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Inleiding

1.1 Inleiding

In opdracht van de provincie Limburg heeft Archol een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd in werkvak 2 van de Buitenring Parkstad Limburg (in het vervolg BPL). Deze 

ringweg wordt aangelegd op initiatief van de provincie om de bereikbaarheid van de 

regio Parkstad Limburg en de verschillende gemeentes in de regio te verbeteren. De 

werkzaamheden bestaan uit de aanleg van nieuwe wegdelen en de verbetering van 

bestaande provinciale wegen.

Voorafgaand aan het onderzoek waren geen archeologisch vindplaatsen bekend 

binnen werkvak 2, hoewel deze op bepaalde locaties wel verwacht konden worden. 

De provincie Limburg heeft daarom in haar rol als bevoegd gezag de binnen werkvak 

2 gelegen locaties Naanhof en Adalante geselecteerd voor vervolgonderzoek. Het 

onderzoek bestond uit de aanleg van proefsleuven (IVO-p). In dit rapport worden de 

resultaten van het archeologisch onderzoek in werkvak 2 gepresenteerd. Aan het 

onderzoek ligt een Programma van Eisen ten grondslag.1 

De ringweg zelf zal in werkvak 2 hoofdzakelijk verhoogd worden aangelegd. Hiertoe 

worden delen van het terrein opgehoogd en zal op die locaties geen verstoring van 

de bodem plaatsvinden. Een dergelijke verstoring treedt wel op ter hoogte van de 

toekomstige op- en afritten en ter hoogte van de nog aan te leggen bermsloten. Het is 

dan ook op deze locaties dat de proefsleuven zijn aangelegd. 

1  Bente 2016

Figuur 1.1 
Locatie plangebied

1
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1.2 Onderzoeksgebied

De te onderzoeken deellocaties ‘Naanhof’ en ‘Adalante’ liggen in de gemeente Heerlen 

ten oosten van de kruising van de Naanhofsweg en Schuureikenweg met de provinciale 

weg N298. Het gebied is nu in gebruik als weiland en akkerland. Het archeologisch 

onderzoek beperkte zich zoals gezegd tot de locaties die daadwerkelijk verstoord 

zullen worden door bodemingrepen (figuur 1.2: in roze).  

1.3 Vooronderzoek en archeologische verwachting

Op verschillende locaties binnen het tracé van de BPL bevinden zich archeologische 

vindplaatsen of zijn deze te verwachten. Zoals gezegd waren binnen werkvak 2 

voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek geen archeologische vindplaatsen 

bekend. Op basis van eerder uitgevoerde verkennende onderzoek (bureau- en 

booronderzoek) werd de kans op het aantreffen van archeologische vindplaatsen 

echter wel mogelijk geacht.2

1.4 Doel- en vraagstelling

Conform het Programma van Eisen was het doel van het onderzoek tweeledig. 

Het proefsleuvenonderzoek diende ter opsporing en waardering van mogelijke 

vindplaatsen. Indien behoudenswaardig moesten deze vindplaatsen veilig gesteld 

2  Akkerman et al. 2006; Verhoeven 2007; Spanjer & Vanderhoeven 2012
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Figuur 1.2
 Onderzoeksgebied met verschillende te 
onderzoeken locaties
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worden door middel van een opgraving. Uiteindelijk heeft er geen opgraving 

plaatsgevonden, omdat geen archeologische resten zijn aangetroffen.  

De belangrijkste vraagstelling van het onderzoek was of er daadwerkelijk 

archeologische sporen in de bodem aanwezig zjin en zo ja, wat daarvan de aard, 

ouderdom, omvang, gaafheid en conservering is. In het Programma van Eisen is een 

groot aantal vraagstellingen geformuleerd rond een aantal onderzoeksthema’s. De 

vraagstellingen zelf staan weergegeven in bijlage 1. De vragen zijn geformuleerd rond 

de volgende thema’s: 

·	 Bodemopbouw en landschap

·	 Sporen en structuren, vondsten en paleo-ecologische resten

·	 Waardering

·	 Synthese

·	 Conclusie en evaluatie

Gezien de resultaten kan maar een beperkt deel van de vraagstellingen beantwoord 

worden. Er zijn nauwelijks archeologisch relevante sporen of vondsten aangetroffen. 

De vraagstellingen die beantwoord kunnen worden hebben betrekking op 

bodemopbouw en landschap, sporen en structuren, synthese, conclusie en evaluatie. 

1.5 Organisatie en onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd door een veldteam van Archol. De heer D.A. Bente, 

adviseur archeologie van de BPL trad op als directievoerder.  Het proefsleuven-

onderzoek (IVO-p)  is uitgevoerd met de mogelijkheid van een doorstart naar een 

archeologische opgraving. 

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p) 

Projectnaam: Buitenring Parkstad Limburg, werkvak 2, deellocaties 
Naanhof en Adalante

Archolprojectcode: BPL1631

Uitvoering veldwerk: Drs. L. Meurkens (veldwerkleiding)
Drs. A. Porreij-Lyklema
Dhr. S. Baas MA
Dhr. T. Luyten (graafmachine)

Periode van uitvoering veldwerk: Juli 2016

Periode van uitvoering uitwerking: Augustus 2016

Provincie: Limburg

Gemeente: Heerlen

Plaats: Hoensbroek

Toponiem: Naanhofsweg/Schuureikenweg

Coördinaten gebied: Centrumcoördinaat zuidelijke perceel: 191225/326003
Centrumcoördinaat noordelijke perceel: 191241/326154

Opdrachtgever: Provincie Limburg, Dhr. M.A. Luijten 

Adviseur opdrachtgever
Bevoegd gezag:

Drs. D.A. Bente (Adviseur archeologie BPL)
Provincie Limburg, dhr. ing. B.J. Moonen

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4007818100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot van bodemvondsten, Maastricht

Geomorfologie: Dalvormige laagte en flanken daarvan

Bodem: radebrikgronden

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens
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Methodiek veldwerk

2.1 Strategie en werkwijze proefsleuven

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is door Archol een puttenplan opgesteld, 

dat is voorgelegd aan het bevoegd gezag en na goedkeuring als bijlage opgenomen 

is in het Programma van Eisen. Met uitzondering van één werkput zijn alle putten 

conform dit puttenplan aangelegd. Een van de geplande sleuven op het perceel ten 

noorden van de provinciale weg N298 kon niet worden aangelegd in verband met 

de aanwezigheid van een bos. Deze sleuf (werkput 28) is daarom iets in noordelijke 

richting verplaatst. In totaal zijn bij het proefsleuvenonderzoek 28 werkputten 

aangelegd, waarvan drie op het perceel ten zuiden van de N298 (werkputten 1-3) en 25 

op het perceel ten noorden van de N298 (zie figuur 2.1). 

