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Samenvatting

In opdracht van de Provincie Limburg heeft Archol tussen 22 april en 25 april 2014 een 

inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) en boringen 

(IVO-O) uitgevoerd in een plangebied waar de Hasseltse baan (N276) en de Dr. 

Nolenslaan elkaar kruisen te Sittard. Het plangebied bestaat uit de wegen Hasseltse 

baan en de Dr. Nolenslaan evenals enkele belendende groen- en akkerpercelen. 

De voorgenomen bodemingrepen betreffen het verbeteren van het kruispunt 

Hasseltsebaan en dr. Nolenslaan door het verwezenlijken van een ongelijkvloerse 

kruising. De omvang en diepte van de geplande bodemingrepen waren op het 

moment van het archeologisch onderzoek nog niet bekend, alleen de grenzen van het 

werkgebied, waardoor ten behoeve van de waardering en aanbeveling uitspraken voor 

het werkgebied zijn gedaan.

Reeds eerder uitgevoerd onderzoek en het onderhavige onderzoek hebben de hoge 

verwachtingswaarde voor het plangebied bevestigd.

Het plangebied ligt aan de noordelijke randzone van het Zuidlimburgse lössgebied. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de bodemopbouw binnen het plangebied 

afgezien van de huidige bestrating nagenoeg intact was. Onduidelijk is echter 

in hoeverre de bestaande infrastructuur verstorend heeft gewerkt. Op basis van 

eerder uitgevoerd onderzoek bij het aanleggen van de Hasseltse baan zijn tijdens 

het uitgraven van het wegcunet en bermsloten namelijk archeologische sporen 

en vondsten uit de bronstijd en ijzertijd aangetroffen. Onbekend is echter of deze 

archeologische resten nog onder de huidige bestrating aanwezig zijn of destijds met de 

aanleg van de weg zijn vergraven.

In totaal zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 69 sporen gedocumenteerd. Het 

grootste deel van de sporen is op basis van het aangetroffen aardewerk te dateren 

in de ijzertijd en Romeinse tijd. De overige sporen zijn vermoedelijk te dateren in 

de ijzertijd, late middeleeuwen en/of Nieuwe tijd. De aangetroffen sporen zijn te 

onderscheiden in drie vindplaatsen. Vindplaats 1 (daterend in de ijzertijd) ligt in 

het noorden van het plangebied en sluit daarbij aan bij reeds eerder uitgevoerd 

aangrenzend onderzoek. Vindplaats 2 (Romeinse tijd) ligt centraal in het plangebied en 

sluit ook aan bij een eerder vastgestelde vindplaats. Vindplaats 3 betreft de vooralsnog 

geïsoleerde vondst van een vermoedelijk neolithisch spoor dat centraal in het 

plangebied is gelegen. 

Het gebied rondom het onderzochte plangebied kent een rijke archeologische historie. 

Binnen een gebied van de Limbrichterbeek in het westen tot aan de Nusterweg in het 

oosten (circa 1km2) zijn sporen aangetroffen die aan een of meerdere nederzettingen 

toegeschreven kunnen worden. Deze continue bewoning dateert vanaf de midden-

bronstijd tot in de Romeinse tijd. Vermoedelijk maken de tijdens het proefsleuvenon-

derzoek aangetroffen sporen dan ook deel uit van een groter bewoningsareaal dat zich 

lijkt te concentreren in het noordelijke deel van het plangebied. Desondanks dient niet 

vergeten te worden dat ten zuiden van het plangebied eveneens bewoningssporen, 

naast begravingen, uit de late prehistorie en Romeinse tijd aanwezig zijn. Ondanks 

de versplintering van al het uitgevoerde onderzoek is duidelijk dat het hier een voor 

Limburgse en Nederlandse begrippen rijk cultuurlandschap handelt.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd dat de aangetroffen 

vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Bij bodemverstorende werkzaamheden 

die dieper rijken dan de bouwvoor dient eerst te worden vastgesteld of er geen 

archeologische waarden aanwezig zijn.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de Provincie Limburg heeft Archol tussen 22 april en 25 april 2014 een 

inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) en boringen 

(IVO-O) uitgevoerd in een plangebied waar de Hasseltse baan (N276) en de Dr. 

Nolenslaan elkaar kruisen te Sittard (Figuur 1.1). Het plangebied met een grootte van 

ongeveer 69.300 m², gaat in het komende jaar ingrijpend veranderen omdat ter hoogte 

van de kruising Hasseltse baan en de dr. Nolenslaan de aanleg van een ongelijkvloerse 

kruising staat gepland. Ten behoeve van deze ingrepen is onderhavig onderzoek 

uitgevoerd. Voor het proefsleuven- en booronderzoek was de voorwaarde gesteld 

dat op de plekken waar sleuven en boringen kwamen deze eerst onderzocht werden 

op niet gesprongen explosieven (NGE’s). Hiervoor heeft Archol een onderaannemer 

ingehuurd: Heijmans Wegen BV / Bodemspecialismen. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen1, waarin de 
randvoorwaarden gedetailleerd zijn uitgewerkt.

1.2 Plangebied

Het plangebied is gelegen aan weerszijden van de Hasseltsebaan (N276) en de kruising 

met de dr. Nolenslaan gelegen ten noorden van Sittard. Aan de zuidoostzijde wordt het 

plangebied begrensd door de wijk ‘Hoogveld’ en in het noordoosten door een bassin en 

tankstation. Ten noorden, zuiden en westen is het plangebied gelegen tussen akkers.

De voorgenomen bodemingrepen betreffen het verbeteren van het kruispunt 

Hasseltsebaan en dr. Nolenslaan door het verwezenlijken van een ongelijkvloerse 

1  Malssen 2013.
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Figuur 1.1 
Locatie plangebied Sittard OGK N276 – Dr. 
Nolenslaan.
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kruising. De omvang en diepte van de geplande bodemingrepen waren op het 

moment van het archeologisch onderzoek nog niet bekend, alleen de grenzen van het 

werkgebied, waardoor ten behoeve van de waardering en aanbeveling uitspraken voor 

het werkgebied zijn gedaan.

Het westelijke deel van het plangebied is thans in gebruik als akkerland en grasland. 

Een groot deel van het plangebied wordt gevormd door de Hasseltsebaan en dr. 

Nolenslaan en bijhorende wegbermen, een tankstation, alsmede fietspaden aan 

weerszijden van de Hasseltsebaan en de dr. Nolenslaan. Het onderzoek heeft 

plaatsgevonden op die delen die voor gravend onderzoek toegankelijk waren. Deze 

waren alle gelegen in het westelijke deel van het plangebied. Op de overige delen heeft 

in de wegbermen een verkennend booronderzoek plaatsgevonden.

1.3 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.

Ten behoeve van de voorgenomen infrastructurele werkzaamheden hebben reeds 

een aantal vooronderzoeken plaatsgevonden. Het onderhavige proefsleuven- en 
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Figuur 1.2 
Ligging en omvang plangebied.
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booronderzoek volgt op een bureauonderzoek dat is uitgevoerd in de zomer van 2013.2 

Dit bureauonderzoek volgde op een bureau- en booronderzoek dat in september 

2009 is uitgevoerd.3 Bij het onderzoek van 2009 is vastgesteld dat het plangebied 

uit Pleistocene colluviale afzettingen bestaat waarin een radebrikgrond of een 

dalbrikgrond is ontstaan. Het archeologisch niveau is, buiten de huidige infrastructuur 

(benzinestation, bestrating, greppels, kabels en leidingen)nog vrijwel overal intact 

waardoor archeologische resten binnen het plangebied goed bewaard kunnen zijn. De 

resultaten van het onderzoek geven derhalve voldoende aanleiding om archeologisch 

vervolgonderzoek te adviseren.4 Het advies van het bureauonderzoek uit 2013 

luidde om vervolgonderzoek uit te voeren waar geen verstoringen zijn gekarteerd en 

waar bodemingrepen dieper dan 25 cm beneden maaiveld zijn gepland.5 Aangezien 

onduidelijk is waar de bodemingrepen gaan plaatsvinden, heeft het vervolgonderzoek 

betrekking op het gehele plangebied uitgezonderd het verstoorde deel (de huidige 

infrastructuur). Nadrukkelijk wordt echter wel gesteld dat de omvang en diepte van 

de veronderstelde verstoringen voorafgaand aan de infrastructurele werkzaamheden 

in kaart dienen worden gebracht en het archeologisch onderzoek afhankelijk van de 

verstoringsgraad daarop af te stemmen.6Het hier gerapporteerde onderzoek beslaat 

de resultaten van een proefsleuvenonderzoek (IVO-p) en verkennend booronderzoek 

(IVO-b). Beide onderzoeken zijn gezamenlijk uitgevoerd en worden ook gezamenlijk 

gerapporteerd. De opdrachtgever is de provincie Limburg maar het bevoegd gezag 

wordt vertegenwoordigd door de gemeente Sittard-Geleen. Het veldwerk is uitgevoerd 

door een team van Archol, daarin bijgestaan door een student van de Saxion 

Hogeschool Deventer en leden van de Archeologische Werkgroep Sittard. 

Medewerker Functie 

drs. I. van Wijk Projectleider (senior KNA-archeoloog)

A. Porreij-Lyklema MA Veldarcheoloog

V. van de Aast Student Saxion Hogeschool Deventer

drs. L. Meurkens Specialist prehistorisch aardewerk

drs. J. de Bruin Specialist Romeins aardewerk en bouwmateriaal

E. van Hees BA Specialist botanisch onderzoek

1.4 Opzet rapportage

De rapportage is op inzichtelijke wijze opgesteld waarbij duidelijk een onderscheid 

is gemaakt tussen het proefsleuvenonderzoek en het booronderzoek. De resultaten 

van beide onderzoeken worden afzonderlijke gepresenteerd maar uiteindelijk in de 

conclusie gezamenlijk gewogen om tot een waardering en aanbeveling te komen.

2  Van de Graaf 2013.
3  Paulussen 2010.
4  Paulussen 2010, 4.
5  Van de Graaf 2013, 8.
6  Van de Graaf 2013, 8.

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Soort onderzoek: IVO-p & IVO-b

Projectnaam: OGK Hasseltsebaan en dr. Nolenslaan

Archolprojectcode: SON1483

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 22 april - 25 april 2014

Periode van uitvoering uitwerking: Februari 2015

Provincie: Limburg

Gemeente: Sittard-Geleen

Plaats: Sittard

Toponiem: OGK dr. Nolenslaan/N276

Coördinaten gebied: 187.840 / 337.070
188.080 / 336.600
187.590 / 336.270
187.720 / 336.660

Opdrachtgever: Provincie Limburg, dhr. M. Ritzen (projectmanager)

Bevoegd gezag: Gemeente Sittard-Geleen, drs. M. Aarts (Gemeentelijk 
archeoloog)

Adviseur bevoegd gezag: Dr. M. Verhoeven (seniorarcheoloog, RAAP)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 60939

ARCHIS-onderzoeksnummer 52562

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

Geomorfologie: Daluitspoelingswaaier (4G5/5G5)

Bodem: Ooivaaggronden in zandige leem in-situ (Ld5 )en 
Radebrikgronden in siltige leem (BLd6)

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

De doelstelling van het inventariserend onderzoek, zoals verwoord in het programma 

van eisen7 is tweeledig. Het doel van het proefsleuvenonderzoek is om tot een 
waardestelling van de aanwezige vindplaats(en) te komen en een advies voor eventueel 
vervolgonderzoek te formuleren. Als er geen behoudenswaardige archeologische 
waarden aanwezig zijn, kan het onderzoeksgebied vanuit archeologisch oogpunt vrij 
gegeven worden.8

Het doel van het booronderzoek is om de intactheid van de bodemopbouw vast te 
stellen. Bij een niet intacte bodemopbouw kunnen deelgebieden vrijgegeven worden, 
bij een intacte bodemopbouw zal vervolgonderzoek noodzakelijk zijn.9

2.2 Vraagstellingen

De vraagstelling van het IVO-P betreft het toetsen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting. De boringen dienen om de mate van intactheid van de 

bodemopbouw vast te stellen. Aangezien het hier een waarderend onderzoek betreft is 

in het programma van eisen gesteld dat het nationale (en regionale) onderzoekskader 

vooralsnog buiten beschouwing kan worden gelaten.10

2.2.1 Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn als volgt in het programma van eisen geformuleerd:

·	 Wat	is	de	aard,	omvang,	kwaliteit	en	verloop	van	de	archeologische	sporen	en	

sporenclusters?

·	 Wat	is	de	bodemopbouw	van	het	onderzoeksgebied?

·	 Is	de	bodem	in	de	deelgebieden	waar	boringen	verricht	worden	intact	en	zo	ja	in	

hoeverre?

·	 Wijkt	de	landschappelijke	situatie	af	van	het	verwachtingsmodel?

·	 Welke	vindplaatsen	zijn	te	onderscheiden	en	hoe	dateren	deze?

·	 Wat	is	de	omvang,	conservering	en	gaafheid	van	de	vindplaats(en)?

·	 Wat	is	de	fasering	van	de	vindplaats(en)?

·	 Wat	kan	over	de	aard	van	de	vindplaatsen	gezegd	worden?

·	 Wat	is	de	bodemkundige	context	van	de	aangetroffen	archeologische	resten?

·	 Hoe	verhouden	de	resultaten	zich	tot	de	vindplaatsen	in	de	nabijheid?

·	 Zijn	de	vindplaatsen	behoudenswaardig?

·	 Worden	de	vindplaatsen	bedreigd	door	de	voorgenomen	bouwplannen?

·	 Welk	advies	kan	er	gegeven	worden	voor	het	vervolg	van	de	procedure?

7  Malssen 2013.
8  Malssen 2013, 7.
9  Ibid.
10   Ibid.

2
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Methodiek veldwerk

3.1 Inleiding

De strategie, methoden en technieken, zoals verwoord in het PvE11 zijn gevolgd. 
Hieronder volgt enige toelichting en uitleg met betrekking tot de belangrijkste 
onderdelen.

