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Inleiding

1.1 Aanleiding 

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en ZO Wonen heeft Archol BV een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op 5 september 2016. De aanleiding van het 

onderzoek vormt  geplande nieuwbouw van huizen in het onderzoeksgebied. Uit 

een eerder uitgevoerd bureauonderzoek is gebleken dat de kans op het voorkomen 

van resten uit het Paleolithicum en Mesolithicum middelhoog,  voor de perioden 

Neolithicum tot Nieuwe Tijd  is de kans hoog.1 In de omgeving van het plangebied zijn 

meerdere vindplaatsen bekend uit met name het Neolithicum en Romeinse tijd. Op 

grond van de resultaten van het bureauonderzoek is door de gemeente besloten om 

het plangebied nader te laten onderzoeken middels proefsleuven. 

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied bevind zich in de voormalige mijnwerkerskolonie Sanderbout te Sittard 

(Figuur 1.1 & Figuur 1.2). De wijk Sanderbout is in de jaren ‘20 en  ‘50 van de vorige 

eeuw gebouwd. Daarvoor was het grootste gedeelte van het plangebied in gebruik als 

bouwland. Alleen in het westelijke gedeelte van het plangebied was toen sprake van 

kleinschalige bebouwing (vermoedelijk het gehucht Kleindorp).

Het plangebied wordt omsloten door de Veestraat, Irisstraat, Ericastraat en Leliestraat. 

Ten behoeve van de nieuwbouw zijn een deel van de woningen binnen het plangebied 

gesloopt, met uitzondering van de gevels. Ten tijde van het onderzoek was men nog 

bezig met het slopen van de overige woningen. Tussen de Veestraat en de Leliestraat 

1  Stiekema 2014.
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Figuur 1.1 
Ligging van het plangebied op topografische 
kaart.
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wordt een nieuwe weg aangelegd. Mogelijke verstoringen betreffen rioolzinkputten 

die in de jaren ’30 in de achtertuinen (waar de wegen zijn gepland) per woning zijn 

aangelegd. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit de archeologische 

waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport 

is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek 

heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. 

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 het geval van 

Sanderbout is dit onderzoek uitgevoerd door Econsultancy BV.2 

Binnen het IVO ziet deze aanpak er als volgt uit: de verkennende fase richt zich op 

het begrenzen van kansrijke en kansarme zones; in de karterende fase wordt in de 

kansrijke zones gezocht naar concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen: 

grondsporen en artefacten, maar ook houtskool en botsplinters. De waarderende 

fase is bedoeld om van de aangetroffen vindplaatsen de omvang, aard, datering en 

fysieke kwaliteit vast te stellen teneinde aan te geven of al dan niet sprake is van een 

‘behoudenswaardige’ vindplaats. Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd door Archol 

BV.

2  Stiekema 2014.
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Figuur 1.2 
Ligging plangebied (rood) in detail.
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Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid 

een besluit (het ‘selectiebesluit’) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient 

te worden omgegaan. Als er geen archeologische waarden zijn aangetroffen of 

te verwachten zijn, kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is 

afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische 

vindplaatsen aanwezig zijn die bedreigd worden door de planontwikkeling, dan 

kan de initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen. De 

vindplaats blijft in de grond behouden – beter bekend als behoud in situ – of wordt 

gedocumenteerd met een opgraving – ook bekend als behoud ex situ. De vindplaats 

is in dit geval archeologisch begeleid conform protocol opgraven en daarbij zijn de 

archeologische resten ex situ behouden.

De opdracht is verstrekt door de gemeente Sittard-Geleen (dhr. J. Janssens). ZO 

Wonen (dhr. J. Crijnen) beheerst het omgevingsmanagement, tevens is de gemeente 

Sittard-Geleen bevoegd gezag (drs. M. Aarts). Het bevoegd gezag heeft een 

Programma van Eisen (PvE) op laten stellen ten behoeve van de uitvoering van een 

proefsleuvenonderzoek.3 Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd conform het PvE 

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

versie 3.2 en 3.3).

Soort onderzoek: IVO-p

Projectnaam: Sittard Sanderbout Veestraat

Archolprojectcode: SSV1648

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 5-9-2016

Periode van uitvoering uitwerking: 6-9 september

Provincie: Limburg

Gemeente: Sittard-Geleen

Plaats: Sittard

Toponiem: Sanderbout Veestraat

Coördinaten gebied: X: 187.450 / Y: 333.370

Oppervlakte plangebied
Oppervlakte onderzoeksgebied

circa 1,8 hectare 
circa 5,2 hectare 

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen, contact: dhr. J. Janssens
ZO Wonen, contact: dhr. J. Crijnen

Bevoegd gezag: Gemeente Sittard-Geleen, contact: mw. Drs. M. Aarts

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4012175100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot Limburg Maastricht

Geomorfologie: Glooiingen op het middenterras van de Maas

Bodem: Radebrikgronden

3   van Wijk 2016

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Het proefsleuvenonderzoek heeft primair tot doel om vast te stellen of er waardevolle 

archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn.

