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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen heeft Archol BV een archeologische 

begeleiding conform protocol opgraven uitgevoerd in de wijk Achtbunder te Sittard, 

Mijn Zuid plangebied Achtbunder (GREX 838). Het onderzoek heeft plaatsgevonden 

voorafgaand en tijdens de infrastructurele werkzaamheden.

Het veldwerk is uitgevoerd conform de vigerende KNA (versie 4.0). Uiteindelijk zijn 

alleen de beoogde parkeervlakken middels een sleuf verkend. Er zijn 10 sleuven 

aangelegd met een totale oppervlakte van 506 m². De sleuven zijn 1,6-3 m breed 

met lengtes tussen de 17 en 35 m. Het onderzoek is afhankelijk van de geplande 

werkzaamheden per straat en in fasen uitgevoerd. In elke put is minimaal een profiel 

gezet en gedocumenteerd. Sporen zijn gecoupeerd en gefotografeerd. 

Het onderzoek te Achtbunder heeft geen archeologische resten opgeleverd. De 

bodemopbouw was redelijk intact te noemen en in elke put is een Bt-horizont 

aangetroffen waar doorgaans de sporen in zichtbaar worden. Wegens het ontbreken 

van archeologische resten zijn de rijbanen en verdere delen van de parkeervakken niet 

verder archeologisch onderzocht. 

Drie sporen zijn na het couperen als natuurlijk geïnterpreteerd. De sloopwerkzaamhe-

den hebben lichte verstoringen opgeleverd bestaande uit funderingssleuven of sleuven 

ten behoeve van kabels en leidingen. De grootste verstoring binnen de deellocaties 

leverden de kelders die onder de voormalige woningen stonden. Voor de vier 

deellocaties waar parkeervakken aangelegd gaan worden geldt dat geen behoudens-

waardige resten zijn aangetoond.
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Inleiding

1.1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen heeft Archol BV een archeologische 

begeleiding conform protocol opgraven uitgevoerd in de wijk Achtbunder te Sittard, 

Mijn Zuid plangebied Achtbunder (GREX 838)  (figuur 1.1). Het onderzoek heeft 

plaatsgevonden voorafgaand en tijdens de infrastructurele werkzaamheden. Het 

onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen (PvE).1  

1.2 Aanleiding

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt een renovatie van de 

bestaande infrastructuur incl. de huis- en kolkaansluitingen. In het plangebied is 

een groot aantal woningen gesloopt om plaats te maken voor groenstroken en 

beperkte nieuwbouw. Uit een eerder uitgevoerd bureauonderzoek (Stiekema 2013) 

is gebleken dat het plangebied een hoge verwachting heeft op het voorkomen van 

archeologische resten. De kans op het voorkomen van de resten is middelhoog voor 

de perioden Paleolithicum en Mesolithicum en hoog voor de perioden Neolithicum tot 

Nieuwe tijd. De archeologische resten worden direct aan het maaiveld of onder een 

eventueel colluviumdek verwacht. De archeologische resten bestaan hoofdzakelijk 

uit grondsporen, aardewerk- of vuursteenstrooiïngen, metalen voorwerpen, 

bouwmateriaal, resten van wegen en grafvelden. Organische resten en bot zullen door 

de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn geconserveerd. Tijdens 

een archeologische begeleiding (Van Wijk 2014) van de sloop van een van de bestaande 

panden is gebleken dat het te verwachten archeologisch niveau grotendeels intact is. 

Een verkennend booronderzoek (Van Wijk 2014) heeft de bodemopbouw binnen het 

plangebied in kaart gebracht. Daaruit is gebleken dat de bodemopbouw nagenoeg 

intact is. Van ophoging als gevolg van de aanleg van de nabijgelegen spoorweg, zoals 

verondersteld was, bleek geen sprake. Het archeologisch relevant niveau bevindt zich 

op ca 50 cm onder maaiveld. Bij deze beperkte onderzoeken zijn echter nog geen 

archeologische resten aangetroffen. 

De geplande graafwerkzaamheden (zie onder) zullen mogelijk de te verwachten 

archeologische resten vernietigen. Onduidelijk is echter of ter plekke archeologische 

resten (nog) aanwezig zijn. Om hier uitsluitsel over te krijgen is door de gemeente 

besloten om een deel van de graafwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden 

conform protocol Opgraven. 

De uit te voeren werkzaamheden bestaan in grove lijnen uit:

- Verwijderen bestaande verhardingen (rijweg en trottoir binnen bestaande 

contouren)

- Verwijderen bestaande funderingslagen (rijweg en trottoir > ontgraving tot max. 

ca. 0,50m t.o.v. maaiveld)

- Verwijderen/vervangen bestaande rioolaansluitingen (zowel huis- als kolkaanslui-

tingen, ontgravingsdiepte tot ca. 1,50m > 90% is gebruik maken van bestaand 

tracé)

- Vernieuwen bestaand hoofdriool (sleuf B=1,20m/ D=2,50m) t.p.v. het bestaand riool 

(1-op-1 vervanging)

1  PvE, Van Wijk 2017

1
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- Vernieuwen funderingslagen en verhardingen

- Vernieuwen kolken (ontgravingsoppervlak ca. 0,12m2 per kolk, diepte 1m)

De archeologische begeleiding heeft zich toegespitst op het begeleiden van het 

verwijderen van de bestaande funderingslagen. De overige werkzaamheden hoefden 

niet begeleid te worden aangezien deze zich grotendeels afspeelden in reeds geroerde 

grond.