Alle werkputten hadden een lengte van 20 meter en een breedte van 4 meter. In 

elke put is in principe één vlak aangelegd, namelijk in de onverstoorde löss onder het 

colluvium. Zowel ten zuiden als ten noorden van de N298 zijn daarbij echter enkele 

werkputten niet over de volle breedte van 4 meter verdiept vanwege de grote dikte 

van het colluvium (tot 2 meter onder maaiveld of dieper). In deze putten is in eerste 

instantie een vlak aangelegd in het colluvium, waarna aan één zijde van de put een 

sleuf van 2 meter breed verdiept is tot op de onverstoorde löss. Ten zuiden van de 

N298 gaat het om werkput 3, ten noorden van de N298 om werkputten 10, 16, 23, 27 

en 28
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Overzicht proefsleuven met putnummers.
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In totaal is 2240 m2 onderzocht door middel van proefsleuven (28 x 80 m2). De 

dekkingsgraad is daarmee 17,5 %. Dit is hoger dan de vereiste 10%, die nodig is 

voor het opsporen en waarderen van archeologische vindplaatsen. De hogere 

dekkingsgraad is het gevolg van de onregelmatige vorm van het plangebied en de 

specifieke eisen die in het Programma van Eisen worden gesteld aan de plaatsing van 

de proefsleuven.

2.2 Aanleg en documentatie proefsleuven

De proefsleuven zijn aangelegd met een graafmachine met gladde bak onder 

begeleiding van een archeoloog. Na verwijdering van de bouwvoor is het vlak 

laagsgewijs verdiept. Daarbij is het afdekkende colluvium geïnspecteerd op de 

aanwezigheid van sporen, maar deze zijn nergens waargenomen. Het vlak is zoals 

gezegd aangelegd in de top van de onverstoorde löss. Tijdens het verdiepen is de 

grond visueel geïnspecteerd op vondstmateriaal en is gezocht met een metaaldetector. 

Na aanleg van de sleuven zijn eventuele sporen aangekrast en genummerd en is 

het vlak gefotografeerd. De werkput is vervolgens ingemeten en digitaal getekend 

met een GPS. Greppels zijn voor zover mogelijk in het profiel gecoupeerd om de 

stratigrafische positie te kunnen bepalen. Van de overige aangetroffen grondsporen is 

een selectie gecoupeerd om de precieze interpretatie te kunnen bepalen en eventueel 

vondstmateriaal te verzamelen. 

Aan het begin en einde van iedere proefsleuf is een profielkolom (1 meter breed) 

gedocumenteerd teneinde inzicht te krijgen in de bodemopbouw van het gebied 

en de mate van intactheid van het lössprofiel. De profielkolommen zijn iets dieper 

uitgegraven dan het omringende archeologische vlak.. De profielkolommen zijn 

ingemeten, gefotografeerd, getekend en beschreven. 

2.3 Monstername 

Gezien het ontbreken van potentieel interessante monsterlocaties zijn bij het 

onderzoek geen monsters genomen. 
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Landschap en bodemopbouw 

Rob Paulussen

3.1 Landschappelijke situering

Het onderzoeksgebied ligt op de noordelijke flank en op de bodem van een glaciaal 

droogdal. Dit droogdal watert af in westelijke richting en mondt uit in het dal van de 

Geleenbeek.

Binnen het Zuid-Limburgse lösslandschap zijn droogdalen in oorsprong periglaciale 

erosieverschijnselen waarvan het ontstaan teruggaat tot de ijstijden (glacialen) van het 

Midden- en Laat-Pleistoceen. Als gevolg van de toenmalige permafrost kon regen- en 

sneeuwsmeltwater niet of nauwelijks in de bodem dringen  waardoor het oppervlakkig 

ging afstromen met erosie van met name de zeer erosiegevoelige löss. Aan het 

begin van het Holoceen zal door de vegetatie de ontwikkeling van de droogdalen tot 

stilstand zijn gekomen. Pas met de komst van de landbouw tijdens het neolithicum is 

de bodemerosie door ontbossing  weer toegenomen en zullen ook droogdalsystemen 

door erosie en bijbehorende sedimentatie van het zogenaamde colluvium  zich weer 

verder hebben kunnen ontwikkelen.

Binnen droogdalsystemen kan een onderscheid worden gemaakt tussen de meer 

lineaire erosiedalen met duidelijke meer of minder steile (asymetrische) dalwanden 

aan weerszijde van de zogenaamde thalweg (de lijn die de laagste punten in het dal 

 

Figuur 3.1 
Detailuitsnede van AHN-hoogtebeeld van het 
onderzochte deelgebied bij de Naanhofsweg 
te Hoensbroek. De raaien met proefsleuven 
zijn rood gemarkeerd. De lichtblauwe lijnen 
markeren de verschillende korte erosiegeu-
len en (micro)dellen in de wanden van het 
droogdal. De donkerblauwe lijn markeert de 
thalweg van het droogdal.  

3
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met elkaar verbindt en zo het natuurlijke verloop en lengteprofiel weergeeft van een 

waterloop) en de meer komvormige dalboveneinden oftewel dellen waar vooral sprake 

is geweest van een meer fijnmazige, oppervlakkige bodemerosie en geen duidelijke 

min of meer permanente stroomgeulen kunnen worden onderscheiden. Op de wanden 

van de grotere droogdalen komen kleinere erosiegeulen en komvormige laagtes 

(microdellen) voor. 

Het droogdal in het onderzoeksgebied is een tussenvorm doordat het een breed en 

diep maar tegelijkertijd vrij kort dal is  met een dalbodemlengte van slechts ca. 500 

m. Het heeft vrijwel geen achterliggend stroomstelsel. Op basis hiervan is het zeer 

aannemelijk dat er binnen het droogdal nooit sprake is geweest van een permanent 

watervoerende beekloop tenzij er ooit op één van de dalhellingen waterbronnen 

aanwezig zijn geweest.  Het meest dichtbij gelegen oppervlaktewater zal in het dal van 

de Geleenbeek aanwezig zijn geweest. Het dal is ingesneden in de zuidrand van het 

Plateau van Doenrade dat hier aan het dal van de Geleenbeek grenst. Door watererosie 

is deze plateaurand sterk versneden. Hierdoor hebben zich meerdere droogdalen 

gevormd waarvan het dal bij de Naanhofsweg er één is. Ten zuiden en ten noorden 

van het plangebied liggen smalle, kaapvormige plateauresten op een hoogte van circa 

