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Samenvatting 

In opdracht van de Gemeente Stein heeft Archol een archeologisch quickscan uitgevoerd naar een perceel op 
het Businesspark Stein, te Elsloo. De quickscan bestond uit een bureauonderzoek en een veldtoets. De 
gemeente Stein is voornemens gronden te verkopen aan een tweetal bedrijven. Beide bedrijven willen deze 
strook grond betrekken bij hun bedrijfsbestemming. Doel van het onderzoek is vast te stellen of de 
werkzaamheden met betrekking tot de terreininrichting kunnen leiden tot aantasting van eventueel 
aanwezige archeologische waarden.  
 
Op basis van het bureauonderzoek en de aanvullende veldtoets geldt een hoge verwachting op resten uit het 
neolithicum, meer specifiek de periode van de LBK. Daarnaast geldt een gemiddelde verwachting op resten 
uit de overige perioden. Eventuele archeologische resten bevinden zich in de top van het nog intacte 
bodemprofiel op ca. 50 cm –Mv.  
 
Wanneer de bodemingrepen niet dieper reiken dan 50 cm beneden maaiveld (–Mv) is verder archeologische 
onderzoek niet noodzakelijk. Het aspect archeologie legt dan geen belemmeringen op voor de beoogde 
ontwikkeling. Ook het dempen van sloten of het ophogen van het terrein zal niet leiden tot aantasting van 
eventueel aanwezige archeologische resten. Indien de beoogde bodemingrepen dieper reiken dan 50 cm – Mv 
dan wordt aanbevolen om een archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van een 
inventariserend veldonderzoek op basis van proefsleuven (IVO-p) of een archeologische begeleiding (AB). 
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1  Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van de Gemeente Stein heeft Archol een archeologische quickscan uitgevoerd naar een perceel op 
het Businesspark Stein, te Elsloo (Figuur 1.1). De quickscan bestond uit een bureauonderzoek en een 
veldtoets. De gemeente Stein is voornemens gronden te verkopen aan een tweetal bedrijven. Beide bedrijven 
willen deze strook grond betrekken bij hun bedrijfsbestemming. De gemeente is eigenaar van de betreffende 
strook grond en wenst medewerking te verlenen aan de verkoop. Om het toekomstige gebruik mogelijk te 
maken, wenst de gemeente hiertoe het bestemmingsplan te wijzigen middels een zogenoemd 
postzegelbestemmingsplan. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden met betrekking tot de terreininrichting kunnen 
leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek is erop gericht 
een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de bekende en verwachte archeologische 
waarden. Met de veldtoets is de verstoringsgraad in het veld gecontroleerd. Op basis hiervan volgt een advies 
over de noodzaak van vervolgonderzoek. 
 

 
Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster). 
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik 

Het plangebied ligt op de grens van de plaatsen Elsloo en Stein, achter de adressen Businesspark Stein 192 en 
194 (Figuur 1.2). Het gebied is ca. 420 meter lang en 6 m breed. De totale oppervlakte van het plangebied 
bedraagt 2480 m2. Het perceel was kadastraal bekend als ELO00 sectie A, perceel 4202, maar is inmiddels 
opgeknipt en bekend onder de nummers 4685 en 4686. Binnen het plangebied bevindt zich grasland en een 
sloot. Eén van de bedrijven heeft de grond inmiddels al ingericht (perceel 4685) door verharding aan te 
brengen. Deze verharding lijkt op basis van een visuele inspectie niet tot op het archeologisch niveau te reiken. 
Het archeologisch niveau lijkt dus niet te zijn aangepast maar door de aanwezige verharding is archeologisch 
onderzoek ten behoeve van deze veldinspectie op deze locatie niet mogelijk. De toekomstige ingreep zal naar 
verwachting vergelijkbaar zijn. 
  
Op de betreffende percelen zal een verharding worden aangebracht en zullen o.a. activiteiten als 
vrachtwagenstalling, opslag en parkeren gaan plaatsvinden. Ook zal wellicht een deel van de ter plaatse 
aanwezige sloot moeten worden gedempt en delen van het perceel worden opgehoogd. De percelen zullen 
niet worden bebouwd, met uitzondering van kleinschalige bebouwing in de vorm van bijvoorbeeld 
erfafscheidingen.  
 

