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Samenvatting

Op het westelijke deel van de Riesenberg te Cadier en Keer, gemeente Eijsden- 

Margraten heeft in opdracht van de gemeente Archol in samenwerking met de 

Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden en in samenwerking met lokale 

amateurarcheologen een karterend veldonderzoek uitgevoerd. De gemeente Eijsden-

Margraten gaat een deel van het akkergebied dat aansluit op het Savelsbos gaan 

beplanten met bomen in het kader van de Boswet. Op het daarvoor beoogde perceel 

komen naast aanplant van een boomplantsoen, enkele grote bomen en een plek van 

waaruit het zicht op het Savelsbos wordt benadrukt. Daarnaast wil de gemeente de 

zichtbaarheid van haar archeologisch erfgoed vergroten. De geplande ingrepen zijn 

niet onderzoeksplichtig.

Voorafgaand aan de aanplant van het compensatieperceel wenst de gemeente dat een 

karterend archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met amateur 

archeologen en studenten. Dit om de archeologische waarden en het “verhaal” van 

deze plek inzichtelijk te krijgen voordat de aanplant plaatsvindt.

De vuursteen oppervlaktevindplaats op de Riesenberg is bekend geworden dankzij 

een jarenlange kartering door de heren M. en H. Spronck uit Cadier en Keer. In hun 

omvangrijke collectie zitten meer dan 700 artefacten die dateren vanaf het midden-

paleolithicum tot het laat-neolithicum. Dat gegeven maakt op het voorhand al duidelijk 

dat het hier een zeer uitzonderlijke vindplaats betreft.

Het veldwerk is uitgevoerd in de week van 6-8 maart 2017. Het veldwerk bestond uit 

een combinatie van een booronderzoek, graven van kijkgaten en een monsterpro-

gramma uitgevoerd met megaboringen alsmede het uitvoeren van een inventarisatie 

van de collecties Spronck.

De oudste vondsten, zowel uit de collecties Spronck als uit het veldonderzoek dateren 

in het midden-paleolithicum. De vondsten worden verspreid over de verschillende 

vindplaatsen gevonden. Door het dunne lössdek en erosie aan de randen van het 

plateau is het mogelijk dat vondsten uit deze periode aan de oppervlakte kunnen 

worden opgeraapt. Uit het laat-paleolithicum zijn eveneens enkele vondsten die 

waarschijnlijk toebehoren aan de Federmessercultuur aangetroffen. Ook uit het 

mesolithicum is een aantal vondsten bekend, met name waarbij artefacten van 

Wommersomkwartsiet zijn gemaakt. Deze klingen en spitsen dateren in het laat-

mesolithicum. Dergelijke vindplaatsen zeldzaam zijn en verondersteld wordt dat deze 

in het lössgebied en heuvelland slechts beperkt voorkomen.

Uit het vroeg-neolithicum zijn enkele losse vondsten bekend (dissels en pijlspitsen). 

De meeste vondsten dateren echter uit het midden- en laat neolithicum. Met name 

uit het plangebied dateert het grootste deel van het assemblage uit deze periode. 

Kenmerkende artefacten zoals spitsen (Michelsbergcultuur:bladspitsen en driehoekige 

spitsen, Steingroep: dennenboomspitsen en transversale spitsen, Klokbekercultuur: 

driedoornspitsen), hoefijzervormige  (Michelsbergcultuur) en kleine afslagkrabbers 

(Steingroep), klingen en vuurstenen (halffabrikaat)bijlen wijzen daarop.

Uit de late prehistorie zijn vooralsnog maar weinig aanwijzingen dat er activiteiten 

waren op de Riesenberg. Enkele scherven uit de ijzertijd en een spinklosje zijn stille 

getuige van mogelijk aanwezige vindplaatsen uit deze periode in de directe omgeving 

van het plangebied. Binnen het plangebied zijn dus aanwijzingen gevonden voor 

activiteiten uit het midden- en laat paleolithicum, laat mesolithicum en gehele 

neolithicum. Waarbij voor het paleolithicum en mesolithicum nog gedacht dient te 

worden aan kortdurende jachtkampementen wordt verondersteld dat het assemblage 

uit de midden- en late neolithicum toch toegeschreven kan worden aan nederzettings-
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activiteiten. Waar deze precies is gelegen is helaas onduidelijk. Daartoe is het gravend 

onderzoek te beperkt geweest.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Langs de oostelijke rand van het Zuid-Limburgse Maasdal zijn diverse landtongen 

of kapen gelegen. Deze met löss bedekte hoogterassen, en met name de hellingen, 

zijn doorgaans begroeid met bomen, in dit geval het Savelsbos. De kapen vormen 

markante locaties in het landschap van waaruit een goed uitzicht over het Maasdal 

te vinden is. Ze vormen ook locaties waar vuursteenhoudende lagen in de helling 

dagzomen zoals bijvoorbeeld bij Rijckholt het geval is. Eén van de deze kapen 

is de Riesenberg genaamd. Hier worden al sinds lange tijd vele indrukwekkende 

archeologische vondsten door amateurarcheologen van de aangrenzende akkers 

opgeraapt. De vondsten die voornamelijk uit de jonge steentijd dateren, zijn een 

weerspiegeling van activiteiten die in een ver verleden hebben plaatsgevonden. De 

relatie tussen vondsten en archeologische grondsporen is echter niet bekend maar 

is essentieel indien men een nadere duiding van het prehistorisch belang van de 

Riesenberg  wil verkrijgen.

De gemeente Eijsden-Margraten gaat een deel van het akkergebied dat aansluit op 

het Savelsbos beplanten met bomen in het kader van de Boswet. Op het daarvoor 

beoogde perceel (Figuur 1.1) komen naast aanplant van een boomplantsoen, enkele 

grote bomen en een plek van waaruit het zicht op het Savelsbos wordt benadrukt. Dit 

in de vorm van een natuurkijkhut geflankeerd door informatiepanelen. Daarnaast wil 

Figuur 1.1 
Locatie onderzoeksgebied Riesenberg

1
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de gemeente de zichtbaarheid van haar archeologisch erfgoed vergroten. De geplande 

ingrepen zijn niet onderzoeksplichtig.

Voorafgaand aan de aanplant van het compensatieperceel wenst de gemeente dat een 

karterend archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met amateur 

archeologen en studenten. Dit om de archeologische waarden en het “verhaal” van 

deze plek inzichtelijk te krijgen voordat de aanplant plaatsvindt.

In opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten heeft Archol in samenwerking met 

de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden een karterend archeologisch 

onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied. Het veldwerk is uitgevoerd in de week 

van 6-8 maart 2017. Aan het onderzoek ligt een Plan van Aanpak ten grondslag.1 Het 

veldwerk bestond uit een combinatie van een booronderzoek, graven van kijkgaten en 

een monsterprogramma uitgevoerd met megaboringen.

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied is gelegen op de westelijke uitloper van de Riesenberg. Het 

perceel, vrij van pacht, heeft een oppervlakte van ca. 6.800m2 (Figuur 1.2). Het is 

thans braakliggend. Ten westen is het Savelsbos gelegen; direct ten oosten bevinden 

zich akkergronden. De enige toegangsweg wordt gevormd door een onverhard pad: 

de Gronsvelderweg. Het gebied is sinds het einde van de 19e eeuw als akkergebied 

in gebruik. Sommige akkers liepen door tot in het deel dat thans weer met bomen is 

overgroeid. Langs de oostelijke randen van het Savelsbos zijn meerdere archeologische 

vindplaatsen bekend door toedoen van amateurarcheologen Mathieu en Huub Spronck 

(zie Figuur 1.3). Vindplaatsen 1, 2 en 5 zijn gelegen binnen het te onderzoeken perceel.

1  Van Wijk & Jansen 2017.

Figuur 1.2 
Luchtfoto locatie plangebied (rood omlijnd)
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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, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. 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. 

Op de gemeentelijke beleidsadvieskaart2 staat het plangebied aangegeven als 

een gebied met een hoge verwachting (trefkans); waarde 4. In deze gebieden is 

archeologisch onderzoek verplicht indien de werkzaamheden de bodem dieper 

verstoren dan 30 cm – Mv en de oppervlakte van de verstoring groter is dan 500 m2. 

De geplande ingrepen in het plangebied bestaan uit het planten van negen bomen 

en het opwerpen van een kleine terp. De geplande ingrepen vallen ruim onder de 

gestelde eis van 500m2. Dus zijn de geplande ingrepen in principe niet onderzoeks-

plichtig. Desondanks heeft de gemeente besloten tot het laten uitvoeren van een 

archeologisch onderzoek in samenwerking met amateur archeologen en studenten, 

om de archeologische waarden en het “verhaal” van deze plek inzichtelijk te krijgen 

voordat de aanplant plaatsvindt.

Het karterende onderzoek dient ertoe om vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen 

(karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te brengen (waarderende fase). 

Proefsleuvenonderzoek is één van de methoden die kan worden toegepast bij een 

inventariserend veldonderzoek. 

2  Verhoeven & Moonen 2012.

Figuur 1.3 
Vindplaatsen Riesenberg (bron Huub Spronck) 
en omvang plangebied (zwart omlijnd)
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Gekozen is, gezien de aard van de vindplaats, voor een andere opzet. Het onderzoek 

richtte zich in eerste instantie op de bodemkundige opbouw van het plangebied 

middels boringen, het verkennen van de vindplaats op de mogelijke aanwezigheid van 

grondsporen en het bemonsteren van de bouwvoor middels megaboringen.

Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, op basis van het advies van Archol 

bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. Als geen archeologische waarden zijn 

aangetroffen kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. 

Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen 

aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van 

de plannen (de vindplaats blijft in de grond behouden), of tot een archeologische 

opgraving. 

Het onderzoek is uitgevoerd door (Ivo van Wijk) Archol bv uit Leiden in nauwe 

samenwerking met Richard Jansen, Alexander Verpoorte en twee studenten van de 

Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast hebben lokale ama-

teurarcheologen meegeholpen met de werkzaamheden. Door deze combinatie van 

participanten is een optimale basis gecreëerd voor het uitwisselen van informatie en 

het opleiden van studenten.

