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Samenvatting

Archol heeft in opdracht van de gemeente Stein een archeologische begeleiding 

conform protocol opgraven uitgevoerd aan de De Halstraat te Stein. De archeologische 

begeleiding was in twee fasen opgedeeld. De eerste fase vond plaats in oktober 

2014 en de tweede fase in september 2015. Tijdens de eerste fase zijn 10 sporen 

aangetroffen met daarin 94 vondsten. De sporen en vondsten dateren uit het 

neolithicum en ijzertijd. De tweede fase heeft geen sporen opgeleverd omdat de 

bodem diep verstoord was waarbij het niveau waarin archeologische resten zichtbaar 

worden niet meer aanwezig bleek te zijn. 

 



6 De Halstraat stein



De Halstraat stein    7

Inleiding

1.1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Stein heeft Archol BV een archeologische begeleiding 

uitgevoerd op 27 t/m 29 oktober 2014 en 2 september 2015 aan de De Halstraat 

in Stein. De gemeente Stein en het dorp Stein kennen een rijk archeologisch en 

historisch verleden. Midden in het dorp, langs de Keerenderkerkweg, ligt een bekende 

bandkeramische nederzetting die deels is opgegraven door professor Modderman in 

de jaren ’50 van de vorige eeuw. Tussen deze bandkeramische sporen liggen ook neder-

zettingssporen uit de bronstijd en ijzertijd. Het meest bijzondere betreft echter een 

zogenaamd ganggraf uit het midden-neolithicum. Deze sporen liggen nog geen 100 

meter verwijderd van het onderzoeksgebied aan de De Halstraat.

1.2 Aanleiding

De gemeente Stein heeft het voornemen om een nieuw schoolgebouw te realiseren 

aan de De Halstraat te Stein (figuur 1.1). Het betreft een Integraal Kindcentrum en 

vervangt de oude basisschool (BS De Brök). De noodzakelijke grondwerkzaamheden 

hebben een negatieve invloed op het te verwachten archeologisch bodemarchief 

ter plaatse. De planrealisatie vindt in een aantal stappen plaats (figuur  1.2): ten 

eerste wordt de oostelijke vleugel van de huidige school gesloopt. Daarna wordt 

de nieuwbouw gerealiseerd in voornamelijk het oostelijk en middendeel van het 

plangebied. Als laatste wordt de huidige school gesloopt en het plangebied verder 

ingericht met infiltratiebakken, parkeerplaatsen en groenvoorziening.
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bron:kadaster



179000

179000

180000

180000

181000

181000

182000

182000

183000

183000

32
90
00

32
90
00

33
00
00

33
00
00

33
10
00

33
10
00

33
20
00

33
20
00

33
30
00

33
30
00

N

1000m0

Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied
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1.3 Onderzoeksgebied

Het plangebied is in dit geval het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied bestaat 

uit grasland (braakliggend) en is nog deels in gebruik als schoolterrein. De omvang het 

onderzoeksgebied is 8316 m². Het onderzoeksgebied wordt omsloten door bebouwing 

en straten. Het onderzoeksgebied ligt ten zuiden van de De Halstraat en ten oosten 

van de Kruisstraat. Ten zuiden van het onderzoeksgebied staan woningen en ten 

oosten ligt een nieuw appartementencomplex (figuur 1.1). In de 19e eeuw was het 

plangebied bebouwd en stond er op de hoek van de Kuisstraat de De Halstraat een 

carrévormige boerderij.

1.4 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

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

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

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

te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen.

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

Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages. 

Het bureauonderzoek geeft allereerst een samenvatting van wat er in archeologisch 

en aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. In dit geval is dit 

onderzoek uitgevoerd door Archol BV in de vorm van een veldinspectie en bureauon-

derzoek.1 

Aan de hand van de veldinspectie en het bureauonderzoek is een advies gegeven. 

Geadviseerd werd dat de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden archeologisch dienen 

te worden begeleid. De kans op archeologische resten is hoog maar naar verwachting 

1  Van Wijk 2014.

Figuur  1.2 
Planrealisatie
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zullen deze al grotendeels zijn aangetast tijdens de bouw van de huidige nog 

bestaande school. Het bevoegd gezag heeft dit advies overgenomen. De vindplaats is 

archeologisch begeleid conform protocol opgraven en daarbij zijn de archeologische 

resten ex situ behouden.

De opdracht is verstrekt door de gemeente Stein (dhr. W. van Gansewinkel), tevens is 

de gemeente Stein bevoegd gezag en heeft als adviseur ArchAeO aangesteld (drs. F.P. 

Kortlang).

Het bevoegd gezag heeft een Programma van Eisen (PvE)2 op laten stellen ten 

behoeve van de uitvoering van een archeologische begeleiding (AB) conform protocol 

opgraven. De archeologische begeleiding is uitgevoerd conform het PvE en de 

richtlijnen die zijn gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 

3.3). 

Het onderzoek is uitgevoerd door het volgende veldteam:

Medewerker Functie 

drs. I.M. van Wijk Projectleider / Periodespecialist neolithicum

A. Porreij-Lyklema MA Veldwerkleider

Amable Guiterrez Vrijwilliger

Soort onderzoek:  AB-protocol opgraven

Projectnaam: Stein Integraal Kindcentrum

Archolprojectcode: SIK1481

Uitvoerder: Archol 

Periode van uitvoering veldwerk: Oktober 2014, september 2015

Periode van uitvoering uitwerking: Januari 2015, september 2015

Provincie: Limburg

Gemeente: Stein

Plaats: Stein

Toponiem: De Halstraat

Coördinaten gebied: X: 181250 Y: 330985

Opdrachtgever: Gemeente Stein (Dhr. W.J.M. van Gansewinkel)

Bevoegd gezag: Gemeente Stein (dhr.  J.G.A.W. Willemsen & mevr. M.F.H. Leurs-Mordang)

Adviseur bevoegd gezag: ArchAeO (drs. F.P. Kortlang)

ARCHIS-
onderzoeksmeldingsnummer

63723

Beheer en plaats van documenta-
tie en vondsten:

Provinciaal Depot Limburg Maastricht

Geomorfologie: Glooiingen op het tussenterras van de Maas

Bodem: Radebrik- en brikgronden (löss) 

 

2  Porreij-Lyklema 2014.

Tabel 1.1 
Overzicht onderzoekteams

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

De archeologische begeleiding is uitgevoerd in twee fasen. Voor beide fasen geldt 

hetzelfde programma van Eisen en onderzoeksmeldingsnummer.