 
Figuur 1.2 Situering onderzoeksgebied (onderzoeksgebied in rood, bron luchtfoto: PDOK 2014). 
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie 

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen door de 
Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst gewijzigd in het kader van de 
modernisering van de monumentenzorg. 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 (BO) en een eventueel 
inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages. 
 
Het hier gepresenteerde rapport betreft een zogenaamde quickscan: een bureauonderzoek, aangevuld met 
een veldtoets. De quickscan is een beproefde manier om op snelle en efficiënte wijze informatie te verzamelen 
over en aanbeveling te geven over een plangebied dat een hoge archeologische waarde heeft.1 Het 
bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht 
bekend is over het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot een 
gespecificeerde archeologische verwachting. De veldtoets had als doel de diepte te bepalen van de bestaande 
bodemverstoring. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van 
eventueel vervolgonderzoek.  
 

Soort onderzoek: Quickscan; Bureauonderzoek met veldtoets 
Projectnaam: Businesspark Stein 
Archolprojectcode: SBP1584 
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv 

Periode van uitvoering veldwerk: 19-01-2016  
Rapport gereed:  26-01-2016 
Versie: 1.0 
  
Provincie: Limburg 
Gemeente: Stein 
Plaats: Elsloo 
Toponiem: Business Park Stein 192 en 194 
Coördinaten gebied: 182.696 / 330.176 
  
Opdrachtgever: Gemeente Stein, R. Förster (Medewerker RO) 
Bevoegd gezag: Gemeente Stein 
Adviseur bevoegd gezag: F.Kortlang (ArchAeO) 
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 3985552100 
Beheer en plaats van documentatie en vondsten: E-Depot DANS 
  
Geomorfologie: Tussenterras bedekt met löss of zandige löss (6E7) 
Bodem:  Radebrikgrond 
 
 

 

Tabel 1.1 Administratieve gegevens. 
 

                                                                        
1 Van Wijk 2009. 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Inleiding en methodiek 

De gemeente Stein heeft in 2010 een nieuwe gemeentelijke verwachtingskaart opgesteld.2 Deze kaart is 
gebaseerd op een uitputtende inventarisatie van wat er archeologisch bekend is uit de tot de gemeente Stein 
behorende kernen en het buitengebied, een veldtoets en een nieuw verwachtingsmodel. Deze beleidskaart 
vormt de basis van het hier gepresenteerde bureauonderzoek. Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan 
door middel van het raadplegen van aanvullende literatuur en van historisch kaartmateriaal. Tevens is het 
archeologisch informatiesysteem (Archis) geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen 
binnen en direct rondom het plangebied in kaart te brengen; met name die waarnemingen die ten tijde van 
het samenstellen van de beleidskaart nog niet bekend waren. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 3.3, protocol 4002. 

2.2 Landschappelijk kader 

2.2.1 Geologie en geomorfologie van de gemeente Stein 

De opbouw van de ondergrond van de gemeente Stein is in hoge mate bepaald door de Maas. Deze rivier 
heeft in het verleden grote hoeveelheden grind aangevoerd. De Maas heeft zich in de loop van de tijd 
ingesneden in die grindpakketten. Door de geologische opheffing van Zuid-Limburg ontstond op deze wijze 
een steeds dieper en smaller dal met daarlangs een terrassenlandschap waarbij de hogere terrassen ouder zijn 
dan de lagere, met als jongste element de huidige dalvlakte van de Maas.3 Voor de archeologie van het gebied 
is het onderscheid belangrijk tussen de terrassen die tijdens de ijstijd gevormd en met löss bedekt zijn en de 
vanaf de laatste ijstijd ontstane dalvlakte van de Maas.  
 