Soort onderzoek: Verkennend archeologisch onderzoek (IVO-O)

Projectnaam: Archeologisch onderzoek Riesenberg

Archolprojectcode: CKR1684

Archis-zaaknummer: Archisnummer 4035666100

Opdrachtgever: Gemeente Eijsden-Margraten, contactpersoon dhr. R. 
Goossens

Bevoegd gezag: Gemeente Eijsden-Margraten, contactpersoon mevr. N. 
Pauw

Adviseur bevoegd gezag: Dr H. Stoepker, Archeocoach

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 6 maart- 8 maart 2017

Rapport gereed: Mei 2017

Versie 1.0 (concept) / 1.0 (definitief ) .. 2.1 (concept) / 2.1 (defi-
nitief ) etc

Goedkeuring bevoegd gezag Ja / Nee

Provincie: Limburg

Gemeente: Eijsden-Margraten

Plaats: Cadier en Keer

Toponiem: Riesenberg

Coördinaten gebied: X: 180.374 / Y: 314.359 

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 6800 m2

Huidig grondgebruik: braakliggend, voorheen akker

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Limburg

Geomorfologie: Terrasplateau

Bodem: Radebrikgrond

Naam Functie Bedrijf

I.M. van Wijk projectleider / veldwerkleider Archol

R. Jansen veldarcheoloog / stagebegeleider Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden

A. Verpoorte veldarcheoloog / specialist vuursteen Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden

H. Spronck vrijwilliger

S. Reinders stagiaire Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden

T. Quijs stagiaire Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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1.4 Doel- en vraagstellingen

Het doel van het onderzoek is om een nadere duiding te geven van de door Huub 

Spronck gekarteerde vindplaatsen. Daartoe is een karterend onderzoek opgezet. Met 

het onderzoek hopen we aan te tonen (1) wat voor activiteiten op welk moment op de 

Riesenberg hebben afgespeeld en (2) of er, behalve de losse vondsten (mobilia) die van 

de akkers zijn geraapt, ook nog grondsporen bewaard gebleven zijn? Daarnaast willen 

we graag een antwoord krijgen op (3) welke processen er hebben afgespeeld nadat de 

vindplaatsen in onbruik zijn geraakt. Hoe komt het  bijvoorbeeld dat de vondsten in de 

bouwvoor zijn opgenomen?

De geplande ingrepen omvatten het inrichten van het plangebied als natuurgebied. 

Daartoe worden een aantal bomen gepland. Op de locatie van de bomen worden 

proefputjes gegraven. Indien uit de proefputjes zou blijken dat meerdere proefsleuven 

gegraven dienden te worden dan zou daartoe een programma van eisen conform het 

PvE-format Heuvelland worden opgesteld. Uiteindelijk is dit niet nodig gebleken.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het groter publiek te informeren. 

Daartoe worden informatiepanelen die op de locatie worden opgesteld van informatie 

voorzien. Verder heeft tijdens het veldonderzoek een open middag plaatsgevonden. 

Door het slechte weer waren er slechts een handvol bezoekers. Tijdens de 

boomplantdag d.d. 22 maart 2017 is wederom aandacht besteed aan het onderzoek 

en zijn diverse schoolklassen geïnformeerd over het onderzoek en het belang van de 

archeologische vindplaats.

Figuur 1.4 
Concept inrichtingsplan plangebied
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Methodiek veldwerk

2.1 Inleiding

Het veldwerk is uitgevoerd met gebruikmaking van verschillende methoden: 

inventariseren oude karteringsgegevens, fysisch geografisch (boor)onderzoek en 

gravend onderzoek. Het booronderzoek diende om meer inzicht te verkrijgen in de 

fysische geografie en de proefputten zijn gegraven met het oog op het karteren van 

fysieke overblijfselen (grondsporen). Beide methoden worden hieronder beschreven en 

toegelicht. In eerste instantie zou ook een veldkartering plaatsvinden in het plangebied 

en omringende percelen. Hiervan is afgezien aangezien geen betredingstoestemming 

was verkregen voor de belendende percelen alsmede de slechte vondstzichtbaarheid 

–wegens braakligging- binnen het plangebied zelf.

2.2 Inventarisatie collectie Spronck

De archeologische vindplaatsen op de Riesenberg zijn eind jaren 70 van de vorige 

eeuw aan het licht gekomen door een langdurige kartering van het gebied door dhr. M. 

(Mathieu) Spronck uit Cadier en Keer. Later heeft zijn zoon dhr. H. (Huub) Spronck de 

kartering samen met zijn vader doorgezet en vanaf 1992 zijn eigen collectie opgezet. 

Beide collecties zijn thans in beheer van dhr. H. Spronck.

De gezamenlijke collectie bestaat uit meer dan 700 artefacten en met name deze 

rijkdom aan vondsten vormde de aanleiding tot onderhavig onderzoek toen bekend 

werd dat de vindplaats met bomen zou worden beplant. Het spreekt voor zich dat 

het inventariseren van de collectie tot een van de speerpunten van het onderzoek zou 

behoren. Alle vondsten zijn vanaf de eerste vondst per vindplaats genummerd  en 

gedocumenteerd. De collectie is al grotendeels beschreven door de heren Spronck zelf 

maar de noodzaak was er om deze collectie ook door een vuursteenspecialist te laten 

bestuderen. De inventarisatie is uitgevoerd door dr A. Verpoorte van de Faculteit der 

Archeologie van de Universiteit Leiden, daarin dankbaar bijgestaan door dr J. Schreurs 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Figuur 2.1 
Inventariseren en beschrijven van de vondsten 
collecties Spronck

2
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Gezien de beperkte tijd en de grote hoeveelheid vondsten is er voor gekozen om 

de vondsten met name op artefacttype, (vuur)steensoort en relatieve datering te 

beschrijven. De inventarisatie heeft twee dagen in beslag genomen.

2.3 Methodiek fysische geografie

2.3.1 Methodiek en strategie

Om de landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied vast te stellen heeft 

een karterend booronderzoek plaatsgevonden. Daartoe zou met een Edelmanboor 

(diameter 7 cm) een aantal boorraaien over het gehele plangebied worden gezet. 

Het booronderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0. Tijdens deze fase van het onderzoek zijn in totaal 

14 boringen verdeeld over drie raaien gezet binnen het plangebieden (Figuur 2.1).

De boringen zijn gezet met een (7 cm) edelmanboor tot ten minste 10 cm onder de 

B-horizont en meestal tot in de C-horizont. 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. Vondsten die zijn 

aangetroffen zijn per boring en per laag verzameld. Alle boringen zijn voorzien van een 

uniek nummer en ingemeten met een dGPS in het landelijke coördinatenstelsel. De 

boorprofielen zijn als bijlage 3 opgenomen achter in het rapport.

Figuur 2.2 
Beschrijven van de grondboringen
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2.4 Methodiek proefputten

2.4.1 Methodiek en strategie

Het veldwerk is uitgevoerd conform de KNA (versie 4.0). Binnen het plangebied waren 

op voorhand een achttal proefputten gepland met een afmeting van 4 bij 4 m. In geval 

dat de putjes worden uitgebreid naar een proefsleuf zal volgens het standaard pve 

Heuvelland worden gewerkt. Er is voor gekozen om de proefputjes aan te leggen op de 

locatie waar grotere bomen gepland zouden worden alsmede de locatie waar een terp 

met informatiepaneel zou worden aangelegd. In totaal zijn acht proefputjes aangelegd.

De putjes  zijn aangelegd met een graafmachine (midi rupskraan) met een gladde 

bak. Tijdens de aanleg zijn alle vondsten laagsgewijs verzameld per vak van 1x1 

m of per spoor. Alle werkputten zijn ingemeten met behulp van een dGPS. In elke 

werkput is een profiel gezet met een breedte van ca. 1 meter. Drie profielen zijn 

opgetekend. Alleen in put 1 is een doorlopend profiel gedocumenteerd. De overige 

profielen zijn niet opgetekend aangezien er geen afwijking in de bodemopbouw is 

waargenomen. Daarnaast is door het booronderzoek voldoende kennis verkregen over 

de bodemombouw. 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 in een enkel geval een colluvium 

 of uitspoelinghorizont zichtbaar met daaronder een B(t)-horizont, gevolgd door een C-

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

In totaal is 110,6 m2 vlak aangelegd.

2.4.2 Monstername (megaboringen)

Tijdens een veldkartering bestaat er een grote kans dat alleen selectief wordt 

verzameld. Daarbij worden alleen de grotere, goed zichtbare, vondsten van de akker 

geraapt. Kleinere vondsten laten zich om voor de hand liggende reden minder goed 
Figuur 2.3 
Luchtopname graven proefputjes
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zien en worden dan ook niet opgeraapt. Daarnaast worden ze bewust niet opgeraapt 

gezien de geringe (intrinsieke en wetenschappelijke) waarde. Toch kan met name 

de kleine fractie inzicht geven in bijvoorbeeld welke natuurlijke processen hebben 

plaatsgevonden of om meer inzicht te krijgen in welke activiteiten op een bepaalde 

locatie hebben plaatsgevonden. 

Om ook de kleinere fractie te onderzoeken zijn 20 megaboringen (diameter 15 cm) 

in het plangebied en daarbuiten gezet. Hierbij is een groter grondvolume opgeboord 

die als grondmonsters dienen. Deze zijn in het laboratorium in Leiden uitgezeefd over 

een 3 mm zeef. De monsters zijn, wegens de afwezigheid van een colluvium, alleen 

uit de bouwvoor. Het grid voor de monstername is zo gekozen dat er een kruis werd 

gevormd over de grootste concentratie aan vondsten die dateren in het mesolithicum. 

Daarnaast is één raai in zuidelijke richting verlengd tot in het huidige bosperceel. 

Figuur 2.4 
Boorpuntenkaart met de locaties van de bor-
ingen 
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Figuur 2.5 
Puttenkaart met nummers en beschreven 
profielen
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Landschappelijk en archeologisch kader

3.1 Landschap

Het huidige lösslandschap 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 dunne 

deklaag van leem. Hieronder bevinden zich pleistocene grove zandhoudende grinden 

die zijn afgezet door de Maas. De Maasafzettingen maken deel uit van het hoogterras 

van de Maas dat zijn oorsprong kent in het Kwartair. Dit hoogterras (Terras van Sint 

Geertruid 3 met ter hoogte van het plangebied een hellinggraad van 1°-2°) bestaat 

grotendeels uit kalksteen. Ter hoogte van het plangebied komen de formaties van 

Gulpen en Maastricht voor.

Figuur 3.1 
Geologische en archeologische tijdschaal.

3
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Figuur 3.2 
Geomorfologische kaart  met ligging 
plangebied zwart omlijnd en onderzoeks-
gebied rood omlijnd.

Figuur 3.3 
Bodemkaart met ligging plangebied zwart 
omlijnd en onderzoeksgebied 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 4.1). 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 in de vorm van een grijsbruine podzolbodem. 

Volgens de geomorfologische kaart is het plangebied gelegen op een plateauterras 

(code 8E5; Figuur 4.2). Op  de bodemkaart staat dat de ondergrond wordt gevormd 

door ‘Fluviatiele afzettingen ouder dan Pleistoceen’ (Figuur 4.3). Het betreffen hier de 

grove zandhoudende grinden die zijn afgezet door de Maas . Net ten noorden van het 

plangebied bevindt zich de grens met de brikgronden waar het lössdek ook dikker is. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het plangebied bevindt zich naar verwachting bij de intacte delen op ca. 30-50 cm –mv.

3.2 Historisch landgebruik

Op de topografisch militaire kaart van ca 1850 is te zien dat een groot deel van de 

Riesenberg in de 19e eeuw nog niet was ontgonnen (Figuur 3.4). De ontginningen 

concentreerden zich vooral rond de kernen Cadier, Keer en Sint Anthoniusbank. 