1.3 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het plangebied Achtbunder te Sittard. De 

woonwijk Achtbunder is rond 1953 gebouwd. De woningen zijn deels onderkelderd 

aangelegd. De wijk is een typisch voorbeeld van een voormalige “mijnwerkerskolonie”, 

een arbeidersbuurt die in het midden van de 20e eeuw gebouwd werd om mijnwerkers 

te huisvesten. Begin 19e eeuw was het terrein in gebruik als akkerland. Door het 

plangebied liepen destijds twee onverharde wegen. De percelering bestond destijds 

uit veel kleinschalige, vaak langwerpige, akkertjes. Midden 19e eeuw is de spoorlijn 

Sittard-Maastricht ten westen van het plangebied gerealiseerd, eind 19e eeuw gevolgd 

door de spoorlijn Sittard-Heerlen ten oosten van het plangebied. Beide spoorlijnen 

komen iets ten noorden van het plangebied samen. Mogelijk bevindt zich in het 

zuidelijke deel van het plangebied nog een oude veldweg (holle weg).

1.4 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

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

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

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

te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen.
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Figuur 1.1 
Ligging en omvang plangebied (Van Wijk 
2016)
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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 

het plangebied Achtbunder is dit onderzoek uitgevoerd door Econsultancy.2 In het 

kader van een bestemmingsplanwijziging waarbij In het plangebied een groot aantal 

woningen werden gesloopt om plaats te maken voor groenstroken en beperkte 

nieuwbouw, heeft een inventariserend proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden.3 

Daarbij werd geen behoudenswaardige vindplaats aangetroffen. Het bleek echter wel 

dat de bodemopbouw nagenoeg intact was. Vanwege de beperkte dekkingsgraad van 

het proefsleuvenonderzoek (alleen uitgevoerd ter hoogte van de te verstoren percelen) 

is besloten om de geplande infrastructurele werkzaamheden te laten begeleiden 

conform het protocol opgraven. Indien archeologische resten worden aangetroffen 

dienen deze gelijk ex situ te worden behouden. Na afronding van de archeologische 

werkzaamheden dient in principe het plangebied vrijgegeven te worden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Archol bv uit Leiden met Ivo van Wijk als 

projectleider.

Soort onderzoek: Archeologische begeleiding conform protocol opgraven 
(AB)

Projectnaam: Archeologisch begeleiding Sittard Achtbunder Rijbanen 

Archolprojectcode: SAB1723

Archis-zaaknummer: Archisnummer 4563973100

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen, contact: dhr B. Heijthuisen

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

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 14-9-2017; 11-10-2017; 03-11-2017; 09-01-2018

Rapport gereed: Juni 2018

Versie 2.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Limburg

Gemeente: Sittard-Geleen

Plaats: Sittard

Toponiem: Achtbunder

Coördinaten gebied: X: 187.554 / Y: 333.836
X: 187.415 / Y: 333.721
X: 187.407 / Y: 333.571
X: 187.564 / Y: 333.628

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 6800 m2

Huidig grondgebruik: Braakliggend en wegen

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

Geomorfologie: Lössplateau

Bodem: Radebrik- en brikgronden (löss)

Naam Functie Bedrijf

I.M. van Wijk projectleider / veldwerkleider Archol

2  Stiekema 2013.
3  Porreij-Lyklema 2016.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Doel- en vraagstellingen 

2.1 Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde ver-

wachtingsmodel, dat gebaseerd is op het bureauonderzoek, de eerder uitgevoerde 

archeologische begeleiding en het proefsleuvenonderzoek. Duidelijk dient te worden 

of archeologische resten aanwezig kunnen zijn onder het huidige wegdek. De mate 

waarin de oorspronkelijke bodem bewaard is gebleven, kan nogal per wegtracé 

verschillen. De gaafheid van de bodem is sterk afhankelijk van de wijze waarop de 

wegen zijn aangelegd alsmede de bodemopbouw ter plaatse. Naar het zuiden toe is 

een steeds dikker wordend colluviumdek aanwezig. De vraag is of de huidige wegen 

tot in het colluvium reiken of dieper. Aangezien de bestaande wegen (Geuweg, 

Seringenstraat, Ranonkelstraat, Lavendelstraat, Klimopstraat en Geraniumstraat) 

om de beurt worden gerenoveerd is de begeleiding getrapt uitgevoerd. Indien 

werd aangetoond dat archeologische resten aanwezig zijn en voldoende bewaard 

zijn gebleven, diende het onderzoek uitgebreid te worden naar de overige straten. 

Indien er geen behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig waren en het 

potentiële archeologische niveau niet werd geraakt, behoefden de renovatiewerk-

zaamheden niet verder meer worden te begeleid.

2

Figuur 2.1 
Straatnamen plangebied Achtbunder (© 
Google Maps).
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2.2 Relatie NOaA en of andere onderzoekskaders

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het Limburgs Lössgebied (NOA archeoregio 

6).

Het onderzoek dient aan te sluiten op de relevante onderzoekskaders, beschreven 

in de NOaA, specifiek hoofdstukken 17, 18 en 22.4

Afhankelijk van de aangetroffen sporen en perioden kunnen de volgende thema’s 

van toepassing zijn:

Over de periode vroege prehistorie zijn onderstaande thema’s van belang en zal 

bij het aantreffen van vondsten uit deze periode hiermee rekening moeten worden 

gehouden:

· Kolonisatie en vroege bewoningsgeschiedenis van Nederland;

· Gebruik van het landschap en nederzettingsthema’s:

· Voedseleconomie, relatie mens en milieu;

· Begravingen en deposities van menselijke resten;

· Culturele tradities, sociale relaties en interactie.