De resultaten dienen in samenhang met eerder uitgevoerde archeologische 

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

en gepresenteerd, en dienen een zinvolle bijdrage te leveren aan de kennis over en 

reconstructie van de bewoningsgeschiedenis van de microregio Sittard.

2.2 Vraagstellingen

De vraagstellingen van het proefsleuvenonderzoek zijn conform het programma van 

eisen4:

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

deze zich in relatie met het voorgaande onderzoek? 

2. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven? 

Landschap en bodem (aanvullend op het proefsleuvenonderzoek):
3. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin van de nog onverkende delen 

van het plangebied waarbinnen de archeologische begeleiding gaat plaatsvinden? 

Wijkt deze af van de reeds beschreven bodemprofielen en zo ja, in welke zin?

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

daarvan op de archeologische resten? 

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

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

Perioden en sites:
7. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de sites en wat is de onderlinge samenhang met het voorgaand onderzoek? 

8. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 

 a. de ligging (inclusief diepteligging in NAP) en begrenzing 

 b. de omvang (inclusief verticale dimensies) 

 c. aard /complextype / functie 

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

 e. de vondst- en spoordichtheid 

 f. de stratigrafie 

 g. de ouderdom, periodisering, typochronologische classificatie 

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

10. Wat is de relatie met vindplaatsen in de directe omgeving (Middengebied/

Janskamperveld/Slachthuis)?

4  Van Wijk 2016.
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Beleid:
11. Zijn de aangetroffen vindplaatsen behoudenswaardig? 

12. Geven de bevindingen van het onderzoek aanleiding tot een beleidsadvies (wijzigen 

van de huidige status [opwaarderen, afwaarderen, behouden zoals het nu is] op de 

gemeentelijke beleidsadvieskaart)?

13. Zijn er nadere aanbevelingen te doen voor beleid omtrent behoud of beheer van het 

plangebied en de onmiddellijke omgeving?

14. Indien geen archeologische vondsten worden gedaan: Is er een verklaring voor het 

ontbreken van archeologische resten?
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Methodiek en strategie

3.1 Methodiek en strategie veldwerk

3.1.1  Strategie

Het veldwerk is uitgevoerd conform de KNA (versie 3.3). Binnen het plangebied waren 

op voorhand twee proefsleuven gepland. Er was voor gekozen om de proefsleuven 

aan te leggen op de locatie van de geplande weg, ter hoogte van de voormalige 

achtertuinen, omdat werd aangenomen dat de bodemopbouw hier het minst verstoord 

was. De breedte van de geplande sleuven bedroeg 4 meter. De lengte van de sleuven 

waren respectievelijk 160 en 40 strekkende meter. Bij het aantreffen van verstoringen 

kon de putaanleg worden onderbroken en werd de sleuf 20 meter verder opnieuw 

voortgezet. 

Bij de aanleg van de eerste proefsleuf (wp 1) bleek dat de bodem ter plekke verstoord 

is tot een diepte van minimaal 1,40 meter -mv. Daarom is conform het PvE de aanleg 

gestopt en 20 meter verder hervat. Ook hier was de bodem verstoord tot een diepte 

van minimaal 1,20 meter -mv. Na overleg met het bevoegd gezag is besloten om af 

te wijken van het PvE en een aantal proefputten aan te leggen om de verstoringen 

binnen het plangebied te kunnen begrenzen. Uiteindelijk zijn 6 werkputten aangelegd 

(Figuur 3.1). Alleen werkput 6 bevatte een (grotendeels) onverstoorde bodemopbouw. 

Deze sleuf is vanuit het oosten richting het westen aangelegd over een lengte van 26 

meter. Na plus minus 20 meter werd de rand van de verstoring aangetroffen en deze 

is daarmee begrenst. Aan de zuidelijke en noordelijke rand van het plangebied zijn 

enkele uitgravingen geïnspecteerd op de locatie van voormalige kelders. Ook hier 

werd geconstateerd dat de bodemopbouw, tot zover waarneembaar, was verstoord. In 

totaal is op deze wijze 200,6 m2 put in een enkel vlak aangelegd.

3.1.2  Methodiek

De sleuven zijn aangelegd met een graafmachine (rupskraan) met een gladde bak. 