 Op de kaart is duidelijk te zien dat ter hoogte van het plangebied een langwerpige 

uitsparing in het bos ligt. Het is onduidelijk of dit een natuurlijke of door mensen 

handen gemaakte opening in het bos is geweest. Op jongere kaarten is deze niet 

meer zichtbaar. Wel is de uitsparing duidelijk te zien op de AHN (Figuur 3.5; Actueel 

Hoogtebestand Nederland). Duidelijk is een omwalling te zien die in noordoostelijke 

richting de rand van de Riesenberg volgt. Ook op de TMK lijkt er sprake te zijn van 

een rechte grens tussen het hellingbos en het plateau. Deze grens is aan de westelijke 

rand van de Riesenberg niet zo scherp getrokken. Een verklaring voor dit fenomeen is 

voorlopig niet voorhanden.

Pas op de kaart van 1949 is te zien dat ter hoogte van het plangebied een ontginning 

is. Tegenwoordig is bijna het gehele plateau van de Riesenberg ontgonnen. De steile 

randen van de Riesenberg zijn grotendeels bebost geweest (Savelsbos). Het Savelsbos 

bestond vanaf de Late Middeleeuwen tot in de 19e eeuw grotendeels uit hakhout ten 

behoeve van de mijnbouw. Ook in de Riesenberg bevinden zich enkele (opgegeven) 

mijnen waaruit het typische Gronsvelder kalksteen werd gewonnen.
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Het plangebied is dus pas vrij recent ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Met 

name de zuidwestelijke punt van de Riesenberg, ter hoogte van het plangebied, wordt 

echter weer bebost. De sporen van de ontginning, in de vorm van kleine walletjes langs 

de opgegeven akkers, waren tijdens het onderzoek nog zichtbaar. 

 Het is echter de vraag of deze walletjes niet tot het hierboven beschreven fenomeen 

behoren.

Figuur 3.4 
Topografisch Militaire Kaart (TMK) van de 
Riesenberg
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Figuur 3.5 
AHN beeld Riesenberg
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Archeologie en historisch kader

4.1 Inleiding

De gemeente Eijsden-Margraten waaronder Cadier en Keer valt herbergt een groot 

aantal bijzondere archeologische vindplaatsen die typisch zijn voor de archeologie van 

het Heuvelland: van paleolithische en mesolithische vindplaatsen, neolithische neder-

zettingsterreinen en vuursteenateliers tot een Romeins villalandschap. De Riesenberg 

herbergt eveneens een groot aantal archeologische vindplaatsen uit de perioden. 

Onderstaand wordt in vogelvlucht een geschiedenis gegeven van de archeologische 

perioden zoals deze zich in Zuid-Limburg manifesteren.

4.1.1 De eerste bewoning in Zuid-Limburg: de jagers-verzamelaars

Ongeveer 250.000 jaar geleden werd Nederland voor het eerst door mensachtigen 

bewoond. Sporen van deze eerste bewoners zijn aangetroffen in de groeve Belvédère 

te Maastricht. 

 Deze sporen geven een kijkje in het leven van een samenleving die leefde van jacht, 

visvangst en het verzamelen van vruchten, wortels, e.d. Toch beschikken we voor 

die lange periode slechts over een handvol gegevens. Het landschap is sindsdien 

namelijk sterk veranderd door bewegingen en afzettingen van sediment door de 

Maas, en omdat lösspakketten op het einde van de laatste ijstijd het oude landschap in 

Zuid-Limburg hebben afgedekt. Alleen aan de eroderende randen van de plateaus en 

in groeves komen we lagen tegen die van vóór de afdekking door de löss dateren. Het 

landschap zoals we dat nu in Zuid-Limburg kennen is dus pas in grote lijnen ongeveer 

17.000-15.000 jaar geleden gevormd op het eind van het Pleistoceen en in het begin 

van het Holoceen. Het is vanaf die tijd dat de mensen op ongeveer hetzelfde maaiveld 

hebben gewoond als wij nu, en dat we op akkers of bij bouwactiviteiten sporen van 

deze mensen kunnen terugvinden. 

Vanaf die tijd duurt het nog ruim 10.000 jaar totdat de mensen in Limburg overgingen 

tot akkerbouw. Tot aan die tijd leefden de mensen in tenten of hutten en leidden ze 

een nomadisch bestaan. Omdat voedselbronnen seizoensgebonden zijn en telkens 

elders te vinden waren, verplaatsten zij regelmatig hun kampplaatsen om zo dichtbij 

mogelijk bij de voedselbronnen te blijven. De mensen gebruikten voorwerpen van 

gewei, bot, hout en (vuur)steen waarvan wij vooral het (vuur)steen terugvinden. De 

bewoning kenmerkt zich door kleine kampjes waarbinnen de verspreidingen van afval 

vaak niet groter zijn dan de grootte van de tent of de hut (meestal tussen de 5 en 10 m 

in diameter). Daarnaast zijn er soms plekken waar men regelmatig terugkeerde of met 

grotere groepen samenkwam. Op die locaties kunnen soms verspreidingen van afval 

van tientallen meters in doorsnede voorkomen. Ideaal voor de jagers-verzamelaars zijn 

de kaaplocaties in het versneden lösslandschap, van waaruit men een goed uitzicht 

over de regio had en dus trekkende kuddes of andere migrerende dieren goed in de 

gaten kon houden. Dergelijke gunstige locaties bevinden zich langs het Maasdal. 

Hier dagzomen namelijk in de hellingen van het Savelsbos de “oudere” Geul- en 

Maasterrasafzettingen waardoor paleolithische en mesolithische artefacten als het 

ware zo op te rapen zijn.

Uit het midden-paleolithicum zijn enkele tientallen vindplaatsen bekend van losse 

vondsten en van concentraties die een indicatie zijn dat men veelvuldig naar specifieke 

landschappelijke zones terugkeerde. 

4
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 Deze worden ook op de plateaus gevonden als gevolg van het eroderen van het 

lössdek. Vindplaatsen uit het laat paleolithicum zijn echter zeldzamer: enkele 

vindplaatsen uit het Magdalénien en Ahrensburgcultuur zijn uit het Heuvelland bekend. 

Vindplaatsen van de Federmessercultuur ontbreken. 

Waarschijnlijk hebben we te maken met kleine groepen jagers-verzamelaars die 

kortstondig in dit gebied rondtrokken.

In het mesolithicum verandert door een gunstige klimaatontwikkeling het landschap 

langzaam van een vrij open landschap tot een meer gesloten dicht bebost landschap 

met open plekken. Toch zijn er maar weinig mesolithische vindplaatsen bekend in het 

onderzoeksgebied en daarbuiten. 

Het laat-mesolithicum lijtk zelfs geheel te ontbreken in het Zuid-Limburgse vindplaat-

senbestand. Het beeld van kleine groepen jagers-verzamelaars die door het landschap 

trokken blijft ook in deze periode gelden.

4.1.2 Naar een boerenbestaanseconomie en systematische exploitatie 
van de vuursteenmijnen

Met de komst van de bandkeramiekers doet de akkerbouw in het vroeg-neolithicum in 

Limburg zijn intrede. ‘Bandkeramiek’, soms ook ‘Lineaire bandkeramiek’ of ‘LBK’ (5250 

- 4950 v. Chr.) is de naam die archeologen hebben gegeven aan de eerste landbouwers-

cultuur in Midden-Europa. Deze cultuur is wijd verspreid: van Roemenië tot in Frankrijk 

met in het Nederlandse Limburg de meest noordwestelijke nederzettingen. De naam 

is ontleend aan de zeer kenmerkende versiering van hun aardewerk. De Oudste LBK 

wordt gevonden in Hongarije en aangrenzende delen van Oostenrijk. Groepjes van 

deze oudste bandkeramiekers vestigden zich steeds verder naar het westen, langs de 

Donau stroomopwaarts tot aan de Rijn. Vervolgens werd opnieuw naar buiten gekeken 

en gegaan: eerst langs de Rijn stroomafwaarts tot bij Keulen en tegelijkertijd (rond 

5250 v. Chr.) ook naar Limburg. 

Pas ongeveer anderhalve eeuw later vestigden zij zich in België en, nog weer wat later, 

vanuit het Rijndal langs de Moezel, in het Parijse Bekken. Waar zij zich ook vestigden, 

de bandkeramieker trof er geen leeg landschap aan. Hoewel het archeologisch moeilijk 

direct is aan te tonen, zijn er zeker jagers-verzamelaarsgroepen in de buurt geweest. 

Wellicht is de divergente ontwikkeling van de culturele inventaris in de verschillende 

vestigingsgebieden voor een deel terug te voeren op de invloed van deze autochtone 

groepen. 

De nederzettingen van de LBK in Nederland bevinden zich alle aan de rand van het 

Graetheide-plateau en ten westen van de Maas rondom Maastricht, met onderlinge 

afstanden van slechts enkele kilometers, en steeds met uitzicht over en gemakkelijke 

toegang tot een dalvlakte of de Maas. In de loop der tijd zijn ook nederzettingen in het 

Maasdal en op de hoogterrassen bij Beek en Cannerberg in Maastricht. 

 Losse vondsten buiten de vestigingsgebieden laten zien dat een groter gebied werd 

geëxploiteerd waaronder voor het verkrijgen van vuursteen. Met name het Lanaye 

vuursteen was zeer gewild maar ook andere vuursteensoorten zoals Valkenburg-, 

Banholt-, Rullen- en Simpelveldvuursteen komen regelmatig in de assemblages voor.

Vuursteen vormde, net als in het mesolithicum, een van de basismaterialen van de 

neolitische toolkit. Met name in het midden- en laat neolithicum neemt de vraag naar 

en het winnen van vuursteen een enorme vlucht. Bekendste voorbeelden daarvan 

is de intensieve vuursteenwinning te Rijckholt geweest en in mindere mate ook in 

Valkenburg. Het vuursteen was met name van belang voor de productie van lange 

klingen en bijlen. Daarvoor was hoogkwalitatief vuursteen nodig dat met name 

in primaire context –in de kalkafzettingen- middels mijnbouw werd gewonnen. In 
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eroderende hellingen kon echter ook een goede kwaliteit vuursteen worden gevonden. 

Het gemijnde vuursteen werd meestal in de nabijheid van de delflocaties verwerkt tot 

half- en eindproducten. Dergelijke locaties worden ateliers genoemd. Maar ook binnen 

de nederzetting vond bewerking van vuursteen plaats. De mijnen van Rijckholt-Sint 

Geertruid zijn vanaf het begin van de Michelsbergcultuur tot in het laat neolithicum 

(Steingroep) in gebruik geweest. 

Op vele plekken komen we de zogenaamde vuursteenateliers tegen maar sporen 

van bewoning zijn slechts zelden bekend. Meestal blijft dit beperkt tot oppervlakte-

vindplaatsen waar voornamelijk vuursteen aangetroffen wordt. De vuursteenateliers 

komen we tegen tot ongeveer 5 km van waar de vuursteen

gewonnen werd, dus binnen de “home-range”. 