3.2 Methodiek verkennende booronderzoek

Landschappelijk onderzoek bestond uit de documentatie van profielkolommen 

met een onderlinge afstand van ca. 20 tot 30 m en het zetten van 38 boringen. In 

combinatie met het proefsleuvenonderzoek waren voorafgaand 36 boringen gepland, 

maar tijdens het veldwerk zijn 38 boringen gezet. Bij het uitzetten van de putten 

en boringen was het namelijk niet mogelijk om één put (werkput 14) uit te graven 

vanwege te dichte bossage en daarnaast bleek dat boring 4 in het boorpuntenplan 

twee keer administratief was uitgedeeld. Dit is in het veld opgelost door ter hoogte van 

werkput 14 een boring (boring 38) te zetten (Figuur 3.1). 

De boringen zijn gezet met behulp van een edelman met een diameter van 10 

cm. Vervolgens zijn de boringen beschreven en digitaal ingevoerd. De profielen 

en boringen zijn ingemeten en beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving die voldoet aan de NEN5104 norm.

3.3 Methodiek verkennend en waarderend proefsleuvenonder-
zoek

Het plangebied is onderzocht door middel van 10 proefsleuven waarbij in totaal een 

oppervlak van 1603m² is onderzocht (Figuur 3.2). Voorafgaand aan het veldwerk 

waren 14 putten gepland. Dwars door het westelijke deel van het plangebied liggen 

leidingen met gevaarlijke stoffen die als verstorend beschouwd dienen te worden. 

Met de ligging van deze leidingen is bij het opstellen van het puttenplan rekening 

gehouden. De putten 1 t/m 3 zijn niet gegraven omdat tijdens de werkzaamheden 

bleek dat het perceel waar de putten 1 t/m 3 gepland waren nog geen betredingstoe-

stemming was verkregen. In totaal is 483 m2 minder aangelegd dan oorspronkelijk 

gepland. Dit is in afwijking van het door het bevoegd gezag goedgekeurde 

geadviseerde putten- en boorpuntenplan.12 De putten zijn machinaal aangelegd met 
een mobiele kraan met gladde bak. Aan het begin of eind van een aantal putten 
zijn diepere profielen aangelegd met een diepte van ca. 1 tot 2 m onder maaiveld. 
Tijdens de aanleg van het vlak is laagsgewijs met een metaaldetector gezocht en zijn 
de lagen visueel geïnspecteerd op vondstmateriaal. Het sporenvlak is ook met de 
metaaldetector afgezocht. Het vondstmateriaal is hierbij verzameld in vakken van 5x4 
meter. Het sporenvlak is ingekrast, gefotografeerd, digitaal ingetekend en ingemeten 
ten opzichte van NAP. De vlakbeschrijving van alle sporen, inclusief velddatering is in 
het veld ingevoerd in een database. Vervolgens is een selectie van sporen gecoupeerd. 
Bij de gecoupeerde sporen is de informatie in de database uitgebreid/gewijzigd met 
behulp van de informatie uit de coupes (spoordiepte, spoorvorm en datering op basis 
van vondstmateriaal). De sporen zijn gefotografeerd en gedocumenteerd. Natuurlijke 
of recente sporen zijn alleen als zodanig beschreven in de database en verder niet 

11  Malssen 2013. Malssen 2013.
12  Ibid. Ibid.

3
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gedocumenteerd. Uit één houtskoolrijk spoor is een monster genomen nadat de coupe 
was gezet. 
Tijdens de werkzaamheden hebben leden van de Archeologische Werkgroep Sittard 
geholpen bij het couperen van de sporen.
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Figuur 3.1 
Overzicht gezette boringen.

Figuur 3.2 
Sleuvenkaart met putnummers en beschreven 
profielen en profiellijn D-D’.
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

4.1 Landschap

Het plangebied ligt aan de noordelijke randzone van het Zuidlimburgse lössgebied, 

direct ten noorden van de Feldbissbreuk. Direct ten noorden van het plangebied ligt 

een met zandige löss bedekt dalvlakteterras. Het plangebied ligt op de overgang 

tussen twee Maasterrassen (Terras van Caberg 1 en Terras van Caberg 2).13 De 

geologische opbouw bestaat uit een dik pakket grof Maaszand en -grind uit de 

laatste fase van het Midden-Pleistoceen (ca. 270.000 jaar BP). Deze Pleistocene 

Maasafzettingen behoren tot de formatie van Beegden (afzettingen van Caberg). 

13  Paulussen 2010.
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Figuur 4.1 
Geologische en archeologische tijdschaal. 
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De fluviatiele terrasafzettingen zijn tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, ca. 

73.000- 20.000 jaar BP) afgedekt met een pakket eolische löss(leem) behorende tot 

de formatie van Boxtel (afzettingen van Schimmert). De dikte van het lösspakket 

kan sterk variëren. De Maasafzettingen maken deel uit van het middenterras van 

de Maas dat zijn oorsprong kent in het Kwartair. 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 
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Figuur 4.2 
Geomorfologische kaart.
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Figuur 4.3 
Bodemkaart.
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ontstond. Tijdens de pleistocene ijstijden (Saale II en Würm III/IV) werd dit terrassen-

landschap gedeeltelijk afgedekt door de glaciale löss (Figuur 4.1). Deze eolische (door 

de wind afgezette) afzetting werd, afhankelijk van de plaatselijke reliëfverhoudin-

gen, 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 radebrikgrond.

Ten westen van het plangebied bevindt zich een zuidwest-noordoost georiënteerde 

dalvormige laagte (Figuur 4.2, legenda-eenheid 2R2). Dit is het dal van de huidige 

Limbrichterbeek. Een kleinere droge zijtak van dit beekdal doorsnijdt het plangebied 

op drie locaties. Deze zijtak is morfologisch niet meer in het terrein herkenbaar. Het 

plangebied kent een klein reliëfverschil. Het hoogste deel bevindt zich ongeveer 

centraal in het gebied en vormt een hoge(re) lössrug binnen het gebied, waarna het in 

noordelijke en oostelijke richting afloopt. Volgens de geomorfologische kaart bestaat 

het plangebied grotendeels uit een daluitspoelingswaaier (code 4G5 en 5G5; Figuur 

4.2) die waarschijnlijk gevormd is door de (Pleistocene) voorloper van de huidige 

Limbrichterbeek.14 Volgens de bodemkaart bestaan de bodems in het zuidelijk deel 

van het plangebied uit radebrikgronden in siltige leem (Figuur 4.3, legenda-eenheid 

Bld6). Dit zijn nog volledig intacte lössbodems met een A-E-B-C profielopbouw die 

gekenmerkt worden door een als gevolg van lutum- en ijzeraanreiking relatief vaste, 

roodbruine B-horizont (briklaag). In het noordelijk deel is sprake van ooivaaggronden 

in zandige leem in-situ (Figuur 4.3, legenda-eenheid Ld5) met oude rivierklei (zavel of 

klei) beginnend tussen 40 en 120 cm –mv waarin waarschijnlijk geen bodemvorming 

heeft plaatsgevonden. Zoals in eerder onderzoek is aangegeven,15 passen de op de 
bodemkaart weergegeven bodemtypen niet binnen het geomorfologische kaartbeeld. 
Indien er sprake is van een daluitspoelingswaaier worden aan de oppervlakte glaciale 
of Holocene colluviale leem- en zandafzettingen (Ldh5) verwacht die de oude rivierklei 
of de eolische lössleem uit het Laat- Pleistoceen afdekken of doorsnijden. De resultaten 
van het proefsleuvenonderzoek tonen aan dat ter plaatse van het plangebied een 
radebrikgrond voorkomt die is ontwikkeld in siltige leem (code BLd6A-). 

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

voornamelijk veranderd door invloed van de mens. Grote delen van het landschap 

zijn namelijk geërodeerd 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 meestal op 

één niveau.16 Op basis van het vooronderzoek bevindt17 het archeologisch relevante 
niveau binnen het plangebied zich bij de intacte delen op ca. 50-60 cm –Mv.

14  Ibid. Ibid.
15  Ibid. Ibid.
16  Archeologische sporen kunnen zich ook op een hoger niveau, in het colluvium, manifesteren.  Archeologische sporen kunnen zich ook op een hoger niveau, in het colluvium, manifesteren. Archeologische sporen kunnen zich ook op een hoger niveau, in het colluvium, manifesteren. 

Deze sporen dateren later dan de colluviumvorming.
17  Paulussen 2010. Paulussen 2010.



20	 Sittard OngelijkvlOerSe kruiSing

4.2 Archeologische en historische context

4.2.1 Archeologisch kader

Het gebied ten noorden van Sittard kent een hoge dichtheid aan archeologische 

vindplaatsen. Vanaf 1988 hebben binnen een straal van één kilometer van het 

plangebied meerdere onderzoeken plaatsgevonden die deze archeologische 

rijkdom hebben aangetoond. Met name van belang daarbij is het onderzoek op 

het Hoogveld; een gebied dat direct aansluitend ten oosten van het plangebied is 

gelegen. Hier werden tijdens archeologische onderzoeken de resten van meerdere 

vindplaatsen aangetroffen. Deze betroffen mesolithische en neolithische werktuigen, 

bewoningsresten uit de bronstijd en ijzertijd, een grafveld uit de bronstijd en ijzertijd, 

een greppelsysteem uit de ijzertijd of Romeinse tijd, een oost-west georiënteerde 

Romeinse grindweg, een inheems-Romeinse nederzetting en middeleeuwse bewoning, 

waaronder een ‘moated site’ (versterkte hoeve) uit de 12e en 13e eeuw.18 Uit de mid-

den-bronstijd B zijn twee over elkaar gelegen huisplattegronden opgegraven. Het gaat 

om plattegronden van ruim 20 m lengte die aansluiten bij hetgeen van de zandgronden 

in Noord-Limburg en Noord-Brabant bekend is. Daarnaast is een palenconcentratie en 

een aantal kuilen uit de midden-bronstijd onderzocht.19 Uit de bronstijd zijn een zestal 

kringgreppels gevonden die op basis van hun diameters en een aantal 14C-dateringen 

ook in de midden-bronstijd B worden gedateerd.20 Het vroege tot late ijzertijd grafveld 

heeft een omvang van ca. 1 ha en bestaat uit 115 graven en grafmonumenten. De 

inheems-Romeinse nederzetting beslaat een oppervlakte van circa 1,5-2,0 hectare. 

De Romeinse weg kruist ongeveer 75 meter ten zuiden van het plangebied de huidige 

Hasseltsebaan en is ook tijdens later onderzoek aangetroffen; een kapfibula uit de 

grindlagen van de weg geeft deze een vroeg-Romeinse datering.21 In het kader van 

de aanleg van een waterleiding, alsook de aanleg van een gastransportleiding zijn 

ten zuiden en westen van het plangebied twee onderzoeken uitgevoerd. Uit beide 

onderzoeken die nagenoeg langs elkaar zijn gelegen kwam eenzelfde beeld naar voren. 

Ten zuiden werd een urnenveld uit de late bronstijd-vroege ijzertijd aangesneden; deze 

bevatte 20 graven.22 In hetzelfde gebied werden eveneens twee vroeg Romeinse graven 
gevonden.23 Tussen de graven werden bewoningssporen uit de late bronstijd en vroege 
ijzertijd aangetroffen. Een kuil dateert in de vroeg Romeinse tijd. Het is onduidelijk of 
het urnenveld aansluit bij het grafveld van Hoogveld en in hoeverre deze gelijktijdig 
is. In het geval van gelijktijdigheid zou sprake zijn van een zeer groot grafveld, ofwel 
dodenlandschap, dat vanaf de late bronstijd tot in de vroege Romeinse tijd in gebruik 
is geweest. Als laatste dienen een aantal grote vondstloze sporen vermeld te worden 
die verspreid werden aangetroffen. Op basis van de donkerbruine kleur van de vulling 
worden de sporen vooralsnog gedateerd in de het vroeg neolithicum. De functie van 
deze sporen blijft helaas onduidelijk.

Ten noordwesten en noorden van het plangebied zijn met name grote sporenclusters 

aangetroffen die de aanwezigheid van een grote nederzetting uit de late bronstijd – 

midden ijzertijd aantonen.24 Hieronder bevonden zich ook een aantal leemextractiekui-
len. Een aantal sporen worden beschreven als off-site sporen uit de late ijzertijd. Vroeg 

18  Lohof 1997; Scholte Lubberink, 1998; Tol & Schabbink, 2004; Tol 2000.
19  Tol & Schabbink 2004. Tol & Schabbink 2004.Tol & Schabbink 2004.
20  Tol & Schabbink 2004, 41-43. Tol & Schabbink 2004, 41-43..
21  Weiss-König & Loonen, red.,  2012; Janssens in prep. Weiss-König & Loonen, red.,  2012; Janssens in prep.
22  Weiss-König & Loonen 2012. Weiss-König & Loonen 2012.Weiss-König & Loonen 2012.
23  Janssens in voorbereiding. Janssens in voorbereiding.
24  Weiss-König & Loonen 2012; Rondags in voorbereiding. Weiss-König & Loonen 2012; Rondags in voorbereiding.Weiss-König & Loonen 2012; Rondags in voorbereiding.
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 Figuur 4.4 
Archeologische gegevens in de omgeving van het plangebied (fig 
2.1, Van de Graaf 2013).
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Romeinse sporen zijn niet aangetroffen maar worden wel degelijk verwacht aangezien 
nederzettingen uit de late ijzertijd vaak nog een doorloop hebben in de vroeg Romeinse 
tijd zoals bij het nabijgelegen Sittard-Nusterweg is aangetoond.25

Als laatste dient de ligging van een vermeend kerkhof uit de Franse tijd genoemd te 
worden. Dit kerkhof bevat de graven van ruim 680 Napoleontische soldaten die in 
1813 in Limbricht zijn gestorven. Diverse onderzoeken hebben getracht het kerkhof te 
lokaliseren, echter dat is tot nu toe niet gelukt. Verondersteld wordt dat het kerkhof ten 
noorden van de splitsing Hasseltsebaan – Dr.Nolenslaan is gelegen.26

Het moge duidelijk zijn dat, ondanks de fragmentatie van alle onderzoeken, er 
bewoningscontinuïteit was vanaf de midden-bronstijd B tot in de vroeg Romeinse 
tijd. De omvang en continuïteit van de grafvelden spreken zeer tot de verbeelding 
en onderstrepen het archeologisch belang van de beschreven vindplaatsen. De 
mesolithische en neolithische vondsten geven aan dat ook eerder het landschap 
al betreden werd, hoewel het vooralsnog onduidelijk is op welke wijze. Dit wordt 
onderstreept door de vondst van een kuil centraal in het gebied gelegen die in 
het midden-neolithicum (ca. 3515-3360 v.Chr.) is gedateerd.27 De bewoning in de 
middeleeuwen, met mogelijk een omgrachte nederzetting, vormt de afsluiting van het 
gebruik van het historische landschap.