Het landschap van de lössplateaus is grotendeels gedurende de laatste ijstijd gevormd, toen op de oude 
Maasterrassen een dik pakket löss is afgezet. Löss is een zeer goed gesorteerde siltige leem (75% van de 
korrels is 2-50µm groot) die door de wind uit de nog niet of nauwelijks begroeide vlaktes geblazen werd die 
onder het terugtrekkende landijs vandaan waren gekomen. De lössafzettingen vormden als het ware een 
deken over het landschap waardoor de kleinere hoogteverschillen afgedekt werden.4 Toch moet ook het 
lösslandschap vroeger reliëfrijker zijn geweest dan het nu is. Een belangrijke oorzaak voor de nivellering van 
het landschap is dat löss erg gevoelig is voor erosie. Vooral van hellingen zal gemakkelijk materiaal verspoelen 
en als zogenoemd colluvium worden afgezet. Dergelijke hellingprocessen zorgen voor het opvullen van 
laagtes en het geleidelijk glooiender worden van steile hellingen. Wanneer de begroeiing van het gebied 
aangetast wordt, neemt de erosie sterk toe doordat de löss niet meer door wortels vastgehouden wordt en de 
regen een directe impact op de bodem krijgt. Uit vondstmateriaal afkomstig uit de colluvia blijkt dat de 
vorming van de colluvia in hoge mate is gerelateerd aan ontginningsfasen van de zeer vruchtbare lössplateaus 
door de mens. Deze ontginningen dateren uit het neolithicum, de late ijzertijd en de Romeinse tijd, en uit de 
volle middeleeuwen en latere perioden.5 In beek- en droogdalen (zie verderop) kunnen de meters dikke 
colluvia archeologische vindplaatsen afdekken die daardoor goed geconserveerd, maar moeilijk of in het 
geheel niet aan het oppervlak traceerbaar zijn. 
 

                                                                        
2 Van Wijk 2009. 
3 Berendsen 1996, 70-80. 
4 Bouten et al. 1985. 
5 Boenigk & Hagedorn 1996. 
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Een laatste aspect van de lössplateaus dat in verband met de archeologische verwachtingen vermeld moet 
worden, heeft te maken met de waterhuishouding. Behalve door een aantal beken zoals de Ur, wordt de 
afwatering van de plateaus verzorgd door zogenaamde droogdalen. Droogdalen zijn gedurende de laatste 
ijstijd ontstaan toen de bodem nog bevroren was. Door de cycli van opwarming en bevriezing en het 
watertransport dat over het bevroren oppervlak moest plaatsvinden, sleten de dalen zich op een kenmerkende 
manier uit. Door verschillen in opwarming van beide zijden van het dal kreeg een dergelijk dal namelijk een 
asymmetrische vorm.6  

2.2.2 Opbouw geologie van het plangebied 

Op de geomorfologische kaart is te zien dat het in terrein zich op een lössterras/plateau (Tussenterras bedekt 
met löss of zandige löss, kaarteenheid 6E7) bevindt, gelegen ten noorden van een beekdal waar oorspronkelijk 
de Ur doorstroomde (Figuur 2.1). Vormeenheid E7 vormt de overgang van het plateauterras naar het terras dat 
in de rivierdalwand is ontwikkeld. Voor deze geomorfologische eenheden geldt doorgaans dat er geen intact 
bodemprofiel meer aanwezig zal zijn en dat delen van de bodem zijn afgeschoven door hellingerosie 
(colluviatie). Volgens de bodemkaart bevindt zich in het gebied een radebrikgrond 
(

 
Figuur 2.2). Radebrikgronden zijn volledig intacte lössbodems en bergbrikgronden gedeeltelijk geërodeerde 
bodems. 
 
Op de kaart van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) is zichtbaar dat het plangebied zich op de rand 
van het plateau bevindt en dat de hoogte afneemt richting het zuidwesten (Figuur 2.3).  
 

                                                                        
6 Berendsen 1997, 13-15. 
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Figuur 2.1 Geomorfologische kaart van het plangebied en omgeving (bron: Alterra). 

 

 
Figuur 2.2 Bodemkaart van het plangebied (bron: Alterra). 
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Figuur 2.3 Uitsnede uit het AHN 1 (bron: AHN). 