De periode van het midden-neolithicum tot aan de midden-bronstijd is voor de 

Zuidlimburgse archeologie zeer slecht gekend. Vooral kennis omtrent locatie en 

aard van de nederzettingen is schaars. Professioneel onderzoek heeft nauwelijks 

plaatsgevonden waardoor we hier echt kunnen spreken van een kennislacune. 

4.1.3 Nieuwe grondstoffen: de metaaltijden

Rond 2000 v. Chr. worden nieuwe grondstoffen gebruikt voor het maken van 

werktuigen, e.d. Naar de nieuw geïntroduceerde grondstoffen spreken we van een 

brons- en een ijzertijd. Dit betekent echter niet dat men opeens alles van die grondstof 

maakte. Met name in de bronstijd speelde vuursteen ook nog een belangrijke rol net 

als hout en steen. Het oude bewoningsmodel van zwervende erven lijkt voor deze 

periode de laatste jaren steeds meer onder discussie te komen. Toch lijkt men in de 

metaaltijden niet langer in geclusterde dorpjes te wonen maar in kleinere concentraties 

of geheel op zichzelf staand, vaak op honderden meters van de dichtstbijzijnde 

buurman. Dit heeft een heel dunne spreiding van bewoningsresten over het landschap 

als resultaat. Deze sporen ‘concentreren’ zich vaak wel in gunstige zones in het 

landschap, maar op een veel minder uitgesproken wijze dan dit bijvoorbeeld voor de 

lineaire bandkeramiek, de Romeinse tijd of de volle middeleeuwen geldt. Grafvelden, 

gevormd door een concentratie aan grafheuvels zijn met name aan de zuidelijke rand 

van het plateau langs het Geuldal bekend.
Figuur 4.1 
Tekeningen van Habets uit 1881. Links de 
ingang van een mergelgroeve bij de villa. 
Rechts een kelder van het hoofdgebouw, 
waarvan de muren tot ca 180 cm hoogte 
bewaard gebleven waren (bron: wikipedia)
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4.1.4 Deel van een wereldrijk: Via Belgica en het Romeinse villaland-
schap

Een keerpunt in de geschiedenis van deze streek na de overgang op landbouw en 

daarmee het opbouwen van een sedentair bestaan, is de komst van de Romeinse 

legers en de opname in het Romeinse rijk. Dit rijk ging de mensen in alle aspecten 

van hun bestaan beïnvloeden. Er ontstonden heel nieuwe nederzettingsvormen als 

steden en legerkampen. Maastricht, Heerlen en Tüddern waren de dichtstbijzijnde 

voorbeelden van stadjes. Veel van de Romeinse  invloeden kwamen samen in een 

typisch nieuw verschijnsel op het Zuidlimburgse platteland: de Romeinse villa. Deze 

villa’s (villa rustica) vormden centra van een geheel nieuw, op grootschalige surpluspro-

ductie gericht landbouwsysteem, bedoeld om de vele niet zelf het veld bewerkende 

mensen in de steden en legerkampen van voedsel te voorzien. Daarmee werd het 

aanzien en het karakter van het platteland geheel veranderd. Daarnaast waren de 

villa’s met hun strakke opbouw, hun deels in steen gebouwde hoofdgebouw, hun 

badhuizen, muurschilderingen, beelden, e.d. iets compleet anders dan de houten 

huizen die hiervoor overal hadden gestaan. De villa kan als een kleine nederzetting 

worden beschouwd, waar meerdere families woonden en werkten. Het meest bekende 

onderdeel van deze nederzetting is het hoofdgebouw, maar het complex omvatte 

meerdere gebouwen zoals stallen, schuren, en woonruimte voor de landbouwers. 

Figuur 4.2 
De Riesenberg zoals weergegeven op de 
archeologische beleidskaart van de gemeente 
Eijsden-Margraten (Verhoeven & Moonen 
2012)
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Bovendien hoorde daar nog het land (de fundus) bij, met akkers, weidegrond en 

bospercelen. De winning van kalksteen zal een lucratieve onderneming zijn geweest 

in een samenleving die met steen en kalk bouwde, en villa’s zullen waar mogelijk 

deze hulpbron geëxploiteerd hebben zoals ook het geval lijkt te zijn geweest voor de 

villa Backerbosch, ten noordwesten van Keer. Deze villa is al in de jaren 1879-1880 

onder leiding Habets opgegraven. Ook in de jaren 60 van de vorige eeuw heeft nog 

onderzoek plaatsgevonden. Het villa-complex stamt uit de 1e of 2e eeuw na Chr. en 

omvat een hoofdgebouw en diverse bijgebouwen. Het wordt getypeerd als zijnde een 

villa urbana: een luxueus landhuis van een welgestelde stedeling of grootgrondbezitter.

De villae wijzen op een intensivering van de landbouw in deze streken, een vervolg 

op de al ingeslagen weg in het neolithicum, waarbij men steeds meer specialistisch te 

werk is gegaan. 

Het landschap wordt ook steeds opener door de toename van het akkerareaal en 

de bossen nemen in oppervlakte af. Vooral in het heuvellandschap zien we dat de 

hellingerosie meer toeneemt waardoor het landschap steeds glooiender wordt door de 

opvulling van de dalen met colluvium.

4.2 Archeologische vindplaatsen op de Riesenberg

Op de gemeentelijke beleidskaart is het archeologisch belang van de Riesenberg 

gelijk zichtbaar (Figuur 4.2). Het plateau is aangegeven als een gebied met een hoge 

archeologische waarde. Het centraal-noordelijke deel heeft een lage verwachting. De 

zuidelijke helling van het plateau heeft een status als ‘monument van hoge waarde’. De 

noordelijke helling heeft een middelhoge verwachting.

Op de Riesenberg is in het landelijk archeologisch archief (ARCHIS) een aantal 

archeologische vindplaatsen bekend. De oudste melding, uit de jaren ’20 van de 

vorige eeuw, betreft een vuursteenwinplaats waar ter plekke ook vuursteen is bewerkt 

aan de voet van de zuidelijke helling. De vindplaats dateert uit het midden- en laat 

neolithicum en bevat onder andere fragmenten van hertshoornen werktuigen alsmede 

meerdere vuurstenen werktuigen waaronder bijlen en hakken. Latere meldingen 

betreffen o.a. een verondersteld villaterrein dat centraal op de Riesenberg is gelegen. 

De melding betreft de vondst van een Romeinse kelder en houtskoollaag. Op dezelfde 

locatie wordt eveneens melding gedaan van meerdere Romeinse aardewerkvondsten 

evenals resten van fundamenten. Ook een andere melding maakt gewag van Romeins 

aardewerk en dakpannen alsmede resten van een Romeins gebouw. 

Het terrein is gelegen op ca. 1 km afstand ten noordoosten van het plangebied. 

Ongeveer 170 m ten zuidoosten van het plangebied wordt aan de voet van de helling 

ook een Romeinse vindplaats aangegeven. De vondstmelding vermeld alleen dat het 

“bouwresten van een Germaans of Keltisch heiligdom?” betreft. Getuige de collectie 

van vader en zoon Spronck blijken de waarnemingen in Archis slechts een zeer 

vertekend beeld op te leveren.

4.2.1 Een 40 jarige oppervlaktekartering van de Riesenberg

Sinds 1976 is het plateau en de hellingen van de Riesenberg stelselmatig gekarteerd 

door Mathieu Spronck en later samen met zijn zoon Huub die thans ook beide 

collecties beheert en nog steeds het gebied fervent afspeurt naar vondsten.  De 

systematisch afzoeken van de akkers gedurende vele jaren heeft dan ook zijn vruchten 

afgeleverd. Op een kaart werd handmatig de locaties van de diverse vindplaatsen 

bijgehouden en aangevuld met nieuwe gegevens. De eerlijkheid gebiedt te vermelden 

dat met name naar steentijdvindplaatsen werd gezocht aangezien met name de 
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aandacht gericht was op vuurstenen voorwerpen. Toch zijn ook talrijke vondsten van 

de Romeinse vindplaats midden op de Riesenberg opgeraapt waaronder ook enkele 

ijzertijdvondsten. Het grote voordeel is wel dat er een groot aantal vindplaatsen uit de 

steentijd, van midden-paleolithicum tot laat neolithicum aan de archeologische ver-

spreidingskaart van de Riesenberg toegevoegd kan worden (Figuur 4.3).

Het beeld ontledend is te zien dat aan met name de zuidelijke flank van de Riesenberg 

vele vuursteenateliers zijn aangetroffen waar het vuursteen ook is gewonnen. 

Vanaf de zuidelijke punt in noordelijke richting zijn meerdere vuursteen oppervlakte 

vindplaatsen bekend. De meest rijke bevinden zich binnen het onderhavige plangebied 

(Figuur 4.4). De vindplaatsen 4-6 betreffen locaties waar een enkel artefact (bijl) 

is aangetroffen. Vindplaats 1 betreft een steentijdvindplaats waar vele vuurstenen 

artefacten waaronder bijlen, pijlspitsen, klingen en schrabbers zijn opgeraapt. De 

vondsten dateren uit het midden-paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. 

Vindplaats 2 betreft een vindplaats waar met name lange klingen zijn aangetroffen. 

Vindplaats 3 betreft een concentratie vondsten binnen vindplaats 1 van met name 

wommersomkwartsiet en deze dateert uit het mesolithicum.

Figuur 4.3 
Handgetekende verspreidingskaart  van 
archeologische vindplaatsen op basis van de 
waarnemingen Spronck. 
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Figuur 4.4 
Vindplaatsen binnen en in omgeving plangebied



32 Cadier en Keer, riesenberg



Cadier en Keer, riesenberg  33

Resultaten landschappelijk en archeologisch 
onderzoek 

5.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

De fysisch-geografische opbouw van het plangebied is bestudeerd middels het zetten 

van 14 boringen (zie bijlage 3; Figuur 2.3) binnen het plangebied alsmede door het 

zetten van profielen in de acht proefputjes. De boringen en profielen zijn gezet tot in 

de zandige grindafzettingen.

De boringen zijn min of meer in het verlengde van de noordoost-zuidwest 

georiënteerde helling van de Riesenberg gezet. Conform de bodemkaart zou ter 

plekke van het plangebied de grindrijke zanderige maasafzettingen nagenoeg aan de 

oppervlakte liggen, alleen afgedekt door een bouwvoor of bosbodem. In de boringen 

kon het grindniveau duidelijk worden gevolgd. Ter hoogte van boring 14, de meest 

noordelijke boring bevindt het grind zich op ca 105 cm –Mv. Het grindniveau komt 

vervolgens in oostelijke richting hoger te liggen tot ca 50 cm ter hoogte van boringen 

8-11. In oostelijke richting blijft het grind op ongeveer dezelfde hoogte liggen. Alleen in 

zuidelijke richting ligt het grind lager tot maximaal 160 cm –Mv ter hoogte van boring 

6. Daarna loopt het niveau weer iets verder op.

De zandige grindafzettingen zijn in de laatste ijstijd afgedekt met een laag löss. De 

dikte van deze laag fluctueert en neemt met name in oostelijke richting af. Dit was ook 

goed te zien in het zuidelijke profiel van proefput 1 (Figuur 5.1). Boven op de zandige 

grindafzettingen ligt een dun pakket löss (B-horizont). Deze is afgesneden door een 

recente bouwvoor. Een duidelijke C-horizont is niet herkend waarschijnlijk doordat 

het pakket löss te dun is; er heeft dus inspoeling in het hele pakket plaatsgevonden. 