4.2.2 Resultaten vooronderzoek binnen het plangebied

Binnen het plangebied hebben eveneens een aantal onderzoeken plaatsgevonden. 

Het betreffen twee bureauonderzoeken, een booronderzoek en een archeologische 

begeleiding. De begeleiding door twee amateurarcheologen heeft plaatsgevonden 

in 1986 tijdens de aanleg van de Hasseltsebaan, ongeveer ter hoogte van het huidige 

pompstation.28 Over een lengte van ongeveer 150 m werd in het wegcunet, de 
cunetten van het fietspad en ontwateringsgreppels 17 kuilen en een aantal paalsporen 
die vermoedelijk tot een rechthoekige structuur behoren, aangetroffen (Figuur 4.5). 

Op basis van het aardewerk is een datering in de late bronstijd tot midden-ijzertijd 

voorgesteld.

In het kader van de huidige planvorming zijn twee bureaustudies uitgevoerd in 

200929 en 2013.30 Tijdens het onderzoek van 2009 heeft aanvullend een verkennend 
booronderzoek plaatsgevonden waarbij 18 boringen zijn gezet (Figuur 4.6). In vrijwel 
alle boringen zijn volgens de onderzoekers meer of minder intacte radebrikgronden 
aangetroffen in zandige lössleem. Dit bevestigt de aanwezigheid van daluitspoelings-
waaiers zoals de geomorfologische kaart deze hier aangeeft. Het noordelijke deel van 
het plangebied is plaatselijk relatief nat geweest waardoor er dalbrikgronden met 
ondiepe pseudogley31 zijn ontstaan. Twee boringen zijn ter plaatse van een vermoede 
tumulus, centraal binnen het plangebied gelegen geplaatst. Uit het booronderzoek 
werd geconcludeerd dat er geen sprake was van een tumulus maar dat het hier een 
verhoging in de natuurlijke ondergrond betreft.32 Deze verhoging is onderdeel van een 

lössrug waarbinnen het plangebied is gelegen. Het overgebleven restant ter hoogte 

van de veronderstelde tumulus kan daarvoor als indicator worden beschouwd voor de 

25  Wetzels 2002, de Nusterweg is ongeveer 600 m ten oosten van het plangebied gelegen. Wetzels 2002, de Nusterweg is ongeveer 600 m ten oosten van het plangebied gelegen.
26  Hendrix 2008. Hendrix 2008.
27  Vriendelijke mededeling M. Janssens; Rondags in voorbereiding. Vriendelijke mededeling M. Janssens; Rondags in voorbereiding.
28  Hendrix & Vromen 1988. Hendrix & Vromen 1988.
29  Paulussen 2010. Paulussen 2010.
30  Van de Graaf 2013. Van de Graaf 2013.
31  Pseudogley is de naam voor roestvlekken die ontstaan door de aanwezigheid van stagnerend 

water boven een slecht doorlatende laag in het bodemprofiel.
32  Paulussen 2010. Paulussen 2010.Paulussen 2010.
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conservering van de omringende percelen. Een deel van het originele bodemprofiel in 

de omringende percelen is niet meer aanwezig.

Uit alle archeologische onderzoeken komt een hoge archeologische verwachting naar 

voren voor het gebied welke dan ook als zodanig op de gemeentelijke archeologische 

beleidsadvieskaart33 staat vermeld. Zij wijzen er met name op dat die delen waar nog 
geen archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen, omdat er nog geen archeologisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden, een hoge verwachting blijven houden totdat 
onderzoek dit tegenspreekt of bevestigd. Het ontbreken van vindplaatsen op deze 

33  Verhoeven & Ellenkamp 2010. Verhoeven & Ellenkamp 2010.

Figuur 4.5 
IJzertijd aardewerk en paalsporen van 
structuur (Hendrix & Vromen 1988, afb. 
42).
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Figuur 4.6 
Plangebied met boorpunten (Paulussen 2010, 
fig. 23).
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locaties betekent dus niet dat hier geen archeologische waarden aanwezig zijn. De hoge 
verwachting geldt voor de aanwezigheid van archeologische nederzettingsresten en 
grafvelden daterend uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en 
de volle middeleeuwen. Voor de nieuwe tijd geldt een hoge verwachting ten aanzien 
van wegstructuren en in het bijzonder het ‘Frans Kerkhof’ uit 1813. Voor het gehele 
plangebied uitgezonderd de aangetoonde verstoorde delen geldt dat vervolgonderzoek 
nodig is als de bodemingrepen dieper dan 25 cm beneden maaiveld reiken.
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

5.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

Het noorden van het plangebied ligt op de overgang tussen een erosieterras afgedekt 

met een lössdek en een dalvlakteterras afgedekt met een zandig lössdek. De overgang 

wordt gemarkeerd door een grote daluitspoelingswaaier, die waarschijnlijk gevormd is 

door de voorloper van de huidige Limbrichterbeek.34

Binnen het plangebied is een gering hoogteverschil waarneembaar. Het noordelijke 

deel ligt iets lager dan het centrale en zuidelijke deel dat nagenoeg geen verschil 

in reliëf kent (Figuur 5.1). Dit heeft deels te maken met erosieve processen die het 

oorspronkelijke reliëf hebben afgevlakt (zie onder).

5.2 Veldwaarnemingen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in elke proefsleuf een of meerdere 

profielkolommen gezet om de geologische opbouw van het plangebied in kaart te 

brengen. De veldwaarnemingen sluiten aan op bevindingen van het booronderzoek 

uitgevoerd in 2009.35 Tijdens het proefsleuvenonderzoek is meer detail verkregen in de 

bodem opbouw. 

In het noorden van het plangebied ligt de overgang van een lössdek naar een zandig 

lössdek. Deze overgang was goed te zien in put 12 en in mindere mate in put 11 (Figuur 

5.3). Onderin het profiel van put 12 is een zandlaag herkend met boven die zandlaag 

een gelaagdheid van leem en zand. In put 11 was alleen een zandlaagje zichtbaar in het 

midden van het profiel. Deze is duidelijk te zien op de foto (Figuur 5.3). 

Verder naar het zuiden toe is een standaard lössprofiel aangetroffen van een 

radebrikgrond. Dit profiel is terug te vinden in de putten 4 t/m 10 (Figuur 5.4). In dit 

profiel is een goed ontwikkelde Bt-horizont zichtbaar. In de top van de Bt-horizont is 

het vlak aangelegd en hierin zijn de sporen zeer duidelijk waar te nemen. In het vlak 

kenmerkt de Bt-horizont zich door de vele krimpscheuren waardoor een zogenaamd 

giraffenpatroon is ontstaan (Figuur 5.5). Het archeologisch vlak ligt gemiddeld tussen 

de 72 en 45 cm –Mv. Met name in het noordelijke deel (put 11 en 12) ligt het niveau 

lager (tussen 66-72 cm –Mv). In het centrale en zuidelijke deel is de van origine dikkere 

Bt-horizont afgesneden door een pakket colluvium die in dikte varieert van 10-20 cm. 

Door erosieve processen is een deel van het oorspronkelijke bodemprofiel opgeruimd 

en is in plaats daarvan het colluvium (geelgrijs homogeen van kleur) afgezet. Deze 

overgang is meestal als een scherpe lijn in het bodemprofiel zichtbaar.

Put 13, in het oostelijke deel van het plangebied laat een profiel zien in een lager 

gelegen deel van de ondergrond. Vermoedelijk in een droogdal of naar een dal toe. 

Hierbij is de grond deels opgehoogd en deels opgevuld door een dik pakket colluvium   

(Figuur 5.6).

34  Paulussen 2010, 10. Paulussen 2010, 10.
35  Paulussen 2010. Paulussen 2010.

5
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Figuur 5.1 
Hoogtelijnenkaart opgravingsvlakken.
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5.2.1 Booronderzoek

De resultaten van het booronderzoek wijzen uit dat de bodemopbouw nauwelijks lijkt 

te zijn verstoord en het archeologische niveau aan de oostzijde van het noordelijk deel 

van het plangebied nagenoeg intact is (bijlage 1). Daarbij dient aangemerkt te worden 

dat voornamelijk naar de aanwezigheid van een B(t)-horizont is gezocht aangezien 

deze bepalend is voor de gaafheid van het archeologische niveau. Het aantreffen van 

een B-horizont is hier als bepalend genomen voor de intactheid van het archeologisch 

niveau. Deswege zijn de meeste boringen niet tot in de C-horizont doorgezet. Tijdens 

het booronderzoek is bij boring 15 in een spoorvulling geboord waarbij een scherf 

handgevormd aardewerk naar boven kwam, deze dateert uit de ijzertijd. In het 

zuiden lijkt het archeologisch niveau eveneens intact maar is in sommige boringen de 

Bt-horizont niet altijd herkend. Overigens is er wel altijd een B-horizont herkend. In 

het oosten van het plangebied langs de Dr. Nolenslaan is in alle boringen een intact 

archeologisch niveau herkend, op boring 6 na. Daar lijken graafwerkzaamheden de 

bodem verstoord te hebben tot 1,5 m -Mv. In de bijlage (bijlage 1) zijn de drie gezette 

boorraaien (Figuur 5.7) grafisch uitgewerkt.

Figuur 5.4 
Profiel 18 in put 7, standaard lössprofiel 
aangetroffen in put 4 t/m 10.

Figuur 5.5 
Giraffenpatroon in put 7. 
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5.3 Relatie landschap en archeologie 

Zoals aangegeven, bevindt het archeologisch niveau zich direct onder een laag 

colluvium en de bouwvoor op ca. 45-72 cm –Mv. Naar het noorden toe is in de profielen 

waargenomen dat het lössdek steeds zandiger wordt hetgeen overeenkomt met het 

gegeven dat hier langzaam de noordelijke grens van de lösszone wordt bereikt. Dit lijkt 

echter geen gevolgen te hebben gehad voor prehistorische gemeenschappen om zich 

ter plekke te vestigen (zie volgend hoofdstuk) aangezien binnen het gehele plangebied 

sporen zijn aangetroffen. Uit de geomorfologische kaart is gebleken dat een kleine 

zijtak van de Limbrichterbeek het plangebied doorsnijdt. Waarschijnlijk is deze zijtak 

deels in put 13 aangesneden aangezien het colluviumdek hier aanzienlijk dikker is maar 

ook omdat de Bt-horizont op grotere diepte is aangetroffen dan bij de omliggende 

profielen.

 

Figuur 5.6 
Profiel 25 in put 13.
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Locatie boorraaien.
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Resultaten proefsleuvenonderzoek

6.1 Inleiding

In totaal zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 69 sporen gedocumenteerd (Tabel 

6.1). Het grootste deel van de sporen, gelegen in put 8 en put 10, is op basis van het 

aangetroffen aardewerk in het veld te dateren in de ijzertijd en Romeinse tijd. De 

overige sporen, onder anderen in put 6, 7 en 12, zijn vermoedelijk te dateren in de 

ijzertijd, late middeleeuwen en/of Nieuwe tijd.

Antropogene sporen (prehistorie – Nieuwe tijd)   Natuurlijke sporen    

paalkuil / paalkuil met paalkern 36 natuurlijke verstoring 8  

kuil 14 boomval 1  

greppel 9      

recente verstoring 1

Subtotaal 60   9  

Totaal       69

De aangetroffen sporen zijn te onderscheiden in drie vindplaatsen. Vindplaats 1 

(daterend in de ijzertijd) ligt in het noorden van het plangebied ter hoogte van put 12 

en boring 15 en sluit daarbij aan bij reeds eerder uitgevoerd aangrenzend onderzoek.36 

Vindplaats 2 (Romeinse tijd) ligt ter hoogte van put 8 en 10 en waarschijnlijk loopt 

deze door ten noorden van deze putten indien men de gegevens van omringend 

onderzoek37 bij de analyse betrekt. Vindplaats 3 betreft de vooralsnog geïsoleerde 

vondst van een vermoedelijk neolithisch spoor dat centraal in het plangebied is 

gelegen. Onderstaand worden de aangetroffen sporen en vondsten per periode 

beschreven.

6.2 Een spoor uit het (vroeg) neolithicum?

In put 6 is één kuil (S6.69) deels in het vlak aangetroffen (Figuur 6.2). Het gaat om een 

kuil die op basis van de kleur van de vulling vermoedelijk uit het vroeg neolithicum 

dateert. De kuil is rond (diameter 1,06 m) en meet 40 cm diep. De kuil heeft geen 

vondsten opgeleverd en de vulling was schoon. De bruine kleur van het spoor duidt er 

op dat het spoor gegraven of gevormd is voordat de bodemvorming plaatsvond welke 

pas vanaf het midden-neolithicum op gang lijkt te zijn gekomen.38 Het is echter niet 

uitgesloten dat het spoor een natuurlijke oorsprong heeft. Natuurlijke sporen uit het 

vroeg neolithicum kleuren namelijk hetzelfde als antropogene sporen uit diezelfde 

periode. Opmerkelijk is echter de vondst van soortgelijke kuilen tijdens het onderzoek 

ca. 400 m ten zuiden van het plangebied.39 Daarbij werd een cluster kuilen opgegraven 

die een soortgelijke vulling zonder enige vondsten hadden. Een voorzichtige 

interpretatie verondersteld dat de kuilen gegraven zijn om plantaardig materiaal in 

te verkolen dat vervolgens over de te verbouwen grond werd uitgestrooid als grond-

verbeteraar.40 Ze zouden in de buurt van bandkeramische nederzettingen worden 

aangetroffen en daarmee een indicator zijn voor off-site gebruik.