Het aanleggen van de sleuven is begeleid met een metaaldetector. Alle werkputten 

zijn ingemeten met behulp van een Robotic Total Station (RTS). In elke werkput is een 

profiel gezet met een breedte van ca. 1 meter. De verwachting van de bodemopbouw 

en het sporenniveau was op grond van vergelijkbaar onderzoek in de omgeving en de 

regio als volgt: 

Bij een intacte bodem is direct onder de bouwvoor en andere recente bodemlagen een 

colluvium5 of uitspoelinghorizont zichtbaar met daaronder een Bt-horizont6, gevolgd 

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

horizont. Archeologische sporen zijn zichtbaar in de top van de Bt-horizont. 

In werkput 1 t/m 5 lieten de profielen een grotendeels verstoorde bodemopbouw 

zien. De verstoringen hebben een minimale diepte van 1,20 meter -mv. Waar de 

profielen dieper gezet zijn dan de verstoring was er een C-horizont aanwezig. Dit 

5  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 pa kketten colluviaal materiaal dat afkomstig is van de lössbodems op de aangrenzende 
hellingen.  

6  Een Bt-horizont is een inspoelinghorizont waarbij het kleigehalte in deze laag hoger is dan de 
lagen er direct boven en onder, de horizont is kenmerkend voor de zogenaamde brik-
gronden.

3
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is niet bij alle werkputten gebeurd aangezien de verstoring in die putten dieper 

reikte dan arbotechnisch verantwoord was om te graven zonder aanvullende 

veiligheidsmaatregelingen te treffen. In werkput 6 liet het profiel een bodemopbouw 

zien zoals verwacht mag worden op deze locatie. Direct onder de bouwvoor is een 

Bt-horizont zichtbaar, gevolgd door een B-horizont, een gelaagde B/C-horizont en tot 

slot op een dieper niveau een C-horizont. Het vlak in werkput 6 is aangelegd op het 

niveau van de Bt-horizont, omdat op dit niveau eventueel aanwezige archeologische 

sporen zichtbaar zijn.
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Figuur 3.1 
Sleuven- en puttenkaart met nummers en 
beschreven profielen (stippellijn: grens ver-
storing)
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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 grinden 

die zijn afgezet door de Maas en de Geleenbeek. De Maasafzettingen maken deel uit 

van het middenterras van de Maas dat zijn oorsprong kent in het Kwartair.
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Figuur 4.1 
Geologische en archeologische tijdschaal.
Figuur 4.1 
Geologische en archeologische tijdschaal.
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Wanden

Overig (Dijken etc)
Bebouwing
Water
Diepe dalen
Matig diepe dalen
Ondiepe dalen
Laagten
Vlakten
Welvingen
Lage ruggen en heuvels
Niet-waaiervormige glooiingen
Waaiervormige glooiingen
Plateau-achtige vormen
Terrassen
Plateaus
Hoge duinen
Terpen
Hoge heuvels en ruggen

Legenda

Figuur 4.2 
Geomorfologische kaart (Archis) met ligging 
plangebied (rood omlijnd).
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Associaties

Zeekleigronden
Leemgronden
Ondiepe keileemgronden
Overige oude kleigronden
Oude rivierkleigronden
Kalksteenverweringsgronden
Groeve, gegraven, mijnstort
Fluviatiele afz ouder pleistoceen
Dikke eerdgronden
Dijk, bovenlandstrook
Bebouwing
Brikgronden

Kalkloze zandgronden
Podzolgronden
Water, moeras
Moerige gronden
Veengronden
Kalk lutumarme gronden
Rivierkleigronden
Oude bewoningsplaatsen
Niet-grijpte minerale gronden
Mariene afz ouder pleistoceen

Kalkhoudende zandgronden

Legenda

Figuur 4.3 
Bodemkaart (Archis) met ligging plangebied 
(rood omlijnd).
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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 (Saale II 

en Würm III/IV) werd dit terrassenlandschap gedeeltelijk afgedekt door de glaciale löss 

(Figuur 4.2). Deze eolische (door de wind afgezette) afzetting werd, afhankelijk van de 

plaatselijke reliëfverhoudingen 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.

Volgens de geomorfologische kaart bestaat het plangebied grotendeels uit een 

lösswand (code 11/10A4) en uit een terras (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 

is aangetoond dat ter plaatse van het plangebied een radebrikgrond voorkomt die is 

ontwikkeld in siltige leem (code BLd6A-).

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

veranderd  onder invloed van de mens en natuurlijke (erosieve) processen. 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. 30-50 

cm –mv.

4.2 Archeologische en historische context

Het plangebied ligt in een archeologisch rijk gebied. Meest in het oog springend zijn de 

gebieden ten zuiden en westen van het plangebied waar diverse waarnemingen wijzen 

op een Romeins villaterrein (archiswaarnemingsnummer 17559, 403315; Figuur 4.4). 