Over de periode late prehistorie zijn onderstaande thema’s van belang en zal bij 

het aantreffen van vondsten uit deze periode hiermee rekening moeten worden 

gehouden:

· De ontwikkeling van het cultuurlandschap;

· Productie, distributie en gebruik van mobilia;

· De agrarische bestaansbasis;

· Rituele praktijken, inclusief depositiepraktijken en grafritueel;

· De constructie van persoonsgebonden, lokale en bovenlokale identiteiten. 

Over de periode Romeinse tijd zijn onderstaande thema’s van belang en zal bij het 

aantreffen van vondsten uit deze periode hiermee rekening moeten worden gehouden:

· Romanisering;

· Het cultuurlandschap;

· Materiële cultuur.

Over de periode Middeleeuwen en vroegmoderne tijd zijn onderstaande thema’s 

van belang en zal bij het aantreffen van vondsten uit deze periode hiermee rekening 

moeten worden gehouden:

· Mens en cultuurlandschap

· Landschapsarcheologie;

· Omvorming en exploitatie van het landschap;

· Perceptie van het landschap;

· Groepspraktijken en nederzettingssystemen

· Socio-ruimtelijke groepen

· Nederzettingsonderzoek;

· Identiteit en culturele differentiatie;

· Materiële cultuur;

· Stad en platteland in de Volle en Late Middeleeuwen;

· Religieuze beleving en religieuze transformaties.

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

4  Enckevoort et al, 2006; Gerretsen & Teunissen, 2005; Arts et al, 2007.
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onderzoek” uit laten voeren.5 Deze is in 2016 geactualiseerd. Ook deze evaluatie 

biedt een leidraad voor onderzoeksrichtingen die op het onderhavige onderzoek van 

toepassing kunnen zijn. Op basis van de resultaten van de archeologische begeleiding 

dient aansluiting te worden gevonden bij de betreffende evaluatie per periode.

Ter inspiratie is inmiddels een interactieve NOaA 2.0 beschikbaar (https://archeo-

logieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/nationale-onderzoeksagenda-archeolo-

gie-20). Hiermee kunnen aan de hand van de resultaten m.b.t. de aard en tijdstelling 

van vindplaatsen na afloop van het veldwerk overige onderzoeksvragen worden 

geformuleerd.

2.3 Vraagstelling

De vraagstelling van de AB betreft het toetsen van de gespecificeerde archeologische 

verwachting alsmede het vaststellen of de geplande werkzaamheden de ongeroerde 

grond, en specifiek het potentiële archeologische niveau raken. Verder dient te worden 

vastgesteld in hoeverre de bodemopbouw onder het huidige straatniveau nog intact is.

2.4 Onderzoeksvragen

De volgende meer algemene onderzoeksvragen vormen mede de basis van het 

onderzoek.

Aanvullende onderzoeksvragen kunnen mogelijk in het kader van de evaluatie van het 

veldonderzoek nader worden geformuleerd.6

· Wat is de aard, omvang, kwaliteit en verloop van de archeologische sporen en 

sporenclusters?

· Wat is de bodemopbouw van het onderzoeksgebied?

· Wijkt de landschappelijke situatie af van het verwachtingsmodel?

· Welke vindplaatsen zijn te onderscheiden en hoe dateren deze?

· Wat is de omvang, conservering en gaafheid van de vindplaats(en)?

· Wat is de fasering van de vindplaats(en)?

· Wat kan over de aard van de vindplaatsen gezegd worden?

· Wat is de bodemkundige context van de aangetroffen archeologische resten?

· Hoe verhouden de resultaten zich tot de vindplaatsen in de nabijheid?

· Zijn de vindplaatsen behoudenswaardig?

· Worden de vindplaatsen bedreigd door de voorgenomen bouwplannen?

· Welk advies kan er gegeven worden voor het vervolg van de procedure? 

Is het mogelijk beleidsaanbevelingen te doen voor eventueel beleid in situ of 

aanwijzingen te geven voor het gebruik van het archeologievriendelijk inrichten van 

het terrein?

· Kan de waardering zoals die op de beleidskaart staat worden gehandhaafd, kan deze 

naar boven of naar beneden worden bijgesteld voor de bestaande wegen? 

· Welke aanbeveling kan gegeven worden voor de verdere werkzaamheden binnen het 

plangebied?

5  Van der Gaauw 2008.
6  Er wordt op gewezen dat ook gesloten vragen (die met ja of nee zouden kunnen worden 

beantwoord) gemotiveerd met een degelijke onderbouwing beantwoord dienen te worden.
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Voor zover mogelijk en zinvol dienen – bij aantreffen van nederzettingsresten en 

graven – ook een aantal aanvullende vragen te worden beantwoord. De begeleiding 

betreft voor een groot deel echter slechts een smalle zone, op basis waarvan het 

moeilijk zal zijn zich een compleet beeld van een vindplaats te vormen. Doel is in ieder 

geval om in geval van een opgraving e.e.a. zo compleet mogelijk te documenteren en 

interpreteren met betrekking tot datering, complextype, functie en relatie tot bekende 

sites in de omgeving. De volgende vragen zijn daarbij richtinggevend.

M.b.t. prehistorische, Romeinse en middeleeuwse nederzettingen, huisplaatsen

•  Zijn de aangetroffen vindplaatsen behoudenswaardig?

•  Wat is de aard, omvang (binnen en buiten onderzoeksgebied) en datering van de 

vindplaats(en)?

•  Waaruit bestaan de archeologische resten? Welke sporen, structuren en vondsten 

zijn binnen de vindplaats(en) te onderscheiden? Hoe kunnen deze geïnterpreteerd en 

gedateerd worden?