95 tot maximaal 105 m +NAP. Deze plateauresten zijn sterk geërodeerd waardoor 

Midden-Pleistocene terrasgrind- en zandafzettingen van de Maas (formatie van 

Beegden, afzettingen van St. Geertruid)  dagzomen of zeer ondiep voorkomen. Deze 

Maasterrasafzettingen zijn ca. 1 miljoen jaar oud. De dalbodem ligt op een hoogte van 

ca. 82 m +NAP in het oosten tot ca. 74 m +NAP in het westen en kent daarmee een 

actueel verval van ca. 8 m over ca. 500 m (1,6 %). Tijdens eerder in 2009 uitgevoerd 

geoarcheologisch booronderzoek is geconstateerd dat ook binnen de droogdalbodem 

grove grind- en zandafzettingen voorkomen, zeer lokaal zelfs opduikingen tot op 

maaiveldniveau.3 Dit zijn secundaire, van de hellingen en plateauresten geërodeerde 

Maasgrinden en –zanden, onderdeel van de latere colluviale dalopvulling. Opvallend 

aan het droogdal is de vrij vlakke en brede dalbodem. Dit duidt op een diepere 

insnijding gevolgd door een latere opvulling met colluvium waarbij het onderste deel 

van de oorspronkelijke hellingvoet weer is afgedekt (zie figuur 3.2).

De ondiepe ondergrond binnen het onderzoeksgebied bestaat uit primaire en 

secundaire löss(leem). De primaire löss is een eolische afzetting gevormd tijdens de 

latere glacialen van het Pleistoceen. Het grootste deel van de eolische lössafzettingen 

dateert uit de laatste ijstijd, het Weichselien. De dikte van het eolische lösspakket kan 

zeer sterk variëren tot meer dan tien meter op de centrale plateaus. 

3  Spanjer & Vanderhoeven 2012.

Figuur 3.2 
Schematische weegaven van de opvulling van 
een (droog)dal met colluvium waarbij er mini-
maal drie erosiezones kunnen onderscheiden. 
Zone C is het eerst opgevuld met dalcolluvium 
waardoor hier de erosie op de heling het 
vroegst is gestopt en eventuele archeologische 
resten het best bewaard kunnen zijn gebleven 
(hoge conserveringskans). Binnen zone B is de 
oorspronkelijke bodem  afgedekt met helling-
colluvium (matige conserveringskans). Binnen 
zone C gaat de hellingerosie tot op heden 
door (lage conserveringskans).  
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De löss is van oorsprong kalkrijk afgezet. Onder invloed van bodemvorming is de löss 

tot op een diepte van zo’n 2 tot 3 meter ontkalkt. Het proces van bodemvorming gaat 

vervolgens verder met de interne verwering waardoor de grond verbruint. Uiteindelijk 

kunnen de kleideeltjes door percolerend regenwater uitspoelen. Dit proces heet 

lessivage. In een dieper gelegen niveau accumuleren vervolgens de kleideeltjes, 

waardoor een zogenaamde Bt-horizont oftewel textuur B wordt gevormd. Textuur-B 

gronden (FAO classificatie: luvisols) worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een 

relatief kleirijke Bt- horizont die, die op minder dan 40 cm –mv begint. De Bt-horizont 

Een briklaag is een veelal roodbruine laag waarin door de inspoeling van lutum een 

textuur-B oftewel Bt-horizont is ontstaan. Deze laag is vrij stug ten opzichte van de 

bovenliggende A- en E-horizonten. Om als briklaag te kwalificeren dient de lutum-

inspoelingshorizont tenminste 15 cm dik te zijn en minimaal 8% lutum te bevatten. 

De maximaal waargenomen dikte bedraagt 60 tot 80 cm. Door de uitspoeling van 

lutum en ijzeroxiden is de E-horizont veelal lichter van kleur en ook minder stug. Onder 

invloed van periodiek meer grondwater kunnen in de Bt-horizont duidelijke gleyver-

schijnselen voorkomen (roest- en reductievlekken).

De secundaire löss is in oorsprong eolische löss die door erosie als gevolg van 

oppervlakkig afstromend water elders weer is herafgezet. Dit type lössafzettingen 

dat vooral aan de voet van dalhellingen, in dalbodems en in zogenaamde daluitspoe-

lingswaaiers voorkomt wordt aangeduid als colluvium.  Hoewel colluviumvorming 

ook al tijdens het Pleistoceen heeft plaatsgevonden, is deze zeer sterk gerelateerd 

aan de agrarische ontginning van het gebied. In Zuid-Limburg zijn op basis van eerder 

onderzoek in ieder geval twee grote fasen van colluviumvorming bekend. De eerste 

grote fase van colluviumvorming hangt samen met de ontginning van het gebied 

tijdens de IJzertijd en aansluitend de Romeinse Tijd en de tweede grote colluvium fase 

hangt samen met de grootschalige ontbossingen tijdens de Volle Middeleeuwen.4 

Waarschijnlijk heeft er ook in vroegere perioden (pre-IJzertijd/Romeins) colluviumvor-

ming plaatsgevonden, maar dan op veel kleinere schaal, omdat de ontginningen ook 

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

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

De intensieve erosie heeft vermoedelijk altijd tot veel overlast geleid. De verspoelde 

löss die veelal via de droge dalen werd afgevoerd, zorgde voor veel modderoverlast in 

de in beekdalen gelegen nederzettingen. 

Terwijl in de primaire eolische löss vrijwel altijd textuur B gronden voorkomen, 

worden de bodems in de secundaire colluviale lössafzettingen gekenmerkt door 
het ontbreken van een duidelijk profiel (AC-profiel). Deze bodems worden binnen 

het Nederlandse classificatiesysteem afhankelijk van hun hydrologische kenmerken 

aangeduid als poldervaaggronden of ooivaaggronden.

Binnen het onderzoeksgebied kunnen vanwege de specifieke geomorfologische 

situatie zowel primaire (niveo)eolische lössafzettingen uit het Pleistoceen als 

secundaire colluviale lössafzettingen uit het Midden- en Laat-Holoceen aanwezig zijn. 

Colluviale afzettingen worden zowel binnen de noordelijke hellingvoet als ter plaatse 

van de droogdalbodem  verwacht. Door temporele variaties in de erosie- en sedimen-

tatie-intensiteit kan het colluvium meerfasig zijn afgezet met tussenliggende bodems 

of vegetatiehorizonten. 