 

2.3 Archeologisch en historisch kader  

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart  

In 2009 is door Archol een grootschalige inventarisatie uitgevoerd in het kader van het opstellen van een 
archeologische beleidsadvieskaart. Daarbij zijn alle bekende archeologische waarden in beeld gebracht. Het 
terrein maakt deel uit een gebied met een hoge archeologische verwachting. Voor de gemeente Stein zijn 17 
gebieden aangemerkt als gebieden van archeologische (bekende) waarden. Dit zijn gebieden die zowel hoog 
scoren op de verspreidingskaart als in het model en bovendien weinig verstoring kennen. Ook gebieden die 
(deels) zijn aangemerkt als (archeologisch) monument behoren tot de 17. Op of nabij een groot gedeelte van 
deze gebieden is in meerdere gevallen al enige vorm van archeologisch onderzoek geweest. Het plangebied 
raakt daarnaast twee gebieden van Archeologische waarden: gebied 4b en gebied 10 (Figuur 2.4).  
 
Gebied 4a Wallen van Stein - Noord, gebied 4b Wallen van Stein - Zuid & gebied 4c Wallen van Stein - 
West 
De wallen van Stein werden reeds door Beckers & Beckers7 onderzocht. Het betreft een landweer die 
vermoedelijk in de late middeleeuwen is aangelegd. Het oostelijke deel van de landweer wordt tegenwoordig 
door de A2 in zijn geheel afgesneden. Resten van de landweer zijn hier niet meer terug te vinden. Het 

                                                                        
7  Beckers & Beckers 1940. 
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zuidelijke deel is evenals het noordelijke tracé nog goed bewaard gebleven. De Hoolstraat die de westrand 
vormt van het maasterras wordt eveneens als onderdeel van de landweer gezien. Dit is echter nog niet 
vastgesteld.  
 
Gebied 10 Elsloo - Sanderboutlaan 
Op dit terrein is de aanwezigheid van meerdere grote vindplaatsen aangetoond: vuursteenvindplaatsen vanaf 
het paleolithicum, bandkeramische nederzettingen, nederzettingen uit de late bronstijd en de ijzertijd en 
Romeinse vindplaatsen, mogelijk zelfs villa’s. Om die reden is een deel van dit terrein reeds tot archeologisch 
monument verklaard. Buiten het monument bevinden zich echter ook nog belangrijke archeologische 
waarden, die door de activiteiten van de Heemkundevereniging Maasstreek zijn aangetoond.8 Daarbij geldt 
dat een groot deel van het nederzettingsterrein door leden van de heemkundevereniging Stein en Elsloo de 
afgelopen jaren is opgegraven maar slechts ten dele gepubliceerd.9 Toekomstige bodemingrepen dienen 
voorafgegaan te worden door archeologisch vooronderzoek waarbij tevens bepaald wordt tot waar de 
opgravingen hebben plaatsgevonden. 
 
Het noordelijke deel van dit gebied wordt gevormd door de zuidelijke begrenzing van de wallen van Stein die 
eveneens tot monument zijn benoemd. Bij bodemverstorende activiteiten hoeven de reeds opgegraven 
putten niet verder onderzocht te worden. Voor de gebieden buiten de grenzen van de opgravingsputten geldt 
echter opnieuw dat in geval van bodemingrepen een IVO in de vorm van proefsleuven geadviseerd wordt. 
 

2.3.2 Onderzoeksverplichting 

Het plangebied valt in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Ingrepen groter dan 250 m2 en 
die dieper rijken dan 40 cm zijn onderzoeksplichtig (Figuur 2.4). De huidige geplande ingreep valt binnen deze 
onderzoeksverplichting. 
 

 
Figuur 2.4 Categorieën en bijhorende ontheffingsondergrenzen gemeente Stein 

 

                                                                        
8  Oude Rengerink & Scholte Lubberdink 1992, Klarenaar & Paulussen 1989, Hendrix 1992. 
9  Hendrix 1991. 
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Figuur 2.5 Gebieden van Archeologische waarde op de Archeologische monumenten en verwachtingskaart (Van Wijk 
2009, kaartbijlage 2) van de gemeente Stein (plangebied in geel) 

2.3.3 Archis gegevens  

Binnen en rondom het plangebied zijn enkele waarnemingen bekend, waarvan het merendeel afkomstig is van 
Archis en een klein deel komt van waarnemingen van amateurarcheologen die op de vindplaatsenkaart van de 
gemeentelijke verwachtingskaart zijn opgenomen: 
 

• Waarneming 32.561: betreft een oude melding van "akkerland met hutkommen, benevens een 
landwering ten N. v.d. Heisteeg en oostelijk grenzend aan de Koestraat". Het gaat mogelijk om een 
opgraving van Beckers en Beckers uit 1938. De Heisteeg ligt enkele tientallen meters verder naar het 
noordwesten. De Koeveldweg volgt het voormalig tracé van de oude wallen van Stein. 