2.2 Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het toetsen van de hoge verwachting en in navolg 

daarvan het documenteren van gegevens en het veilig stellen van eventueel aanwezig 

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

kennisvorming over het verleden (behoud ex situ). Verder dient de aard en ouderdom 

van de eventueel aanwezige paal- en kuilsporen vastgesteld te worden. Indien behou-

denswaardige sporen/en of resten worden aangetroffen, dienen deze conform het 

KNA-protocol Opgraving te worden opgegraven.

De resultaten dienen in samenhang met het eerder uitgevoerde proefsleuvenonder-

zoek en de reeds bekende vindplaatsen in de omgeving, te worden uitgewerkt en 

gepresenteerd.

2.3 Relatie NOaA en of andere onderzoekskaders

Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de vigerende versie van de 

KNA. In aanvulling daarop:

2.3.1 NOaA

In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA, versie 1) is een aantal 

algemene aandachtspunten m.b.t. het gewenste archeologische onderzoek 

geformuleerd. 

Voor de Vroege Prehistorie (Paleolithicum, Mesolithicum, Vroeg- en Midden-

Neolithicum) van Zuid-Nederland dient aandacht te worden besteed aan:

· landgebruik en nederzettingssystemen

· voedseleconomie

· begravingen en deposities van menselijke resten

· culturele tradities en sociale relaties

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

dient met name aandacht te worden besteed aan:

· de ontwikkeling van het cultuurlandschap

· productie, distributie en gebruik van mobilia

· de agrarische bestaansbasis

· rituele praktijken

· sociaal-politieke transformaties

· de constructie van persoonsgebonden, lokale en bovenlokale identiteiten

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

· romanisering

· materiële cultuur

· het cultuurlandschap

2
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De volgende onderzoekthema’s worden voor de Middeleeuwen van Zuid-Nederland 

voorgedragen:

· mens en omgeving

· demografische ontwikkelingen en nederzettingssystemen

· identiteit en culturele differentiatie

· materiële cultuur

· religieuze beleving en de invloed op landschap en samenleving

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

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

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

In een gerelateerde diachrone benadering kan mogelijk de ontwikkeling vanaf de 

Steentijd tot en met de Middeleeuwen worden gevolgd.

2.3.2 Provinciaal Aandachtsgebied Graetheide

Voor het in 2008 afgebakende Provinciaal Aandachtsgebied Graetheide is een specifiek 

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

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

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

thema’s hier aangehaald3: 

· Gebruik van het landschap en nederzettingssystemen;

· Post-depositionele (bodemvormende) processen;

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

neolithicum (LBK);

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

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

Pleistocene zandgronden;

· Relatie tussen grafvelden, depotlocaties en de bijbehorende bewoning en 

landschap in de metaaltijden en de Romeinse tijd;

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

In 2007 heeft de Provincie Limburg een inhoudelijke evaluatie van 15 jaar "Malta-

onderzoek" uit laten voeren. Ook deze evaluatie biedt een leidraad voor onderzoeks-

richtingen die op het onderhavige onderzoek van toepassing kunnen zijn.

2.4 Vraagstelling

Specifiek geldt dat de archeologische begeleiding een inhoudelijke bijdrage dient te 

leveren aan de kennisvermeerdering over de bewoning/gebruik van het onderzoeksge-

bied in het neolithicum, ijzertijd en middeleeuwen.

2.5 Onderzoeksvragen

De vragen dienen beantwoord te worden voor zover het uitgevoerde onderzoek dat 

mogelijk maakt. Indien geen antwoord mogelijk is, dient dat toegelicht te worden.

3  Van Wijk 2009.
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Algemeen
1. Wat is het type en verspreiding van sporen, structuren en vondsten en hoe verhouden 

deze zich in relatie met de resultaten van het proefsleuvenonderzoek van 2007 en de 

overige onderzoeken ten zuiden van het plangebied?

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

kenmerken zijn deze resten als behoudenswaardig bestempeld? 

Bodemopbouw
3. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin (met opgave van dieptes in cm 

en in NAP-maten)? Is er sprake van processen van erosie en colluviumvorming? Zijn 

er fases te onderscheiden in het colluvium? Wat zijn de onderscheidende kenmerken 

daarvan en wat is de waarschijnlijke datering?

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

daarvan op de archeologische resten?

5. Is er sprake van (sub)recente verstoring en post-depositionele processen? 

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

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

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

perioden aanwezig zijn. Aanvullende onderzoeksvragen dienen zo mogelijk in het 

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

volgende onderzoeksvragen zijn specifiek voor deze sites geformuleerd:

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

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

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

van de sites en wat is de onderlinge samenhang?

10. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 

 a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing 

 b. de omvang (inclusief verticale dimensies) 

 c. aard /complextype / functie 

 e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia) 

 f. de vondst- en spoordichtheid 

 g. de stratigrafie 

 h. de ouderdom, periodisering, typochronologische classificatie

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

12. Zijn er nog archeologische resten aanwezig die duiden op de aanwezigheid van een 

carréboerderij zoals op de Bonnekaart is aangegeven?

13. Hoe verhouden de meldingen van Pater Munsters zich met de waarnemingen binnen 

het onderzoeksgebied?

Conclusie, evaluatie, aanbevelingen
14. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

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

kwaliteit daarvan? 

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

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

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

verwachting (indien van toepassing)?
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16. In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan de bovengenoemde onder-

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

te omschrijven?

17. In hoeverre is de in dit pve beschreven onderzoeksmethode afdoende geweest ten 

opzichte van de onderzoeksresultaten?
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Methodiek en strategie

3.1 Strategie

De ontwikkeling van het plangebied bestaat uit vier fasen. Fase 1 houdt de 

bovengrondse sloop van het schoolgebouw in, centraal binnen het plangebied 

(figuur 3.1). Het overige deel in het westen van het plangebied zal blijven fungeren 

als school totdat de nieuwbouw is gerealiseerd en daarna worden gesloopt. Fase 

2 zal bestaan uit het uitgraven van een bouwput ten behoeve van de nieuwbouw 

(Integraal Kindcentrum). Fase 3 vormt de sloop van het huidige schoolgebouw 

(basisschool de Brök) met kelder in het westen van het plangebied. Fase 4 is het 

inrichten van het terrein (o.a. uitgraven van infiltratiebakken en planten van bomen). 