4  De Moor 2006; Bunnik, 1999
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Tijdens het voorafgaand booronderzoek is reeds vastgesteld dat aan de voet van 

de noordelijke helling van het droogdal plaatselijk intacte brikgronden voorkomen 

op maaiveldniveau of onder een meer of minder dik pakket colluvium. De oostelijke 

helling wordt doorsneden door een drietal kleinere erosiegeulen met aanliggende 

microdellen (komvormige laagtes). De ouderdom van deze erosiegeulen is nog 

onbekend; mogelijk dateren deze pas uit de volle Middeleeuwen of Nieuwe Tijd. De 

aanwezigheid van de grotere erosiegeulen betekent niet dat op de overige hellingdelen 

geen erosie heeft plaats gevonden. Deze heeft echter meer het karakter gehad van 

oppervlakkige afstroming, de zogenaamde scheet- en rill erosie.  De proefsleuven 18 

t/m 22 zijn op de noordelijke helingvoet aangelegd, min of meer dwars op de meest 

westelijke erosiegeul (zie figuur 3.3).

In de dalbodem zijn  colluviale leemafzettingen op (secundaire) Maaszanden en 

-grinden aangetroffen. Het leemcolluvium wordt gekenmerkt door grindinsluitin-

gen, zandlaagjes, humusfibers en een zeer fijne gelaagdheid. Oude oorspronkelijke 

lössbodems (brikgronden) en vegetatielagen (A-horizonten) die op een onderbreking 

van de colluviatie en een stabielere fase wijzen, zijn tijdens het booronderzoek 

niet aangetroffen. De dikte van het colluvium varieert sterk. Plaatselijk bevindt het 

Maaszand en –grind zich direct onder het huidige maaiveld. Boringen binnen het 

laagste deel van de dalbodem hebben onder een 1,5 m dik colluviumpakket alluviale 

kleiafzettingen en veenafzettingen aangetoond. Deze wijzen op een oorspronkelijke, 

moerassige laagte, mogelijk een deel van een watervoerend zijdal van de Geleenbeek.

Op basis van het in 2009 uitgevoerde verkennend booronderzoek is geconstateerd dat 

binnen dit plangebied het paleoreliëf (pre-colluviaal) naar verwachting sterk afwijkt 

van het huidige reliëf. Hierdoor kunnen onder het colluvium nog plaatselijk zones 

met intacte oorspronkelijke bodems voorkomen. Als gevolg van een in de tijd sterk 

variërende erosie- en sedimentatiedynamiek varieert de bodemopbouw ruimtelijk zeer 

sterk. 

 

Figuur 3.3 
Situering van de proefsleuven 18 (links) t/m 
22 (rechts) op de noordelijke hellingvoet 
dwars op de erosiegeulen die hier de dal-
helling doorsnijden.
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3.2 Beschrijving profielen

In alle proefsleuven zijn twee profielkolommen gedocumenteerd (foto/tekening 

en beschrijving). Een selectie van de profielen is vervolgens nader onderzocht en 

beschreven door de fysisch geograaf op basis van de ASB 5.2.5 De fysisch geograaf 

heeft daarbij specifieke aandacht besteed aan profielen met een afwijkende 

bodemopbouw. Deze profielen worden in deze paragraaf verder besproken. De 

profielen zijn afgebeeld in bijlage 2. 

Werkput 4, profiel 7 
Profiel 7 ligt binnen het laagste, meest westelijke deel van het plangebied. Het profiel 

bestaat volledig uit jong colluvium (Cg-horizont) met daarboven een opgebrachte 

laag (OPG).  In de top van de C-horizont bevind zich een relatief dunnen A-horizont 

met een hoog humusgehalte dat duidt op relatief natte omstandigheden.  In zowel de 

C-horizont als de Ab-horizont zijn baksteenresten aangetroffen, indicatoren voor een 

relatief geringe ouderdom (late middeleeuwen – nieuwe tijd). De blauwgrijze kleur 

is waarschijnlijk het gevolg van het aanbrengen van het opgebrachte grondpakket 

waardoor onder invloed van een anaeroob bodemmilieu verblauwing optreedt. 

Onderin de C-horizont komen groengele oxidatievlekken voor. Mogelijk zijn het 

fosfaatvlekken die samenhangen met de organisch rijke toplaag.

5  Bosch 2005
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Figuur 3.4 
Overzicht proefsleuven met beschreven 
profielnummers
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werkput 6, profiel 11 
Profiel 11 ligt binnen de vlakke dalbodem van het droogdal en is circa 1,5 m diep. Het 

profiel vertoont onder de moderne bouwvoor (Ap-horizont) een opeenvolging van 

drie colluviale lagen (C1-, C2- en C3-horizont). Een oorspronkelijke  leembrikgrond 

of tussenliggende humusrijkere  A-horizonten ontbreken volledig. De C1-horizont is 

homogeen van structuur. De C2-horizont vertoont een duidelijke interne min of meer 

horizontale gelaagdheid bestaande uit een afwisseling van meer en minder zandige 

leemlagen en zee grove zwak siltige zandlagen waarin ook grinddeeltjes voorkomen.  

Horizont C3  is minder zandig maar aan de basis hiervan zijn grove rolkeien afkomstig 

uit het Pleistocene terrasgrind wargenomen. In zowel de C2- als de C3-horizont 

zijn brokjes steenkool en baksteen aangetroffen die duiden op een relatief geringe 

ouderdom van het colluvium. 

De colluviale afzettingen in horizont C2 zijn gezien hun horizontale gelaagdheid eerder 

dalvullende stortvloedafzettingen dan beddingafzettingen. Hiervoor ontbreken de 

kenmerkende sedimentaire structuren hoewel een brede, vlakke stroombedding 

met een periodieke water- en sedimentafvoer afvoer tijdens neerslagpieken niet kan 

worden uitgesloten. De proefsleuven liggen daarvoor verkeerd georiënteerd om dit te 

kunnen vaststellen.  Voor een meer landschapsarcheologische benadering hadden de 

sleuven dwars op het reliëf aangelegd moeten worden en hadden de sleuven langer 

moeten zijn.  

werkput 7, profiel 13 
Profiel 13 ligt eveneens binnen de vlakke dalbodem van het droogdal en is circa 

1,5 m diep. Ook dit profiel wordt gekenmerkt door driefasig colluvium (C1-, C2- 

en C3-horizont) zonder een oorspronkelijke  leembrikgrond of tussenliggende 

humusrijkere  A-horizonten. De C1-horizont is net als de C2-horizont van profiel 11 

zandiger hoewel hier een duidelijke macrogelaagdheid ontbreekt. De binnen de 

C1-horizont aanwezige zandlaagjes zijn veel fijner en discontinue. De overgangen 

tussen de drie C-horizonten zijn geleidelijk; er zijn geen hiaten (erosievlakken) 

vastgesteld. Dit duidt op en langdurige colluviatie zonder noemenswaardige 

laag-dynamische non-depositionele onderbrekingen.