Bij recente werkzaamheden zoals de aanleg van het Fortuna-stadion en de aanleg van 

een sportterrein aan de Eggerweg zijn ten noorden van de villa-vindplaats nog enkele 

waarnemingen gedaan. Daarbij zijn enkele Romeinse sporen en een mogelijke greppel 

aangetroffen, maar daarbuiten bleek het relatief leeg te zijn.7

In het gebied ten zuiden en zuidoosten zijn meerdere waarnemingen bekend die 

duiden op de ligging van een bandkeramische nederzetting. Ter hoogte van het oude 

slachthuis en bowlingcentrum zijn door lokaal archeoloog H. Vromen meerdere sporen 

van deze vroegneolithische cultuur gedocumenteerd.

Direct ten westen van het plangebied is ten behoeve van de bouw van het Orbis 

ziekenhuis een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.8 Het proefsleuvenonderzoek 

bracht de geologische opbouw, te weten een droogdal, in kaart. Daarbij werd een 

verspoeld crematiegraf uit de ijzertijd aangetroffen alsmede enkele greppels die in de 

7  Van Hoof & Van Wijk 2006.
8  Van Hoof & Van Wijk 2006.
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Romeinse tijd dateren. Een geïsoleerde 8 -palige structuur dateert vermoedelijk uit 

de middeleeuwen of Romeinse tijd. Het droogdal loopt ten zuiden van het plangebied 

door en mondt uit in de Geleenbeek.

Op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) staan geen monumenten in het 

plangebied weergegeven. Binnen een straal van 500 m zijn twee AMK terreinen 

weergegeven (monumentnummers: 16612 & 16613). Dit zijn terreinen van hoge 

archeologische waarde met bewoningssporen uit de late middeleeuwen en Nieuwe 

tijd, namelijk de historische kernen van Ophoven en Sittard. In ARCHIS staat geen 

archeologische vindplaats geregistreerd in het plangebied. Volgens de gemeentelijke 

archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Sittard-Geleen9 

geldt er voor het plangebied een hoge trefkans voor het aantreffen van archeologische 

resten uit alle perioden, maar in het bijzonder ook van resten uit het Neolithicum 

(Lineaire Bandkeramiek)  (Figuur 4.5).

Op de kadasterkaart (verzamelplan) uit 1811-1832 (Kadastrale Minuutplannen) blijkt 

dat het hele plangebied in het begin van de 19e eeuw bestaat uit bouwland. Er is 

geen sprake van bebouwing. Deze situatie blijft hetzelfde tot in de 20e eeuw. Op 

een historische kaart (Bonnebladen) die de situatie laat zien van 1923 is een klein 

bewoningslint aanwezig in het westelijke deel van het plangebied. Ten westen van dit 

9  Verhoeven & Ellenkamp 2010.
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Verspreidingskaart Archeologische waarne-
mingen 
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Figuur 4.5
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Sittard-Geleen met rood omcirkeld het plange-
bied.

Figuur 4.5
 Gemeentelijke verwachtingskaart 
(Verhoeven & Ellenkamp 2010) 
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bewoningslint ligt het tracé van de spoorlijn Sittard-Maastricht. In het zuiden is een 

weg toegevoegd. Verder is de situatie ongewijzigd. 

Rond de jaren ’30 van de vorige eeuw treed er echter een grote verandering op. De 

infrastructuur wijzigt en de mijnwerkerskolonie Sanderbout wordt opgebouwd. De 

bewoningkernen van Kleindorp en Sanderbout smelten dan samen (Figuur 4.6).

Figuur 4.6 
Situering van het onderzoeksgebied binnen 
de historische kaarten (Stiekema 2014)
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Resultaten

5.1 Landschappelijke situatie 

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

ook wel een 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. In de buurt van het onderzoeksgebied komen meerdere droge dalsystemen 

voor die een zuidwest-noordoost oriëntering hebben: ten noorden en zuiden liggen 

droogdalen en ten oosten ligt het dal van de Geleenbeek. In de lössgronden heeft 

zich gedurende het Holoceen een bodem gevormd. De bodems in de löss worden 

brikgronden genoemd en worden gekenmerkt door de B-horizont waarin klei van 

bovenuit is ingespoeld (Bt-horizont), deze Bt-horizont wordt een briklaag genoemd. 

Tijdens het onderzoek zijn deze brikgronden  in beperkte mate aangetroffen. Het zijn 

gronden die door erosie zijn aangetast en waarvan geen volledig intact bodemprofiel 

meer aanwezig is;  de oorspronkelijke bodem vaak tot op de Bt-horizont geërodeerd en 

“vervangen” door colluvium. Dit zijn de zogenaamde bergbrikgronden. 