De archeologische begeleiding is uitgevoerd tijdens twee fasen in het proces. Ten 

eerste bij het uitgraven van de bouwput voor de fundamenten van de nieuwbouw in 

het oostelijk deel van het plangebied waar de graafwerkzaamheden dieper reiken dan 

het archeologische niveau. Diepere uitgravingen zijn door een archeoloog begeleid 

(actieve begeleiding) en eventueel archeologische resten zijn geborgen. Ten tweede 

na de sloop van het schoolgebouw met kelder in het westen van het plangebied. De 

vrijgekomen bodemprofielen die resteren bij de ondergrondse sloop zijn geïnspecteerd 

en gedocumenteerd. Het verwachte archeologische niveau is hier verstoord maar op 

een dieper niveau kunnen diepere sporen bewaard zijn gebleven. Er zijn geen boringen 

op het schoolplein gezet maar indien gekeken wordt naar het archeologisch niveau 

ten oosten van de huidige school dan kan worden aangenomen dat het archeologisch 

niveau is verstoord. Door de profielen te bestuderen kan met zekerheid worden 

vastgesteld in hoeverre verdere bouwwerkzaamheden eventueel archeologische resten 

zullen verstoren en in hoeverre de voormalige bouw verstorend is geweest voor het 

bodemarchief. Op basis van deze informatie kan worden beslist in overleg met het 

bevoegd gezag of eventueel aanvullend archeologisch onderzoek nodig wordt geacht.

De volgende voorwaarden waaraan voldaan is zijn (indien deze overeenkomen met de 

civieltechnische werkzaamheden):

•	 Het	veldwerk	is	waar	mogelijk	in	samenspraak	en	overleg	met	de	civiel	technische	

aannemer bepaald. 

•	 Vanaf	ca.	20	cm	boven	het	archeologisch	leesbare	vlak	(56,15	m+NAP)	is	de	

archeologie leidend geweest. Op aanwijzing van een archeoloog is binnen het 

afgegraven deel een archeologisch leesbaar vlak aangelegd. 

3.2 Methodiek van de archeologische begeleiding

De graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een door de civieltechnische aannemer 

ingehuurde graafmachine met gladde bak. Daarbij is de bovengrond en oude 

verharding afgevoerd en is het vlak aangelegd in de Bt-horizont. Na documentatie 

van de sporen is verder verdiept tot in de C-horizont. Bij de aanleg van het vlak zijn 

vondsten verzameld per vak van 5x5 m of per spoor. De putten en grondsporen 

zijn digitaal ingemeten met behulp van een GPS. De sporen zijn gecoupeerd om de 

aard, functie en conservering van de sporen te bepalen. Tijdens het onderzoek zijn 2 

profielen gezet om de bodemopbouw te onderzoeken (figuur 3.2).

3
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Figuur 3.2 
Puttenkaart met beschreven profielen
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschap

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

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

voortdurende afwisseling van enerzijds de sedimentatie van grind (gedurende de 

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

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

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

dikke deklaag van leem. Hieronder bevinden zich Pleistocene grove zandhoudende 
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Geologische periodenArcheologische perioden
Chronozone TijdperkDatering
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Late Dryas
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grinden die zijn afgezet door de Maas. De Maasafzettingen maken deel uit van het 

tussenterras 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 ontstond. Tijdens de pleistocene ijstijden werd dit terras-

senlandschap gedeeltelijk afgedekt door de glaciale löss (figuur 4.1). Deze eolische 

(door de wind afgezette) afzetting werd, afhankelijk van de plaatselijke reliëfverhou-

dingen in dunne of dikke pakketten afgezet. De dikte van het lössdek in Zuid-Limburg 

bedraagt ongeveer 3 - 5 meter op de hoogterrassen en 8 - 15 meter op de midden- en 

laagterrassen. De noordgrens van de lössafzettingen ligt net ten noorden van Sittard. 

Door bodemvormingsprocessen kreeg het lössdek een horizontopbouw in de vorm van 

een grijsbruine podzolbodem.

Volgens de geomorfologische kaart bestaat het plangebied grotendeels uit een 

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

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

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

het omringende kaarteenheden en de resultaten van het proefsleuvenonderzoek 

ten oosten van het plangebied is aangetoond dat ter plaatse van het plangebied een 

radebrikgrond voorkomt dat is ontwikkeld in siltige leem (code BLd6A-). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 Archeologische en historische context

In 2009 is door Archol een grootschalige inventarisatie uitgevoerd in het kader van het 

actualiseren van de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Stein.4 Daarbij 

zijn alle bekende archeologische waarden in beeld gebracht. Het terrein maakt deel uit 

een gebied met een hoge archeologische waarde.

Langs de Keerenderkerkweg zijn verschillende opgravingen verricht door dr. Beckers 

in de periode 1925-19325 en door prof. Modderman in 1962 en 1963.6 Hoewel deze 

onderzoeken vooral gericht waren op de bandkeramische nederzetting, is ook een 

veelheid aan sporen uit de ijzertijd en in geringe mate uit de late bronstijd ontsloten. 

De opgegraven locaties liggen verspreid over een groot terrein zodat er geen 

eenduidige gegevens beschikbaar zijn over de grootte en begrenzingen van de sporen 

uit de metaaltijd. De dichtstbijzijnde bewoningscluster en twee graven liggen binnen 

50 m afstand van de De Halstraat. Op iets grotere afstand in zuidwestelijke richting 

ligt een rijk met aardewerk gevulde ijzertijdkuil die is aangetroffen bij de aanleg van 

woonhuizen aan deze straat begin jaren ‘90. Uit het vondstmateriaal is een aantal 

4  Van Wijk 2009.
5  Beckers & Beckers 1940.
6  Modderman 1970.
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scherp geknikte potprofielen te herleiden, die de kuil vermoedelijk in de midden-ijzer-

tijd dateren.7

Tijdens een proefsleuvenonderzoek in plangebied Stein Assevedostraat-

Gavarellestraat, 60 meter ten oosten van het plangebied, zijn twee proefsleuven 

aangelegd.8 Daarbij werden voornamelijk sporen die dateren in de vroege ijzertijd 

aangetroffen. De sporen maken o.a. deel uit van kleine structuur. Daarnaast zijn nog 

enige sporen gevonden die mogelijk in het neolithicum dateren. Het archeologisch vlak 

bevond zich op ca. 1 m –Mv.

Binnen het plangebied zijn eveneens enkele archeologische waarden bekend.

Bij de aanleg van de nieuwe lagere meisjesschool naast de VGLO-school (beide reeds 

gesloopt) werd in de verwarmingskelder enkele prehistorische vondsten (vermoedelijk 

ijzertijd of bandkeramisch aardewerk) gedaan door de toenmalige schooldirecteur. 

Daarnaast werden in een rioolsleuf drie LBK-kuilen op 15-20m van elkaar gevonden; op 

90m van de Kruisstraat richting VGLO-school (brief pater Munsters 30-6-1954).

Als laatste is tijdens het bureauonderzoek9 gekeken naar aanwijzingen voor 

bewoningssporen uit de Nieuwe tijd binnen het plangebied. Sporen van huizen, 

boerderijen of andere (bij)gebouwen zijn aanwezig op de hoek van de De Halstraat 

en de Kruisstraat. Het lijkt een oude carrévormige boerderij te zijn die op de locatie 

heeft gestaan van de huidige basisschool De Brök.10 Mogelijk dat hiervan nog resten 

bewaard zijn gebleven in de ondergrond.