 Figuur 3.5 
Brokje verspoelde baksteen in de C2-horizont 
van profiel 11 op circa 95 cm –mv.
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werkput 14, profielen 27 en  28
Deze werkput ligt op de flank van het droogdal. In profiel 27 is sprake van een moderne 

bouwvoor (Ap-horizont) op jong grindhoudend leemcolluvium (C1-horizont), op 

primaire eolische löss (C2-horizont). Het pakket licht bruin hellingcolluvium is circa 30 

cm dik en is eenduidig jong (late middeleeuwen – Nieuwe tijd) aangezien het wordt 

gekenmerkt door de aanwezigheid van baksteen- en steenkooldeeltjes Hier ontbreekt 

in de top van de primaire lössleem de oorspronkelijke B-horizont volledig en is dus 

sprake geweest van zeer sterk bodemerosie. Het laagvlak tussen de primaire löss en 

het colluvium is eenduidig sterk erosief.

Profiel 28 kent een ten opzichte van de overige profielen sterk afwijkende opbouw. 

Onder de moderne bouwvoor (Ap-horizont) ligt een 60 tot 70 cm dik pakket colluvium 

bestaande uit sterk grindhoudende, sterk zandige leem (1C-horizont). Het grind 

en zand zijn afkomstig uit de Maasterrasafzettingen die hoger op de helling door 

erosie dagzomen. De ongesorteerde samenstelling van deze laag zonde enige 

interne gelaagdheid  duidt op hellingafzettingen (grindhoudend colluvium) in 

plaats van terrasafzetting. De positie is tevens te laag op de helling voor primaire 

Maasterrasafzettingen. Onder dit pakket helingafzettingen komen matige grove, goed 

gesorteerde  zanden voor die mogelijk wel behoren tot de Maasterrasafzettingen dan 

wel betreft het Tertiaire mariene afzettingen (2C-horizont) . Het profiel was echter niet 

diep genoeg doorgezet om hierover een betrouwbare uitspraak te kunnen doen. 

werkput 16, profiel 32
Ook deze werkput bevindt zich op de flank van het droogdal. Profiel 32 is ca. 1,9 m 

diep vanaf maaiveldniveau. In dit profiel is een tweefasig pakket hellingcolluvium 

aangetroffen met een onderliggende sterk ontwikkelde leembrikgrond.

Het colluviumpakket is inclusief de moderne bouwvoor (Ap-horizont) circa 125 cm 

dik. Onder de moderne bouwvoor konden twee eenheden worden onder scheiden op 

basis van humusgehalte. Het bovenste colluviumpakket met een dikte van circa  45 cm 

(C1-horizont) bevat minder humus dan het onderste colluviumpakket (C2-horizont). 

De overgang tussen beide horizont verloopt geleidelijk wat wijst op een eveneens 

geleidelijke toename van de erosie-colluviatie op de dalhelling.

Aan de basis van de C2-horizont zijn enkele houtskoolbrokken en twee fragmenten 

prehistorisch aardewerk aangetroffen die mogelijk duiden op prehistorische bewoning 

in de nabijheid van het profiel. 

Het colluvium ligt op een oorspronkelijke leembrikgrond bestaande uit een 

opeenvolging van een EBb-horizont, een Bt-horizont en een BC-horizont. De 

Bt-horizont is zeer zwaar ontwikkeld duidend op een oorspronkelijke laagte en 

gebioturbeerd.
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werkput 19, profielen 37 en 38
Werkput 19 bevindt zich eveneens op de flank van het 

droogdal. Profiel 37 is 1 m diep. Het profiel bestaat uit een 

laag zwak grindhoudend colluvium met een dikte van circa 

90 cm (Ap- en C-horizont) op een geërodeerde Bt-horizont 

van een oorspronkelijke leembrikgrond. Het colluvium heeft 

een voor jong colluvium kenmerkende bruingrijze kleur en 

een matige consistentie. De erosie van de Bt-horizont blijkt 

uit het duidelijk erosieve, onregelmatige contactvlak tussen 

de Bt-horizont en het bovenliggende colluvium (C-horizont). 

In welke mate de Bt-horizont is geërodeerd, kan niet worden 

aangegeven; de profielput is hiervoor te ondiep.

Profiel 38 is 1,5 m diep. Het profiel bestaat uit een relatief 

dunne laag colluvium (C1-horizont) met een dikte van 

circa 55 cm op een oorspronkelijke leembrikgrond met 

een kenmerkende Bt-horizont op  een overgangshorizont 

(BC-horizont). De onderliggende C2-horizont bestaat 

eveneens uit glaciale colluviale zandige löss op matig fijn 

matig siltig zand, gekenmerkt door een fijne gelaagdheid. 

De Bt-horizont is circa 65 cm dik. Dit duidt op slechts een 

geringe erosie (10-20 cm) waardoor eventuele archeologische 

grondsporen nog aanwezig zouden moeten zijn. In de 

Bt-horizont tekenen zich als gevolg van oxidatie-reductie 

processen duidelijk de voormalige wortelgangen af. Het 

colluvium lijkt op basis van kleur en structuur op jong 

colluvium (late middeleeuwen – nieuwe tijd) hoewel er geen 

typische antropogene deeltje zijn vastgesteld. 

werkput 23, profielen 45 en 46
De werkput bevindt zich ter hoogte van een erosiegeul. 

In profiel 456 is vanaf maaiveldniveau tot 2,5 m –mv een 

volledige vierfasige colluviale sequentie aangetroffen met 

twee bodems. Een primaire eolische lössafzetting ontbreekt 

hier. Het bovenste colluvium betreft het reguliere jonge, 

(post)middeleeuwse  colluvium. Het is relatief homogeen, 

bruingrijs van kleur en bevat de veel voorkomende 

antropogene bestanddelen in de vorm van deeltjes baksteen 

en steenkool. Deze laag is circa 75 cm dik met in de top 

een  moderne bouwvoor (Ap-horizont) op de lichtbruine 

C1-horizont. 

Onder dit jonge colluviumpakket is een tweede bodem 

aangetroffen  bestaande uit een bruingrijze Apb-horizont 

op een relatief zwak ontwikkelde Bw-horizont. De overgang 

tussen de Apb-horizont en het bovenliggende colluvium 

is niet erosief scherp maar verloopt geleidelijk. Dit duidt 

op een geleidelijke toename van de erosie-colluviatie 

waardoor het humuspercentage geleidelijk aan afneemt. 

6  Het betreft hier niet het eerder in de westelijke putwand geregistreerde profiel 45. In dit profiel 
is wel het restant van een oude brikgrond in primaire löss onder colluvium aangetroffen (zie 
figuur in bijlage). 