5.2 Bodemopbouw

In totaal zijn tijdens het onderzoek zes profielopnamen (ca. 1 m breedte) gedaan 

(Figuur 3.1). In iedere werkput is één profiel gezet tot minimaal 1,5 m diepte. Tabel 

5.1 toont de onderscheiden lagen voor het plangebied met een korte toelichting. De 

verwachte brikgrond is op slechts één locatie aangetroffen. De oorspronkelijke bodem 

is slecht bewaard gebleven. Op de aard van de verstoringen wordt verder ingegaan in 

hoofdstuk 6.

S5000 Bouwvoor Recente ophoging 20-50 cm in dikte 

S5005 Verommeld / verstoord niveau Recente ophoging / verstoorde boven-
grond

40-60 cm in dikte 

S5020 Bt-horizont Inspoelingslaag, aangereikt met fijne klei 20-50 cm in dikte 

S5030 B-horizont Inspoelingslaag 40-60 cm in dikte 

S5040 B/C-horizont Overgangsniveau tussen B en C horizont, 
gekenmerkt door gelaagdheid

40-100 cm in dikte 

S5045 B/C-horizont, fijner gelaagd Zie 5040 niet geheel in profiel 

S5050 B/C-horizont Gelijk aan 5045, in eerste instantie abusie-
velijk gezien als C horizont 

niet geheel in profiel 

5.2.1  Beschrijving bodemprofielen

Profiel 1
Profiel 1 (Figuur 5.2) bevind zich in het meest westelijke deel van het plangebied (put 

1). Het profiel laat een zwaar verstoorde bodemopbouw zien.  Tot een diepte van plus 

minus 1,20 m –mv is de grond omgezet. Onder deze verstoorde laag zit een laag die 

homogeen bruin van kleur is. Deze laag is ongeveer 20cm dik. Mogelijk betreft het hier 

een oude bouwvoor. Onder deze oude bouwvoor zit een volgende verstoorde laag tot 

minimaal 1,80 m –mv. 

Profiel 2
Profiel 2 (Figuur 5.1) bevind zich in de westelijke kopse kant van werkput 2.  Tot 

een diepte van 0,60 m –mv is de bodem zwaar verstoord. In de zwartbruine laag 

Tabel5.1 
Toelichting codering bodemopbouw met 
onderscheiden lagen/ horizonten.

5
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bevind zich veel bouwpuin. Onder deze laag zit een omgezette laag tot een diepte 

van minimaal 1,20 m –mv. Opvallend is de bruine kleur die kenmerkend is voor een 

B-horizont. Vermoedelijk is de B-horizont na ontgravingswerkzaamheden teruggezet 

en vermengt met een licht bruine laag. 

Profiel 3
Profiel 3 (Figuur 5.1) bevind zich in de westelijke kopse kant van werkput 3. Tot een 

diepte van 0,60 m –mv is de bodem zwaar verstoord. In de zwartbruine laag bevind 

zich veel bouwpuin. Onder deze verstoorde laag zit een grijsbruine laag. Deze laag is 

ongeveer 20 cm dik. Mogelijk betreft het hier een oude bouwvoor. Onder deze laag zit 

een lichtbruine laag. Op een diepte van 1,50 m –mv zit een bruine laag van 20 cm dik. 

Deze laag is vermoedelijk een restant van een B-horizont. Onder deze B-Horizont zit 

een licht gelaagde bruine C-horizont.

Profiel 4
Profiel 4 (Figuur 5.1) bevind zich in de westelijke kopse kant van werkput 4.Het profiel 

laat een zwaar verstoorde opbouw zien.  Tot een diepte van -0,50 m –mv is de bodem 

zwaar verstoord. In de zwartbruine laag bevind zich veel bouwpuin. Onder deze laag 

zit een lichtbruine laag van omgezette natuurlijke sedimenten. Op een diepte van 

1,00 m –mv zit een grijsbruine laag. Deze laag is ongeveer 20 cm dik. Mogelijk betreft 

het hier een oude bouwvoor. Onder deze laag zit een licht bruine laag van omgezette 

natuurlijke sedimenten. Deze laag loopt in ieder geval door tot een diepte van 2,00 m 

–mv.

Profiel 5
Profiel 5 (Figuur 5.1) bevind zich in de westelijke kopse kant van werkput 5. Het profiel 

laat een zwaar verstoorde opbouw zien. Tot een diepte van 1,00 m –mv is de bodem 

zwaar verstoord. In de zwartbruine laag bevind zich veel bouwpuin. Onder deze laag 

bevind zich een bruine laag van omgezet colluvium. Onder deze laag zit een licht 

bruine laag van omgezette natuurlijke sedimenten. Onder deze laag, op een diepte  

van 2,00 m –mv lijkt een bruine B-horizont te zitten. Deze is echter ook verstoord 

gezien de verstoorde laag die onder de in eerste instantie veronderstelde B-horizont 

zit. Deze laag bevind zich op ongeveer 2,30 m –mv.