•  Zijn er aanwijzingen voor verschillende concentraties of bewonings- of gebruiksfasen?

•  Wat kan worden verteld over de bij de vindplaats horende materiële cultuur? Waaruit 

bestaat deze en wat kan gezegd worden over productie, distributie en consumptie van 

mobilia en lokale productie versus import?

•  Wat kan worden gezegd over de economische bestaansbasis van de nederzetting/

huisplaatsen?

 Wat kan aan de hand van het zoölogisch en botanisch materiaal worden gezegd over 

de voedseleconomie en het landgebruik van de bewoners?

•  Zijn er aanwijzingen voor ritueel gebruik van het landschap?

•  Hoe verhouden de opgravingsresultaten zich tot de bevindingen in vergelijkbare 

onderzochte vindplaatsen in dezelfde archeo-regio? Denk bijvoorbeeld aan huistype, 

specifieke sporen of structuren, inrichting van erven en ontwikkelingen door de tijd.

M.b.t. graven

•  Wat is de ligging en de ruimtelijke begrenzing van het grafveld (binnen en buiten het 

onderzoeksgebied) en wat is de datering? Is er sprake van een fasering, continuïteit/

hiaten? In hoeverre is het verstoord?

•  Waaruit bestaan de archeologische resten? Welke sporen, structuren en vondsten 

zijn binnen de vindplaats(en) te onderscheiden? Hoe kunnen deze geïnterpreteerd en 

gedateerd worden?

•  Zijn er aanwijzingen voor verschillende concentraties of gebruiksfasen? Zo ja, hoe 

verhouden deze zich tot elkaar in ruimtelijk, functioneel en chronologisch opzicht?

•  Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van 

gelijktijdige en nietgelijktijdige bewoning (indien voorhanden)?

•  Welke relatie is er tussen het grafveld en andere elementen in het (cultuur)landschap?

•  Welke (begrafenis)rituelen kunnen worden herkend en zijn hier veranderingen/

ontwikkelingen in te herkennen? Wat is de betekenis hiervan?

•  Is een sociale status van de individuele overledene af te leiden uit grafvorm en of 

-inhoud? Wat zegt het grafritueel en het bijgiftenpatroon over de culturele identiteit 

van de begraven populatie?

•  Wat is de samenstelling van de grafveldpopulatie naar geslacht en leeftijd? Wat is het 

(geschatte) aantal bewoners geweest?

•  Zijn er fysisch-antropologische bijzonderheden (pathologie)?

•  Zijn er ook dierlijke beenderresten aanwezig? Welke betekenis kan daaraan worden 

gegeven?

•  Wat zeggen botanische resten over het grafritueel en het omliggende landschap in die 

periode?



Achtbunder    15

Methodiek veldwerk

3.1 Inleiding

Ten behoeve van de renoveringswerkzaamheden zal in principe eerst de 

verhardingslaag worden weggegraven waarna de onderliggende stollaag zal 

worden verwijderd. Dit zou echter in segmenten gebeuren aangezien zo veel wordt 

weggegraven als er nieuw riool kon worden aangelegd. In eerste instantie was in 

overleg met de aannemer (Rasenberg Infra) afgesproken dat een proefsleuf over het 

gehele wegtracé van de Geraniumstraat zou worden gegraven om zodoende een 

goed inzicht te krijgen in de mogelijke verstoring van het bodemprofiel alsmede de 

aanwezigheid van archeologische waarden. Indien bij het graven van de proefsleuf 

geen archeologische waarden worden aangetroffen óf dat het archeologische niveau 

te verstoord is of dat de geplande werkzaamheden geen verdere verstoring van het 

bodemprofiel opleveren, dan zou in overleg met het bevoegd gezag de begeleiding 

van dit tracédeel gestaakt worden. Tijdens de eerste fase van de archeologische 

begeleiding bleek dat de stol onder de rijbanen niet in zijn geheel verwijderd 

zou worden. Hierdoor verviel de noodzaak om de renovering van de rijbanen te 

archeologisch begeleiden. In afwijking op de strategie uit het PvE en na overleg met 

het bevoegd gezag en de opdrachtgever is gekozen om alleen ter hoogte van de 

geplande parkeervakken een archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven uit 

te voeren. Hiertoe zou eerst een smalle sleuf (ca. 1-2m breed) over de gehele lengte 

van de beoogde parkeervlakken op het archeologisch niveau worden aangelegd. Indien 

in de sleuven antropogene sporen zichtbaar waren dan zou het gehele parkeervlak 

worden onderzocht conform protocol opgraven alsook de naastgelegen rijbaan, indien 

hier graafwerkzaamheden gepland waren tot op het archeologische niveau.

3.2 Methodiek

Het veldwerk is uitgevoerd conform de destijds vigerende KNA (versie 4.0). Zoals 

aangegeven zijn alleen de beoogde parkeervlakken middels een sleuf verkend. Er zijn 

10 sleuven aangelegd met een totale oppervlakte van 506 m² (Figuur 3.1). De sleuven 

zijn 1,6-3 m breed met lengtes tussen de 17 en 35 m. Het onderzoek is afhankelijk 

van de geplande werkzaamheden per straat en in fasen uitgevoerd. Alle putten zijn 

digitaal ingemeten met behulp van een GPS. In elke put is minimaal een profiel gezet 

en gedocumenteerd. Sporen zijn gecoupeerd en gefotografeerd. Het vlak is om de vijf 

meter gefotografeerd. 