 

bouwvoor 

colluvium 

brikgrond 

bouwvoor 

colluvium 

brikgrond 

Figuur 3.6 
Situering van de profielen37 en 38 op de 
noordelijke dalhellingvoet  nabij de confluen-
tie van een erosiegeul met de droogdalbodem
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Tegelijkertijd neemt als gevolg van toenemende helingerosie het grindpercentage in 

deze bodemlaag eveneens toe. De gebroken basis van de Apb-horizont wijst er op dat 

het een oude akkerlaag betreft. Onder de oude akkerlaag ligt een zwak ontwikkelde 

Bw-horizont die gekenmerkt wordt door een matige consistentie, verbruining en 

weinig grindbestanddelen. Kleiinspoelingshuidjes konden macroscopisch niet worden 

vastgesteld. Deze Bw-horizont heeft zich in een ouder colluviumpakket gevormd. 

Op basis van de bodemontwikkeling wordt de ouderdom van dit pakket geraamd 

op pre-Romeins en dateert het waarschijnlijk uit de bronstijd/ijzertijd. De grotere 

platte kei in het profiel bestaat uit een rode kwartsietische zandsteen en vertoont 

geen antropogene bewerkingskenmerking.  Via een BC-overgangshorizont gaat deze 

geleidelijk over in de niet door bodemvorming beïnvloedde colluviale C2-horizont. In 

deze horizont zijn wel enkele houtskoolbrokken waargenomen.

De C3-horizont bestaat in afwijking van de C2-horizont uit sterk zandige colluviale 

leem met een afwisseling van meer en minder zandige lagen. Het betreft een kleine 

geulopvulling die in oostwaartse richting uitloopt in een (disconform) erosievlak tussen 

de C2- en de C4-horizont. De C4-horizont betreft eveneens een colluviale afzetting 

getuige de variaties aan zandbijmenging en de fijne zandlaagjes in deze horizont. De 

sterk gevlekte structuur van deze horizont is mogelijk het gevolg van doorworteling 

waarbij ter plaatse van de voormalige plantenwortels door een zuurstofontrekkende 

afbraak van organisch materiaal reductie en mobilisatie van ijzer is opgetreden.

In profiel 46 is sprake van een pakket tweefasig colluvium dat op het restant van 

een oorspronkelijke leembrikgrond (Bt-horizont) ligt. Onder de moderne bouwvoor 

(Ap-horizont) liggen het reguliere jonge, (post)middeleeuwse  colluvium zoals dat ook 

in profiel 45 is waargenomen (C1-horiznt) met daaronder de afgedekte oude A-horizont 

die als akkerlaag is geïnterpreteerd (Apb-horizont)  op/in een tweede colluviumpakket 

(C2-horizont). Ook hier is sprake van een geleidelijke overgang tussen de Apb-horizont 

en de bovenliggende C1-horizont. De C2-horizont ligt als een evidente disconformiteit 

op een sterk geërodeerde oorspronkelijke leembrikgrond (Bt-horizont) in primaire 

eolische löss. In noordwaartse richting daalt de top van het restant van de Bt-horizont 

sterk als gevolg van geulerosie. De Bt-horizont lijkt op deze locatie matig te zijn 

geërodeerd waarbij circa 30 tot 50 cm van de top lijkt te zijn afgevoerd. 

3.3 Mate van erosie

Op basis van de beschreven profielen is duidelijk dat de mate van intactheid van 

het bodemprofiel sterk kan verschillen per werkput. In figuur 3.7 is per werkput de 

mate van intactheid van het profiel weergegeven. Daaruit blijkt dat met name in het 

zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied, het oorspronkelijke lössprofiel sterk 

geërodeerd is.  Op de hellingen van het droogdal en in het oostelijke deel van het 

onderzoeksgebied is het lössprofiel veelal relatief intact. Hier bevindt zich onder een 

relatief dik pakket colluvium een Bt- of B-horizont.
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Intactheid bodemprofiel
geen erosie, Bt-horizont intact
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Figuur 3.7 
Schematische weergave van de intactheid van 
het lössprofiel per werkput.
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Resultaten archeologisch onderzoek

4.1 Inleiding

Het archeologisch onderzoek in werkvak 2 heeft geen aanwijzingen voor 

archeologische vindplaatsen opgeleverd binnen de onderzochte gebieden. Sporen 

en vondstmateriaal zijn nauwelijks aangetroffen. In dit hoofdstuk worden kort de 

resultaten van het proefsleuvenonderzoek besproken.

4.2 Sporen en vondstmateriaal

In de proefsleuven ten zuiden van de N298 zijn geen archeologisch relevante sporen 

gevonden. In werkput 2 zijn wel twee natuurlijke sporen (boomvallen) gevonden. 

Landschappelijk liggen deze proefsleuven in een droogdal. In werkputten 2 en 3 is 

sprake van een relatief dik colluvium met daaronder een min of meer intact lössprofiel. 

In werkput 1 leek het lössprofiel grotendeels geërodeerd. 

Het gebied ten noorden van de N298 is op te delen in een westelijk deel waarin 

19 proefsleuven zijn aangelegd (werkputten 4 t/m 22) en een oostelijk deel met 6 

proefsleuven (werkputten 23 t/m 29). 

De proefsleuven in het westelijk deel bevinden zich deels in een droogdal (werkputten 

4 t/m 8) en deels op de flanken daarvan (werkputten 9 t/m 22). Deze laatste putten 

kenmerken zich door een grote variatie in reliëf (ook binnen de putten zelf). In de 

werkputten zijn enkele sporen gedocumenteerd. Het gaat daarbij uitsluitend om 

sporen van natuurlijke herkomst (werkputten 9, 11, 14 en 16) of sporen met een 

recente datering (werkputten 8, 12, 14, 20 en 21). De sporen zijn geïnterpreteerd als 

een mogelijk paalkuil in werkput 8 en greppels in werkputten 14, 20 en 21. De sporen 

leverden geen vondstmateriaal op, dus de datering is hier hoofdzakelijk gebaseerd op 

de losse colluvium-achtige vulling van de sporen. 

Proefsleuven 23 t/m 29 liggen midden in het droogdal. Ook in dit deel van het 

plangebied zijn de sporen van natuurlijke origine of hebben deze een (vermoedelijk) 

recente datering. Het gaat daarbij onder andere om een erosiegeul in werkput 23 en 

greppels in werkputten 24, 27 en 28. Bij de laatste werkputten gaat het om drainage-

greppels. 