Profiel 6
Profiel 6 (Figuur 5.1) bevind zich in de oostelijke kopse kant van werkput 6. Dit profiel 

laat een relatief onverstoorde bodemopbouw zien.  Tot een diepte van 0,55 m –mv 

bevind zich de bouwvoor. Onder de bouwvoor zit een bruine Bt-horizont. Deze laag is 

ongeveer 40 cm dik. De afwezigheid van krimpscheuren in de top van de Bt-horizont 

duidt er op dat de laag op enig moment mogelijk al afgetopt is. Op een diepte van 

0,90 m –mv gaat de Bt-horizont over in een bruine B-horizont. Deze laag is 50 cm dik. 

Onder deze laag bevind zich een geel bruin gelaagde BC-horizont. De BC-horizont gaat 

op een diepte van 2,00 m –mv geleidelijk over in een licht gelaagde C-horizont. 

5.2.2  Algemene bodemkenmerken: 

In het oostelijk gedeelte van het plangebied is de bodemopbouw zoals men mag 

verwachten op de löss. Direct onder de bouwvoor bevind zich de Bt-horizont. Deze 

gaat geleidelijk over in een B-horizont. Onder de B-horizont bevind zich een gelaagde 

BC-horizont. Onder de BC-horizont bevind zich de C-horizont. In deze laag neemt de 

gelaagdheid geleidelijk af totdat het pakket homogeen wordt. Hoewel de Bt-horizont 

Figuur 5.1 
Profiel 1 t/m 6
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afgetopt lijkt te zijn en een eventueel colluvium dek afwezig is binnen het plangebied, 

zal het huidige reliëf nog grotendeels het oorspronkelijke reliëf volgen. Ook het 

verstoorde gedeelte van het plangebied laat hoogteverschil zien dat waarschijnlijk het 

oorspronkelijke reliëf volgt. 

Er lijken meerdere fasen van verstoring aanwezig te . Een recente verstoorde laag 

die reikt tot ca. 50-55 cm –mv kenmerkt de laatste fase. Daaronder bevindt zich een 

verstoorde laag waarbij is waargenomen dat verschillende bodemlagen door elkaar 

heen zijn teruggezet. Hieronder bevindt zich in de putten 1, 3 en 4 een grijs/bruine laag 

van ca. 20 cm dik.  Of het hier een bouwvoor betreft is nog de vraag maar duidelijk is 

dat deze laag een moment vertegenwoordigd waarbij geen ontgravingen plaatsvonden 

en homogenisatie van de laag heeft kunnen plaatsvinden. Onder deze laag heeft 

echter nog eerder ook ontgraving plaatsgevonden.

Op twee locaties binnen het plangebied (Figuur 3.1) is de profielopbouw bekeken die 

door het uitgraven van kelders van voormalige wonen vrij waren komen te liggen. 

Beide profielen vertoonde een verstoorde bodemopbouw die minimaal 1,5 m diep 

reikte. Op basis van deze informatie wordt aangenomen dat de verstoring zoals deze is 

waargenomen in de proefputten zich bijna over het gehele plangebied uitstrekt.

Onduidelijk is waarom een groot deel van het plangebied al afgegraven is voordat 

de wijk Sanderbout werd gebouwd. Mogelijk is er een relatie  met de aanleg van 

de spoorlijn die direct  ten westen van het plangebied ligt. Deze spoorlijn is op 21 

november 1865 officieel in gebruikt genomen.

Figuur 5.2 Veldopname uitgegraven kelder langs de Veestraat

5.2.3 Stratigrafie

In het oostelijk gedeelte van het plangebied werd een (deels) intacte Bt-horizont 

aangetroffen. Eventuele archeologische resten zijn te verwachten in de Bt-horizont. 

Echter binnen het plangebied zijn geen archeologische sporen aangetroffen in deze 

laag. 

5.3 Sporen en structuren

Tijdens het onderzoek zijn geen archeologisch relevante sporen en geen vondsten 

aangetroffen binnen het plangebied.

5.4 Conclusie

Het plangebied is grotendeels verstoord. Alleen in het oostelijke deel van het 

plangebied is de bodemopbouw nagenoeg onverstoord. Hier is een kenmerkende 

bodemopbouw voor de Limburgse löss aanwezig. De top van de Bt-horizont lijkt te zijn 

afgetopt in het verleden. Hierdoor is een eventueel aanwezig colluviumdek verdwenen. 