Meer naar het westen toe kon in de boringen wel een onderscheid worden gemaakt 

tussen een B-horizont en C-horizont. In sommige putten in het westelijke deel van het 

plangebied is zelfs een Bt-horizont waargenomen met een dikte van 10-20 cm. Met 

name deze laatste waarneming is van belang voor het bepalen van de conservering van 

het plangebied (zie onder).

Hoewel de dikte van de lösslaag -gezien de diepte van het grind- fluctueert is de 

uitkomst van het bodemonderzoek in tegenspraak met de bodemkundige kaart. Er 

bouwvoor

B-horizont

zandige grindafzettingen

Figuur 5.1 
Foto profiel proefput 1

5
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is dus wel sprake van een lössdek boven op de zandige grindafzettingen. De grens 

daarvan ligt vermoedelijk meer naar het zuiden en oosten. 

5.2 Relatie landschap en archeologie 

De boringen 1, 3-7 zijn in combinatie met de gezette profielen het meest informatief. 

Het beeld dat naar voren komt is dat er nauwelijks tot geen colluvium aanwezig is. 

Op voorhand werd, gezien de ligging onder aan een lange maar flauwe helling, dat 

erosie op de hogere delen heeft plaatsgevonden en colluvium zou zijn afgezet op 

de lagere delen binnen het plangebied. Daarnaast is het opvallend dat op sommige 

locaties nog een Bt-horizont is aangetroffen. Ook dit is een aanwijzing dat er weinig 

erosie heeft plaatsgevonden. Op de locaties waar geen Bt-horizont is waargenomen 

kan het zo zijn dat deze in de bouwvoor is opgenomen of dat deze, gezien de geringe 

dikte van de lösslaag op sommige locaties, niet duidelijk is ontwikkeld. Men kan dus 

stellen dat de bodemopbouw min of meer intact is en dat de grootste verstoring 

heeft plaatsgevonden door het herhaaldelijk ploegen en in mindere mate erosie heeft 

plaatsgevonden.

Bovenstaande biedt een verklaring waarom op deze locatie de afgelopen decennia 

zoveel archeologische vondsten zijn gedaan. Het originele oud oppervlak is bij het 

ploegen telkens aangesneden waarbij vondsten in de bouwvoor werden opgenomen 

die vervolgens door vader en zoon Spronck zijn verzameld.

5.3 Resultaten proefputjes

5.3.1 Sporen

Tijdens het onderzoek zijn met behulp van een midirupskraan (8 ton) in totaal 8 

proefputjes gegraven. De vlakken zijn aangelegd in de B(t)-horizont. Alle vlakken zijn 

handmatig opgeschaafd. Tijdens de aanleg is één spoor aangetroffen (Figuur 5.3). Het 

betreft een oost-west georiënteerde recente langwerpige greppel ter hoogte van put 1. 

Mogelijk betreft het hier een perceleringsgreppel. De greppel valt samen met de per-

celeringsgrens op de TMK uit omstreeks 1850. 

Figuur 5.2 
Aanleg en vondstverzameling in de proef-
putjes 
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In de overig putten zijn, helaas, geen sporen aangetroffen. Ook na het ‘rijpen’ van de 

löss zijn geen sporen meer aangetroffen.

5.3.2 Vondsten

Alle vondsten zijn per vak van 1x1 m handmatig verzameld. Ze zijn alle afkomstig uit 

de bouwvoor. In totaal zijn tijdens het onderzoek 141 vondsten verzameld (bijlage 

2). Aardewerk en steen zijn het minst verzameld met in totaal 12 en 10 stuks. Het 

aardewerk betreft (sub)recent aardewerk waaronder Keulse potten en porselein. Het 

moet gezien worden als een overblijfsel van akkerbemesting met huisafval. Er zijn 

geen duidelijke stenen artefacten herkend tijdens de waardering van de vondsten.

Vuursteen is, conform de verwachting, het meest verzameld (131 stuks; 2712,1 gr). In 

tegenstelling tot het aardewerk en steen is uit elke put vuursteen verzameld (Tabel 

5.1). De analyse van het vuursteen wordt in hoofdstuk 6 verder besproken.

De grootste concentratie vuursteen is verspreid over de putten 3, 4 en 6 die centraal 

in het plangebied zijn gelegen. In hoeverre enige conclusies aan kunnen worden 

verbonden valt vooralsnog niet te zeggen. Er is natuurlijk geen sprake van een 

systematische steekproef. Wel kan worden gesteld dat de hoeveelheid opgeraapte 

vuursteen in lijn der verwachting was met de resultaten van de decennialange opper-

vlaktekartering.

Figuur 5.3 
Allesporenkaart
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vuursteen aardewerk steen onbepaald

put aantal (n) gewicht (gr) put aantal (n) gewicht (gr) put aantal (n) gewicht (gr)

1 18 570 1 1 7 156,7

2 4 86,5 2 2

3 22 298,4 3 3 2 10,5

4 27 515 4 1 5 4 1 4,7

5 13 328,1 5 3 11,7 5 1 182,5

6 18 386,7 6 1 29,1 6

7 8 324,5 7 2 1,9 7

8 9 139 8 3 5,7 8 1 0,2

Uit de 30 megaboringen zijn in totaal 92 vondsten gedaan. Het betreft 70 stuks 

vuursteen (88,9 gr) afkomstig uit 23 boringen en 22 stuks (70,7 gr) subrecent aardewerk 

afkomstig van 6 boringen. Gemiddeld zijn er 3 stuks vuursteen per boring verzameld. 

Het hoogste aantal is 6 stuks vuursteen uit een enkele boring (boring 31). Indien we 

verder kijken naar de verdeling van het vuursteen over de boringen dan laat dit een 

min of meer gelijkmatige verspreiding zien over het westelijke deel van het plangebied 

waar de boringen zijn gezet.

Bij het aardewerk valt boring 30 op met in totaal 14 stuks (14,9 gr) aardewerk. Het 

betreft vermoedelijk een aantal scherven die in de boringen in meerdere fragmenten 

uiteen zijn gevallen.

Tabel 5.1 
Verdeling vondsten per put naar aantal en 
gewicht

Figuur 5.4 
Verdeling aantal stuks vuursteen per boring
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Resultaten analyse vuursteen

Alexander Verpoorte

6.1 Vondstmateriaal uit de boringen

In de boringen zijn in totaal 8 vuurstenen artefacten aangetroffen (Tabel 6.1). Daarvan 

is één afslagje geretoucheerd. Er zijn geen daterende elementen bij. De artefacten 

concentreren zich voornamelijk in het noordwestelijke deel van het plangebied.

Boornummer Aantal

29 2

30 2

33 1

34 1

35 1

45 1

Totaal 8

6.2 Vondstmateriaal uit de vakken

In de proefputten zijn in totaal 64 vuurstenen artefacten aangetroffen (Tabel 

6.2). Daarvan zijn 15 artefacten gemodificeerd. De artefacten zijn gemaakt van 

Rijckholt-type en eluviale vuursteen. Twee afslagen zijn van Haspengouw-vuursteen 

(“lichtgrijs-Belgisch”). Drie licht glanzend witgepatineerde artefacten zijn te plaatsen 

in het midden-paleolithicum. Het overige materiaal is niet goed te dateren, maar een 

enkele kleine afslagkrabbers met een brede ronde krabberkop passen in het midden-

neolithicum B en laat-neolithicum.

Putnummer Aantal Opmerkingen

1 3 Afslagkrabber

2 0

3 17 2 afslagkernen, afslagkrabber, microkling

4 19 2 gepatineerde kernen, 2 korte klingeindkrabbers, afslag van Haspengouw-vuursteen

5 6 Afslagkern, afslagkrabber, microkling

6 11 Steker, microkling, afslag van Haspengouw-vuursteen

7 4 Afslagkern, microkling

8 4

Totaal 64

6.3 Vondstmateriaal van de oppervlakte

In totaal zijn 26 artefacten op onsystematische wijze verzameld aan de oppervlakte. 

Alle artefacten zijn van Rijckholt-type vuursteen. Het gaat om 15 afslagen, 5 klingen, 

een grote kernpreparatiekling, een kern en 4 werktuigen. Eén afslag is afkomstig 

van een geslepen vuurstenen bijl. De werktuigen bestaan uit 2 afslagkrabbers en 2 

gekerfde stukken. Eén afslagkrabber heeft een brede ronde krabberkop en is enigszins 

hoefijzervormig. De datering van het materiaal is midden- en laat-neolithicum.

Tabel 6.1 
Artefacten uit megaboringen

Tabel 6.2 
Artefacttypen uit vakken

6
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Classificatie Survey Put 1 t/m 8 Boringen Totaal

Ongemodificeerd

Kern 1 6 - 7

Kernpreparatie/vernieuwing 1 - - 1

Afslag 14 36 7 57

Kling 5 7 - 12

Stekerafslag - - - -

Subtotaal 21 49 7 77

Gemodificeerd

Steilgeretoucheerde kling - - - -

Boor - 1 - 1

Steker - 1 - 1

Schrabber 2 5 - 7

Combinatiewerktuig - - - -

Bijl (incl bijlafslag) 1 - - 1

Pic - - - -

Geretoucheerd artefact - 7 1 8

Gekerfd artefact 2 1 - 3

Afgeknot artefact - - - -

Spitskling - - - -

Klopsteen - - - -

Slijpsteen - - - -

Subtotaal 5 15 1 21

Totaal 26 64 8 98

Tabel 6.3 
Artefacttypen totaal
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Onderzoek van de collecties H. en M. Spronck

Alexander Verpoorte

7.1 Samenstelling

De collecties van H. en M. Spronck (afgekort tot H.S. resp M.S.) bestaan uit honderden 

artefacten afkomstig van de Riesenberg, in totaal minstens 700 artefacten (Tabel 7.1 en 

Figuur 7.1). De meerderheid bestaat uit gemodificeerde artefacten, maar ook klingen 

en kernen zijn aanwezig. Afslagen zijn ondervertegenwoordigd als gevolg van selectief 

rapen. Daarnaast zijn bij het opschonen van de collectie een groot aantal afslagen 

uit de collectie genomen. Bij de kernen komen zowel klingkernen als afslagkernen 

voor. Veel afslagkernen zijn gemaakt op gebroken geslepen bijlen. Een belangrijk deel 

van de collecties bestaat uit geslepen bijlen van vuursteen, inclusief halffabrikaten. 