3
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Figuur 3.1 
Kaart met alle putten en de 
locatie van de gedocumen-
teerde profielen

Figuur 3.2 
Planontwerp, renovatie straten 
Achtbunder.
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Figuur 3.3 
Veldsituatie tijdens het onderzoek.
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschap

De opbouw van de ondergrond van de gemeente Sittard-Geleen is in hoge mate 

bepaald door de Maas. Deze rivier heeft in het verleden grote hoeveelheden 

grind aangevoerd. De Maas heeft zich in de loop van de tijd ingesneden in die 

grindpakketten. Door de geologische opheffing van Zuid-Limburg ontstond op deze 

wijze een steeds dieper en smaller dal met daarlangs een terrassenlandschap waarbij 

de hogere terrassen ouder zijn dan de lagere, met als jongste element de huidige 

dalvlakte van de Maas.7 Voor de archeologie van het gebied is het onderscheid 

belangrijk tussen de terrassen die tijdens de ijstijd gevormd en met löss bedekt zijn en 

de vanaf de laatste ijstijd ontstane dalvlakte van de Maas. 

Het landschap van de lössplateaus is grotendeels gedurende de laatste ijstijd 

gevormd, toen op de oude Maasterrassen een dik pakket löss is afgezet. Löss is een 

zeer goed gesorteerde siltige leem (75% van de korrels is 2-50µm groot) die door de 

wind uit de nog niet of nauwelijks begroeide vlaktes geblazen werd die onder het 

terugtrekkende landijs vandaan waren gekomen. De lössafzettingen vormden als het 

ware een deken over het landschap waardoor de kleinere hoogteverschillen afgedekt 

werden.8 Toch moet ook het lösslandschap vroeger reliëfrijker zijn geweest dan het 

nu is. Een belangrijke oorzaak voor de nivellering van het landschap is dat löss erg 

gevoelig is voor erosie. Vooral van hellingen zal gemakkelijk materiaal verspoelen en 

als zogenoemd colluvium worden afgezet. Dergelijke hellingprocessen zorgen voor 

het opvullen van laagtes en het geleidelijk glooiender worden van steile hellingen. 

Wanneer de begroeiing van het gebied aangetast wordt, neemt de erosie sterk toe 

doordat de löss niet meer door wortels vastgehouden wordt en de regen een directe 

impact op de bodem krijgt. Uit vondstmateriaal afkomstig uit de colluvia blijkt dat de 

vorming van de colluvia in hoge mate is gerelateerd aan ontginningsfasen van de zeer 

vruchtbare lössplateaus door de mens. Deze ontginningen dateren uit het neolithicum, 

de late ijzertijd en de Romeinse tijd, en uit de volle middeleeuwen en latere perioden.9 

In beek- en droogdalen (zie verderop) kunnen de meters dikke colluvia archeologische 

vindplaatsen afdekken die daardoor goed geconserveerd, maar moeilijk of in het 

geheel niet aan het oppervlak traceerbaar zijn.

Een laatste aspect van de lössplateaus dat in verband met de archeologische 

verwachtingen vermeld moet worden, heeft te maken met de waterhuishouding. 

Behalve door een aantal beken zoals de Ur, wordt de afwatering van de plateaus 

verzorgd door zogenaamde droogdalen. Droogdalen zijn gedurende de laatste ijstijd 

ontstaan toen de bodem nog bevroren was. Door de cycli van opwarming en bevriezing 

en het watertransport dat over het bevroren oppervlak moest plaatsvinden, sleten de 

dalen zich op een kenmerkende manier uit. Door verschillen in opwarming van beide 

zijden van het dal kreeg een dergelijk dal namelijk een asymmetrische vorm.10 

Volgens de geomorfologische kaart (figuur 4.2) is het plangebied grotendeels gelegen 

op een tussenterras, bedekt met löss of zandige löss (code 6E7), de zuidoostelijke hoek 

van het plangebied ligt op een lösswand (code 11/10A4). Binnen het plangebied bevindt 

zich een hoogteverschil van ongeveer 3 meter. Het noorden van het plangebied ligt 

7  Berendsen 1996, 70-80.
8  Bouten et al. 1985.
9  Boenigk & Hagedorn 1996.
10  Berendsen 1997, 13-15.

4
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hierbij hoger dan het oosten van het plangebied. Op de geomorfologische kaart is dan 

ook aangegeven dat het zuidoostelijke deel van het terrein zich op een zogenaamde 

lösswand bevindt; een hellend deel waarbij een overgang wordt gevormd van een 

hoger naar een lager deel. Gezien de helling is het mogelijk dat het plangebied vanaf 

de Middeleeuwen (deels) is afgedekt of geërodeerd door verspoelde lössafzettingen 

die van hoger gelegen gebieden zijn verspoeld. Een colluviumdek kan daardoor 

mogelijke oudere archeologische resten hebben afgedekt.  

Voor de genoemde geomorfologische eenheden geldt doorgaans dat er geen intact 

bodemprofiel meer aanwezig zal zijn en dat delen van de bodem zijn afgeschoven door 

hellingerosie (colluviatie). Onduidelijk is echter in hoeverre deze erosie is opgetreden. 

Het is onzeker op welke diepte het archeologische vlak, d.w.z. de laag waar 

archeologische waarden nog in situ zijn bewaard gebleven en of de grond geroerd is. 

Figuur 4.1 
Geologische en archeologische tijdschaal.
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Figuur 4.2 
Geomorfologische kaart van het plangebied.

Figuur 4.3 
Bodemkaart van het plangebied.
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Het blijft de vraag of er nog delen van de ondergrond intact zijn gebleven waarin zich 

archeologische waarden kunnen voordoen en op welke diepte deze zich bevinden.