36  Weiss-König & Loonen 2012; Rondags in voorbereiding. Weiss-König & Loonen 2012; Rondags in voorbereiding.Weiss-König & Loonen 2012; Rondags in voorbereiding.
37  Hendrix & Vromen 1988; Weiss-König & Loonen 2012; Janssens in voorbereiding. Hendrix & Vromen 1988; Weiss-König & Loonen 2012; Janssens in voorbereiding.
38  Van Hoof et al. 2012.  Van Hoof et al. 2012. Van Hoof et al. 2012. 
39  Weiss-König & Loonen 2012. Weiss-König & Loonen 2012.Weiss-König & Loonen 2012.
40  Weiss-König & Loonen 2012, 272; Gerlach  et al. 2007. Weiss-König & Loonen 2012, 272; Gerlach  et al. 2007.Weiss-König & Loonen 2012, 272; Gerlach  et al. 2007.

Tabel 6.1 
Sporen, ingedeeld naar type.
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Ongeveer 300 m naar het noordwesten is een kuil opgegraven die op basis van een C14 

analyse in het midden-neolithicum dateert.41

6.3 Sporen uit de late bronstijd/vroege ijzertijd en Romeinse tijd

Sporen uit de late bronstijd/ijzertijd concentreren zich in het centrale deel van het 

plangebied ter hoogte van put 8 en 10 en ter hoogte van put 12. In het noorden van put 

12 zijn vier homogeen opgevulde grijs-bruin kleurige greppels aangetroffen (spoor 12.1 

t/m 4) (Figuur 6.3). Spoor 12.1 wordt daarbij door spoor 12.2 doorsneden. Uit spoor 12.1 

is bij het couperen handgevormd aardewerk verzameld, mogelijk uit de ijzertijd. Uit 

spoor 12.2 zijn ook handgevormde scherven verzameld. Spoor 12.2 was komvormig, 1 

m breed en 46 cm diep. Spoor 12.1 was eveneens komvormig, 1 m breed en 32 cm diep. 

Beide sporen dateren waarschijnlijk uit de ijzertijd. De andere twee greppels (spoor 

12.3 en 12.4) dateren vermoedelijk ook uit die periode. In put 12 bevinden zich verder 

nog enige natuurlijke sporen.

Het is vooralsnog onduidelijk welke oriëntatie de greppels hebben aangezien ze 

een bocht lijken te maken. Op basis van de vorm en omdat ze parallel aan elkaar 

lopen, lijken greppels 12.2-12.4 bij elkaar te horen maar onduidelijk is in hoeverre ze 

aansluiten bij soortgelijke greppelsporen die tijdens vorige onderzoeken ca. 150 m 

ten westen zijn aangetroffen. Deze dateren ook in de late bronstijd/vroege ijzertijd en 

kunnen mogelijk tot eenzelfde greppelsysteem behoren.

41  Rondags in voorbereiding. Rondags in voorbereiding.Rondags in voorbereiding.

Figuur 6.2 
Spoor 6.69 in het profiel.
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In put 8 en 10 werd een cluster sporen aangetroffen die eveneens dateren uit de 

ijzertijd maar ook een grote component sporen uit de Romeinse tijd bevat. Reeds 

bij de aanleg werden enkele aardewerkfragmenten aangetroffen die uit de late 

bronstijd/vroege ijzertijd dateren. Uit de sporen 8.15, 8.16 en 8.42 werd eveneens 

late bronstijd/vroege ijzertijd aardewerk geborgen. Spoor 8.15 betreft eigenlijk een 

dierlijke graafgang en spoor 8.42 betreft mogelijk een kuil of eveneens een natuurlijk 

spoor. Spoor 8.16 was een ovale, houtskoolrijke kuil van 20 cm diep (Figuur 6.4). Uit 

de vulling van de kuil komen zes handgevormde scherven die waarschijnlijk uit de 

ijzertijd dateren. Een monster ten behoeve van macroresten onderzoek toonde aan dat 

het spoor gevuld is met houtskool, verbrand bot en verbrande leem. Helaas werden 

geen archeobotanische resten aangetroffen.42 Een houtskoolmonster43 is opgestuurd 

ten behoeve van een C14 datering. Deze datering valt tussen 1376 en 1122 BC (95,4 % 

waarschijnlijkheid). Hieruit blijkt dat het spoor ouder is dan verondersteld en uit de 

midden-bronstijd zou dateren. Mogelijk kan hier echter ook het ‘oud hout’ effect44 zijn 

opgetreden waardoor de datering ouder uitvalt. 

42  Waardering uitgevoerd door E. van Hees BA. Waardering uitgevoerd door E. van Hees BA.
43  2995 �30 BP; Poznan SON1483-M33. 2995 �30 BP; Poznan SON1483-M33.SON1483-M33.
44  Bij de C Bij de CBij de C14 analyse wordt de ouderdom van de boom bepaald en niet het moment waarop 

deze is geveld en verbrand. 

Figuur 6.3 
Overzicht van de vier aangetroffen greppels.

Figuur 6.4 
Spoor 8.16 gecoupeerd.
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Binnen het cluster zijn nog meerdere sporen (zie bijlage 3) aangetroffen waarvan de 

datering niet geheel duidelijk is, echter een aantal sporen zullen met zekerheid in de 

Romeinse tijd dateren (zie hieronder). 

Een aantal sporen (sporen 8.8, 8.9, 8.11, 8.12,8.13, 8.14 en 8.18) lijken met elkaar 

in verband te liggen en behoren waarschijnlijk tot een deel van een structuur. De 

structuur ligt in het noorden van put 8 direct aan het begin van de put en heeft een 

minimale afmeting van 7,4 x 2, 6 m (Figuur 6.5). Naast de structuur ligt een grote ovale 

kuil (spoor 8.10). Gezien de beperking in de omvang en locatie van de proefsleuven in 

verband met mogelijke explosieven, was het niet mogelijk om de put ter hoogte van 

de structuur uit te breiden. Hierdoor was het niet mogelijk om vast te stellen of het 

daadwerkelijk om een structuur gaat, wat haar omvang is en wat voor type. 

De sporen 8.29, 8.37 en 8.45 zijn ronde paalkuilen met een lichtgrijsbruine vulling en 

met dieptes van respectievelijk 12, 23 en 25 cm. Ze dateren vermoedelijk uit late brons-

tijd-ijzertijd of de Romeinse tijd en maken onderdeel uit van de nederzettingssporen 

in put 8 en 10. De niet gecoupeerde sporen bestaan uit paalsporen, kuilen en greppels 

met een mogelijke datering in de late bronstijd-ijzertijd of Romeinse tijd. 

Bij de aanleg van het vlak zijn uit spoor 8.25, een kuilspoor, dertien Romeinse dakpan 

fragmenten geborgen. Uit spoor 8.42 zijn zes handgevormde scherven verzameld 

die waarschijnlijk uit de ijzertijd dateren. Uit spoor 8.18 zijn twee Romeinse en een 

handgevormde scherf verzameld. 

In put 10 zijn 16 sporen aangetroffen waarvan drie sporen zijn gecoupeerd. Spoor 

10.49 leek bij de aanleg van de put op een kringgreppel, maar na het couperen 

van een deel van de greppel bleek toch dat het vermoedelijk een boomval betrof; 

een antropogene oorsprong is, aangezien niet duidelijk is of het spoor buiten de 

proefsleuf doorloopt, echter niet uitgesloten. Er zijn namelijk vier Romeinse en twee 

handgevormde scherven verzameld uit het spoor. Spoor 10.53 en 10.64 konden wel als 

een antropogeen spoor worden omschreven. Spoor 10.53 betreft een ronde paalkuil 

met een diepte van 16 cm. Bij het couperen zijn een Romeinse scherf en twee steentjes 

verzameld. Spoor 10.64 vormde het uiterste restant van een kuil, waar voornamelijk 

de diergangen de plek van het spoor verraadde. Het spoor was tijdens de aanleg al 

in het colluvium zichtbaar, maar bleek in het vlak slechts 2 cm diep te zijn. De niet 

gecoupeerde sporen zijn kuilen of paalkuilen die mogelijk dateren uit de ijzertijd of 

Romeinse tijd. De vlakaanleg heeft alleen bij spoor 10.51 vondsten opgeleverd. Hieruit 

zijn vijf Romeinse scherven en een steen verzameld.

6.4 Sporen uit de Middeleeuwen/Nieuwe tijd

In put 7 zijn vier sporen aangetroffen waarvan de sporen 7.66, 7.67 en 7.68 zijn 

gecoupeerd. Spoor 7.66 betreft een greppel waar bij het couperen grote fragmenten 

baksteen en metaalslak werden verzameld. De greppel was 130 cm diep en heeft een 

V-vormige doorsnede. Vanwege de diepte en vondsten gaat het hier waarschijnlijk om 

meer dan alleen een perceleringsgreppel. Spoor 7.67 en 7.68 waren in eerste instantie 

aangezien als paalsporen tijdens de aanleg van het vlak, maar na het couperen van de 

sporen bleek het om natuurlijke verstoringen te gaan. Het vierde, niet gecoupeerde 

spoor (spoor 7.65), betreft eveneens een greppel. Deze greppel dateert op basis van 

haar grijsgele vulling vermoedelijk uit de late middeleeuwen/Nieuwe tijd.
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6.5 Aardewerk uit de late prehistorie

Drs.	L.	Meurkens

Het proefsleuvenonderzoek heeft een kleine hoeveelheid handgevormd aardewerk 

opgeleverd. In totaal gaat het om 29 scherven, waarvan 11 stuks gruis. De meeste 

scherven (N=23) zijn afkomstig uit sporen. Het resterende deel is verzameld uit 

de afdekkende lagen. Alle scherven zijn bekeken en geïnspecteerd op daterende 

kenmerken (bijlage 2). 

Het materiaal is weinig diagnostisch. De niet als gruis gedetermineerde scherven 

zijn onder te verdelen in 2 randen en 16 wanden. Er konden geen vormtypes 

gereconstrueerd worden. Slechts in één geval was een mogelijke versiering aanwezig in 

de vorm van groeven (vondstnummer 13, vlakvondst). Een datering van het materiaal 

is dus alleen te geven op basis van technologische kenmerken. Vier scherven hebben 

een besmeten oppervlak. Deze manier van afwerken, waarbij het buitenoppervlak van 

het aardewerk opzettelijk geruwd wordt, komt voor het eerst voor in de late bronstijd 

en is kenmerkend voor de ijzertijd. Op basis van de magering van een aanzienlijk deel 

van de scherven (N=10) met (fijn) kwartsgruis moet het aardewerk in de late bronstijd 

of vroege ijzertijd gedateerd worden. Gebroken kwarts wordt na de vroege ijzertijd 

namelijk nog maar zelden als mageringsmateriaal gebruikt.45

Vermoedelijk moet al het handgevormde aardewerk dat bij het proefsleuvenonder-

zoek verzameld is in de late bronstijd of vroege ijzertijd gedateerd worden. Er zijn in 

ieder geval geen diagnostische stukken met een duidelijk jongere of oudere datering 

aanwezig.

6.6 Aardewerk uit de Romeinse tijd

Drs.	J.	de	Bruin

Bij het onderzoek zijn een twintigtal aardewerkfragmenten uit de Romeinse tijd 

gevonden, alsmede diverse stukken Romeins baksteen. Slechts enkele fragmenten 

baksteen waren te determineren; deze stukken zijn afkomstig van een tegula (platte 

dakpan, V.14, S8.2). Het aardewerk, dat gekenmerkt wordt door louter gedraaide waar, 

bestaat uit voornamelijk uit gladwandig en ruwwandig aardewerk. Het is over het 

algemeen in redelijke tot goede staat. Het gladwandige aardewerk zal voornamelijk 

afkomstig zijn van kruiken, zoals het enige randfragment ook bevestigd. Het gaat om 

een deel van een kruik van het type Stuart 110A, met een datering van 90 tot 170 na 

Christus (V.7, vlakvondst). De enige andere randvorm is een doliumrand, die grofweg 

binnen het type Stuart 147 kan worden ingedeeld (V.8, S8.10). Dit doliumtype heeft 

over het algemeen een vrij brede datering, maar aangezien het hier om een dolium 

met opgelegde, golvende banden gaat, moet een datering vanaf de late tweede 

eeuw overwogen worden. Verder is ook een scherf van een Spaanse olijfolieamfoor 

gevonden, die uitgevoerd is in het kenmerkende baksel van deze transportcontainers 

(V.7, vlakvondst). Tenslotte is nog een wandscherf in geverfd aardewerk vermel-

denswaardig. Het fragment is uitgevoerd in techniek 46b en is mogelijk voorzien van 

barbotine versiering47 (V.35, S10.49). Deze baktechniek is evenwel een langere tijd in 

gebruik. 

45  Van den Broeke 2012. Van den Broeke 2012.
46  Witbakkende klei met een bruine tot grijsbruine tot zwarte deklaag.
47  Opgespoten kleipap versiering. Opgespoten kleipap versiering.Opgespoten kleipap versiering.
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Hoewel het om een kleine hoeveelheid materiaal gaat, kan een voorlopige datering in 

de tweede eeuw na Christus aangehouden worden. 

6.7  (Vuur)steen

Drs.	A.	Verbaas

Tijdens het inventariserend vooronderzoek van Sittard Nolenslaan zijn in totaal 34 

stuks natuursteen en zeven stuks vuursteen gevonden. Van het natuursteen zijn 

20 artefacten afkomstig uit sporen. Daarnaast zijn twee beschreven op basis van 

daterende kenmerken. Het vuursteen is niet geassocieerd met sporen, maar van twee 

vuurstenen artefacten kon een relatieve typomorfologische datering worden gegeven. 

Geen van de steen of vuursteenvondsten komt uit de sporen geassocieerd met de 

gevonden structuur.

6.7.1 Werkwijze

Van het materiaal uit sporen is het werktuigtype en de grondstof beschreven en waar 

mogelijk is ook een datering gegeven. Het overige vondstmateriaal is gescand op 

daterende kenmerken en wanneer deze aanwezig waren, zijn van deze stukken ook 

het type en de grondstof beschreven en is een relatieve datering gegeven. Het overige 

materiaal is niet onderzocht.