Enkele bijlen zijn gemaakt van andere steensoorten waaronder jadeïet. Daarnaast 

zijn schrabbers, spitsen en geretoucheerde artefacten (met name klingen) aanwezig. 

Klopstenen komen vaak voor. Tenminste vijf van de 14 klopstenen in de collectie H.S. 

zijn gemaakt van geslepen bijlen. Bij de geretoucheerde artefacten zijn 6 exemplaren 

die als bikkel of vuurslag beschreven kunnen worden. Verder omvat de collectie 

H.S. een maalsteenfragment. Het is een fragment van een concave zadelvormige 

onderligger van kwartsitische zandsteen. Op de zijkant zijn afslagnegatieven aanwezig. 

Aan de onderkant zit een ondiep kuiltje met klopsporen (“Pickgrube”3).

Classificatie Collectie M.S. Collectie H.S.

Ongemodificeerd (excl paleo-meso)

Kern 24 13

Kernpreparatiekling 3 5

Kling 45 42

Afslag 10 9

Gemodificeerd

Spits 13 38

Boor/ruimer 13 9

Combinatie - -

Schrabber 103 32

Halffabrikaat bijl 28 22

Geslepen bijl (incl. beitel) 78 42

Afslag van geslepen bijl 17 1

Dissel - 2

Pic 2 -

Geretoucheerd artefact 43 42

Gekerfd artefact 1 -

Afgeknot artefact - 1

Getand artefact - -

Spitskling 4 -

Sikkelkling - -

Quartier d’orange - -

Klopsteen ~40 14

Slijpsteen 10 (wetsteen, subrecent? 4

Retouchoir - -

Maalsteen - 1

3  Gehlen 2012a.

Tabel 7.1 
Artefacttypen per collectie

7
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7.2 Vuursteensoorten

De dominante vuursteensoorten bestaan uit Rijckholt-type (~75 %) en Valkenburg-type 

(~15 %). Lange klingen zijn vrijwel altijd van Rijckholt-type vuursteen, terwijl de 

halffabricaat bijlen vrijwel altijd van Valkenburg-type vuursteen zijn gemaakt. Beide 

vuursteensoorten zijn in het droogdal langs de zuidelijke helling van de Riesenberg 

ontsloten. Daarnaast komen eluviaal- en Haspengouw-vuursteen (~5 %) met enige 

regelmaat voor. Er zijn enkele klingen van Rullen-vuursteen aanwezig en een kern 

en enkele afslagen van Simpelveld-vuursteen. Verder is er een geslepen bijl van 

Lousberg-vuursteen, een afslag van cf. Banholt-vuursteen en een kling van mogelijk 

Romigny-Lhéry4 aangetroffen. 

De samenstelling van de collecties wijkt af van die van bijvoorbeeld bekende midden-

neolithische Michelsberg vindplaatsen zoals Maastricht-Klinkers5 door de grotere 

hoeveelheid Valkenburg-vuursteen die op de Riesenberg is aangetroffen, met name in 

de vorm van gepolijste en halffabrikaat bijlen.

7.3 Datering

Op typologische gronden kunnen de vondsten toegewezen worden aan het midden-

paleolithicum, laat-paleolithicum/mesolithicum en neolithicum. Verder bevat de 

collectie M.S. nog twee musketvuurstenen (Nieuwe Tijd).

7.3.1 Midden-paleolithicum

Tenminste 20 artefacten zijn op basis van blauwwitte patina, vermiculé-patina en meer 

of minder glans aan het midden-paleolithicum toe te wijzen. Kenmerkende artefacten 

zijn een centripetale Levallois-kern en een schaaf op een grote cortexafslag.

7.3.2 Laat-paleolithicum/mesolithicum

Aanwijzingen voor laat-paleolithische en/of mesolithische bewoning zijn 5 

microlithische spitsen met steile retouche, waaronder een zogenoemde Cheddar-spits 

van Obourg/Zevenwegen-vuursteen en 13 rechte regelmatige smalle klingen met 

geretoucheerde kerf (Montbani-klingen). De  Montbani-klingen en een microlithische 

spits met retoucheerde basis van Wommersomkwartsiet kunnen in het laat-mesolithi-

cum geplaatst worden. Daarbij sluit ook het voorkomen van rechte regelmatige smalle 

klingen en klingkernen aan, aangeduid met Montbani-stijl.6 De Cheddar-spits, een 

dubbelgeknikte, trapezoide spits met steilgeretoucheerde rug, is het beste in het laat-

paleolithicum (Federmesser-groep) te plaatsen.7 Daarbij sluiten ook de eindkrabbers 

op korte klingen aan.

7.3.3 Neolithicum

Er kunnen vier perioden/groepen onderscheiden worden in het materiaal, in het 

bijzonder op basis van de pijlspitsen:

1. Lineaire Bandkeramiek (vroeg neolithicum). Er zijn 2 dissels en 2 LBK-spitsen 

(1x symmetrisch, 1x asymmetrisch) aanwezig. Er zijn geen typische LBK-kernen 

aanwezig.8

4  ‘French tertiary flint ; van Gijn 2010, determinatie nodig.
5  Schreurs 1992.
6  Gehlen 2012b.
7  De Bie/Caspar 2000.
8  De Grooth 2005a.
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2. Michelsbergcultuur (midden neolithicum). Er zijn 8 bladspitsen en 5 driehoekige 

spitsen aanwezig. De retouche is deels vlakdekkend. Andere aanwijzingen voor de 

Michelsbergcultuur zijn de aanwezigheid van hoefijzervormige krabbers op grote 

dikke afslagen, spitsklingen en al dan niet geretoucheerde macrolithische klingen.9

3. Steingroep (laat neolithicum). Er zijn 12 dennenboomspitsen en 2 transversale 

spitsen aanwezig. Verder sluiten de aanwezigheid van kleine afslagkrabbers en het 

gebruik van eluviale vuursteen hierbij aan.10

4. Klokbekercultuur (laat neolithicum). Er zijn 5 driedoornspitsen aanwezig, waarbij 

de weerhaken even lang of langer zijn dan de schachtdoorn. De spitsen zijn min of 

meer even lang als breed.11

7.4 Activiteiten

De meeste vondsten kunnen toegewezen worden aan de Michelsbergcultuur en 

Stein-groep. Aan de hand van archeologische indicatoren kunnen we onderzoeken 

welke activiteiten op de Riesenberg hebben plaatsgevonden in het midden- en laat-

neolithicum (Tabel 7.3). Deeben et al.12 maken daarbij onderscheid tussen domestieke 

en rituele activiteiten en gespecialiseerde vuursteenbewerking. Voor de Riesenberg 

kunnen op basis van de collecties de volgende activiteiten aangewezen worden:

·	 Domestieke activiteiten zijn aanwijsbaar op basis van de diversiteit aan en 

fragmentatie van werktuigen, de aanwezigheid van een maalsteenfragment, 

slijpstenen en klopstenen, en het gebruik van lokale en niet-lokale vuursteentypen. 

De percentages aan verschillende werktuigtypen is min of meer vergelijkbaar met 

proporties voor Michelsberg-nederzettingen uit België (Tabel 7.2).13 Afwijkend 

zijn het hoge percentage bijlen en gesteelde spitsen, wat verklaard kan worden 

uit enerzijds selectief verzamelen (bijlen) en anderzijds latere bewoning door de 

Stein-groep (herkenbaar aan de dennenboomspitsen). 

Werktuigtype Belgische MK-vindplaatsen Collectie H.S. Collectie M.S.

Schrabber 25-65 % 20 % 50 %

Boor 1-14 5 6

Steker 1-13 - -

Rugmes 0-12 - -

Geretoucheerde kling 11-40 20 5

Sikkelmes 0-1 - -

Bladspits 0-17 4 4

Driehoek 0-8 4 -

Transversaalspits 0-3 <1 1

Steelspits 0-1 10 <1

Afslagbijl 1-19 2 2

Stenen bijl 0-2 6 2

Vuurstenen bijl/beitel 0-15 25 34

·	 De aanwezigheid van kernpreparatieklingen, klingkernen en enkele klingen, allen 

van Rijckholt-type vuursteen, in combinatie met klopstenen, wijst op gespeci-

aliseerde vuursteenbewerking op kleine schaal, namelijk voor de productie van 

macrolithische klingen. 

·	 De hoeveelheid halffabrikaat bijlen van Valkenburg-vuursteen wijst op de gespe-

cialiseerde vuursteenbewerking in de directe omgeving, ook al ontbreekt de grote 

hoeveelheid cortexafslagen en ander productieafval in de collecties.

9  Vermeersch 1988; Vanmontfort et al. 2009; Schreurs 2005.
10  Schreurs 2005.
11  Beuker 2010.
12  Deeben et al. 2011.
13  Vermeersch / Burnez-Lanotte 1998.

Tabel 7.2 
Verhoudingen van verschillende werktuig-
typen in de collecties H.S. en M.S. vergeleken 
met de range voor een aantal opgegraven 
Belgische Michelsberg-vindplaatsen (op basis 
van Vermeersch & Burnez-Lanotte 1998).
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Aanwijzingen voor rituele activiteiten zijn niet aanwezig, maar het is de vraag of de 

indicatoren hiervoor geschikt zijn.

Archeologische indicator Domestieke 
activiteiten

Gespecialiseerde 
vuursteenbewerking

Rituele 
activiteiten

Riesenberg 
collecties

Niet-lokale vuursteen -/x - X X

Lokaal gemijnde vuursteen -/x X X X

Terrasvuursteen X - ? X

Gebroken of versleten gemodificeerde artefacten X - - X

Complete en ongebruikte gemodificeerde artefacten - - X ?

Veel “afval” - X - -

Veel afslagen>5 cm - X - -

Veel klingen >8 cm - X - X

Veel cortexafslagen - X - -

Verbrande vuurstenen artefacten X - X ?

Grote diversiteit aan werktuigen X - - X

Maalstenen X - - X

Slijpstenen -/x X - X

Kookstenen X - - ?

Aambeelden X X - ?

Klopstenen -/x X - X

Retouchoirs -/x X - -

Tabel 7.3 
Archeologische indicatoren voor domestieke 
en rituele activiteiten en gespecialiseerde 
vuursteenbewerking (op basis van Deeben 
et al. 2011, tabel 1; aardewerk, gecremeerd 
bot en verkoold materiaal zijn weggelaten). 
Legenda: X = aanwezig, -/x = mogelijk aan-
wezig, - = afwezig, ? = onbekend.
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Figuur 7.1
Vondsten
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Synthese

8.1 Archeologie op de Riesenberg

Op de Riesenberg zijn meerdere vindplaatsen aangetroffen die dateren vanaf het 

midden-paleolithicum. De meeste gekarteerde vindplaatsen liggen met name langs 

de rand van het plateau. Het betreffen hier voornamelijk vuursteenvindplaatsen die 

dateren vanaf het midden-paleolithicum tot het laat neolithicum. De oudst bekendste 

vuursteenvindplaats is gelegen in de zuidhelling en betreft een vuursteenexploitatie en 

–bewerkingvindplaats uit het midden- en laat neolithicum. Langs de zuidelijke helling 

blijken meerdere van dergelijke vindplaatsen voor te komen. Dit komt mede doordat 

vuursteenrijke lagen die ingesloten zijn in de formaties van Gulpen (Lanaye-vuursteen) 

en Maastricht (Valkenburg-vuursteen) dagzomen in de hellingen. Van beide vuursteen-

soorten is dan ook intensief gebruik gemaakt gedurende bijna de hele steentijd.