Vanwege de ligging in bebouwd gebied is het plangebied op de bodemkaart als 

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

kaarteenheden en de resultaten van de archeologische begeleiding met aanvullend 

verkennend booronderzoek11 is aangetoond dat ter plaatse van het plangebied een 

bergbrikgrond voorkomt, ontwikkeld in siltige leem (code BLd6A). De gaafheid van 

de bodem bleek sterk afhankelijk van de toegepaste sloop- en bouwwerkzaamheden. 

Tijdens de archeologische begeleiding van enkele sloopwerkwerkzaamheden kon 

de bodemopbouw en verstoring als gevolg van de bebouwing en sloop goed worden 

waargenomen. Duidelijk was waargenomen dat de funderingen van de gesloopte 

huizen tot ca. 70 cm – Mv reiken en de kelders tot ca. 2 m – Mv. De verstoring als 

gevolg van de ondergrondse sloop lijkt mee te vallen. De boringen wijzen uit dat het 

plangebied niet is opgehoogd. Wel is in bijna alle boringen een in dikte en naar het 

zuiden toenemende colluviumlaag aangetroffen, vandaar dat er gesproken wordt van 

een bergbrikgrond. Deze laag varieert in dikte van 20 – 60 cm. Daaronder bevindt 

zich de Bt- of B- horizont vanaf 56,7 m+NAP in het noorden tot 54,98 m + NAP in het 

zuiden. De Bt- of B -horizont betreft een redelijk intact bodemprofiel waarin eventueel 

archeologische sporen of andere resten aanwezig kunnen zijn. Het colluvium wijst 

er op dat het terrein deels is geërodeerd maar niet in zoverre dat het archeologisch 

niveau is aangetast. Alleen naar het zuiden toe kan verwacht worden dat er meer 

aantasting heeft plaatsgevonden aangezien het terrein hier meer helt.

4.2 Archeologische en historische context

Op de AMK staan geen monumenten in het plangebied weergegeven. Binnen een 

straal van 500 m zijn twee AMK-terreinen weergegeven (Monumentnummers: 16612 

& 16613). Dit betreft 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 

(figuur 4.4). In een straal van 500m van het plangebied zijn verder 39 waarnemingen 

bekend. Dit betreffen 26 meldingen van vondsten/sporen uit het Neolithicum, 4 uit de 

Romeinse tijd, 15 uit de Late Middeleeuwen, 3 uit de Nieuwe tijd en 3 die niet exact 

dateerbaar zijn. 

Volgens de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente 

Sittard-Geleen12 ligt het plangebied in een gebied met hoge verwachting voor 

“droge landschappen. In het bestemmingsplan worden aan deze verwachting uit 

de beleidskaart door middel van een dubbelbestemming voorschriften verbonden. 

Deze categorieën worden opgenomen in de verbeelding en in planregels.13 Bij een 

bodemingreep van meer dan 500 m2 die dieper reikt dan 30 cm onder maaiveld is een 

onderzoeksverplichting opgenomen. 

In de omgeving van het plangebied zijn bij diverse archeologische begeleidingen en 

proefsleuvenonderzoeken waarnemingen aangetroffen uit verschillende perioden, 

waarbij vooral het grote aantal waarnemingen uit het Neolithicum (Lineaire 

Bandkeramiek) opvalt (figuur 4.5 en bijlage 1). Het gaat hierbij zowel om de vondsten 

van aardewerk als van grondsporen (voornamelijk kuilen). Deze resten zijn bijna 

11  Van Wijk 2014.
12  Verhoeven & Ellenkamp 2010.
13  Beleidsnota gemeente Sittard-Geleen 2012.
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uitsluitend op de hooggelegen plateauterrassen aangetroffen, en dan met name 

langs de randen boven de laaggelegen beekdalen. Op het plateauterras waarop ook 

het plangebied zich bevindt zijn mogelijk de resten van drie Romeinse villaterreinen 

aangetroffen.14

14  Stiekema 2013.

Figuur 4.4 
Archeologische waarnemingen in de 
omgeving van het plangebied (ARCHISII).
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Figuur 4.5 
Archeologische beleidskaart van de 
Gemeente Sittard-Geleen met rood omlijnd 
het plangebied.
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4.3 Vooronderzoek

Binnen de wijk Achtbunder zijn in het kader van de revitalisering van de wijk 

al diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd. In eerste instantie is een 

bureaustudie uitgevoerd15 waarbij de archeologische verwachting van het plangebied 

is gespecificeerd. Het bureauonderzoek16 heeft laten zien dat de gestelde hoge 

archeologische verwachting voor het plangebied correct is en zelfs voor het gehele 

plangebied geldt. Er bevinden zich archeologische waarden in de nabijheid van het 

plangebied. Op basis van het beschikbare kaartmateriaal kan niet vastgesteld worden 

in hoeverre de bodem reeds in een eerder stadium geroerd is geweest en tot op welke 

diepte. Algemeen kan men echter aannemen dat tijdens de bouw van de huidige 

bebouwing verstoringen minimaal daar hebben plaatsgevonden waar fundamenten, 

kabels/leidingen en kelders zijn ingegraven. Tijdens een bescheiden archeologische 

begeleiding van de sloop is dit beeld bevestigd.17 Duidelijk was waargenomen dat de 

funderingen tot ca. 70 cm – Mv reiken en de kelders tot ca. 2 m – Mv. De verstoring 

als gevolg van de ondergrondse sloop lijkt mee te vallen. Het is echter onduidelijk 

wat de gevolgen voor het bodemprofiel zijn als gevolg van het klein hameren van 

grotere muurresten.  Naast de archeologische begeleiding van de sloopwerkzaam-

heden zijn eveneens enkele verkennende boringen gezet om de bodemopbouw in 

kaart te brengen. De boringen wijzen uit dat het plangebied niet is opgehoogd. Wel 

is in bijna alle boringen een in dikte en naar het zuiden toenemende colluviumlaag 

aangetroffen. Deze laag varieert in dikte van 20 – 60 cm. Daaronder bevindt zich de 

Bt- of B- horizont vanaf 56,7 m+NAP in het noorden tot 54,98 m + NAP in het zuiden. 