6.7.2 Natuursteen

De meeste natuurstenen artefacten (N=19) komen uit sporen uit de Romeinse Tijd. Eén 

vondst komt uit een spoor met een middeleeuws datering. 

In een greppel met een Romeinse datering (S8.42) is een fragment van een rolsteen 

van zandsteen gevonden waar aan één van de zijden een glad vlak aanwezig is. Hoewel 

dit vlak duidelijk gebruikt is, is het door fragmentatie zo klein dat geen werktuigtype 

benoemd kan worden. De overige vondsten uit deze greppel zijn allemaal 

ongemodificeerd en gebroken. Dit zijn twee stuks kwartsiet waarvan één verbrand, één 

stuk mogelijk verbrand kwarts en een onverbrand stuk zandsteen.

Elf vondsten zijn afkomstig uit drie laatprehistorische of Romeinse kuilen (S8.10, S8.16 

en S8.25). Hieronder bevinden zich twee fragmenten van werktuigen, een maalsteen 

en een slijpsteen. Het maalsteenfragment is een middendeel van een maalsteen van 

zandsteen. Het is vlak voor depositie nog opgeruwd en daarna slechts kortstondig 

gebruikt. Het fragment van de slijpsteen is erg klein en heeft kwartsiet als grondstof. 

Naast deze werktuigen zijn een rolsteentje van kwarts, drie gebroken stukken kwarts 

waarvan één verbrand, vier stukken kwartsiet waarvan drie verbrand en een niet 

verbrand stuk gebroken zandsteen uit deze Romeinse kuilen afkomstig.

Uit twee laatprehistorische of Romeinse paalkuilen (S8.37 en S10.53) zijn drie ongemo-

dificeerde stukken zandsteen afkomstig waarvan één verbrand. 

De laatste steenvondst uit een spoor is een stuk kwartsiet met veel interne breuken 

afkomstig uit een greppel met een datering in de Middeleeuwen (S7.66). De functie is 

onbekend.

Naast de vondsten uit de sporen zijn er twee stukken vesiculaire basalt (ook wel 

basaltlava of tefriet genoemd) gevonden: één in het colluvium en één in de bouwvoor. 

Aangezien deze steensoort niet lokaal voorkomt en maalstenen van deze grondstof 

in afgewerkte vorm worden geïmporteerd uit de Eifel, moet het hier wel gaan om 

fragmenten van maalstenen. Maalstenen van deze grondstof worden, volgens het 
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Archeologisch Basis Register (ABR), vanaf de late bronstijd gebruikt. De overige 12 

steenvondsten hebben geen daterende kenmerken en zijn niet afkomstig uit sporen en 

zijn daarom niet beschreven.

6.7.3 Vuursteen

Geen van de vondsten is afkomstig uit een spoor en van de zeven gevonden stuks 

vuursteen hebben er slechts twee mogelijke daterende kenmerken. Het gaat om 

een kling van licht grijs Belgisch vuursteen en een gebroken korte eindschrabber. 

Op basis van hun typologie kunnen deze gedateerd worden in het vroeg- of midden 

Neolithicum. Hoewel deze objecten ook later in de prehistorie kunnen zijn vervaardigd 

lijkt dit, zeker gezien de toegepaste klingtechnologie onwaarschijnlijk. Gezien het 

veelvuldig voorkomen van neolithisch vondstmateriaal in Sittard en omgeving en 

de herkomst van deze stukken uit de bouwvoor en uit een geploegde laag, is deze 

datering niet direct van toepassing op de rest van het vuursteenassemblage. 

6.8 Conclusie, omvang, aard en ontwikkeling complex

Het proefsleuvenonderzoek heeft een aantal sporen en vondsten opgeleverd die 

dateren vanaf het vroeg neolithicum tot in de late middeleeuwen. Het gros van 

de sporen en vondsten zal echter in de late prehistorie dateren of in de Romeinse 

tijd. Gezien het verkennende karakter van het onderzoek is een gedetailleerdere 

beschrijving vooralsnog niet te geven. De sporenverspreiding laat een duidelijk 

sporencluster zien in het centrale deel van het plangebied. Aangezien het niet geheel 

duidelijk is wat de datering van deze verschillende sporen is, blijft het onzeker hoe de 

aangetroffen sporen in samenhang met elkaar gezien dienen te worden. Vooralsnog 

lijkt er sprake te zijn van twee bewoningsfasen binnen eenzelfde areaal.

Op basis van de aardewerkanalyse is het duidelijk dat we te maken hebben met twee 

bewoningsfasen, en mogelijk drie, verschillende perioden van gebruik. De datering 

van een aantal sporen in de late bronstijd-vroege ijzertijd laat zich goed rijmen met 

bewoningssporen die in het aangrenzende gebied zijn aangetroffen. Vermoedelijk 

maken de tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen sporen dan ook deel uit van 

een groter bewoningsareaal die met name zich lijkt te concentreren in het noordelijke 

deel van het plangebied. Desondanks dient niet vergeten te worden dat ten zuiden van 

het plangebied eveneens bewoningssporen, naast begravingen, uit de late prehistorie 

en Romeinse tijd aanwezig zijn.
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Waardering

Onderstaand worden de aangetroffen vindplaatsen in chronologische volgorde 

gewaardeerd. De indicatieve omvang op basis van spoor- en vondstverspreiding van 

de behoudenswaardig vindplaatsen is aangegeven in Figuur 6.6. Deze waardering 

en ook het hieruit volgende selectieadvies is integraal overgenomen uit het evalua-

tierapport.48 Aangezien het selectiebesluit van het bevoegd gezag op onderstaande 

waardering en advies genomen is, diende onderstaande tekst integraal te worden 

overgenomen. Ter verduidelijking van het selectieadvies is echter een figuur 

toegevoegd om het selectieadvies beter inzichtelijk te maken. 

7.1 Vermoedelijk neolithische vindplaats (vindplaats 3)

In het zuidelijke deel van het plangebied is een enkel spoor (put 6, S69) aangetroffen 

dat mogelijk in het (vroege) neolithicum dateert. De vulling van het spoor heeft een 

bruinrode kleur wat in principe kenmerkend is voor sporen uit deze periode (Lineaire 

Bandkeramiek). Uit het spoor zijn geen vondsten geborgen maar in de directe 

nabijheid (in putten 7, 8 en 12) zijn enkele vuurstenen klingen en een schrabber 

gevonden die vermoedelijk in het vroeg- of midden-neolithicum dateren. In de 

nabije omgeving zijn geen bandkeramische vindplaatsen bekend. Wel zijn tijdens het 

onderzoek op het Hoogveld enkele neolithische vondsten gedaan49 en werd bij de 
aanleg van het aardgasleidingtrace tussen Susteren en Schinnen ongeveer 1 km ten 
zuiden van de onderzoekslocatie een neolithische pot behorend tot de Steincultuur 
gevonden.50 Daarnaast zijn bij een onderzoek in het kader van een watertransport-
leiding op meerdere locaties soortgelijke sporen aangetroffen die ook vermoedelijk 
neolithisch zijn.51 Daarnaast is ten westen van het plangebied een kuil aangetroffen die 
op basis van een C14 datering in het midden-neolithicum dateert.

7.1.1 Waardering vindplaats 3

In deze paragraaf wordt de vermoedelijke neolithische vindplaats gewaardeerd 

conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), bijlage 4 (waarderen van 

vindplaatsen). De waardering van de archeologische waarden binnen het plangebied 

vindt plaats op basis van in de KNA onderscheiden criteria van beleving, fysieke 

kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en representativiteit. De waardering geschiedt per 

vindplaats en wordt samengevat in een tabel, waarin de verschillende criteria een hoge 

(3), gemiddelde (2) of lage score (1) krijgen. 

De belevingswaarde geldt in principe alleen voor nog zichtbare monumenten en kan 

vanwege hun ondergrondse karakter dus niet toegekend worden aan de verschillende 

vindplaatsen binnen het plangebied. 

Fysieke kwaliteit heeft betrekking op de mate waarin archeologische resten op 

een vindplaats aanwezig zijn (gaafheid) en de conservering van vondstmateriaal 

(conserveriBij inhoudelijke kwaliteit gelden de criteria zeldzaamheid, informatiewaar-

de en ensemblewaarde. Het criterium zeldzaamheid spreekt voor zich. Hoe zeldzaam 

is een bepaald type vindplaats voor een bepaalde periode of in een bepaald gebied? 

Informatiewaarde heeft betrekking op de mate waarin de vindplaats nieuwe inzichten 

48  Porreij-Lyklema & Van Wijk 2014. Porreij-Lyklema & Van Wijk 2014.Porreij-Lyklema & Van Wijk 2014.
49  Tol 2000. Tol 2000.
50  Ruijters in voorbereiding. Ruijters in voorbereiding.
51  Weiss-König & Loonen 2012. Weiss-König & Loonen 2012.
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in het verleden kan verschaffen. Bij de ensemblewaarde is de archeologische en land-

schappelijke context van een vindplaats van belang. Hierbij krijgt een vindplaats een 

hogere score al naar gelang er meer (vergelijkbare) vindplaatsen binnen de microregio 

bekend zijn en er mogelijkheden zijn tot onderzoek van vroegere landschappen en 

landgebruik. Representativiteit dient alleen bepaald te worden als de totaalscore van 

de inhoudelijke kwaliteit minder dan 7 punten bedraagt.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 2

Conservering -

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1-2 5-6
2Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 2

Representativiteit 2

Beleving – Er is binnen het plangebied geen sprake van een zichtbaar monument, zodat 

de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinneringswaarde. 

Fysieke	kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op de criteria gaafheid en 

conservering. Het bodemprofiel is redelijk goed bewaard gebleven. De top van het 

bodemprofiel wordt gevormd door de Bt-horizont, waaruit kan worden opgemaakt 

dat er slechts beperkte erosie heeft plaatsgevonden. De Bt-horizont wordt door een 

bouwvoor en soms colluvium afgesneden. De bouwvoor ligt grotendeels direct op 

de Bt-horizont. Er heeft dus onthoofding van het profiel plaats te hebben gevonden 

door hetzij colluviatie danwel ploegen. Aangezien geen vondsten zijn gedaan kon niet 

worden gescoord op de parameter conservering. 

Inhoudelijke	kwaliteit – De vermoedelijk neolithische of bandkeramische vindplaats 

scoort laag tot gemiddeld op inhoudelijke kwaliteit. In de omgeving zijn tijdens 

een onderzoek meerdere soortgelijk gekleurde en vondstloze kuilen aangetroffen. 

Onduidelijk is echter tot welk complex deze sporen behoren. Aangezien geen 

aanwijzingen zijn gevonden voor een nederzettingslocatie in de directe omgeving 

bestaat het vermoeden dat het hier waarschijnlijk off-site verschijnselen betreft 

zoals grondverbeteringskuilen die mogelijk in verband kunnen worden gebracht 

met agrarische activiteiten. Dergelijke vindplaatsen zijn echter niet grootschalig 

onderzocht.

De informatiewaarde van de vindplaats is gemiddeld. Neolithische vindplaatsen zijn 

weinig bekend in de regio en mogelijke off-site locaties zijn nauwelijks te duiden. De 

informatiewaarde is hoog te noemen indien het hier daadwerkelijk om een dergelijke 

vindplaats gaat. Er heerst hieromtrent echter te veel onduidelijkheid waardoor de 

informatiewaarde dan ook naar beneden toe is bijgesteld.

De ensemblewaarde krijgt zowel in archeologisch als in landschappelijk opzicht 

op basis van bovenstaande afwegingen een gemiddelde score. Zoals gezegd, zijn 

meerdere geïsoleerde sporen in de directe omgeving bekend maar het betreffen hier 

alle sporen die tijdens proefsleuvenonderzoek zijn aangetroffen. Ze zijn dus nooit 

in een groter opgravingsvlak onderzocht waardoor het dus moeilijk blijft dergelijke 

sporen te karakteriseren.

Representativiteit-	Indien minder dan 7 is gescoord voor de inhoudelijke kwaliteit dient 

gescoord te worden voor representativiteit. Ook hier is gekozen voor een gemiddelde 

score. Zonder verder onderzoek blijft het lastig om dergelijke fenomenen van een 

archeologische waarde te voorzien. In de lössregio komen deze sporen vaker voor 

binnen en buiten bandkeramische nederzettingen.

Conclusie – De neolithische ( mogelijk bandkeramische) vindplaats is in principe niet 

Tabel 7.1 
Scoretabel waardestelling. 1 = laag, 
2 = gemiddeld, 3 = hoog.
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behoudenswaardig. Dit heeft echter met name te maken met de kennis- en onder-

zoekslacune die op dit moment heerst. Indien mogelijk wordt echter wel geadviseerd, 

met het oog op het voorkomen van dergelijke sporen op andere locaties, deze sporen 

middels bijvoorbeeld een begeleiding in een wat grotere horizontale context te 

beschouwen en op basis daarvan wel of geen verder onderzoek te verrichten.

7.2 Nederzettingsporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd (vind-
plaats 2)

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn eveneens resten aangetroffen met een 

latere datering, namelijk uit de late bronstijd-vroege ijzertijd. Sporen en vondsten 

die tot deze periode gerekend mogen worden, concentreren zich in het centrale 

deel van het plangebied in putten 8 en 10. In beide putten werden meerdere sporen 

aangetroffen die in de ijzertijd en Romeinse tijd behoren. Enkele sporen bevatten 

ijzertijdaardewerk en kunnen worden gerelateerd aan enerzijds de laatprehistori-

sche bewoning ten oosten (Hoogveld) van het onderzoeksgebied, alsook vindplaats 

3 en 27 aansluitend ten westen aan het plangebied die reeds op basis van eerder 

onderzoek zijn vastgesteld.52 De reeds eerder aangetroffen vindplaatsen dateren vanaf 
de vroege ijzertijd tot Romeinse tijd. Ook hier is sprake van een nederzettingsterrein. 
Het urnenveld dat ten zuiden daarvan is gelegen behoord vermoedelijk ook bij deze 
nederzetting. 