Vondstmateriaal is nauwelijks aangetroffen bij aanleg van de proefsleuven. In twee 

werkputten is aardewerk gevonden in het colluvium. Het gaat om een randscherf 

middeleeuws aardewerk in werkput 9, en een scherf handgevormd prehistorisch 

aardewerk in werkput 16. Het materiaal moet beschouwd worden als ruis. Er is geen 

sprake van vondstconcentraties en ook is het materiaal niet aangetroffen in associatie 

met sporen.

4
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Discussie en conclusie

5.1 Inleiding

Het proefsleuvenonderzoek in werkvak 2 van de BPL heeft geen aanwijzingen 

opgeleverd voor archeologische vindplaatsen in het gebied. Bij wijze van conclusie 

worden de vragen uit het PvE in een lopende tekst beantwoord.

5.2 Bodemopbouw en landschap

Het onderzoeksgebied ligt in het Zuid-Limburgs lösslandschap en bevindt zich in op 

de bodem en op de flank van een droogdal dat in westelijke richting afwatert op het 

beekdal van de Geleenbeek. Löss is een fijn lemig sediment dat is afgezet door wind 

in de ijstijden Saalien en Weichselien. De droogdalen hebben zich ook gevormd onder 

glaciale omstandigheden. Door permanente bevriezing van de bodem kon oppervlak-

tewater namelijk niet worden afgevoerd door de bodem, maar werd het oppervlakkig 

afgevoerd waardoor erosie en insnijding optrad. Na de laatste ijstijd, aan het begin 

van het Holoceen zal de ontwikkeling van de droogdalen tot stilstand zijn gekomen, 

doordat er een dichtere vegetatie ontstond. Pas met de komst van de landbouw tijdens 

het neolithicum is de bodemerosie door ontbossing  weer toegenomen en zullen ook 

droogdalsystemen door erosie en bijbehorende sedimentatie van het zogenaamde 

colluvium  zich weer verder hebben kunnen ontwikkelen

In de profielen is in feite sprake van twee situaties. Op de bodem van het droogdal is bij 

een deel van de werkputten sprake van een dik pakket colluvium op een min of meer 

intacte brikgrond. Anderzijds zijn er putten in het droogdal waarbij het oorspronkelijke 

bodemprofiel geheel geërodeerd is. In sommige putten zijn delen van erosiegeulen 

aangesneden (werkputten 4, 5 en 23) of lijken de afzettingen als dergelijke 

geulafzettingen geïnterpreteerd te moeten worden. 

Bij de werkputten die op de flank van het droogdal liggen verschilt de situatie tussen 

de putten onderling ook sterk. Bij een deel is sprake van een goed ontwikkelde 

Bt-horizont onder een dik colluvium. Bij andere werkputten is de B-horizont 

geërodeerd en is het vlak aangelegd in de BC-horizont.

5.3 Archeologie 

Het proefsleuvenonderzoek heeft geen archeologische vindplaatsen opgeleverd. Het 

ontbreken van archeologische resten is deels te verklaren vanuit de landschappelijke 

ligging. Het onderzoeksgebied ligt deels op de flanken van een droogdal dat vanwege 

de hellingsgraad niet echt geschikt geweest kan zijn voor bewoning en deels op de 

bodem van het droogdal. Het droogdal is weliswaar relatief groot en vlak, maar lijkt 

gezien de aanwezigheid van erosiegeulen het toneel geweest te zijn van periodieke 

afvoer van overtollig water in de richting van het beekdal van de Geleenbeek. De 

mate van erosie verschilt sterk tussen de onderlinge putten. Bij een deel is het profiel 

nog min of meer intact (goed ontwikkelde Bt-horizont onder een dik colluvium) en bij 

andere putten is het profiel grotendeels geërodeerd (BC-horizont onder colluvium of 

resten van erosiegeulen).

5
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5.4 Advies vervolgtraject

De opdrachtgever heeft verder gevraagd om een advies  hoe om te gaan met zones 

die nu niet konden worden onderzocht, maar waar wel bodemverstorende activiteiten 

gaan plaatsvinden. Het gaat daarbij enerzijds om het gebied ter hoogte van de huidige 

provinciale weg N298 en om verschillende zones waar bomen gekapt worden en de 

boomwortels machinaal verwijderd moeten worden (figuur 5.1: in groen).

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn er binnen het onder-

zoeksgebied geen behoudenswaardige archeologisch vindplaatsen aan te wijzen. 

Buiten de onderzochte delen is het moeilijker om hierover uitspraken te doen. Daarbij 

kan wel gesteld worden dat de kans op het aantreffen van vindplaatsen op zowel de 

flanken van het droogdal als centraler in het droogdal zelf klein wordt geacht. 

Voor de zones waar nog boomwortels machinaal verwijderd moeten worden is de 

verwachte schade beperkt. In sommige van de te kappen zones (tussen werkputten 3 

en 28) ligt het sporenvlak waarschijnlijk relatief diep. In de vermelde werkputten 3 en 

28 is sprake van een dik colluvium en ligt het sporenvlak tussen 2 en 2,5 meter onder 

maaiveld.

In het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied is het lössprofiel grotendeels 

geërodeerd. Het kappen van bomen en het rooien van boomstobben zal hier dus 

weinig schade aanrichten. Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden die nog moeten 

worden uitgevoerd ter hoogte van de nog bestaande provinciale weg N298. Deze ligt 

grotendeels in de zone met geërodeerd lössprofiel. 
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Figuur 5.1 
Advieskaart vervolgtraject. In groen de zones 
waar nog bomen gekapt moeten worden. 
In deze zones gelden voor deze specifieke 
werkzaamheden geen beperkingen op arche-
ologisch gebied.
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Bijlage 1 Vraagstellingen uit het Programma van Eisen

Bodemopbouw en landschap
·  Wat zijn de landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied (reliëf, 

hellingsgraad, afstand tot water, e.d.)?

· Wat is ontstaanswijze van het onderzoeksgebied?

· Welke lithogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden?

·  Welke lithologische karakteristieken kenmerken deze lithogenetische eenheden?

· Welke sedimentaire structuren kenmerken deze lithogenetische eenheden? Het gaat 

dan om gelaagdheid, overgangen tussen lithologische pakketten (gradueel, abrupt), 

periglaciale en andere postsedimentaire verschijnselen.

· Hoe kunnen de lithogenetische eenheden vertaald worden naar proces en milieu?

· Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding (oxidatie, oxidatie-reductie en 

reductiezone)?

· Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin?

· Is er sprake van processen van erosie, sedimentatie, laterale verplaatsing, colluvium-

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

kenmerken daarvan en wat is de waarschijnlijke datering?