• Waarneming 32.387: betreft nederzettingssporen uit het neolithicum die aan het licht zijn gekomen 
bij een kartering en booronderzoek aan de Sanderboutlaan, vindplaats 5 (nu Business Park Stein).10 
Hier werd, op een verstoorde A-horizont na, een nog intact bodemprofiel aangetroffen. 

• Waarneming 32.386: Zelfde als waarneming 32.387, maar vindplaats 3. 
• Waarneming StGr79XII: Melding van een amateur van de vondst van een “zandige kwartsiet”, 

afkomstig van een oppervlaktekartering. 
• Waarneming StHv98III1: Vondstmelding van een amateur. Het gaat om vuursteen van de LBK, 

gevonden tijdens een veldkartering. 

                                                                        
10 Oude Rengerink & Scholte Lubberink 1992. 
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De enige onderzoeksmelding (OM 4.214) waarbinnen het plangebied valt beslaat het gehele bedrijventerrein 
en betreft het onderzoek van RAAP waaruit de waarnemingen 32.386 en 32.387 zijn voortgekomen. 
 

 
Figuur 2.6 Archis waarnemingen en AMK terreinen (blauwe lijnen) met de locatie van het plangebied (rood kader) op 
de het AHN. (Bron: RCE; AHN). 

 

2.3.4 Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

Er bevinden zich twee archeologische monumenten binnen het net naast het plangebied. Ca. 115 m van het 
zuiden van het plangebied valt binnen AMK terrein 8.469. Gelijk ten westen hiervan ligt AMK-terrein 8.410. 
 
Monument 8.469 is een Terrein van zeer hoge archeologische waarde en betreft sporen van bewoning uit het 
vroeg neolithicum. In 1992 werd hier een proefonderzoek uitgevoerd waarbij bandkeramische sporen zijn 
aangetroffen (Waarneming 32.388). Het terrein is onderzocht d.m.v. 2 proefsleuven waarin een LBK 
nederzetting vastgesteld kon worden. De vindplaats bevindt zich ten zuidwesten van de hierboven genoemde 
vindplaats 3. Of de vindplaats ook daadwerkelijk doorloopt binnen het plangebied is onduidelijk.11 Dit gebied 
is op de Archeologische beleidskaart als Gebied 10 van Archeologische waarde aangeduid. 
 

                                                                        
11 Oude Rengerink & Scholte Lubberink 1992, 14. 
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Monument 8.410 is een Terrein van zeer hoge archeologische waarde en omvat een deel van de resten van een 
landweer, daterend uit de late middeleeuwen. Het gaat om de zogeheten Wallen van Stein, die in een halve 
cirkel van circa zes km lengte om de stadskern liggen. Het monument omvat een bolle weg / pad met aan 
weerszijden daarvan opgeworpen wallen (Figuur 2.7). Op een schets in het Centraal Monumenten Archief 
(situatie in het veld in 1981) worden tussen de weg en de wallen ondiepe grachten of greppels aangegeven. Dit 
gebied is op de Archeologische beleidskaart als Gebied 4b van Archeologische waarde aangeduid. 
 

 
Figuur 2.7 Nog zichtbare wallen ter hoogte van de Steinderweg (bron: Wikimedia - Romaine). 

 

2.3.5 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 

Het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied met een middelhoge trefkans op archeologische waarden. 
De IKAW is een landsdekkende kaart met een vlakdekkende classificatie van de trefkans op archeologische 
resten. Als bronmateriaal voor de kaart worden de Archis-gegevens en de digitale bodemkaart van Nederland 
genoemd.12 De kaart is op gemaakt basis van een rastergrid met eenheden van 50 bij 50 meter. Door de 
grootschaligheid is de kaart minder geschikt voor een dergelijk lokaal niveau als het onderhavig 
onderzoeksgebied en kan naar eigen zeggen ook slechts als richtinggevend worden gebruikt.13 Een 
gemeentelijke verwachting is veel gedetailleerder en daarom vaak meer geschikt. De IKAW is voor dit 
bureauonderzoek dus verder niet relevant. 