De oudste vondsten, zowel uit de collecties Spronck als uit het veldonderzoek, dateren 

in het midden-paleolithicum. De vondsten worden verspreid over de verschillende 

vindplaatsen gevonden. Op steenworpafstand van het plangebied is recent nog 

een vuistbijl opgeraapt.14Door het dunne lössdek en erosie aan de randen van het 

plateau is het mogelijk dat vondsten uit deze periode aan de oppervlakte kunnen 

worden opgeraapt. Uit het laat-paleolithicum zijn eveneens enkele vondsten die 

waarschijnlijk toebehoren aan de Federmessercultuur aangetroffen. Dit is opmerkelijk 

aangezien deze vindplaatsen in het Heuvelland lijken te ontbreken (§4.1.1).15 Ook uit 

het mesolithicum is een aantal vondsten bekend, met name waarbij artefacten van 

Wommersomkwartsiet zijn gebruikt. Deze klingen en spitsen dateren in het laat-meso-

lithicum. Ook hier geldt dat dergelijke vindplaatsen zeldzaam zijn en verondersteld 

wordt dat deze in het lössgebied slechts beperkt voorkomen.16

Uit het vroeg-neolithicum zijn enkele losse vondsten bekend (dissels en pijlspitsen). 

Onduidelijk is of deze voorwerpen door de eerste boeren ter plekke zijn achtergelaten 

of door late jagers-verzamelaars die het materiaal op enige wijze in hun bezit hadden.

De meeste vindplaatsen en vondsten dateren echter uit het midden- en laat 

neolithicum. In deze periode zien we ook een toename van soortgelijke karakteristieke 

vindplaatsen in het heuvelland. Dergelijke vuursteenateliers bevinden zich meestal 

aan de randen van de plateaus en vertegenwoordigen meestal een kortstondige fase 

van gebruik waarbij vuursteen op een bepaalde locatie werd gewonnen en/of bewerkt. 

Met name uit het plangebied dateert het grootste deel van het assemblage uit deze 

periode. Kenmerkende artefacten zoals spitsen (Michelsbergcultuur:bladspitsen 

en driehoekige spitsen, Steingroep: dennenboomspitsen en transversale spitsen, 

Klokbekercultuur: driedoornspitsen), hoefijzervormige  (Michelsbergcultuur) en kleine 

afslagkrabbers (Steingroep), klingen en vuurstenen (halffabrikaat)bijlen wijzen daarop.

Uit de late prehistorie zijn vooralsnog maar weinig aanwijzingen dat er activiteiten 

waren op de Riesenberg. Enkele scherven uit de ijzertijd17 en een spinklosje zijn 

stille getuige van mogelijk aanwezige vindplaatsen uit deze periode. Centraal op het 

plateau is een Romeinse vindplaats gelegen die met name door grote hoeveelheden 

dakpanmateriaal is herkend. Daarnaast is er een melding dat muur- en kelderresten 

zijn waargenomen die vermoedelijk bij deze Romeinse vindplaatsen behoren. In de 

nabije toekomst wordt hopelijk meer bekend over deze vooralsnog raadselachtige 

vindplaats.

14  Persoonlijke mededeling H. Spronck.
15  Verhart 2016, 66; Rensink 2010.
16  Vanmontfort 2008; Vanmontfort et al. 2010; Verhart 2016, 128.
17  Collectie M. Duurland.

8



46 Cadier en Keer, riesenberg

Binnen het plangebied zijn aanwijzingen gevonden voor activiteiten uit het midden- en 

laat paleolithicum, laat mesolithicum en gehele neolithicum.

8.2 Beantwoording onderzoeksvragen

De grote archeologische rijkdom aan vindplaatsen en vondsten op de Riesenberg 

alsmede de verandering in grondgebruik (van akker naar bos) vormde de basis voor 

het uitgevoerde onderzoek. Door verschillende onderzoeksmethoden te gebruiken 

hoopten wij (de aanzet voor) een antwoord te krijgen op de centrale onderzoeksvraag. 

De centrale onderzoeksvraag voor onderhavig onderzoek betreft de relatie tussen 

de vele oppervlaktevondsten en de aan- of afwezigheid van grondsporen. In de acht 

opgegraven vakken zijn geen grondsporen aangetroffen, dus waar komen de opper-

vlaktevondsten vandaan? Er zijn twee opties:

1) Vondsten horen bij oppervlaktestrooiingen gevormd door kortdurende activiteiten. 

Er zijn geen grondsporen omdat er geen kuilen gegraven zijn en geen zware structuren 

gebouwd zijn.

2) De vondsten zijn afkomstig uit sporen zoals afvalkuilen (en ook oppervlaktestrooi-

ingen), maar de kuilen en andere sporen zijn verploegd en geheel opgenomen in de 

bouwvoor, al dan niet in combinatie met erosie van het oude oppervlak.

Optie 2 is het meest aannemelijk. De scherpe grens tussen bouwvoor en loess (Ap 

op een dunne Bt en C) (vergelijk met figuur 5 uit Deeben et al. 2011) wijst erop dat 

het oude oppervlak en een deel van het oude bodemprofiel in de bouwvoor zijn 

opgenomen. Alleen de onderkant van diepere grondsporen zou onder de bouwvoor 

bewaard kunnen zijn. Deze resultaten sluiten goed aan bij het recente onderzoek in 

Rijckholt-St Geertruid.18

Op basis van de collecties van H. en M. Spronck is de archeologische verwachting 

van de Riesenberg dat zich hier een nederzettingsterrein uit midden- en laat-neo-

lithicum bevindt. Er zijn aanwijzingen voor gespecialiseerde vuursteenbewerking 

(klingproductie van Rijckholt-vuursteen, bijlproductie van Valkenburg-vuursteen), maar 

ook aanwijzingen voor domestieke activiteiten. De locatie van de Riesenberg vertoont 

overeenkomsten met locatiekenmerken van Belgische Michelsberg-vindplaatsen, 

namelijk een kaap met een diep uitgesneden en uitgestrekt droogdal. Nader gravend 

onderzoek op de hogere delen van de Riesenberg is nodig om deze verwachting te 

toetsen.

8.3 Waardering en selectieadvies

De decennialange oppervlaktekartering door vader en zoon Spronck op de Riesenberg 

en in de omgeving daarvan heeft duidelijk de potentiële archeologische waarde 

daarvan aangetoond. Het was echter onduidelijk wat de aard en conservering van 

de vindplaatsen was. De omvang was reeds door de intensieve kartering duidelijk 

gemaakt. Om met name meer te weten te komen over de aard en conservering 

is onderhavig onderzoek uitgevoerd. Om de archeologische waarde van een 

vindplaats te kunnen bepalen dient de vindplaats te gewaardeerd te worden conform 

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

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

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

kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en representativiteit. De waardering geschiedt per 

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

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

18  Deeben & De Kort 2011.
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De belevingswaarde geldt in principe alleen voor nog zichtbare monumenten en kan 

vanwege hun ondergrondse karakter dus niet toegekend worden aan de verschillende 

vindplaatsen binnen het plangebied. 

Fysieke kwaliteit heeft betrekking op de mate waarin archeologische resten op 

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

(conservering). 

Bij inhoudelijke kwaliteit gelden de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde en 

ensemblewaarde. Het criterium zeldzaamheid spreekt voor zich. Hoe zeldzaam is 

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

Informatiewaarde heeft betrekking op de mate waarin de vindplaats nieuwe inzichten 

in het verleden kan verschaffen. Bij de ensemblewaarde is de archeologische en land-

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

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

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

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

de inhoudelijke kwaliteit minder dan 7 punten bedraagt.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

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

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1
3

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

8Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 2 2

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

de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinneringswaarde. 

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

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

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

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

bouwvoor afgesneden. De bouwvoor ligt grotendeels direct op de Bt-horizont. Er heeft 

dus onthoofding van het profiel plaats te hebben gevonden door ploegen. Gezien de 

geringe dikte van het lössdek zal deze onthoofding vermoedelijk wel hebben gezorgd 

voor aantasting van de sporen. De conservering van het vondstmateriaal is gemiddeld. 

Organisch materiaal is niet aangetroffen maar zal alleen in verkoolde vorm bewaard 

zijn gebleven indien aanwezig. De conservering van de overige (anorganische) materi-

aalcategorieën is goed te noemen.

Inhoudelijke kwaliteit – De vindplaats scoort hoog op inhoudelijke kwaliteit.  De 

chronologische verspreiding van de vindplaats binnen het plangebied (midden-paleo-

lithicum tot laat neolithicum) komt nauwelijks voor en zijn dus zeldzaam. Dergelijke 

vindplaatsen zijn niet grootschalig onderzocht.

De informatiewaarde van de vindplaats is gemiddeld. Dit is mede vanwege het 

ontbreken van grondsporen alsmede het gegeven dat het hier een verploegde opper-

vlaktevindplaats betreft. 

De ensemblewaarde krijgt zowel in archeologisch als in landschappelijk opzicht op 

basis van bovenstaande afwegingen een hoge score. In de omgeving zijn meerdere 

vuursteenvindplaatsen bekend maar nooit in een groter opgravingsvlak onderzocht. 

Representativiteit- Alleen indien minder dan 7 is gescoord voor de inhoudelijke kwaliteit 

dient gescoord te worden voor representativiteit. 

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

De vuursteenvindplaats is in principe behoudenswaardig. Dit heeft echter met name te 

maken met de kennis- en onderzoekslacune die op dit moment heerst. Toch is er enige 

voorbehoud. Ten eerste betreft het hier een oppervlaktevindplaats die sinds geruime 

tijd is belopen en waar alle honderden artefacten zijn geborgen. Het veldonderzoek liet 

zien dat er nog steeds artefacten worden gevonden. De hoeveelheid die zal worden 

gevonden neemt logischerwijs steeds verder af. Ten tweede  heeft het beperkte 

gravende veldonderzoek aangewezen dat er geen grondsporen zijn aangetroffen 

binnen de proefputjes. Daarbij dient te worden vermeld dat slechts 1,6 % van het 

plangebied middels proefputten is onderzocht hetgeen erg weinig is gezien de 

verwachting van kleine vindplaatsen met een lage sporendichtheid. De putjes zijn 

echter alleen gegraven waar een verstoring is gepland. Het is dus niet uitgesloten dat 

buiten de putjes nog sporen aanwezig zijn. De verwachting is echter wel dat indien 

sporen aanwezig zijn deze zijn aangetast door het herhaaldelijk ploegen. Als laatste 

dient dus te worden vermeld dat er dus geen stratigrafisch onderscheid meer te maken 

is aangezien alle vondsten zich in de bouwvoor bevinden. Onderhavig onderzoek laat 

echter wel zien dat ondanks deze beperkingen toch een grote hoeveelheid informatie 

verkregen is.