De hoge verstoringsgraad heeft er voor gezorgd dat eventuele archeologische sporen 

verdwenen zijn. In het oostelijke deel van het plangebied, waar de bodem onverstoord 

is, zijn geen archeologische sporen aanwezig, ook vondsten werden niet aangetroffen.  

Duidelijk is dat binnen het onderzochte deel van het plangebied geen archeologische 

resten aanwezig zijn. Voor het grootste deel van het plangebied is dit het gevolg 

van een grootschalige ontgronding geweest. Onduidelijk is echter wanneer deze 

ontgraving heeft plaatsgevonden en tot welk doel deze heeft gediend. Van belang is 



22 Sanderbout VeeStraat

de constatering dat de ontgraving heeft plaatsgevonden voor de recente sloop van het 

bebouwde deel van het plangebied. 

Gezien de omvang en diepte van de ontgravingen, is het opmerkelijk dat we 

vooralsnog geen historische bronnen hebben kunnen vinden die verslag doen van de 

ontgravingen. Een mogelijke verklaring voor de ontgraving is dat ter plekke leem is 

afgegraven ten behoeve van de baksteenindustrie. Of wellicht werd er gezocht naar 

dieper gelegen grindlagen. Dit heeft vermoedelijk plaatsgevonden voordat de wijk 

Sanderbout werd aangelegd. Dit zou betekenen, aangezien dat de wijk in de jaren ’20 

en ’40 van de vorige eeuw is aangelegd, dat de ontgraving geheel met de hand moeten 

hebben plaatsgevonden. Aangezien de spoorweg Sittard-Maastricht vóór de bouw van 

de wijk is aangelegd zou de ontgraving mogelijk hier verband mee kunnen houden. 
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Synthese

6.1 Conclusie

Het onderzoek ter Sittard Sanderbout heeft verrassend genoeg geen archeologische 

sporen of vondsten opgeleverd. Op basis van eerdere onderzoeken, in de nabijheid 

van het plangebied, en de verwachte bodemopbouw was de verwachting dat er 

mogelijk archeologische resten binnen het plangebied aanwezig zouden zijn. Tijdens 

het aanleggen van de eerste werkputten bleek onverwacht dat het plangebied 

grotendeels verstoord is. Zowel op bodemkaarten als bij de gemeente Sittard-Geleen 

was hier geen informatie over te vinden. In het oostelijk deel van het plangebied was 

de conservering van de bodemopbouw beter. Ook hier werd geen archeologische 

vindplaats aangetroffen. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat de B-horizont op enig 

moment is afgetopt, hoewel diepere paal- en kuilsporen toch nog zichtbaar moeten 

zijn geweest indien aanwezig. De afwezigheid van archeologische resten op deze 

locatie hoeft dus ook niet te betekenen dat hier nooit archeologische sporen aanwezig 

zijn geweest. 

6.2 Advies

Op basis van de hoge mate van verstoring van het plangebied, de afwezigheid van 

archeologische sporen en vondsten, en de afwezigheid van een goed geconserveerde 

B-horizont kan het plangebied worden afgeschreven. Geadviseerd wordt om het 

terrein vrij te geven voor de bouw.

6.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Gezien de resultaten van het proefsleuven onderzoek kan een aantal van de 

onderzoeksvragen niet beantwoord worden. Deze zullen hier dan ook buiten 

beschouwing gelaten worden.

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

deze zich in relatie met het voorgaande onderzoek? 

Deze vraag kan niet beantwoord worden omdat er geen archeologische resten binnen 

het plangebied aanwezig zijn.

2. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven? 

De afwezigheid van archeologische resten kan worden verklaart door de hoge 

verstoringsgraad in het westelijk deel van het plangebied (tot minimaal 2,00 m –mv). 

In het oostelijke deel van het plangebied is de B-horizont afgetopt. Hierdoor zijn 

mogelijke archeologische resten verloren gegaan. Eventuele diepe sporen (kuilen, etc.) 

zijn niet aangetroffen. 

6
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Landschap en bodem (aanvullend op het proefsleuvenonderzoek):
3. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin van de nog onverkende delen 

van het plangebied waarbinnen de archeologische begeleiding gaat plaatsvinden? 

Wijkt deze af van de reeds beschreven bodemprofielen en zo ja, in welke zin?

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in twee, ten behoeve van de sloop, uitgegraven 

kelders een profielkolom uitgegraven. Ook hier was sprake van een verstoorde 

bodemopbouw. Verwacht mag worden dat binnen het plangebied de bodemopbouw 

grotendeels verstoord is.

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

daarvan op de archeologische resten? 