7.2.1 IJzertijderven in de regio

Binnen de regio Sittard-Geleen zijn meerdere ijzertijdvindplaatsen aangetroffen 

en onderzocht. De vindplaatsen uit deze periode kenmerken zich door een relatief 

losse spreiding van grondsporen over uitgestrekte arealen. De daadwerkelijke kennis 

over nederzettingen uit de late bronstijd en vroege ijzertijd in het lössgebied is 

nogal beperkt. Huisplattegronden uit deze periode zijn nauwelijks bekend. In het 

algemeen zijn wel bijgebouwen zoals 4- of 6-palige spiekers veelvuldig opgegraven. 

Vraagstellingen betreffen voornamelijk de erfopbouw (verdeling bewoning-activiteiten 

zones) en huistypologie. Opmerkelijk is de grote dichtheid aan laatprehistorische 

bewoning in en rondom het Hoogveld. Binnen een gebied van de Limbrichterbeek in 

het westen en de Nusterweg in het oosten (circa 1km2) worden sporen aangetroffen 

die aan een of meerdere nederzettingen toegeschreven kunnen worden. Deze 

continue bewoning dateert vanaf de midden-bronstijd tot in Romeinse tijd. Ondanks 

de versplintering van al het uitgevoerde onderzoek is duidelijk dat het hier een voor 

Limburgse en Nederlandse begrippen rijk cultuurlandschap handelt.

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 2

7Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 3

Representativiteit n.v.t.

52  Weiss-König & Loonen 2012 Weiss-König & Loonen 2012

Tabel 7.2 
Scoretabel waardestelling. 1 = laag, 
2 = gemiddeld, 3 = hoog.



46	 Sittard OngelijkvlOerSe kruiSing

7.2.2 Waardering vindplaats 2

Beleving – Er is binnen het plangebied geen sprake van een zichtbaar monument, zodat 

de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinneringswaarde. 

Fysieke	kwaliteit – De ijzertijd-Romeinse tijd vindplaats in het noordoostelijke deel 

van het plangebied scoort gemiddeld op de criteria gaafheid en conservering. Het 

bodemprofiel is goed bewaard gebleven. De top van het bodemprofiel wordt gevormd 

door de Bt-horizont, afgesneden door een bouwvoor of colluvium, waaruit kan worden 

opgemaakt dat er slechts beperkte erosie heeft plaatsgevonden. Er is enige verstoring 

aanwezig in de vorm van een recente greppel. De sporen van deze vindplaats bestaan 

uit paalsporen evenals een aantal kuilen. Een aantal sporen is gecoupeerd waardoor 

duidelijk is dat de sporen niet diep reiken. Het diepste, gecoupeerde spoor, reikte 

maximaal 40 cm onder het opgravingsvlak. Enkele gecoupeerde paalsporen variëren in 

diepte tussen de 10-20 cm. Dit komt overeen met de laatprehistorische sporen die ten 

westen en zuiden van het plangebied zijn aangetroffen. Ook hier lag de gemiddelde 

diepte van de (paal)sporen tussen de 10 en 20 cm. De gaafheid van de sporen lijkt in dit 

deel van het plangebied dus redelijk te zijn. De conservering van het vondstmateriaal 

is gemiddeld. Organisch materiaal is alleen in verkoolde vorm bewaard gebleven. De 

conservering van de overige (anorganische) materiaalcategorieën is goed te noemen. 

Inhoudelijke	kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op inhoudelijke kwaliteit. 

Binnen de gemeente hebben reeds meerdere onderzoeken plaatsgevonden. 

Grootschalig onderzoek heeft alleen plaatsgevonden te Sittard-Hoogveld53, Sittard-

Nusterweg54 en Sittard-Hof van Limburg.55 Alleen te Sittard-Hoogveld is een 

huisplattegrond aangetroffen. Bij het onderzoek in het watertransporttracé56 zijn 

twee structuren herkend net zoals bij het onderzoek ten behoeve van de gasleiding.57 

Onduidelijk is nog hoe de gemelde sporenclusters binnen het onderzoeksgebied geka-

rakteriseerd dienen te worden. Betreffen het hier allemaal verspreide erven of kunnen 

meerdere activiteitenzones of duidelijk in tijd en ruimte begrensde nederzettingen 

worden bepaald?

De informatiewaarde van de vindplaats is gemiddeld, omdat niet duidelijk is of hier 

een huisstructuur is gelegen of een ander deel van het erf waar bijgebouwen zijn 

gelegen. Van belang is dus om de vindplaats te plaatsen binnen het reeds bekende 

archeologische landschap.

De ensemblewaarde krijgt zowel in archeologisch als in landschappelijk opzicht 

een hoge score. Het geheel aan vindplaatsen die vanaf de late prehistorie tot in 

de Romeinse tijd dateren vormen wellicht een blauwdruk voor laat prehistorische 

nederzettingen op de lössgronden.

Conclusie – De late bronstijd/vroege ijzertijd vindplaats is op fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit behoudenswaardig. 

7.2.3 Waardering vindplaats 1

In het noordelijke deel van het plangebied zijn ter plekke van put 12 een aantal 

greppelsporen aangetroffen die op basis van de kleur van de vulling van de 

sporen (lichtgrijs) vermoedelijk dateren in de late prehistorie. Aan de overzijde 

van de provinciale weg werd bij het booronderzoek een spoor geraakt met daarin 

handgevormd aardewerk. Uit de gecoupeerde sporen zijn nauwelijks vondsten 

53  Tol 2000. Tol 2000.
54  Wetzels 2002. Wetzels 2002.
55  Van Hoof  Van Hoof et al. 2012.
56  Weiss-König & Loonen 2012. Weiss-König & Loonen 2012.
57  Rondags in voorbereiding. Rondags in voorbereiding.



waardering   47

geborgen die in aanmerking komen voor een nadere datering. Bij de aanleg van de 

provinciale weg werden door amateurarcheologen eveneens sporen uit de genoemde 

periode aangetroffen, mogelijk zelfs met een bronstijd component. Ten westen van de 

vindplaats bevindt zich eveneens een vindplaats uit deze periode.58 Duidelijk is dat de 
reeds eerdere genoemde verspreiding van bewoningsclusters tot dit noordelijke deel 
van het plangebied uitstrekt. Het plangebied vormt dan ook een duidelijk verbindend 
element tussen alle genoemde vindplaatsen.

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 2

7Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 3

Representativiteit n.v.t.

Beleving – Er is binnen het plangebied geen sprake van een zichtbaar monument, zodat 

de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinneringswaarde. 

Fysieke	kwaliteit – De laatprehistorische vindplaats in het noordelijke deel van 

het plangebied scoort gemiddeld op de criteria gaafheid en conservering. Het 

bodemprofiel is goed bewaard gebleven. De top van het bodemprofiel wordt gevormd 

door de Bt-horizont, afgesneden door een bouwvoor of colluvium, waaruit kan worden 

opgemaakt dat er slechts beperkte erosie heeft plaatsgevonden. De bodemopbouw 

wijkt hier iets af van de meer zuidelijk gelegen vindplaatsen. Duidelijk merkbaar is de 

löss hier zandiger en wordt de ondergrond gekenmerkt door een sterkere, zandigere, 

bandering van het bodemprofiel. Er lijkt echter weinig sprake van erosieve processen. 

De sporen van deze vindplaats bestaan uit enkele afbuigende greppelsporen evenals 

een kuilspoor. De greppelsporen reiken tot maximaal 45 cm diepte. Onduidelijk is 

echter wat het karakter is van de greppelsporen. Behoren zij tot een perceleringssy-

steem of vormen zij onderdeel van een nederzettingsgreppel of wellicht onderdeel van 

een weg? De gaafheid van de sporen lijkt in dit deel van het plangebied redelijk te zijn. 

De conservering van het vondstmateriaal is gemiddeld. Organisch materiaal is alleen 

in verkoolde vorm bewaard gebleven. De conservering van de overige (anorganische) 

materiaalcategorieën is goed te noemen. Opmerkelijk was trouwens de vondst van een 

neolithische vuurstenen schrabber in put 12 bij het aanleggen van het vlak,

Inhoudelijke	kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op inhoudelijke kwaliteit. 

Duidelijk is dat de greppels tot een grotere vindplaats behoren. Onduidelijk is echter de 

aard van dit complex.

De informatiewaarde van de vindplaats is gemiddeld, omdat niet duidelijk is wat het 

karakter van de greppels is. De nederzettingssporen die in de directe nabijheid van 

put 12 zijn aangetroffen laten zien dat hier wel degelijk van een bewoningsareaal 

gesproken dient te worden. Van belang is dus om de vindplaats te plaatsen binnen het 

reeds bekende archeologische landschap.

De ensemblewaarde krijgt zowel in archeologisch als in landschappelijk opzicht 

een hoge score. Het geheel aan vindplaatsen die vanaf de late prehistorie tot in 

de Romeinse tijd dateren vormen wellicht een blauwdruk voor laat prehistorische 

nederzettingen op de lössgronden.

Conclusie – De laat prehistorische vindplaats is op fysieke en inhoudelijke kwaliteit 

behoudenswaardig. 

58  Weiss-König & Loonen 2012. Weiss-König & Loonen 2012.

Tabel 7.3 
Scoretabel waardestelling. 1 = laag, 2 = 
gemiddeld, 3 = hoog.
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Selectieadvies, aanbeveling en vraagstellingen

Tijdens het onderzoek zijn in put 8, 10 en 12 behoudenswaardige sporen aangetroffen. 

Deze zijn aangeduid als vindplaats 1, 2 en 3. De sporen en vondsten van vindplaats 1 

zijn te dateren in de late bronstijd en ijzertijd. De sporen en vondsten van vindplaats 2 

zijn te dateren in de ijzertijd en/of Romeinse tijd. Hiermee lijkt een bewoningscontinuï-

teit vastgesteld vanaf de bronstijd tot in de Romeinse tijd. Dit sluit aan bij bevindingen 

van het onderzoek te Sittard-Hoogveld.59 Een mogelijk neolithische vindplaats 

(vindplaats 3) is eveneens aangegeven.

8.1 Aanbeveling vindplaats 1

Voorgesteld wordt om binnen de grenzen van het plangebied alles als behoudenswaar-

dig te bestempelen. Deze vindplaats sluit zeer vermoedelijk aan op onderzoek dat is 

uitgevoerd door de amateurarcheologen Vromen & Hendrix tijdens het begeleiden 

van de aanleg van de Hasseltse baan in 1986. Hierbij werd ten noorden van de dr. 

Nolenslaan over een lengte van 150 m sporen en vondsten uit de bronstijd en ijzertijd 

aangetroffen.60 De sporen bestonden uit paalsporen en kuilen. Een aantal paalsporen 

vormden een structuur. De begrenzing van de nederzettingssporen is echter 

onduidelijk. Duidelijk is echter dat deze ook in westelijke richting doorloopt gelet op 

het door RAAP uitgevoerde onderzoek ten behoeve van de gasleiding.61

8.2 Aanbeveling vindplaats 2

Vindplaats 2 wordt gevormd door de sporen die in de sleuven 7, 8 en 10 zijn 

aangetroffen. Deze vindplaats dient eveneens als behoudenswaardig bestempeld 

te worden. Dwars door de vindplaats liggen leidingen met gevaarlijke stoffen die 

als verstorend voor de vindplaats beschouwd dienen te worden. De greppel in sleuf 

7 vormt mogelijk de zuidelijke grens van de vindplaats. Het driehoekige perceel ten 

noorden van deze putten dient nog onderzocht te worden. De verwachting is namelijk 

zeer groot dat de sporen hierin doorlopen. Tevens kan dan met zekerheid vastgesteld 

worden of de vermoedelijke Romeinse tumulus daar aanwezig is of dat het toch 

gaat om een natuurlijke verhoging in het landschap. De mogelijke omvang van dit 

sporencluster is onduidelijk omdat het proefsleuvenonderzoek voornamelijk alleen 

informatie heeft gegeven over sporen in de lengte van het plangebied en niet in de 

breedte waardoor de omvang van de vindplaatsen alsmede de begrenzing moeilijk is 

te bepalen. De sporen die tijdens de aanleg van de water- en gastransportleiding zijn 

aangetroffen dienen echter ook tot de vindplaats worden gerekend.

8.3 Selectieadvies

De boringen in het zuiden en oosten van het plangebied laten een intacte 

bodemopbouw zien zoals dit eigenlijk voor bijna het geheel met onderzochte 

proefsleuven deel van het plangebied is vastgesteld. Dit betekent dat archeologische 

resten mogelijk overal in de bodem aanwezig kunnen zijn. Bij bodemverstorende 

werkzaamheden die dieper rijken dan de bouwvoor dient eerst te worden vastgesteld 

of er geen archeologische waarden aanwezig zijn.

59  Tol 2000. Tol 2000.
60  Hendrix & Vromen 1988. Hendrix & Vromen 1988.
61  Rondags in voorbereiding. Rondags in voorbereiding.

8



50	 Sittard OngelijkvlOerSe kruiSing

kans archeologie hoog

kans archeologie middel-laag

kans archeologie hoog-middel

187500

187500

188000

188000
33

65
00

33
65

00

33
70

00

33
70

00

100m0

verstoord



SelectieadvieS, aanbeveling en vraagStellingen   51

Gezien de ligging van de huidige infrastructuur, aanwezigheid van kabels en leiding 

alsmede bomen is het niet echt mogelijk om binnen het plangebied verder gravend 

onderzoek uit te voeren. Dit is jammer aangezien de hoge archeologische verwachting 

niet verder getoetst kan worden dan tot dusver is gedaan. Men dient er dan ook op 

bedacht te zijn dat de twee aangetroffen vindplaatsen groter zijn en dat er nog andere 

vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. Hiertoe dient in het vervolgtraject mee rekening te 

worden gehouden. Binnen de gestelde vindplaatsgrenzen kan men met zekerheid nog 

meer sporen en vondsten aantreffen. Duidelijk is dat alle genoemde vindplaatsen deel 

uitmaken van een uitgestrekt archeologisch landschap dat als sinds het neolithicum 

in gebruik is geweest. Van belang is de veronderstelde verstoring als gevolg van de 

aanleg van de Hasseltsebaan in 1986. Onduidelijk is of de archeologische resten door 

deze aanleg zijn aangetast en in hoeverre deze zijn aangetast. De melding van Hendrix 

& Vromen die plaatsvond in de wegcunetten lijkt aan te geven dat de verstoring van 

het wegdek niet dieper dan het archeologisch vlak reikt. De bermgreppels zijn echter 

wel verstorend geweest en verdienen geen verdere archeologische aandacht. Als 

laatste dient een transportleiding te worden genoemd die dwars door het plangebied 

loopt. Deze dient als verstorend te worden beschouwd.