                                                                        
12 Deeben 2009, 11. 
13 Deeben 2009, 5. 
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2.3.6 Historisch kaartmateriaal  

Voor ongeveer de afgelopen 200 jaar is historisch kaartmateriaal beschikbaar. Er is gekeken naar de 
landinrichting en eventuele bebouwing binnen het plangebied op de Kadastrale Minuut van 1811-1832, de 
Topografische Militaire Kaart (TMK) van 1850 en diverse Bonnebladen uit het begin van de 2oe eeuw. Op geen 
van de kaarten is in bebouwing aanwezig binnen het gebied. Ook de Wallen van Stein zijn op de Kadastrale 
Minuut al niet meer herkenbaar. Op de TMK zijn de wallen herkenbaar als een weg omgeven door bomen 
(Figuur 2.8). De weg lijkt het plangebied te doorkruizen, maar mogelijk gaat het om een foutieve opmeting of 
weergave van de weg. Op het Bonneblad dat gemaakt is tussen 1900 en 1925 staat de weg (Koestraat) ten 
noordwesten van het plangebied aangegeven (Figuur 2.9), op de plaats waar deze nu ook nog loopt en waar 
de wallen nog zichtbaar in het landschap liggen. 
 

 
Figuur 2.8 Het plangebied geprojecteerd op de Topografische Militaire Kaart van 1850 (bron: Kadaster). 
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Figuur 2.9 Het plangebied geprojecteerd op het Bonneblad van 1925 (bron: Kadaster). 
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Figuur 2.10 Tijdstabel. 
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3 Veldtoets 

3.1 Doelstelling en methodiek 

De veldtoets bestond uit een visuele inspectie van het plangebied en de directe omgeving, daarnaast zijn twee 
boringen gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm tot op een diepte van 120 cm. In 
boringen is namelijk direct zichtbaar of er binnen het plangebied nog (restanten van) een radebrikgrond 
aanwezig zijn en in welke mate en tot op welke diepte de bodem is geërodeerd en/of anderszins verstoord. De 
boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke 
voldoet aan de NEN5104 norm. Alle grond is door het snijden en verkruimelen van de boorkern met het blote 
oog onderzocht op archeologische indicatoren. De boorprofielen zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het 
rapport. De positie van de boringen is vastgelegd aan de hand van de lokale topografie. Gezien de beperkte 
oppervlakte van het plangebied is dit niet bezwaarlijk: beide boringen liggen binnen het gebied. Er is geen 
hoogtebepaling gedaan. De hier gebruikte maatvoering is daarom vanaf het maaiveld. 
 

 
Figuur 3.1 Veldopname plangebied met op de achtergrond het reeds in gebruik genomen deel van de firma Langen, 
links de wallen van Stein en rechts de sloot 

3.2 Resultaten 

Omdat een groot deel van het terrein inmiddels al was ingericht zijn alleen in het zuiden van het plangebied 
twee boringen gezet (Figuur 3.2). Beide boringen geven een min of meer gelijk beeld. Aan de basis van het 
profiel ligt een lichtbruingrijze C-horizont die bestaat uit een zwakzandige leem (löss). De C-horizont gaat naar 
boven toe geleidelijk over in een bruingrijze B-horizont met dezelfde textuur. In het geval van boring 2 was 
nog een ca. 20 cm dikke B/C-horizont zichtbaar als overgangslaag. De top van de B-horizont vormt tevens de 
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top van het nog intacte oorspronkelijke bodemprofiel. In boring 1 bevond de top van de B-horizont zich op 50 
cm –Mv, in boring 2 was dit op 55 cm –Mv.  

De grond boven de B-horizont was in beide boringen geroerd. In boring 2 bevond zich een ca. 55 cm dikke 
bouwvoor. In boring 1 werd de bouwvoor nog gescheiden van de B-horizont door een laag donkerbruingrijze 
opgebrachte grond, mogelijk afkomstig van de wallen van Stein.  