Ons advies is dat het plangebied als behoudenswaardig wordt bestempeld maar dat de 

geplande ingrepen vrij zijn van enig vervolgonderzoek aangezien het veldonderzoek al 

op deze locaties heeft plaatsgevonden.

Gezien de hoge archeologische waarde van het gebied verdient het wel de aanbeveling 

om als er bodemingrepen  in de directe omgeving van het plangebied plaats vinden dat 

deze vooraf worden gegaan door een archeologisch onderzoek.
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Bijlage I Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

1 1 5020 laag B horizont

2 1 1 greppel

2 1 5020 laag 0 B horizont

3 1 5020 laag 0 B horizont

4 1 5020 laag 0 B horizont

5 1 5020 laag 0 B horizont

6 1 5020 laag 0 B horizont

7 1 5020 laag 0 B horizont

8 1 5020 laag 0 B horizont
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Bijlage II Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor

1SVU Steen vuursteen 4 62,7 1 1 1 5000

1SXX Steen onbepaald 2 120,6 1 1 1 5000

2SXX Steen onbepaald 5 36,1 1 1 2 5000

2SVU Steen vuursteen 12 409,3 1 1 2 5000

3SVU Steen vuursteen 1 80,6 1 2 2 5020

4SVU Steen vuursteen 1 17,4 1 2 3 5020

5SVU Steen vuursteen 2 74,6 2 2 1 5020

6SVU Steen vuursteen 2 11,9 2 2 3 5020

7KER Aardewerk onbepaald 1 0,6 3 1 1 5000

7SVU Steen vuursteen 3 9,2 3 1 1 5000

8SVU Steen vuursteen 7 111,4 3 1 2 5000

9SVU Steen vuursteen 8 122 3 1 3 5000

10SVU Steen vuursteen 3 48,9 3 1 4 5000

10KER Aardewerk onbepaald 1 9,9 3 1 4 5000

11SVU Steen vuursteen 1 6,9 3 2 4 5020

12KER Aardewerk onbepaald 1 5 4 1 2 5000

12SVU Steen vuursteen 7 133,9 4 1 2 5000

13SVU Steen vuursteen 11 175,4 4 1 1 5000

13SXX Steen onbepaald 1 4,7 4 1 1 5000

14SVU Steen vuursteen 5 25,5 4 1 3 5000

15SVU Steen vuursteen 4 180,2 4 1 4 5000

16SVU Steen vuursteen 7 76,7 5 1 1 5000

16KER Aardewerk onbepaald 3 11,7 5 1 1 5000

16SXX Steen onbepaald 1 182,5 5 1 1 5000

17SVU Steen vuursteen 6 251,4 5 1 2 5000

18SVU Steen vuursteen 1 1,7 6 1 1 5000

19SVU Steen vuursteen 4 206,4 6 1 2 5000

20SVU Steen vuursteen 6 34,2 6 1 3 5000

20KER Aardewerk onbepaald 1 29,1 6 1 3 5000

21SVU Steen vuursteen 7 144,4 6 1 4 5000

22SVU Steen vuursteen 2 175 7 1 1 5000

23KER Aardewerk onbepaald 1 0,5 7 1 3 5000

23SVU Steen vuursteen 2 1,5 7 1 3 5000

24SVU Steen vuursteen 4 148 7 1 4 5000

24KER Aardewerk onbepaald 1 1,4 7 1 4 5000

25SVU Steen vuursteen 1 5,6 8 1 1 5000

26SVU Steen vuursteen 2 21,8 8 1 2 5000

26KER Aardewerk onbepaald 1 0,7 8 1 2 5000

27KER Aardewerk onbepaald 1 1,4 8 1 3 5000

27SVU Steen vuursteen 2 50,8 8 1 3 5000

28SXX Steen onbepaald 1 0,2 8 1 4 5000

28KER Aardewerk onbepaald 1 3,6 8 1 4 5000

28SVU Steen vuursteen 4 60,8 8 1 4 5000

29SVU Steen vuursteen 4 4,3 5000

30SVU Steen vuursteen 2 1,1 5000

30KER Aardewerk onbepaald 14 17,9 5000

31SVU Steen vuursteen 6 2,2 5000

32KER Aardewerk onbepaald 1 20,9 5000

32SVU Steen vuursteen 2 1,3 5000

33SVU Steen vuursteen 4 11,9 5000

34SVU Steen vuursteen 4 17,8 5000

35SVU Steen vuursteen 5 1,6 5000

36SVU Steen vuursteen 4 11,6 5000

37SVU Steen vuursteen 2 0,1 5000

37KER Aardewerk onbepaald 1 12,3 5000

38KER Aardewerk onbepaald 1 11,2 5000

38SVU Steen vuursteen 4 2,9 5000

39SVU Steen vuursteen 3 7,6 5000
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor

40SVU Steen vuursteen 5 3,2 5000

41SVU Steen vuursteen 3 3,8 5000

43SVU Steen vuursteen 1 0,1 5000

43KER Aardewerk onbepaald 3 6,6 5000

44SVU Steen vuursteen 1 1,2 5000

45SVU Steen vuursteen 2 1,5 5000

47KER Aardewerk onbepaald 1 0,3 5000

47SVU Steen vuursteen 3 1,5 5000

48SVU Steen vuursteen 3 0,8 5000

50SVU Steen vuursteen 2 2,1 5000

51SVU Steen vuursteen 1 0,2 5000

52SVU Steen vuursteen 2 2,6 5000

52KER Aardewerk onbepaald 1 1,5 5000

53SVU Steen vuursteen 5 3,7 5000

54SVU Steen vuursteen 2 5,8 5000

55SVU Steen vuursteen 30 1196,5 5000
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Bijlage III Boorprofielen

1

boring: 1684-1
datum: 6-3-2017, X: 180.340,04, Y: 314.382,82, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 117,23, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: bodemkunde, landgebruik: braak, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: 
Limburg, gemeente: Eijsden, plaatsnaam: Cadier en Keer, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 117,23 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 116,93 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: colluvium

80 cm -Mv / 116,43 m +NAP
Lithologie: grind, zwak zandig, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])

 Einde boring op 85 cm -Mv / 116,38 m +NAP

boring: 1684-2
datum: 6-3-2017, X: 180.331,75, Y: 314.370,74, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 117,02, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 117,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: spikkels houtskool

40 cm -Mv / 116,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig

 Einde boring op 70 cm -Mv / 116,32 m +NAP

boring: 1684-3
datum: 6-3-2017, X: 180.330,65, Y: 314.369,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 117,02, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 117,02 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv / 116,67 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig

70 cm -Mv / 116,32 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde klei, enkele Fe- en Mn-vlekken

105 cm -Mv / 115,97 m +NAP
Lithologie: grind, sterk zandig, matig grof

 Einde boring op 110 cm -Mv / 115,92 m +NAP
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2

boring: 1684-4
datum: 6-3-2017, X: 180.322,26, Y: 314.359,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 116,84, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 116,84 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 116,44 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig

70 cm -Mv / 116,14 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: C-horizont

105 cm -Mv / 115,79 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])

 Einde boring op 115 cm -Mv / 115,69 m +NAP

boring: 1684-5
datum: 6-3-2017, X: 180.379,59, Y: 314.371,80, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 117,63, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 117,63 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 117,33 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig

110 cm -Mv / 116,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

125 cm -Mv / 116,38 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig

145 cm -Mv / 116,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])

 Einde boring op 150 cm -Mv / 116,13 m +NAP
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3

boring: 1684-6
datum: 6-3-2017, X: 180.372,33, Y: 314.358,86, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 117,37, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 117,37 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 116,97 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig

110 cm -Mv / 116,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

140 cm -Mv / 115,97 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig

160 cm -Mv / 115,77 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])

 Einde boring op 165 cm -Mv / 115,72 m +NAP

boring: 1684-7
datum: 6-3-2017, X: 180.359,05, Y: 314.341,54, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 117,04, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 117,04 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 116,59 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, bruinoranje
Bodemkundig: B-horizont, interpretatie: radebrikgronden

75 cm -Mv / 116,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, bruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: veel Mn-vlekken

120 cm -Mv / 115,84 m +NAP
Lithologie: grind, zwak zandig, bruin, matig grof, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])

 Einde boring op 130 cm -Mv / 115,74 m +NAP

boring: 1684-8
datum: 6-3-2017, X: 180.468,51, Y: 314.333,81, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 116,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 116,50 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

50 cm -Mv / 116,00 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 115,70 m +NAP
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4

boring: 1684-9
datum: 6-3-2017, X: 180.477,32, Y: 314.345,17, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 116,85, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 116,85 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

60 cm -Mv / 116,25 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 95 cm -Mv / 115,90 m +NAP

boring: 1684-10
datum: 6-3-2017, X: 180.487,71, Y: 314.356,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 116,98, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 116,98 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv / 116,68 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig

60 cm -Mv / 116,38 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: B-horizont

90 cm -Mv / 116,08 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])

 Einde boring op 95 cm -Mv / 116,03 m +NAP

boring: 1684-11
datum: 6-3-2017, X: 180.495,91, Y: 314.366,58, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 117,18, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 117,18 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

25 cm -Mv / 116,93 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig

50 cm -Mv / 116,68 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 85 cm -Mv / 116,33 m +NAP
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5

boring: 1684-12
datum: 6-3-2017, X: 180.397,78, Y: 314.393,16, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 117,95, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 117,95 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

25 cm -Mv / 117,70 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: B-horizont

55 cm -Mv / 117,40 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig

85 cm -Mv / 117,10 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig

 Einde boring op 120 cm -Mv / 116,75 m +NAP

boring: 1684-13
datum: 6-3-2017, X: 180.414,79, Y: 314.413,31, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 118,27, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 118,27 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

25 cm -Mv / 118,02 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: B-horizont

70 cm -Mv / 117,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, matig fijn, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])

 Einde boring op 120 cm -Mv / 117,07 m +NAP

boring: 1684-14
datum: 6-3-2017, X: 180.431,42, Y: 314.433,53, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 118,76, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: 
Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Limburg, gemeente: Eijsden, opdrachtgever: Gemeente Eijsden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 118,76 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

25 cm -Mv / 118,51 m +NAP
Lithologie: leem, zwak zandig
Bodemkundig: B-horizont

65 cm -Mv / 118,11 m +NAP
Lithologie: leem, sterk zandig

 Einde boring op 110 cm -Mv / 117,66 m +NAP
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Rom
einse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp

S. Baas
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