 

7  Mondelinge mededeling W. Hendrix en L.G.L. van Hoof, de ligging van de kuil is op coördinaat 
181250/330880.

8  Van der Linde & Van Wijk 2008.
9  Van Wijk 2014.
10  Bron: www.watwaswaar.nl; Bonnekaart (bijlage 4).  
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Resultaten

5.1 Landschappelijke situatie

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

zogenaamd tussenterras of middenterras genoemd omdat het tussen de hogere 

terrasniveaus van Zuid-Limburg en het huidige Maasdal ligt. Dit terrasniveau is in de 

loop der tijd sterk versneden geraakt door insnijdende beken en de vorming van droge 

dalen. Ten noorden van het plangebied ligt een droogdal. 

5.2 Bodemopbouw

Tijdens de eerste fase van het onderzoek zijn twee  profielen gezet. Profiel 1 laat een 

diep verstoorde bodemopbouw zien. De verstoring ligt ter hoogte van de gesloopte 

basisschool en reikt tot in de B/C-horizont (figuur 5.1). De verstoring ligt over de 

westelijke helft van het onderzochte gebied. Het tweede profiel laat een normale 

bodemopbouw zien (figuur 5.2). De  bodemopbouw en sporenniveau sloot aan op 

de bevindingen van de veldinspectie.  Deze is als volgt te omschrijven: direct onder 

de bouwvoor en andere recente bodem- of ophogingslagen is een colluvium11 of 

uitspoelinghorizont aanwezig met daaronder een Bt-horizont, gevolgd door een B-

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

Archeologische (prehistorische) sporen zijn vaak pas zichtbaar in de top van de Bt-

horizont. 

Bij de tweede onderzoeksfase zijn nogmaals drie profielen gezet. Profiel 3 is gezet ter 

hoogte van de uitgegraven kelders. Deze laat een compleet verstoord bodemprofiel 

zien waarbij de verstoring tot in de C-horizont is waargenomen. De kelder is tot 

in het grind uitgegraven. Daarboven bevinden zich naast de C-horizont een dikke 

ophogingslaag. Profiel 4 is tegen de zuidelijke grens van het plangebied gezet. 

Ook hier bleek dat het grootste deel van het bodemprofiel was verstoord tot in de 

B-horizont. Profiel 5 is aangelegd in het noordwestelijke deel van het plangebied en 

ligt in principe buiten de verstoorde zone van het plangebied. Ook hier werd echter een 

verstoring waargenomen die van oudsher al aanwezig was, vermoedelijk bij de bouw 

van de school of aanleg van de omringende infrastructuur.

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

Ca. 20 cm

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

S5020 Bt-horizont/sporenvlak Inspoelinglaag, aangereikt met fijne klei Ca. 50 cm

S5030 B-horizont Inspoelingslaag 40 cm

S5040 B/C-horizont Overgangslaag Diepte niet bereikt

S6000 Maasterras Grind Ca. 3,75 m

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

Tabel 5.1 
Bodemopbouw 

5
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Figuur 5.1 
Verstoord profiel ter hoogte van de gesloopte 
basisschool

Figuur 5.2 
Naast de gesloopte basisschool werd een 
standaard bodemprofiel aangetroffen
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5.3 Sporen

Tijdens het onderzoek zijn 10 grondsporen aangetroffen (figuur 5.3). Deze sporen 

bestaan uit drie paalsporen, vier kuilen en drie mogelijk natuurlijke verstoringen. De 

drie natuurlijke sporen zijn na het couperen afgeschreven als natuurlijk. Verder heeft 

de gesloopte basisschool voor veel verstoring gezorgd in het westelijk deel van het 

onderzochte terrein. 

Drie van de vier aangetroffen kuilen (sporen 4, 6 en 7) kunnen toegewezen worden 

aan de bandkeramische periode. De vierde kuil (spoor 10) is vermoedelijk in de late 

prehistorie gegraven. De kuilen zijn niet in verband te brengen met huisplaatsen 

waardoor het moeilijk is om een functie te geven aan de kuilen. 

Spoor 2 betreft een rond paalspoor met een diameter van ca. 50 cm. Bij het couperen 

bleek het om de onderkant van een paalkuil te gaan die slechts 2 cm diep was, maar 

zich wel duidelijk in het vlak aftekende.

Spoor 4 betreft een ovale kuil met afmetingen van 2 x1,5 m met een diepte van 61 

cm. In de bovenste grijsbruine vulling van het spoor zijn 55 vondsten aangetroffen. 

De vondsten bestaan uit 47 fragmenten aardewerk waarvan 11 versierde scherven, 5 

fragmenten natuursteen, 2 fragmenten vuursteen en een fragment verbrande leem. 

Spoor 6 is een ronde kuil met komvormige bodem en afmetingen van 1,3 x 1,2 m en 

een diepte van 56 cm. In de enige bruingrijze vulling van het spoor zijn 15 fragmenten 

onversierd aardewerk aangetroffen. Het zijn fragmenten van een en dezelfde pot.

Spoor 7 is een langwerpige kuil met afmetingen van 2,5 x 1,3 m et een diepte van 

52 cm. Het spoor bestaat uit een donker grijsbruine vulling en een licht grijsbruine 
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Overzicht van alle aangetroffen sporen
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vulling daaronder. In de donker grijsbruine vulling werden 11 fragmenten onversierd 

aardewerk aangetroffen die afkomstig zijn van dezelfde pot. 

Spoor 8 en 9 zijn twee ronde paalsporen met een diameter van ca. 35 en 40 cm. Spoor 

8 is een donkerbruine paalkuil met enkele houtskoolspikkels erin van 12 cm diep. Spoor 

9 is een donkerbruine paalkuil met houtskoolspikkels erin van 14 cm diep. De sporen 

lagen naast elkaar. 

Spoor 10 is een grote kuil die deels in de put lag omdat de rest in het onverstoorde deel 

ligt. Het zichtbare deel heeft afmetingen van 6,9 x 2 m. De diepte bedraagt 110 cm. In 

de licht bruin grijze vulling zijn zes vondsten aangetroffen, drie fragmenten laatprehis-

torisch aardewerk, twee fragmenten vuursteen en een fragment natuursteen. De kleur 

van het spoor en de drie fragmenten laatprehistorisch aardewerk doen vermoeden dat 

de kuil afkomstig is uit de bronstijd of ijzertijd. 