8.4 Beantwoording onderzoeksvragen

1.	 Wat	is	de	aard,	omvang,	kwaliteit	en	verloop	van	de	archeologische	sporen	en	

sporenclusters?

In totaal zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 69 sporen gedocumenteerd. Het 

betreffen merendeels paal- en kuilsporen. Daarnaast zijn nog een aantal greppels 

aangetroffen. De overige sporen betreffen natuurlijke sporen zoals boomvallen en 

diergangen. De antropogene sporen zijn matig tot goed geconserveerd. De meeste 

sporen bevinden zich in het centrale deel van het plangebied. De sporen in het centrale 

deel zijn matig geconserveerd. De meeste paal- en kuilsporen reiken hier maar tot 

maximaal 25 cm onder het aangelegde vlak. De greppels zijn iets dieper. 

2.	 Wat	is	de	bodemopbouw	van	het	onderzoeksgebied?

Binnen het plangebied is een overgang waarneembaar van een lemige löss 

naar een zandige löss. Het bodemprofiel volgt grotendeels de opbouw van een 

standaard lössbodemprofiel. Hierbij bestaat de ondergrond uit een geelbruine löss 

(C-horizont) waarboven een inspoelingslaag is waargenomen (B-horizont). Hierin zijn 

krimpscheuren in waarneembaar. Met name in het zuidelijke en centrale deel van het 

plangebied is het bovenste deel van de B-horizont (Bt-horizont) aanwezig. Hier heeft 

de meeste accumulatie van lutum en mineralen plaatsgevonden. In de boringen die zijn 

gezet over het gehele plangebied is een onderscheid tussen Bt- en B-horizont moeilijk 

te maken maar aangenomen wordt dat de conservering van sporen en vondsten 

overal grotendeels hetzelfde is. De bovenste lagen worden gevormd door een laag 

colluvium waarboven zich de bouwvoor of opgebrachte laag zich bevind. In put 13, in 

het oostelijke deel van het plangebied is een dik ophogingspakket aanwezig en is het 

colluvium ook dikker. Vermoedelijk bevinden we ons hier in een droogdal.

3.	 Is	de	bodem	in	de	deelgebieden	waar	boringen	verricht	worden	intact	en	zo	ja	in	

hoeverre?

Met uitzondering van boring 6 is overal in het plangebied een archeologisch intact 

bodemprofiel aangetroffen. Ter hoogte van deze boring lijken graafwerkzaamheden de 

bodem verstoord te hebben. In boring 15 werd in een spoorvulling geboord. De bodem 

is afgezien van de bouwvoor en het hieronder gelegen colluvium nagenoeg intact. Het 

Figuur 8.1 
Archeologische verwachtingswaarden (kans) 
en verstoorde delen.
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colluvium duidt echter aan dat enige vorm van erosie, met name op de hoger gelegen 

delen heeft plaatsgevonden.

4.	 Wijkt	de	landschappelijke	situatie	af	van	het	verwachtingsmodel?

De landschappelijke situatie komt grotendeels overeen met het verwachtingsmodel 

zoals opgesteld ten behoeve van de twee bureauonderzoeken met als enige verschil 

dat wat meer detaillering is aangebracht met name in de zanderigheid van de löss. 

5.	 Welke	vindplaatsen	zijn	te	onderscheiden	en	hoe	dateren	deze?

In totaal zijn drie vindplaatsen onderscheiden. Vindplaats 1 betreft een vindplaats uit 

de late prehistorie. In het noordelijke deel van het plangebied zijn ter plekke van put 

12 een aantal greppelsporen aangetroffen die op basis van de kleur van de vulling van 

de sporen (lichtgrijs) en het aangetroffen aardewerk vermoedelijk dateren in de late 

prehistorie. De greppels lijken aan te sluiten bij reeds eerder uitgevoerd onderzoek 

ten oosten en westen van het plangebied. Het is aannemelijk om te stellen dat deze 

onderdeel uit maken van een groot bewoningsareaal dat vanaf de late bronstijd tot in 

de midden ijzertijd bewoond is geweest.

Vindplaats 2 is in het centrale deel van het plangebied gelegen en omvat sporen die 

zowel in de ijzertijd als in de Romeinse tijd dateren. Ook hier lijkt wederom sprake 

te zijn van een bewoningsareaal die zich buiten het plangebied uitstrekt. Onduidelijk 

is echter of deze zich alleen in noordelijke en westelijke richting uitstrekt of ook in 

oostelijke en zuidelijke richting. In hoeverre dan aansluiting wordt gevonden bij de 

zuidelijk gelegen laatprehistorische vindplaats van het water- en gasleiding onderzoek 

blijft vooralsnog de vraag.

Vindplaats 3 betreft een geïsoleerd mogelijk neolithisch spoor in het zuidelijk deel van 

het plangebied. Reeds bij eerder onderzoek zijn soortgelijke sporen aangetroffen die 

mogelijk neolithisch van aard zijn en met zekerheid is een kuil aangetroffen die in het 

midden-neolithicum dateert. De sporen lijken vooralsnog te ver van elkaar te liggen 

om op basis daarvan één gezamenlijke vindplaats te benoemen.

6.	 Wat	is	de	omvang,	conservering	en	gaafheid	van	de	vindplaats(en)?

Figuur 6.6 geeft de mogelijke omvang van de verschillende vindplaatsen aan. Hierbij 

is de conservering en gaafheid van de vindplaatsen niet meegenomen. Dit met name 

omdat de spoorzichtbaarheid in principe overal matig tot goed te noemen is maar dat 

het vooralsnog onbekend is in hoeverre de huidige infrastructuur als verstorend heeft 

gewerkt ten aanzien van het bodemarchief.

7.	 Wat	is	de	fasering	van	de	vindplaats(en)?

Zie antwoord op vraag 5. Van belang is om de vindplaatsen binnen het culturele 

landschap te bekijken waarbij rekening wordt gehouden met omliggende onderzoeken. 

Deze laten zien dat vanaf de bronstijd het gebied intensief is gebruikt om te wonen 

en om te begraven. Zeker het voorkomen van laatprehistorische sporen in combinatie 

met Romeinse sporen getuigt van een lange bewoningscontinuïteit.

8.	 Wat	kan	over	de	aard	van	de	vindplaatsen	gezegd	worden?

Zoals gezegd, dienen de vindplaatsen bekeken te worden vanuit een groter 

perspectief dan alleen het proefsleuvenonderzoek. Duidelijk is dat er sprake is van een 

dodenlandschap ten zuiden en oosten van het plangebied. Bewoningsporen vanaf de 

bronstijd zijn binnen het gehele onderzoeksgebied aangetroffen.
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9.	 Wat	is	de	bodemkundige	context	van	de	aangetroffen	archeologische	resten?

Alle sporen zijn aangetroffen in de Bt- of B-horizont.

10.	 Hoe	verhouden	de	resultaten	zich	tot	de	vindplaatsen	in	de	nabijheid?

Zie bovenstaande antwoorden bij vraag 5, 7 en 8. De resultaten van het proefsleu-

venonderzoek sluiten zeer goed aan bij de resultaten van de onderzoeken in de 

omgeving. Vermoedelijk maken de vindplaatsen binnen het plangebied deel uit van de 

vindplaatsen in de nabijheid.

11.	 Zijn	de	vindplaatsen	behoudenswaardig?

Zie hoofdstuk 7. Vindplaats 1 en 2 zijn in principe behoudenswaardig. Vindplaats 3 is als 

niet behoudenswaardig bestempeld.

12.	Worden	de	vindplaatsen	bedreigd	door	de	voorgenomen	bouwplannen?

Ten tijde van het schrijven van het rapport was nog niet duidelijk welke omvang de 

voorgenomen bodemingrepen hebben.

13.	 Welk	advies	kan	er	gegeven	worden	voor	het	vervolg	van	de	procedure?

De boringen in het zuiden en oosten van het plangebied laten een min of meer 

intacte bodemopbouw zien zoals dit eigenlijk voor bijna het geheel met onderzochte 

proefsleuven deel van het plangebied is vastgesteld. Dit betekent dat archeologische 

resten mogelijk overal in de bodem aanwezig kunnen zijn. Bij bodemverstorende 

werkzaamheden die dieper rijken dan de bouwvoor dient eerst worden vastgesteld 

of er geen archeologische waarden aanwezig zijn. Gezien de ligging van de huidige 

infrastructuur, aanwezigheid van kabels en leidingen alsmede bomen is het op het 

moment van schrijven niet echt mogelijk om binnen het plangebied verder gravend 

onderzoek uit te voeren. Voor die delen lijkt op dit moment een archeologische 

begeleiding conform het protocol opgraven de enige mogelijkheid voor archeologisch 

onderzoek.
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Figuur 4.5 IJzertijd aardewerk en paalsporen van structuur (Hendrix & Vromen 1988, 

afb. 42). 

Figuur 4.6 Plangebied met boorpunten (Paulussen 2010, fig. 23). 

Figuur 5.1 Hoogtelijnenkaart opgravingsvlakken. 
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plangebied. 

Figuur 5.3 Foto’s profielen, bovenste foto het profiel in put 12, onderste foto het profiel 
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Figuur 5.4 Profiel 18 in put 7, standaard lössprofiel aangetroffen in put 4 t/m 10. 

Figuur 5.5 Giraffenpatroon in put 7. 

Figuur 5.6 Profiel 25 in put 13 .

Figuur 5.7 Locatie boorraaien. 

Figuur 6.1 Allesporenkaart. 

Figuur 6.2 Spoor 6.69 in het profiel. 

Figuur 6.3 Overzicht van de vier aangetroffen greppels. 

Figuur 6.4 Spoor 8.16 gecoupeerd. 

Figuur 6.5 Sporenoverzicht put 8, 9 en 10. De veronderstelde ligging en omvang van de 

structuur is aangegeven in blauw. 

Figuur 6.6 Overzicht vindplaatsen. 

Figuur 8.1 Archeologische verwachtingswaarden (kans) en verstoorde delen. 

Tabellen

Tabel 1.1 Samenstelling onderzoeksteam. 

Tabel 1.2 Administratieve gegevens. 

Tabel 6.1 Sporen, ingedeeld naar type. 

Tabel 7.1 Scoretabel waardestelling. 1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog. 

Tabel 7.2 Scoretabel waardestelling. 1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog. 

Tabel 7.3 Scoretabel waardestelling. 1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog. 
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Bijlage 1 Boorbeschrijvingen en boorprofielen

boring: 1483-27 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 188.002,51, Y: 336.610,14, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 38,20, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 27 = Boring 1.

0-36  Lithologie: leem, sterk zandig

  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: 

bouwvoor

  Opmerking: S5000

36-64  Algemeen: kleur: donkerbruin

  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

64-70  Algemeen: kleur: wit

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: E-horizont

  Opmerking: S5010

70-108 Algemeen: kleur: bruingrijs

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

  Opmerking: S5020

108-142 Algemeen: kleur: grijswit

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-28 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.978,92, Y: 336.614,45, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 38,00, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 28 = Boring 2.

0-34  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

  Opmerking: S5000

34-58  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

58-72  Algemeen: kleur: bruinwit

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: E-horizont

  Opmerking: S5010

72-106 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

  Opmerking: S5020

106-140 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000
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boring: 1483-29 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.956,76, Y: 336.619,45, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 37,94, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 29 = Boring 3.

0-30  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

  Opmerking: S5000

30-44  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

44-54  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: E-horizont

  Opmerking: S5010

54-114 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

114-142 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-30 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.911,33, Y: 336.628,79, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 38,12, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 30 = Boring 4.

0-36  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

  Opmerking: S5000

36-54  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

54-94  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

94-138 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-31 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.886,66, Y: 336.634,45, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 38,26, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 31 = Boring 5.

0-36  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

  Opmerking: S5000
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36-54  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

54-120 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

120-140 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-32 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.859,09, Y: 336.640,97, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 38,17, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 32 = Boring 6.

0-30  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

30-62  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010. Coll af in de BV

62-100 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

100-114 Algemeen: kleur: geel

  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000. Onduidelijk of dit nu plat verstoord pakket is --> geel 

zand onderin leiding sleuf?

boring: 1483-33 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.849,11, Y: 336.757,92, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 38,39, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 33 = Boring 7. In akker.

0-30  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000. leem

30-62  Algemeen: kleur: bruingrijs

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde klei

  Opmerking: S5010

62-126 Algemeen: kleur: bruingrijs

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

126-184 Lithologie: leem, sterk zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000. Overgang C steeds zandiger.
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boring: 1483-34 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.858,50, Y: 336.781,31, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 38,21, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 34 = Boring 8.

0-30  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

30-56  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

56-112 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

112-144 Lithologie: leem, sterk zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-35 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.861,81, Y: 336.806,25, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 38,04, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 35 = Boring 9.

0-30  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000.

30-56  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

56-112 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

112-132 Lithologie: leem, sterk zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-36 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.865,30, Y: 336.831,10, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 37,81, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 36 = Boring 10

0-34  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

34-58  Algemeen: kleur: witgrijs

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: E-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken
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  Opmerking: S5010

58-112 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

112-132 Lithologie: leem, sterk zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-37 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.843,00, Y: 336.876,10, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 37,97, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 37 = Boring 12. (Boring 11 

overgeslagen i.v.m leidingen

0-40  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

40-62  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Bodemkundig: E-horizont

  Opmerking: S5010. Coll / E.

62-118 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

118-132 Lithologie: leem, sterk zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-38 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.850,22, Y: 336.925,34, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 37,87, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 38 = Boring 13.

0-34  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

  Opmerking: S5000

34-56  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000. Oude BV.

56-112 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020. Geleidelijke overgang.

112-172 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000. Steeds zandiger

172-184 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000
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boring: 1483-39 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.858,15, Y: 336.988,60, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 37,79, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 39. Boring 14.