Op basis van de boringen en veldbezoek kan worden vastgesteld dat er in zuidwestelijke deel van het 
plangebied (perceel 4686) sprake is van een gering verstoord bodemprofiel door de aanwezigheid van een B-
horizont. In het noordoostelijke deel (perceel 4685) heeft verstoring plaatsgevonden door de aanleg van 
verharding. Deze verharding lijkt echter niet tot het archeologisch niveau te hebben gereikt. De grootste 
verstoring in beide percelen betreft de aanwezige sloot (ca. 2m breed en 1,5 m diep). Deze heeft het 
archeologisch niveau wel verstoord. Er zijn geen archeologische indicatoren gevonden die mogelijk in verband 
gebracht kunnen worden met een archeologische vindplaats. Dit betekent echter niet dat er geen 
archeologische vindplaats aanwezig is. De archeologische verwachting blijft dientengevolge hoog. 

 
Figuur 3.2 Boorpuntenkaart, met nummers van de boringen (bron luchtfoto: PDOK). 
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4 Conclusie 

4.1 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de archeologische beleidskaart14, het bureauonderzoek en de aanvullende veldtoets geldt een 
hoge verwachting op resten uit het neolithicum, meer specifiek de periode van de LBK. Daarnaast geldt een 
gemiddelde verwachting op resten uit de overige perioden. Het plangebied grenst aan de historische wallen 
van Stein, een landweer uit de middeleeuwen. Gezien de vondsten uit de omgeving en de resultaten van 
eerder onderzoek moet vooral rekening gehouden worden met nederzettingscontexten, maar andere 
complextypen kunnen niet worden uitgesloten. De omvang van eventuele vindplaatsen is niet bekend, maar 
mocht de nabij gekarteerde LBK-vindplaats zich tot binnen het plangebied uitstrekken gaat het om een vrij 
omvangrijke vindplaats die groter is dan het plangebied zelf. Een eventuele vindplaats wordt vooral in het 
zuiden van het plangebied verwacht. Eventuele archeologische resten bevinden zich in de top van het nog 
intacte bodemprofiel op ca. 50 cm –Mv. Over de gaafheid en conservering van eventuele resten kan worden 
gesteld dat deze matig tot goed te noemen is omdat het lijkt alsof het bodemprofiel iets meer onthoofd lijkt te 
zijn. De conservering van de nabijgelegen vindplaats was goed, maar hier was het bodemprofiel ook meer 
intact. Resten van de LBK bestaan doorgaans behalve uit grondsporen, uit aardewerk, steen en vuursteen. 

4.2 Advies 

Op de betreffende percelen zal een verharding worden aangebracht en zullen activiteiten als 
vrachtwagenstalling, opslag en parkeren gaan plaatsvinden. De percelen zullen niet worden bebouwd, met 
uitzondering van kleinschalige bebouwing in de vorm van bijvoorbeeld erfafscheidingen. Wanneer deze 
ingrepen niet dieper reiken dan 50 cm –Mv is onze aanbeveling dat verder archeologisch onderzoek niet 
noodzakelijk wordt geacht. Het aspect archeologie legt dan geen belemmeringen op voor de beoogde 
ontwikkeling. Ook het dempen of ophogen van sloten zal niet leiden tot aantasting van eventueel aanwezige 
archeologische waarden. Hoewel niet verplicht, verdient het de aanbeveling om een buffer van ca. 10 cm te 
houden tussen de maximale verstoringsdiepte en de onderzoeksplichtige diepte van 50 cm –Mv. 
Daarmee vervalt voor dit plangebied de onderzoeksplichtige diepte van 40 cm –Mv. De onderzoeksplichtige 
oppervlaktegrens voor het plangebied blijft gehandhaafd, te weten 250 m2. 
 
Wanneer de bodemingrepen dieper reiken dan 50 cm –Mv en groter zijn dan 250 m2 zal eerst aangetoond 
dienen te worden of er daadwerkelijk archeologische resten aanwezig zijn. Een vervolgonderzoek is dan 
noodzakelijk. Een dergelijk vervolgonderzoek kan in dat geval het beste plaatsvinden in de vorm van 
proefsleuven. Een andere mogelijkheid is om de werkzaamheden archeologisch te laten begeleiden. 
 
 

                                                                        
14 Van Wijk 2009. 
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Tabel 1.1 Administratieve gegevens. 
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Bijlage 1 Boorkolommen 
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