5.4 Vondsten

In totaal zijn 94 vondsten met een gewicht van 3075 gr. aangetroffen in de vullingen 

van de sporen. De vondsten zijn onder te verdelen in 75 fragmenten neolithisch 

aardewerk afkomstig van de lineaire bandkeramische cultuur (LBK). Vijf stuks 

vuursteen werd aangetroffen  waarvan drie uit de LBK en twee fragmenten uit de 

ijzertijd. Zes fragmenten natuursteen waarvan vijf fragmenten uit de LBK en één 

fragment uit de ijzertijd. Drie fragmenten ijzertijd aardewerk en één fragment 

verbrande leem uit een van de bandkeramische kuilen. Alleen het bandkeramisch 

aardewerk is aan een analyse onderworpen. De overige vondsten zijn op artefactype 

bekeken.

5.4.1 Bandkeramisch aardewerk

Ivo van Wijk

Tijdens het onderzoek zijn een drietal sporen met bijhorende vondsten aangetroffen 

die op basis van aangetroffen vondsten dateren in het vroeg neolithicum en daardoor 

toebehoren tot de periode die bekend staat als de Lineaire Bandkeramiek (5250 - 4950 

v. Chr.).12 Het bandkeramisch aardewerkassemblage bestaat in totaal uit 79 stuks 

potfragmenten die alle tijdens deze analyse zijn bestudeerd. 

Werkwijze 
Bandkeramisch aardewerk is doorgaans onder te verdelen in gladwandig (merendeels 

versierd) aardewerk en ruwwandig (merendeels onversierd) aardewerk.13 Dit blijkt 

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

gladwandig aardewerk binnen een assemblage kan voorkomen evenals versierd 

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

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

het glad- of respectievelijk het ruwwandige aardewerk. Hoewel aardewerkanalyse van 

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

het assemblage, dient dus ook het onversierde aardewerk bestudeerd te worden.14

Voor deze analyse is de aardewerktypologie opgezet door Modderman als basis 

12  Lanting & Van der Plicht 1999-2000.
13  Buttler & Haberey 1936,10; Gabriel 1979; Van de Velde 2007.
14  Van de Velde 2007.
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genomen.15 Deze typologie gaat voornamelijk uit van versierd aardewerk, waarbij de 

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

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

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

ten opzichte van vondstcontext onderling kan gebruik worden gemaakt van de 

dateringsmethode van Van de Velde.16 Deze typologie is een statistische aanvulling 

op én verdere uitwerking van de typologie van Modderman, en geeft een fijnere 

chronologische resolutie. Voor deze methode dient men alle versierde scherven van 

een spoor te beschrijven. Deze kwantificerende beschrijving gebeurt op basis van 

de versieringstechnieken (spateltype, vingerindrukken), motieven en motiefdetails, 

componenten (lijnen, puntjes, arceringen) en het al of niet aanwezig zijn van een 

randversiering. Met behulp van deze methode kunnen (mits voldoende versierd 

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

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

waarbij alleen de verschillende fasen deels geïdentificeerd worden waarbij een overlap 

tussen deze fasen eerder regel dan uitzondering is.

Voor de beschrijving van het aardewerk is gebruik gemaakt van de beschrijving 

conform Van de Velde, zoals ook gedaan is ten behoeve van het NWO-Odyssee project: 

Terug naar de Bandkeramiek, ‘vergeten’ onderzoeken van de bandkeramiek, waardoor 

een onderlinge vergelijking tussen verschillende aardewerkcomplexen van diverse sites 

mogelijk is.17 Naast de gebruikelijke kenmerken van het aardewerk worden in deze 

analyse ook andere kenmerken per potdeel (rand, wand/buik en bodem) beschreven. 

Het gaat hier om het aantal vertegenwoordigde potten (individuen), onderverdeling 

glad- en ruwwandig aardewerk, de magering (potgruis, zand, grind/kwarts, organisch, 

bot), de vorm (dik- of dunwandig, vinger-/nagelindrukken), de kleur (zwart, geel/

leem, bruin, grijs), de randversiering (eentandige en/of meertandige spatel, lijn- en/

of puntversiering), de wandversiering (curvi- of rectilineair, golf- of spiraalmotief, 

eentandige en/of meertandige spatel, lijn- en/of puntversiering, knobbeloor, 

secundaire motieven), het al dan niet aanwezig zijn van bandoren en reparatiegaten, 

de aanwezigheid van botpasta of rode oker in de versieringen en het eventuele 

voorkomen van het afwijkende Limburger en/of Non-LBK aardewerk (La Hoguette, 

Begeleitkeramiek).

Resultaten
Het aardewerkassemblage bestaat in totaal uit 72 stuks aardewerk fragmenten 

verdeeld over dertien herkende potindividuen (tabel 5.2). Deze dertien potten zijn als 

volgt onder te verdelen: drie dunwandig waarvan één gepolijst, zeven licht ruw- tot 

ruwwandig en twee individuen bevatten scherven die grotendeels zijn geërodeerd. 

Het aardewerk wordt hieronder beschreven naar vorm en magering, versiering en 

daterende kenmerken. 

Vorm en Magering
Het bandkeramisch aardewerk is in het algemeen bolvormig van vorm en in een 

aantal gevallen is vastgesteld dat ze ook een bolle bodem hebben. Een verschil tussen 

glad- en ruwwandig aardewerk is waarneembaar bij de magering en de dikte van de 

scherven. Het ruwwandige aardewerk heeft een gemiddelde dikte van ongeveer 10,1 

mm (range 7-14 mm). Het gladwandige aardewerk is dunner en heeft een gemiddelde 

dikte van ongeveer 6,5 mm (range 4-8 mm). Het geërodeerde aardwerk heeft een 

15  Modderman 1970, 122 en 199.
16  Van de Velde 1979; 2012.
17  Van Wijk, Amkreutz & Van de Velde 2014.
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gemiddelde dikte van 8,5 mm (range 6-11 mm) maar de dikte zal oorspronkelijk dikker 

zijn geweest. Het ruwwandige aardewerk is  voornamelijk matig tot veel gemagerd 

met chamotte of kleikorrels, meestal vermalen aardewerk. Het dunwandige aardewerk 

kent een veel kleinere component aan magering met chamotte. Dit aardewerk 

kenmerkt zich meestal door de afwezigheid of slechts kleine toevoeging van mage-

ringsmateriaal. Bij één dunwandige pot bevindt zich een vertikaal oor dat niet is 

doorboord. 

Het bandkeramisch repertoire kent verscheidene type oren. Oren dienden om het 

aardewerk beter op te kunnen pakken of op te kunnen hangen. In een aantal gevallen 

zijn ook versierde en onversierde randfragmenten aanwezig.

Het aardewerk is matig tot goed geconserveerd gezien het aantal verweerde scherven. 