0-12  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

12-40  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

40-154 Lithologie: niet benoemd, niet benoemd

  Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd

  Opmerking: S999

boring: 1483-40 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.859,79, Y: 337.012,14, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 37,76, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 40 = Boring 15. Foto.

0-18  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000.

18-60  Algemeen: kleur: bruin

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd

  Opmerking: S999

60-100 Algemeen: kleur: grijsbruin

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

  Archeologie: aardewerk: enkel fragment

  Opmerking: Spoorvulling met Aph.

100-142 Algemeen: kleur: groenbruin

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-41 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.860,80, Y: 337.036,99, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 37,77, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 41 = Boring 16.

0-16  Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000
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16-46  Algemeen: kleur: grijs

  Lithologie: niet benoemd, niet benoemd

  Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd

  Opmerking: S999. Verstoord?

46-102 Algemeen: kleur: bruingrijs

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

102-140 Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-42 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 187.860,87, Y: 337.061,97, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 37,76, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 42 = Boring 17.

0-28  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

28-48  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

48-98 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

98-140 Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

  Opmerking: S6000

boring: 1483-54 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.660,08, Y: 336.478,52, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,22, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 54 = Boring 18

0-42  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

42-74  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

74-120 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020
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boring: 1483-53 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.647,49, Y: 336.456,85, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,23, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 53 = Boring 19

0-44  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

44-78  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

78-120 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

boring: 1483-52 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.635,05, Y: 336.435,25, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,23, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 52 = Boring 20

0-40  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

40-78  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

78-120 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

boring: 1483-51 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.622,36, Y: 336.413,71, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,31, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 51 = Boring 21

0-48  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

48-72  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

72-120 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020
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boring: 1483-50 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.609,71, Y: 336.392,05, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,30, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 50 = Boring 22

0-46  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

46-80  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

80-130 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

130-160 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-49 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.595,58, Y: 336.367,87, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,49, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 49 = Boring 23

0-44  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

44-98  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

98-122 Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken

  Opmerking: S5020. Lichter van kleur.

122-160 Algemeen: kleur: bruingrijs

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-48 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.583,17, Y: 336.346,18, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,45, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 48 = Boring 24

0-46  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

46-76  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium
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  Opmerking: S5010

76-94  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde klei

  Opmerking: S5015

94-128 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

128-170 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-47 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.570,72, Y: 336.324,38, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,49, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 47 = Boring 25. In akker.

0-40  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

40-66  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

66-88 Lithologie: klei, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde klei

  Opmerking: S5015

88-128 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

128-150 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-46 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.558,29, Y: 336.302,80, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,59, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 46 = Boring 26

0-40  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

40-66  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

66-84 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde klei

  Opmerking: S5015. Bovening Bt-horizont. Vanaf 84 cm. overgang naar 

B-horizont.

84-120 Lithologie: leem, zwak zandig
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  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020 

boring: 1483-45 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.545,79, Y: 336.281,03, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,45, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 45 = Boring 27.

0-44  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

44-68  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

68-92  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde klei

  Opmerking: S5015. Bovenin Bt-horizont. Op 92 cm. overgang naar het 

B-horizont.

92-132 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

132-158 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-44 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.533,34, Y: 336.259,34, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,55, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 44 = Boring 28

0-22  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

22-48  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

48-90  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde klei

  Opmerking: S5015

90-124 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

boring: 1483-43 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.520,88, Y: 336.237,71, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,59, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 43 = Boring 29.
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0-34  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

34-66  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

66-84 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde klei

  Opmerking: S5015. Bovenkant Bt horizont. Overgang naar B horizont bij 

84 cm + FM2, S5020.

84-150 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont, veel Fe- en Mn-vlekken

  Opmerking: S5020, Matig zandig, i.p.v zwak zandig.

150-170 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

boring: 1483-62 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.542,19, Y: 336.221,42, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,79, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 62 = Boring 30

0-44  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

44-78  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

78-118 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

boring: 1483-61 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.555,01, Y: 336.243,14, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,61, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 61 = Boring 31

0-44  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

44-84  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

84-114 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

boring: 1483-60 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.566,00, Y: 336.265,57, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,37, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 



Sittard OngelijkvlOerSe kruiSing   69

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 60 = Boring 32

0-30  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

30-68  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

68-112 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

boring: 1483-59 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.575,93, Y: 336.285,35, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,46, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 59 = Boring 33

0-34  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

34-76  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

76-114 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

boring: 1483-58 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.587,26, Y: 336.305,34, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,32, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 58 = Boring 34

0-34  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

34-70  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

70-110 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

boring: 1483-57 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.599,68, Y: 336.327,70, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,29, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 57 = Boring 35
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0-36  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

36-66  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

66-110 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

boring: 1483-56 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.613,80, Y: 336.349,65, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,06, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 56 = Boring 36

0-36  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

36-66  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

66-110 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

boring: 1483-55 

Beschrijver: IVW, datum: 23-4-2014, X: 187.619,89, Y: 336.379,43, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 39,08, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring 55 = Boring 37

0-42  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000

42-70  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Opmerking: S5010

70-152 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

152-168 Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000

boring: 1483-26 

Beschrijver: IVW, datum: 24-4-2014, X: 188.025,86, Y: 336.607,76, precisie locatie: 1 

cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 38,35, precisie hoogte: 1 cm, 

referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: 

Limburg, gemeente: Sittard-Geleen, plaatsnaam: Sittard, opdrachtgever: Gemeente 

Sittard-Geleen, uitvoerder: Archol BV, opmerking: Boring put 38
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0-56  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

  Opmerking: S5000 + kiezels

56-80  Algemeen: kleur: geelwit

  Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

  Bodemkundig: E-horizont

  Opmerking: S5010

80-122  Algemeen: kleur: bruin

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: B-horizont

  Opmerking: S5020

122-190  Algemeen: kleur: grijs

  Lithologie: leem, zwak zandig

  Bodemkundig: C-horizont

  Opmerking: S6000
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Bijlage 2 Aardewerkdeterminatie prehistorisch aardewerk

Vondst 
nummer put vlak vak spoor vulling segment aantal waardering / scan opmerking datering

23 7 1 3 5010 1 1 x wandscherf, besmeten BRONSL-IJZ

7 8 1 1 5000 1 1 x randscherf ruwwandig, kwartsmagering. erg hard baksel BRONSL-IJZV

2 12 2 1 1 3 3 x gruis prehistorisch

30 8 1 15 1 1 1 x gruis prehistorisch

35 10 1 49 1 1 2
1 x rand (?) met magering van fijne grindjes; 
1 x wandscherf BRONSL-IJZ

11 8 1 18 1 1 1 x wandscherf, sterk verbrand prehistorisch

13 8 1 5 5015 1 1 x wandscherf, mogelijke groefversiering BRONSL-IJZ

10 8 1 16 3
1 x wandscherf ruwwandig met kwartsma-
gering; 2 x gruis BRONSL-IJZV

29 8 1 16 1 1 4

4 x wandscherf waarvan 1 besmeten en 1 
gladwandig. 3 scherven met (fijne) kwarts-
magering BRONSL-IJZV

26 1 1 x wandscherf besmeten BRONSL-IJZ

1 12 1 2 5005 1 1 x wandscherf besmeten BRONSL-IJZ

12 1 2 1 4 1 x wandscherf gladwandig; 3 x gruis BRONSL-IJZV

15 8 1 42 1 5 3 x wandscherf kwartsmagering; 2 x gruis BRONSL-IJZV

19 10 1 5 5015 1
gefragmenteerde wandscherf met kwarts-
magering BRONSL-IJZV
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Bijlage 3 Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

6 1 69 kuil 25

7 1 65 greppel

7 1 66 greppel 130 Meerdere stenen, fragmenten baksteen, metaalslak. Steenkool. Een groot stuk tefriet & tufsteen.

7 1 67 natuurlijke verstoring 28

7 1 68 natuurlijke verstoring 40

7 1 5010 Uitspoelingshorizont colluvium

8 1 8 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 9 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 10 kuil 10

8 1 11 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 12 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 8

8 1 13 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 13

8 1 14 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 15 dierlijke verstoring 40 schuine insteek.

8 1 16 kuil 20

8 1 17 paalkuil: grondspoor kuil voor paal Structuur 1 huis

8 1 18 paalkuil: grondspoor kuil voor paal Spoor in profielwand

8 1 19 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 20 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 21 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 22 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 23 natuurlijke verstoring

8 1 24 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 25 kuil

8 1 26 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 27 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 28 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 29 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 12

8 1 30 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 31 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 32 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 33 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 34 greppel

8 1 35 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 36 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 37 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 23

8 1 38 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 39 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 40 kuil Wellicht natuurlijk

8 1 41 kuil

8 1 42 greppel

8 1 43 natuurlijke verstoring

8 1 44 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 1 45 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 25 Diepte PK =14

8 1 46 natuurlijke verstoring

8 1 5000 bouwvoor

8 1 5015 Inspoelingshorizont Bt-horizont

10 1 47 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

10 1 48 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

10 1 49 boomval 20 leek in eerste instantie op kringgreppel maar spoor loopt buiten de coupe door eerder boomval

10 1 50 kuil

10 1 51 natuurlijke verstoring

10 1 52 kuil

10 1 53 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 16

10 1 54 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

10 1 55 kuil

10 1 56 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

10 1 57 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

10 1 58 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

10 1 59 paalkuil: grondspoor kuil voor paal
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put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

10 1 60 kuil

10 1 61 kuil

10 1 62 kuil

10 1 63 greppel

10 1 64 kuil 2 niks van spoor te zien behalve verplaatste spoorvulling met hk in mollenpijp

10 1 5010 Uitspoelingshorizont Colluvium

10 1 5015 Inspoelingshorizont Bt-horizont

11 1 5000 bouwvoor

12 1 1 greppel 32 Greppel

12 1 2 greppel 46 Greppel. Spoor 1 onder spoor 2

12 1 3 greppel

12 1 4 greppel

12 1 5 kuil Mogelijk natuurlijk

12 1 6 natuurlijke verstoring

12 1 7 natuurlijke verstoring

12 1 5005 laag Geploegde laag
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Bijlage 4 Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

1ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 32,2 12 1 2 5005

1DKP Dakpan 1 69,4 12 1 2 5005

1APH Aardewerk prehistorisch 1 6,4 12 1 2 5005

2APH Aardewerk prehistorisch 3 3,4 12 1 1 1

3SVU Steen vuursteen 1 6,4 12 1 1 5005 schrabber

4APH Aardewerk prehistorisch 4 16,1 12 1 2 1

4MSL Metaalslak 1 37,9 12 1 2 1

5SXX Steen onbepaald 1 227,4 11 1 1 5000 mogelijk slijpsteen

6ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 11,6 11 1 6 5000

6ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 33,3 11 1 6 5000

7STE Steen tefriet 1 360,7 8 1 1 5000

7ARO Aardewerk romeins onbepaald 6 68,1 8 1 1 5000

7BKS Baksteen 2 111,9 8 1 1 5000

7APH Aardewerk prehistorisch 1 13,9 8 1 1 5000

7SVU Steen vuursteen 3 36,3 8 1 1 5000

7SXX Steen onbepaald 2 123,4 8 1 1 5000

8SXX Steen onbepaald 1 19,4 8 1 10 1

8ARO Aardewerk romeins onbepaald 5 63,3 8 1 10 1

9ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 4 8 1 2 5000

10APH Aardewerk prehistorisch 2 38,2 8 1 16 1

11ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 2 8 1 18 1

11APH Aardewerk prehistorisch 1 1,8 8 1 18 1

12MFE Metaal ijzer 1 4,7 8 1 3 5000

12ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 13 8 1 3 5000

13SXX Steen onbepaald 1 21,3 8 1 5 5015

13APH Aardewerk prehistorisch 1 7,3 8 1 5 5015

14DKP Dakpan 13 486,6 8 1 25 2

14SXX Steen onbepaald 2 22,3 8 1 25 2

15SXX Steen onbepaald 5 160,4 8 1 42 1

15APH Aardewerk prehistorisch 6 20,8 8 1 42 1

16ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 39 10 1 51 1

16SXX Steen onbepaald 1 87,3 10 1 51 1

17ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 30,9 10 1 51 1

18ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 18,1 10 1 49 1

19APH Aardewerk prehistorisch 2 5,3 10 1 5 5015

20ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 50,9 10 1 7 5010

21MSL Metaalslak 2 62,3 10 1 8 5010

22ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 3 5,3 10 1 10 5010

22STE Steen tefriet 1 39,7 10 1 10 5010

22AML Aardewerk middeleeuwen laat 2 6,2 10 1 10 5010

23APH Aardewerk prehistorisch 1 17 7 1 3 5010

24SVU Steen vuursteen 1 21,5 7 1 9 5010

25SVU Steen vuursteen 1 3,2 7 1 17 5010

26APH Aardewerk prehistorisch 1 9 boring 15

27SXX Steen onbepaald 1 0,6 8 1 10 1 1

27ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 0,8 8 1 10 1 1

28ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 5,2 8 1 10 1 2

28SXX Steen onbepaald 2 8,3 8 1 10 1 2

29APH Aardewerk prehistorisch 4 18,7 8 1 16 1 1

29HK Houtskool 1 0,2 8 1 16 1 1

29SXX Steen onbepaald 5 113,7 8 1 16 1 1

30APH Aardewerk prehistorisch 1 0,5 8 1 15 1

30SVU Steen vuursteen 1 0,4 8 1 15 1

30SXX Steen onbepaald 6 155,9 8 1 15 1

30MFE Metaal ijzer 1 15,5 8 1 15 1

31MSL Metaalslak 1 8,9 7 1 66 1

31BKS Baksteen 2 976,7 7 1 66 1

32ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 7,7 7 1 66 1

32SXX Steen onbepaald 1 339,4 7 1 66 1

32MSL Metaalslak 1 537,4 7 1 66 1

34SXX Steen onbepaald 1 10,7 8 1 37 1 1

35APH Aardewerk prehistorisch 2 9,1 10 1 49 1 1
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling segment opmerking

35SXX Steen onbepaald 1 4,7 10 1 49 1 1

35ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 2,1 10 1 49 1 1

36ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 1 10 1 53 1

36SXX Steen onbepaald 2 160,2 10 1 53 1
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