De Bt- of B -horizont betreft een redelijk intact bodemprofiel waarin eventueel 

archeologische sporen of andere resten aanwezig kunnen zijn. Het colluvium wijst erop 

dat het terrein deels is geërodeerd maar niet in zoverre dat het archeologisch niveau 

is aangetast. Alleen naar het zuiden toe kan verwacht worden dat er meer aantasting 

heeft plaatsgevonden aangezien het terrein hier meer helt. 

In een later stadium (2015) zijn vijf locaties middels proefsleuven onderzocht.18 In 

totaal zijn vijf sleuven aangelegd op verschillende locaties waar opnieuw gebouwd 

gaat worden. Op enkele natuurlijke verstoringen na werden geen vondsten en sporen 

aangetroffen tijdens het onderzoek. Voor de zes deellocaties waar gebouwd gaat 

worden geldt dat geen behoudenswaardige resten zijn aangetoond en vervolgonder-

zoek niet nodig is.

15  Stiekema 2013.
16  Stiekema 2013.
17  Van Wijk 2014.
18  Porreij-Lyklema 2015.
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Figuur 4.6 
Overzicht locaties proefsleuvenonder-
zoek 2015 (zwarte balken), archeologische 
begeleiding 2018 (donkergrijze balken met 
putnummers) en verkennende boringen in 
kader bureauonderzoek 2014 (driehoeken).



Achtbunder    27

Resultaten landschappelijk en archeologisch 
onderzoek 

5.1 Landschappelijke situatie

Het plangebied 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: 

ten noorden en zuiden liggen ondiepe dalen en ten oosten ligt een diep dal van de 

Geleenbeek. Het terrein loopt in zuidelijke richting af. 

5.2 Bodemopbouw

In totaal zijn tijdens het onderzoek 12 profielopnamen (1 m breedte) gedaan 

(Figuur 3.1). Tabel 5.1 toont de onderscheiden lagen voor het plangebied met een 

korte toelichting. De verwachte brikgrond is aangetroffen. De mate waarin de 

oorspronkelijke bodem bewaard was gebleven, verschilde per sleuf. De gaafheid van de 

bodem was sterk afhankelijk van de toegepaste sloop- en bouwwerkzaamheden. 

Figuur 5.1 
Profiel 1 in put 1 met van boven naar onder 
bouwvoor/puinlaag, colluvium en B(t)horizont.

5
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s5000 bouwvoor recente ophoging 0-45 cm in dikte

s5010 colluvium / e-horizont verspoeld sediment / uitspoelinglaag 10-95 cm in dikte

s5020 bt-horizont inspoelinglaag, aangereikt met fijne klei 20-40 cm in dikte

s5030 b-horizont inspoelingslaag dikte onbepaald

s5040 c-horizont moedermateriaal niet bereikt

5.3 Sporen

Tijdens het onderzoek zijn drie vermoedelijk antropogene sporen aangetroffen, 

een aantal natuurlijke sporen en voor het grootste deel recente verstoringen die te 

maken hebben gehad met de huisbouw en sloopwerkzaamheden (Figuur 5.1 en 5.3). 

Spoor 2 is aangetroffen in put 1 (Figuur 5.1), spoor 3 in put 2 (Figuur 5.2) en spoor 

4 is aangetroffen in put 4. Alle drie de sporen bleken na couperen een natuurlijke 

verstoring te zijn. In het vlak hadden deze sporen een donkerbruine kleur, dezelfde 

kleur die vaak bij bandkeramische sporen wordt aangetroffen. In de coupe was de 

vorm te onregelmatig en aan een zijde te vaag begrensd om van een antropogeen 

Figuur 5.2 
Alle sporen kaart (totaal).

Tabel 5.1 
Toelichting codering bodemopbouw met onder-
scheiden lagen/ horizonten.
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spoor te kunnen spreken. Tevens misten archeologische indicatoren zowel in vlak als 

spoor en is ook tijdens het verwijderen van de bovengrond niks gevonden. De putten 

3, 5-10 hebben geen antropogene sporen opgeleverd maar enkel natuurlijke en recente 

verstoringen.

Er zijn tijdens het onderzoek geen vondsten aangetroffen.

Figuur 5.1 
Spoor 2 in dwarsdoorsnede.

Figuur 5.2 
Spoor 3 in dwarsdoorsnede.
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Conclusie en beantwoording van de onderzoeks-
vragen

6.1 Waardering

Het onderzoek te Achtbunder heeft geen archeologische resten opgeleverd. De 

bodemopbouw was redelijk intact te noemen en in elke put is een Bt-horizont 

aangetroffen waar doorgaans de sporen in zichtbaar worden. Wegens het ontbreken 

van archeologische resten zijn de rijbanen en verdere delen van de parkeervakken niet 

verder archeologisch onderzocht. 

6.2 Conclusie

Drie sporen zijn na het couperen als natuurlijk geïnterpreteerd. De sloopwerkzaamhe-

den hebben lichte verstoringen opgeleverd bestaande uit funderingssleuven of sleuven 

ten behoeve van kabels en leidingen. De grootste verstoring binnen de deellocaties 

leverden de kelders die onder de voormalige woningen stonden. 