Op enig moment is de bodem van het plangebied grotendeels omgezet. Er zijn 

minstens twee grote verstoringsmomenten geweest waarbij een groot deel van 

de bodem van het plangebied is verstoord. Waarom deze grote verstoring heeft 

plaatsgevonden is vooralsnog onduidelijk. Het resultaat hiervan is dat eventueel 

aanwezige archeologische resten verdwenen zijn. Ook in het oostelijke deel van 

het plangebied, waar de bodemopbouw grotendeels intact was, zijn mogelijk 

archeologische resten verdwenen doordat de bodem ter plekke op enig moment is 

afgetopt.

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

Er zijn geen lagen aangetroffen waarin archeologische resten bewaard zijn gebleven. 

Naar verwachting zou in de B(t)horizont sporen en/of vondsten aanwezig kunnen zijn.

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

Op deze vraag kan geen antwoord worden gegeven omdat er geen archeologische 

resten zijn aangetroffen.

Perioden en sites:
7. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale zin, 

van de sites en wat is de onderlinge samenhang met het voorgaand onderzoek? 

8. Wat is per archeologische site in het onderzoeksgebied: 

 a. de ligging (inclusief diepteligging in NAP) en begrenzing 

 b. de omvang (inclusief verticale dimensies) 

 c. aard /complextype / functie 

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

 e. de vondst- en spoordichtheid 

 f. de stratigrafie 

 g. de ouderdom, periodisering, typochronologische classificatie 

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

10. Wat is de relatie met vindplaatsen in de directe omgeving (Middengebied/

Janskamperveld/Slachthuis)?

Op deze vragen (vraag 7-10) kan geen antwoord worden gegeven omdat er geen 

archeologische resten zijn aangetroffen.
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Beleid:
11. Zijn de aangetroffen vindplaatsen behoudenswaardig? 

Aangezien geen vindplaatsen zijn aangetroffen kan deze vraag verder niet worden 

beantwoord.

12. Geven de bevindingen van het onderzoek aanleiding tot een beleidsadvies (wijzigen 

van de huidige status [opwaarderen, afwaarderen, behouden zoals het nu is] op de 

gemeentelijke beleidsadvieskaart)?

Gezien de omvang van de verstoring dient het gehele plangebied, op de oostelijke 

hoek na, geheel te worden afgewaardeerd. Voor het oostelijke deel dient de 

archeologische verwachting te blijven gehandhaafd.

13. Zijn er nadere aanbevelingen te doen voor beleid omtrent behoud of beheer van het 

plangebied en de onmiddellijke omgeving?

Op basis van het onderzoek en de vastgestelde grootschalige verstoring kan worden 

gesteld dat er geen restricties gelden, op de oostelijke hoek na, ten aanzien van 

archeologie binnen het plangebied

14. Indien geen archeologische vondsten worden gedaan: Is er een verklaring voor het 

ontbreken van archeologische resten?

Het ontbreken van archeologische resten kan worden verklaart door het feit dat een 

groot deel van het terrein zwaar verstoord is. Dit geldt met name voor het westelijke 

deel van het plangebied. In het oostelijke deel van het plangebied kan de afwezigheid 

verklaard worden doordat op deze locatie het terrein afgetopt is. Hierbij zullen 

eventueel aanwezige archeologische resten zijn verdwenen. Onduidelijk is waarom 

een groot deel van het plangebied al afgegraven is voordat de wijk Sanderbout werd 

gebouwd. Mogelijk is er een relatie  met de aanleg van de spoorlijn die direct  ten 

westen van het plangebied ligt.
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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en ZO Wonen heeft Archol BV een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Sanderbout. Aanleiding voor het 

onderzoek is de geplande nieuwbouw binnen het onderzoeksgebied. Op grond van de 

resultaten van het bureauonderzoek is door de gemeente besloten om het plangebied 

nader te laten onderzoeken middels proefsleuven. Er werd verwacht dat de bodem hier 

niet tot weinig verstoord zou zijn. 

Bij de aanleg van de eerste proefsleuf bleek dat de bodem zwaar verstoord was. 

Daarom is besloten om zes proefputten te graven. In de eerste vijf werkputten bleek 

de bodem zwaar verstoord te zijn. Lokaal tot meer dan 2,00 m –mv. Alleen in het 

oostelijke deel van werkput 6 werd de reguliere bodemopbouw voor de Limburgse 

löss aangetroffen.  Vanaf hier werd wederom een verstoorde bodem aangetroffen. 

Ook in het oostelijke deel van het plangebied werden geen archeologische resten 

aangetroffen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de bodem afgetopt is. 

Hierbij zijn eventueel aanwezige archeologische resten verdwenen. Wegens de grote 

verstoringsgraad en de afwezigheid van archeologische  resten is geadviseerd om het 

terrein vrij te geven. 
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