Bandkeramisch aardewerk is meestal op een lage temperatuur gebakken (600-700 

graden) waardoor het gevoelig is voor verwering van vooral het oppervlak. Vooral 

versierd gladwandig aardewerk met een sliblaag waarin de versiering is gezet, laat 

gemakkelijk los waardoor de versiering niet meer leesbaar is. Ook tijdens het opgra-

vingsproces heeft het aardewerk veelal te leiden indien dit niet goed wordt gedroogd 

voordat het wordt gewassen. 

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

een buikversiering en/of  randversiering.  Twee van de drie dunwandige potten waren 

versierd, ook op een geërodeerde scherf is versiering aangetroffen. De ruwwandige en 

verweerde potten hadden geen sporen van versiering.  

Tussen het assemblage uit spoor 3 bevond zich een enkele versierde scherf (individu 

nummer 3). Het betrof hier maar een kleine scherf waarop enkel af was te leiden dat de 

versiering opgesteld was uit lijnen. Andere kenmerken vielen niet af te leiden. Uit spoor 

4 zijn twee versierde scherven beschreven (figuur 5.3). Individunummer 9 betrof een 

archeologisch nagenoeg compleet profiel van een bandkeramisch potje. De versiering 

was opgezet met een enkele zigzaglijn die geflankeerd wordt door franjes, uitgevoerd 

met spatelindrukken die in de lengte haaks op de doorgetrokken lijn staan. Het betreft 

hier versieringstype E2 conform de typologie van Modderman.18 Opmerkelijk was dat 

de versiering opgevuld was met botinkrustratie. Hierbij wordt verbrand botmateriaal 

vermalen en in de lijnen gesmeerd om zodoende de versiering te accentueren. De 

randversiering bestond uit twee banden met punt versiering waarvoor vermoedelijk 

ook de achterkant van een spatel (bijv. een vogelribje) is gebruikt waardoor 

driehoekvormige puntjes  ontstonden. Het andere individu (individu 11) betreft een 

18  Modderman 1970.

Figuur 5.4 
Versierde scherf met franjeversiering en een 
korte hals (ind. nr. 9) en scherf met arcering 
(ind. nr. 11). Schaal 1:2
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scherf waarbij een curvilineaire versiering is opgezet, vermoedelijk als spiraal, waarbij 

de band is opgevuld met zogenaamde Furchenstich. Bij deze techniek wordt de spatel 

nauwelijks van de natte klei gehaald terwijl rijen puntjes worden gezet. Deze lijken op 

eerste gezet als een doorgetrokken lijn maar vooral bij deze verweerde scherf waren 

de individuele puntjes waar de spatel net wat dieper in de klei was gedrukt duidelijk 

zichtbaar. De versiering lijkt echter wel met een eentandige spatel te zijn  opgezet. 

Datering
Een relatieve datering is onder andere mogelijk door gebruik te maken van de aar-

dewerktypologie zoals deze is opgezet door Modderman.19 We dienen echter in 

deze analyse rekening te houden dat we hier slechts een kleine uitsnede hebben 

van een groter geheel aangezien niet alle kuilen in zijn geheel zijn gecoupeerd en 

uitgegraven. Op basis van de versierde scherven kan met enige reservering een 

datering gegeven worden. Deze is met name gebaseerd op het voorkomen van lijn-, 

punt en Furchenstichversiering en het ontbreken van het gebruik van meertandige 

spatels. Ook de eenvoudige randversiering zijn indicatoren die mee worden gewogen 

bij een datering van het assemblage. Alles overziend staat vast dat het assemblage in 

de jonge periode van de bandkeramiek dateert (fase 1d-2b). Een jongere datering lijkt 

uitgesloten te zijn gezien de afwezigheid van het gebruik van meertandige spatels. 

 

5.4.2 Steen

Met name uit spoor 4 zijn een aantal steenfragmenten aangetroffen (vondstnummer 

2). Het betreffen drie kiezelstenen variërend in grootte. Onduidelijk is of deze voor 

enige activiteiten gebruikt zijn. Dit in tegenstelling tot twee maalsteenfragmenten. 

Deze behoren vermoedelijk tot dezelfde maalsteen die nadat was gebroken in de kuil 

is gedeponeerd. Opmerkelijk is dat de maalsteenfragmenten sporen van vermalen oker 

bevatten. Deze bevinden zich zowel op het maalvlak als op de breuken.

Een fragment was afkomstig uit spoor 10. Het gaat hier om een kuil uit vermoedelijk 

de ijzertijd. Het fragment betreft een kwartsitische zandsteen die door verhitting is 

gebroken.

19  Modderman 1970, 122; 199.
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4 3 7 9   0 2 0 licht ruw          

5 1 11 12   0 2 0 ruw          

6 10 9 60 bol 1 3 1 ruw          

2 2 9 6   0 2 2 licht ruw   niet aanwezig      

7 11 8 64   0 3 1 licht ruw          

8 5 8 35   1 3 0            

9 9 6 60 bol 1 1 0 gepolijst niet aanwezig 1-tandig zowel rand- als buikversiering rectilineair Bot

1 1 14 9   0 1 2 ruw          

10 3 8 56 bol 2 2 0 glad vertikaal oor niet aanwezig      

11 2 11 40 bol 2 1 0 geërodeerd   1-tandig niet herkenbaar curvilineair  

12 5 11 130 bol 1 2 0 licht ruw niet aanwezig        

13 6 11 42   0 4 0 ruw          

14 2 6 6   0 3 0 geërodeerd          

15 14 14 210   0 3 0 ruw          

Tabel 5.2 
Aardewerkanalyse
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5.4.3 Vuursteen

Het bandkeramisch vuursteen bestaat uit drie fragmenten. Uit spoor 3 werd een 

enkel fragment geborgen. Het betreft hier Lanaye vuursteen. Het fragment is een 

kernverwijderingsafslag die op een later moment als klopsteen is gebruikt. Uit spoor 

4 zijn twee fragmenten afkomstig. Eén fragment betreft een afslag van Lanaye 

vuursteen waar nog een deel van de cortex bewaard is gebleven. Deze duidt op een 

eluviale afkomst. Het laatste stuk betreft een kleine restklingenkernsteen van Banholt 

vuursteen.

Twee fragmenten vuursteen zijn afkomstig uit spoor 10 en dus vermoedelijk in de 

ijzertijd gedeponeerd in de kuil. Het gaat om vuursteen dat niet bewerkt is door 

mensen. 
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Conclusie

6.1 Conclusie

Tijdens de archeologische begeleiding aan de De Halstraat in Stein zijn tijdens de 

eerste fase van het archeologische onderzoek 10 sporen aangetroffen waarvan 7 

antropogene en 3 natuurlijke sporen. Door verschillende sloop- en bouwwerkzaamhe-

den in het verleden was tweederde van het plangebied verstoord. Tijdens de tweede 

fase van het archeologische onderzoek werd duidelijk dat met name het westelijk deel 

compleet was verstoord tot in de B-horizont en op sommige delen zelfs tot op het 

terrasgrind van de Maas. 