Voor de vier deellocaties waar parkeervakken aangelegd gaan worden geldt dat geen 

behoudenswaardige resten zijn aangetoond en vervolgonderzoek niet nodig was. De 

vraag is in hoeverre de archeologische verwachting voor de wijk Achtbunder bijgesteld 

dient te worden. Volgens de verwachting van de archeologische beleidskaart van de 

gemeente Sittard-Geleen en het bureauonderzoek wordt er een hoge archeologische 

verwachting aan dit gebied gegeven. Inmiddels is ca. 1000 m2 van het gehele gebied 

(6,5 ha) onderzocht. Dit is slechts 1,5% van het gehele gebied.  Om tot een goede 

waardering te komen moet minimaal 5% onderzocht worden afhankelijk van de te 

verwachten archeologische waarden. Het proefsleuvenonderzoek en de archeologische 

begeleiding hebben uitgewezen dat ondanks de bouw- en sloopwerkzaamheden 

de verstoring van het archeologische vlak minimaal is. Zelfs onder de delen van de 

woningen waar geen kelders zaten was het archeologische vlak intact. De kans blijft 

hoog op het aantreffen van archeologische resten in de rest van het plangebied. Dit 

betekent dat voor toekomstige bodemingrepen in principe wordt geadviseerd om eerst 

archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Het blijft echter opvallend dat tot nu toe 

geen enkele vondst of grondspoor is aangetroffen.   

6.3 Beantwoording vraagstelling uit het PvE

In het evaluatierapport is aangegeven dat niet alle vragen beantwoord kunnen worden 

aan de hand van de resultaten van het onderzoek.  De vragen 1 en 3 t/m 11 kunnen niet 

beantwoord worden bij gebrek aan archeologische resten. De vragen 2, 12, 13 en 14 

worden hieronder beantwoord.

2.  Wat is de bodemopbouw van het onderzoeksgebied?

De bodemopbouw bestaat uit een recente bouwvoor met een dikte van 0-45 cm. 

Onder de bouwvoor bevindt zich in een enkel geval een pakket colluvium van 10 

cm dikte. Onder het colluvium, indien aanwezig, is in elke put een Bt-horizont 

aangetroffen. De dikte van deze laag varieert van 20-40 cm. 

6
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3. Wijkt de landschappelijke situatie af van het verwachtingsmodel?

Onduidelijk is of door de colluviumvorming het archeologisch niveau verstoord is of dat 

het archeologisch niveau daardoor juist beter geconserveerd is. De aanwezigheid van 

een Bt-horizont onder de colluviumlaag lijkt eerder op het laatste te duiden. In principe 

is dit beeld dus in lijn met het verwachtingsmodel.

12. Welk advies kan er gegeven worden voor het vervolg van de procedure? 

Is het mogelijk beleidsaanbevelingen te doen voor eventueel beleid in situ of 

aanwijzingen te geven voor het gebruik van het archeologievriendelijk inrichten van 

het terrein?

Aangezien geen archeologische resten zijn aangetroffen behoeven de verdere infra-

structurele werkzaamheden niet meer archeologisch begeleid te worden. Voor de 

tweede vraag geldt dat als de geplande werkzaamheden een diepere verstoring dan 

50 cm omvatten, er een aantal mogelijkheden is om archeologisch onderzoek in te 

passen. Ten eerste kan men denken aan een archeologische begeleiding van de uit 

te graven delen. Het risico dat archeologische waarden worden aangetroffen en de 

documentatie daarvan vertragend in het bouwproces kan werken, blijft dan echter 

aanwezig. Een andere mogelijkheid is om de desbetreffende percelen d.m.v. een kort 

proefsleuvenonderzoek te karteren en waarderen voorafgaand aan de bouw. Het 

vertragingsrisico is dan nagenoeg nihil. Een andere mogelijkheid is om de bouwwijze 

op zodanige wijze aan te passen dat archeologiesparend wordt gewerkt. Dit kan 

bijvoorbeeld door het bouwen op palen waarbij het bouwpijl boven de 50 cm – Mv 

blijft. In samenspraak met het bevoegd gezag kan worden besproken óf en op welke 

wijze archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is.19 

13. Kan de waardering zoals die op de beleidskaart staat worden gehandhaafd, kan deze 

naar boven of naar beneden worden bijgesteld? 

De waardering zoals deze nu op de beleidskaart staat kan gehandhaafd worden. Op 

de onderzochte locaties zijn weliswaar geen archeologische resten aangetroffen, 

maar dat betekent niet dat de waardering voor het plangebied, dat 6,5 hectare groot 

is naar boven of beneden bijgesteld kan worden. Minimaal 5% van een plangebied 

dient verkend te worden om enigszins staafbare uitspraken te kunnen doen voor de 

onverkende delen van het plangebied. De kans is nog net zo groot op het aantreffen 

van archeologische resten als voor het onderzoek. Tot nu toe is slechts 1,5% van het 

plangebied verkend.

14. Welke aanbeveling kan gegeven worden voor de verdere werkzaamheden binnen het 

plangebied?

De geplande infrastructurele werkzaamheden behoeven geen verder archeologisch 

onderzoek.

 

19  Van Wijk 2014, 16.
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Bijlage I Sporenlijst

rap_bijlage_sporen

spoor omschrijving velddatering diepte nap (m) opmerking

1 natuurlijke verstoring 17

2 natuurlijke verstoring 0 boomval

3 natuurlijke verstoring 47

4 natuurlijke verstoring

5 houten paal recent

888 natuurlijke verstoring

999 recente verstoring

5030 laag Bt horizont
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