· Hoe is de stratigrafie in archeologische (antropogene) zin? Is er sprake van 

loopvlakken, ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de 

stratigrafische eenheden en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau 

van het maaiveld in de onderscheiden archeologische perioden?

· Is er sprake van (sub)recente verstoring en postdepositionele processen?

Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten
· Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal beperkte 

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

(bijvoorbeeld) sprake van verstoring van antropogene of natuurlijke aard en/of van 

beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, 

methodische, technische, logistieke of personele beperkingen, weersomstandighe-

den, terreinomstandigheden (zoals huidig gebruik? Of, is er sprake van aantoonbare 

afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik of van een combinatie van 

genoemde factoren?

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

vindplaats beschreven en geïnterpreteerd worden? Houd daarbij rekening met de 

volgende punten:

Sporen en structuren
· Welke sporen zijn (per vlak apart benoemen) in de vlakken en profielen te 

onderscheiden en wat is de aard, omvang, diepte, functie en ouderdom daarvan.

· Welke structuren zijn te onderscheiden2? Wat is het complextype, de constructie-

wijze en/of de plattegrond en/of het type van de structuren? Wat is de relatieve en/

of absolute datering van de structuren? Waarop is de datering gebaseerd? Wat is de 

‘levensduur’ van de structuren? Zijn er bouw-, herstel- of destructiefases (sloop, brand, 

e.d.) te onderscheiden? Zijn er aanwijzingen voor een primaire en secundaire functie 

(bijvoorbeeld eerst hutkom, later afvalkuil)?

· Is er sprake van resten van steenbouw? Zo ja, wat is de aard, datering en omvang 

daarvan? Is er sprake van hergebruikt bouwmateriaal?

· Wat is de inrichting en interne structuur van de vindplaats? Zijn er sites te 

onderscheiden3? Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen, structuren 

en sites en wat is hun samenhang? Zijn begrenzingen vast te stellen? Is er sprake 



28 Buitenring Parkstad limBurg

van perifere en centrale zones? Is er sprake van ‘lege’ zones, afscheidingen of 

verbindingen? Is er sprake van een erfindeling en zo ja, wat is de geleding, grootte en 

indeling daarvan en waaruit bestaan de op het erf aanwezige elementen?

· Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?

· Welke perioden zijn vertegenwoordigd, hoe manifesteren deze zich en wat is daarvan 

de mate van zeldzaamheid?

· Wat kan op basis van het onderzoek gezegd worden over de landinrichting en 

infrastructuur? Aangeven per (aangetroffen) periode. Zijn er verschillen in locatiekeuze 

waargenomen tussen de verschillende periodes en waarom?

Vondsten
· Welke vondsten en welke paleo-ecologische resten zijn in de context van een laag, 

spoor of structuur aangetroffen?

· Hoe is de samenstelling van het vondstcomplex (materiaalcategorieën, aantallen)? In 

welke mate geven de vondsten een indicatie van de aard, functie en gebruiksduur van 

de vindplaats en de delen daarbinnen? Welke mogelijkheden bieden vondsten voor 

absolute dateringen van de sporen?

· Hoe is (per vlak) de verhouding aanlegvondsten: vondsten uit contexten/sporen? Wat 

is de vondstdichtheid (aantal scherven per m2) per vlak, per werkput en in het geheel?

· Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is 

de samenstelling ervan? Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?

· In welke mate is er sprake van vondsten uit antropogeen of door natuurlijke processen 

verplaatst materiaal (colluvia)?

· Welke informatie geven de mobiele vondsten over de materiële cultuur, de economie 

en functie van de vindplaats, status, welvaart, werkzaamheden en culturele 

betrekkingen van de bewoners?

· Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid (Zuid-Limburg) geproduceerd 

en materiaal dat van verder komt (Rijnland, Midden-Maasvallei)?

· Indien er vondsten uit de Steentijd worden aangetroffen is hier dan sprake van een 

losse vondststrooiing of kan hieraan een vindplaatstype worden gekoppeld?

Paleo-ecologische resten
· Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten?4 In welke mate en 

in welke context zijn ze aangetroffen? Wat is de datering van de paleo-ecologische 

resten en waarop is de datering gebaseerd?

· Welke bijdrage leveren paleo-ecologische resten aan de interpretatie en datering van 

lagen, sporen en structuren? Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, 

voedseleconomie, verwerving en toepassing van organisch materiaal?

· Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurweten-

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?

Waardering
· In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde?

· Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen? Welke verschillen zijn er 

t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?

· Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen en welke verschillen 

zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?

· Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurweten-

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?

· Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 
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te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde.

· Zijn er behoudenswaardige resten aanwezig binnen het plangebied? Zo ja, wat zijn de 

kennisleemten die een opgraving van deze resten zou kunnen opvullen? Benoem de 

onderzoeksvragen.

Synthese
· Hoe kan na dit onderzoek de bewoning- en gebruiksgeschiedenis van het onderzoeks-

gebied beschreven worden? In welke mate is sprake van discontinuïteit of continuïteit? 

Waarom zou men deze locatie uitgekozen hebben voor de ter plekke aangetroffen 

functie(s)?

· Wat is de inhoudelijke kenniswinst ten aanzien van de aangetroffen complextypen 

en datering in de regio? Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek zich tot de 

resultaten van het eerdere onderzoek in het trace (bijv. proefsleuven, booronderzoek, 

geofysisch onderzoek) en de archeoregio. 

· Hoe passen de bevindingen van het onderzoek in de archeo-regionale context? Denk 

hierbij aan de kwaliteitsaspecten representativiteit en ensemblewaarde.

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

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

kwaliteit daarvan?

· 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)?

· In welke mate zijn de gehanteerde strategieën en methoden effectief geweest? Indien 

het onderzoek niet volgens plan kon worden uitgevoerd, om welke reden en op welke 

wijze is van het PvE afgeweken?

· In welke mate heeft dit onderzoek bij kunnen dragen aan de bovengenoemde centrale 

vraag en aan onderzoeksthema’s uit de NOaA en andere onderzoeksagenda’s? 

In welke mate heeft dit onderzoek in een datalacune kunnen voorzien? Hoe is het 

kennisrendement te omschrijven?

· Is er op basis van het onderzoek aanleiding om de verwachting op de gemeentelijke 

beleidskaart of de status in het bestemmingsplan van het plangebied of het 

omliggende gebied te wijzigen?
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Bijlage 2  Afbeeldingen bij profielbeschrijvingen

Profiel 7
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Profiel 11
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Profiel 13
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Profiel 27



Buitenring Parkstad limBurg    35

Profiel 28
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Profiel 32
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Profiel 37
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Profiel 38
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Profiel 45A
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Profiel 45B
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Profiel 46
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