De meeste sporen behoren waarschijnlijk bij de bandkeramische nederzetting van 

Stein die voor een deel is opgegraven door Modderman in de jaren ’60 van de vorige 

eeuw. Tijdens een proefsleuvenonderzoek in 2007 zijn ten oosten van het plangebied 

sporen uit de vroege ijzertijd aangetroffen. De kuil die tijdens het onderzoek is 

aangetroffen kan bij deze sporen horen. De kuil ligt slechts 60 m van de andere sporen 

af. Rondom het plangebied kunnen nog meer archeologische sporen worden verwacht.

6.2 Beantwoording vragen

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

deze zich in relatie met de resultaten van het proefsleuvenonderzoek van 2007 en de 

overige onderzoeken ten zuiden van het plangebied?

Tijdens het de archeologische begeleiding zijn in totaal 10 sporen aangetroffen. Een 

aantal kuilen en twee paalsporen uit de lineaire bandkeramische periode en een kuil uit 

de late prehistorie, vermoedelijk uit de ijzertijd. De sporen en bijbehorende vondsten 

zijn gevonden ten oosten van de gesloopte basisschool. Ter hoogte van de gesloopte 

basisschool was de bodem tot in de B/C-horizont verstoord door de bouw- en sloop-

werkzaamheden. 

Tijdens een proefsleuvenonderzoek uit 2007 zijn in het belendende plangebied 

sporen uit het neolithicum en de vroege ijzertijd aangetroffen. Tijdens andere 

onderzoeken ten zuiden zijn eveneens sporen uit het neolithicum (bandkeramische 

nederzetting) en de bronstijd en ijzertijd aangetroffen (figuur 6.1). Archeologische 

resten uit de bandkeramische periode kunnen zich over een groot areaal verspreiden 

zoals al is aangetoond in Elsloo en Sittard. De bandkeramische sporen die tijdens 

de archeologische begeleiding zijn aangetroffen horen waarschijnlijk bij dezelfde 

nederzetting die tijdens de onderzoeken zijn ontdekt van Modderman. De kuil uit 

de ijzertijd kan vermoedelijk horen bij dezelfde ijzertijd sporen die zijn aangetroffen 

tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2007. Deze sporen liggen immers slechts 60 

meter ten oosten van het plangebied.

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

kenmerken zijn deze resten als behoudenswaardig bestempeld?

Volgens de beleidsadvieskaart van de gemeente Stein maakt het terrein deel uit van 

een gebied met een hoge archeologische waarde. Daarop volgend is het plangebied 

archeologisch begeleid conform protocol opgraven en zijn de sporen behoudenswaar-

dig omdat rondom het plangebied onderzoeken zijn uitgevoerd met behoudenswaar-

dige sporen. 

6
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Figuur 6.1 
Onderzoeken en meldingen door de jaren 
heen in de omgeving van het plangebied
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Bodemopbouw
2. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin (met opgave van dieptes in cm 

en in NAP-maten)? Is er sprake van processen van erosie en colluviumvorming? Zijn 

er fases te onderscheiden in het colluvium? Wat zijn de onderscheidende kenmerken 

daarvan en wat is de waarschijnlijke datering?

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

Ca. 20 cm 55,99 m 
+NAP

S5010 Colluvium/E-horizont Verspoeld sediment / uitspoelinglaag Ca. 10 cm 55,79 m 
+NAP

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

Ca. 50 cm 55,69 m 
+NAP

S5030 B-horizont Inspoelingslaag 40 cm 55,19 m 
+NAP

S5040 B/C-horizont Overgangslaag Diepte niet 
bereikt in dit 
deel van het 
plangebied

54,79 m 
+NAP

S6000 Maasterras Grind Op ca. 3,75 m 
-mv

52,17 m 
+NAP

Er is sprake van erosieprocessen omdat in het plangebied een laagje colluvium is 

aangetroffen. Het laagje is slechts 10 cm dik en er zijn geen fases in te onderscheiden 

die een eventuele datering kunnen opleveren. 

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

daarvan op de archeologische resten?

Op de plaats waar de school heeft gestaan zijn in het verleden sloop- en bouwwerk-

zaamheden uitgevoerd. Deze sloop-en bouwwerkzaamheden hebben een diepe 

verstoring achtergelaten tot minimaal in de B-horizont en op de plekken van de 

kelders tot op het Maasgrind. Eventuele archeologische resten zijn daarmee compleet 

weggegraven aangezien deze resten zich altijd in de Bt-horizont bevinden. Dit is de 

laag die zich doorgaans onder het colluvium aftekent en boven de B-horizont ligt. 

4. Is er sprake van (sub)recente verstoring en post-depositionele processen?

Zie vraag 3. 

Gaafheid en conservering van de vindplaats: 

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

In de Bt-horizont bevinden zich archeologische resten. Deze laag is ten oosten van de 

gesloopte basisschool aangetroffen en bevond zich onder een dun laagje colluvium.

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

De sporen tekenden zich goed af in de Bt-horizont waarin het sporenvlak is aangelegd. 

De kuilen hadden nog behoorlijke dieptes dus de mate van erosie of bodemontwik-

keling is beperkt te noemen. De drie aangetroffen paalsporen waren niet diep en bij 

spoor twee was zelfs sprake van een onderkant van 2 cm. Dit kan betekenen dat de 

paalsporen niet diep zijn ingegraven aangezien de bodemopbouw vrij standaard was in 

dit deel van het plangebied.  
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Perioden en sites
De kans bestaat dat in het onderzoeksgebied sites uit het neolithicum of uit andere 

perioden aanwezig zijn. Aanvullende onderzoeksvragen dienen zo mogelijk in het 

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

volgende onderzoeksvragen zijn specifiek voor deze sites geformuleerd:

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

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

Nee, de resultaten zijn heel beperkt aangezien 2/3 van het plangebied verstoord was. 

Duidelijk is echter dat er resten van een bandkeramische nederzetting en nederzetting 

uit de ijzertijd binnen het plangebied aanwezig zijn.

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

van de sites en wat is de onderlinge samenhang?

Er is geen begrenzing aan te geven van de aangetroffen sporen. Het is goed mogelijk 

dat buiten het plangebied de sporen ten noorden verder lopen. Ten zuiden en oosten 

zijn bij eerder onderzoek sporen aangetroffen. Het westen van het plangebied was 

weliswaar diep verstoord maar hier konden zich goed archeologische resten hebben 

bevonden die ook verder in het westen doorlopen. 

9. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 

 a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing

De	sporen	liggen	op	gemiddeld	55,70	m	+NAP	en	zijn	niet	begrensd. 

 b. de omvang (inclusief verticale dimensies)

Omvang van aangetroffen sporen bedraagt ca. 425 m². De omvang van de 

archeologische site is niet bepaald.

 c. aard /complextype / functie

Een kuil met onbekende functie behoort tot een niet nader bepaald deel van een 

nederzetting die mogelijk een samenhang hebben met de resten uit het proefsleu-

venonderzoek van 2007. De paalsporen en kuilen behoren tot de bandkeramische 

nederzetting van Stein waarvan de begrenzing nog niet is vastgesteld.

 d. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)

In totaal zijn 10 sporen aangetroffen, waarvan 7 antropogene en 3 natuurlijke sporen. 

Van de 7 antropogene sporen zijn 3 paalsporen en 4 kuilen te onderscheiden. In de 4 

blootgelegde kuilen zijn 94 vondsten aangetroffen. De vondsten zijn onder te verdelen 

in 79 fragmenten neolithisch aardewerk afkomstig van de lineaire bandkeramische 

cultuur (LBK). Zeven fragmenten vuursteen waarvan vijf fragmenten uit de LBK en 

twee fragmenten uit de ijzertijd. Zes fragmenten natuursteen waarvan vijf fragmenten 

uit de LBK en één fragment uit de ijzertijd. Drie fragmenten ijzertijd aardewerk en één 

fragment verbrande leem uit een van de bandkeramische kuilen.

 e. de vondst- en spoordichtheid

 f. de stratigrafie 

Zie vraag 2. 

 g. de ouderdom, periodisering, typochronologische classificatie

Zie vraag 9e.
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10. Wanneer en waarom zijn de sites in zijn geheel verlaten of in onbruik geraakt?

Niet van toepassing.

11. Zijn er nog archeologische resten aanwezig die duiden op de aanwezigheid van een 

carréboerderij zoals op de Bonnekaart is aangegeven?

Tijdens de tweede fase van de archeologische begeleiding zijn geen resten 

aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een carréboerderij. Waarschijnlijk was 

de bodem al verstoord voordat de basisschool werd gebouwd bij eerdere sloopwerk-

zaamheden van andere schoolgebouwen die binnen het plangebied hebben gestaan.

12. Hoe verhouden de meldingen van Pater Munsters zich met de waarnemingen binnen 

het onderzoeksgebied?

Binnen het onderzoek zijn geen waarnemingen van Pater Munsters, maar op 90 

m ten westen van de Kruisstraat heeft hij wel enkele LBK kuilen aangetroffen 

tijdens de aanleg van een riolering. Deze bevestigen gezamenlijk het beeld dat de 

bandkeramische nederzetting zich verder in noordelijke richting uitstrekte. Ook de 

verspreiding van de ijzertijdbewoning strekt zich verder binnen het plangebied uit.

Conclusie, evaluatie, aanbevelingen
13. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

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

kwaliteit daarvan?

Rondom het plangebied kunnen in niet onderzochte delen archeologische resten 

verwacht worden. Hoe de resten zijn bewaard gebleven is afhankelijk van hoe ver de 

Bt-horizont aangetast is. In principe zullen de archeologische resten het best bewaard 

zijn gebleven als er niet dieper gegraven is dan 50 cm –mv. Figuur 6.2 laat het zien dat 

het plangebied vrijgegeven is voor archeologisch onderzoek, rondom het plangebied 

kunnen archeologische resten verwacht worden.

De Halstraat
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14. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

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

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

verwachting (indien van toepassing)?

Door de beperkte resultaten kunnen geen conclusies getrokken worden aan de 

hand van eerder onderzoek. Alleen kan vastgesteld worden dat de resten bij eerdere 

aangetroffen nederzettingsresten kunnen behoren. De geconstateerde waarde komt 

overeen met de verwachting en de toegekende waarde. De verwachting was hoog op 

het aantreffen van archeologische resten en deze resten betreffen behoudenswaardige 

archeologische resten. 

 

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

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

te omschrijven?

Wat betreft de NOaA heeft dit onderzoek bijgedragen aan slechts enkele vragen 

binnen deze onderzoeksthema’s vooral tot betrekking van de bandkeramische 

nederzetting. 

16. In hoeverre is de in dit pve beschreven onderzoeksmethode afdoende geweest ten 

opzichte van de onderzoeksresultaten?

De keuze voor een archeologische begeleiding conform protocol opgraven in twee 

fasen is een goede keuze geweest gezien de resultaten. Tweederde van het onder-

zoeksgebied was verstoord en kon op deze manier goed onderzocht worden. De 

bouw- en sloopwerkzaamheden hebben geen extra vertraging opgelopen door het 

archeologische onderzoek en konden in goede samenwerking tegelijk uitgevoerd 

worden. Ondanks dat tweederde van het onderzoeksgebied verstoord was heeft deze 

methode toch enkele archeologische resten opgeleverd die weer een stukje kennis 

over de bandkeramische nederzetting van Stein heeft prijsgegeven. 
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Bijlage  1 sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte

1 1 1 natuurlijke verstoring

1 1 2 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 2

1 1 3 boomval

1 1 4 kuil 61

1 1 5 boomval

1 1 6 kuil 56

1 1 7 kuil 52

1 1 8 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 12

1 1 9 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 14

1 1 10 kuil 110

1 1 888 natuurlijke verstoring

1 1 999 recente verstoring

Bijlage 2 vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak spoor vulling opmerking

1APN Aardewerk prehistorisch neolithicum 6 29.6 1 1 3 1  

1SVU Steen vuursteen 1 56.2 1 1 3 1  

2BYZK Bijzonder object KERAMIEK 11 94.2 1 1 4 1 indv.nrs. 9 en 11

2APN Aardewerk prehistorisch neolithicum 36 477.8 1 1 4 1  

2VKL Verbrande klei 1 27.9 1 1 4 1  

2SVU Steen vuursteen 2 131.8 1 1 4 1  

2SXX Steen onbepaald 5 2097.7 1 1 4 1  

3APN Aardewerk prehistorisch neolithicum 15 42.1 1 1 6 1  

4APN Aardewerk prehistorisch neolithicum 11 54.1 1 1 7 1  

5APH Aardewerk prehistorisch 3 24.7 1 1 10 1  

5SXX Steen onbepaald 1 18 1 1 10 1  

5SVU Steen vuursteen 2 20.8 1 1 10 1  
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