ondiepe natuurlijke depressie die is opgevuld met colluvium en 

met enkele vondsten erin. 

Spoor 1 heeft ook de enige drie vondsten opgeleverd met uiteenlopende dateringen. 

De eerste vondst is een fragment roodbakkend aardewerk geglazuurd met een 

ijzerengobe afkomstig uit de Nieuwe tijd. De tweede vondst is een fragment 

handgevormd prehistorisch aardewerk, daterend uit de ijzertijd. De laatste en mooiste 

vondst is een klingkern die gebruikt is als klopsteen (figuur 4.4). Dit soort kernen 

worden veel teruggevonden bij onderzoeken naar de Lineair Bandkeramische cultuur. 

De vondsten zijn door post depositionele processen in de depressie terecht gekomen. 

1

2
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De depressie heeft zich uiteindelijk opgevuld met colluvium. 

De reden voor het ontbreken van  antropogene sporen is onduidelijk. Vermoedelijk 

was het niet aantrekkelijk genoeg voor bewoning omdat het terrein lager ligt dan waar 

de bewoningssporen zijn aangetroffen. Dit deel van het terrein kan  gebruikt zijn voor 

akkerbouw.

Figuur 4.3 
Doorsnede van spoor 1 (depressie opgevuld 
met colluvium) in put 1

Figuur 4.4 
Klingkern hergebruikt als klopsteen
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Conclusie

5.1 Conclusie

Bij het begin van het onderzoek was de verwachting groot op het aantreffen van 

sporen uit de bandkeramische periode of uit de ijzertijd. Desondanks heeft het 2173 m² 

opgegraven deel van het onderzoekgebied aan de Heidekampweg  geen antropogene 

sporen en een beperkt aantal vondsten op geleverd. Ondanks dit resultaat kunnen 

zowel de bandkeramische nederzetting als de (late) ijzertijd nederzetting in noord en 

noordwestelijke richting  begrensd worden. Het kan echter niet worden uitgesloten dat 

we hier met een lege ruimte binnen de verschillende nederzettingen te maken hebben.

Opvallend was dat de Bt-horizont zich beter heeft ontwikkeld in dit lager gelegen 

deel van het terrein dan op de top van de glooiing. Waarschijnlijk is dat te wijten aan 

erosieprocessen waardoor de top van de glooiing is afgespoeld naar de lager gelegen 

delen van het terrein waar zich een laag colluvium heeft gevormd.

5.2 Aanbeveling

Het terrein aan de Heidekampweg heeft een groot deel van een bandkeramische en 

(late) ijzertijd nederzetting blootgegeven. Echter zijn deze nederzettingen nog niet 

begrensd in westelijke en zuidelijke richting. Dit betekent dat bij toekomstige graaf-

werkzaamheden dieper dan 30 cm –Mv op het terrein aan de Heidekampweg wordt 

geadviseerd om altijd eerst archeologisch onderzoek te laten plaatsvinden.

5.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen

In het evaluatierapport is opgemerkt dat tijdens de begeleiding geen andere resten 

van de bekende archeologische vindplaats zijn aangetroffen; er is slechts een  mix van 

enkele vondsten uit de prehistorie en de nieuwe tijd in secundaire (verspoelde löss) 

context gevonden. Uitgaande van deze resultaten zijn alleen de volgende onderzoeks-

vragen relevant: 3, 12 13 en 14. De overige vragen zijn niet te beantwoorden bij gebrek 

aan een vindplaats met sporen en vondsten.

5.3.1 Bodemopbouw

3.  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?

De bodemopbouw wijkt niet af van de reeds onderzochte delen in de buurt van het 

plangebied. De Bt horizont was zelfs beter ontwikkeld dan op de hoger gelegen delen. 

Waarschijnlijk is dit te verklaren doordat de hogere delen meer erosie heeft gekend 

dan het lager gelegen plangebied.

5.3.2 Conclusie, evaluatie, aanbevelingen

12.  Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan? 

Buiten het onderzochte gebied is de verwachting dat archeologische resten aanwezig 

kunnen zijn. De begrenzing van de bandkeramische nederzetting is in westelijke 

5
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richting niet vastgesteld. Tijdens de aanleg van pijpleidingen voor Chemelot zijn door 

een amateurarcheoloog vondsten en sporen

aangetroffen11 en vermoedelijk lopen de resten ten westen van deze leidingen nog 

door. De sporen zullen in dit deel goed bewaard zijn omdat deze delen iets lager liggen 

en afgedekt zijn met een laag colluvium. Ten noordwesten aan de overzijde van de 

rotonde Postbaan kunnen archeologische resten verwacht worden. De vraag is dan of 

deze resten nog bij dezelfde nederzetting horen.

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

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

de eerder toegekende waarde (indien van toepassing) of van de gespecificeerde 

verwachting (indien van toepassing)?

De verwachting vooraf aan het onderzoek was hoger dan dat het onderzoek heeft 

opgeleverd. De bandkeramische nederzetting ligt slechts 50 m van het onderzoeks-

gebied af en daarom waren de verwachtingen hoog ingeschat. Dit neemt niet weg 

dat voor de ononderzochte delen aan de Heidekampweg de verwachting hoog blijft. 

Het proefsleuvenonderzoek heeft dat al uitgewezen. Ten zuiden van het onderzoeks-

gebied zijn in de meest westelijke gelegen putten wel degelijk archeologische resten 

aangetroffen. Deze resten liggen circa 100 m van het onderzochte gebied af.

14.  In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan de bovengenoemde onder-

zoeksthema’s uit NOaA en andere onderzoeksagenda’s? Hoe is het kennisrendement 

te omschrijven?

De resultaten van het onderzoek kunnen iets zeggen over het landschapsgebruik in 

het vroeg neolithicum en de ijzertijd. Men woonden doelbewust op het hogere deel 

binnen het landschap, in dit geval de glooiing. Daarbij woonden de mensen in de 

bandkeramische periode op de helling  en de mensen in de ijzertijd op de top van 

de glooiing. Wellicht hebben ze het onderzoeksgebied gebruikt om te akkeren. Of 

wellicht hebben ze het gebied doelbewust links laten liggen omdat het in die perioden 

onbruikbaar was voor wat voor doeleinden dan ook. 

11  Hendrix 1999.
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Bijlage  1 Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

1 1 1 depressie 46 diepte zit tussen de 26 en 46 cm, onregelmatig begrensd

1 1 888 natuurlijke verstoring o.a boomval

1 1 999 recente verstoring oude proefsleuf en tractorspoor in het vlak

1 1 5000 laag bouwvoor, scherp begrensd met S5010, bovenin grindjes

1 1 5005 laag verrommelde zone

1 1 5010 laag colluvium

1 1 5020 laag BT

2 1 888 boomval

2 1 999 recente verstoring houtskoolvlek

2 1 5005 laag verrommelde zone onder de BV en in de colluvium

2 91 5000 laag Bouwvoor

2 91 5010 laag colluvium

2 91 5020 laag Bt

2 91 5030 laag B-horizont

Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

1ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 8 1 1 1 1 1

1APH Aardewerk prehistorisch 1 3.1 1 1 1 1 1

1SVU Steen vuursteen 1 149.5 1 1 1 1 1 klingkern gebruikt als klopsteen
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