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Samenvatting

In opdracht van Wyckerveste Adviseurs B.V. heeft Archol BV een proefsleuvenonder-

zoek uitgevoerd van 4 tot 7 september 2017. De aanleiding van het onderzoek vormt 

de geplande herinrichting van het Leeuwbierterrein en het deelgebied ten noorden van 

de Geul. Het doel van inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven 

betreft primair het verzamelen van voldoende gegevens om de aan- dan wel 

afwezigheid van archeologische vindplaatsen binnen het plangebied te bepalen. Het 

booronderzoek heeft als doel vast te stellen op welke diepte mogelijk archeologische 

sporen verwacht kunnen worden ten einde uit te sluiten dat de graafwerkzaamheden 

voor de parkeerplaats de mogelijk aanwezige archeologie zal verstoren.

Het plangebied is opgedeeld in drie deelgebieden: deelgebied A, het voormalig 

Leeuwbierterrein; deelgebied B, het grasland direct ten noorden van de Geul; en 

deelgebieden C-Noord en C-Oost, het noordelijk en oostelijk deel waar parkeerplaatsen 

gerealiseerd zullen worden. In deelgebieden A en B zijn in totaal twaalf proefsleuven 

gegraven. In deelgebied C zijn in totaal 10 verkennende boringen gezet.  

In deelgebied A, gelegen op het leeuwbierterrein,werd een fundering van 

mergelstenen aangetroffen die gerelateerd kan worden aan een stoomwasserij uit 

het begin van de 20e eeuw.  Op het gehele terrein van de Leeuwbierfabriek werden 

ophooglagen aangetroffen met bouwpuin. Daarnaast werd blokbrekerspuin uit 

mergelgroeven aangetroffen. Deze bedekten de colluviale afzettingen waarin enkel 

Romeinse en ijzertijd scherven werden gevonden. Het betreft waarschijnlijk incidentele 

vondsten die door erosie uit de oorspronkelijke archeologische context zijn verdwenen. 

Op de Geulafzettingen onder het hellingmateriaal, waarop eventueel bewoningssporen 

verwacht konden worden, zijn geen sporen of vondsten aangetroffen. Dit geeft aan dat 

de oude bodem zich al heeft gevormd voor de ijzertijd en Romeinse tijd.

In het ten noorden van de Geul gelegen deelgebied B zijn geulafzettingen met een 

dik grindpakket aangetroffen. Bovenop het grindpakket werd in geulafzettingen een 

Romeinse tegula gevonden, maar dit betreft een verspoelde vondst. Het grindpakket 

is van natuurlijke oorsprong en is gezien het aanwezige botmateriaal na de volle 

middeleeuwen afgezet. 

Het proefsleuven- en booronderzoek heeft aangetoond dat het verwachte 

archeologische niveau zich in plangebieden A bevindt tussen ca. 160 cm en 270 cm –Mv 

oftewel tussen 63,3 m en 64,8 m +NAP. In het noordelijke en oostelijke deel van het 

plangebied (deelgegebieden B en C)  bevindt het potentieel archeologisch niveau zich 

tussen ca. 0,60 m en 1,65 m –Mv oftewel tussen 63,6 m en 64,1 m +NAP. 

Aangezien binnen de maximale verstoringsgrenzen (horizontaal en verticaal) 

geen archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen  ter hoogte van de geplande 

vijverlocatie (deelgebied B) en geen archeologische lagen zijn geraakt ter hoogte van 

het Leeuwbierterrein en de parkeerplaatsen (deelgebieden A en C), stellen wij voor 

om binnen de maximale verstoringsgrenzen van het gehele tijdens fase 1 onderzochte 

deel van het plangebied Leeuwbierterrein geen verdere archeologische restricties te 

hanteren. 



6 Leeuwbierterrein 

Voor deelgebied B geldt vrijgave. Voor deelgebieden A en C wordt geadviseerd de 

gehanteerde archeologische verwachting te handhaven met uitzondering dat de 

beleidsrestricties ten aanzien van de diepte (thans dieper dan 30 cm –Mv) wordt 

bijgesteld. De dubbelbestemming archeologie blijft gehandhaafd, maar de ondergrens 

kan worden opgerekt: In deelgebied A: tot 1,6 m –Mv; in deelgebied C-noord: tot 0,60 

m –Mv; deelgebied C-oost: tot 1,65 m –Mv.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Wyckerveste Adzviseurs B.V. heeft Archol BV een proefsleuvenonder-

zoek uitgevoerd van 4 tot 7 september 2017. De aanleiding van het onderzoek vormt de 

geplande herinrichting van het Leeuwbierterrein en het deelgebied ten noorden van de 

Geul, waar een visvijver gerealiseerd gaat worden. Daarnaast zullen er parkeerplaatsen 

aangelegd worden in het oosten en noorden van het onderzoeksgebied. Hier is een 

aanvullend booronderzoek uitgevoerd.

Uit een eerder uitgevoerd bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied een lage 

gespecificeerde archeologische verwachting heeft voor resten uit het Paleolithicum 

tot en met de Bronstijd, een middelhoge gespecificeerde archeologische verwachting 

voor resten uit de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen en een middelhoge tot hoge 

gespecificeerde archeologische verwachting voor resten uit de Nieuwe tijd.1 Uit de 

resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt 

dat de bodem ter plaatse van de voormalige brouwerij matig tot sterk verstoord is, 

waardoor de gespecificeerde archeologische verwachting voor alle periodes tot en 

met de Middeleeuwen word bijgesteld naar laag. De aangetroffen bodemverstoringen 

houden mogelijk verband met het 20e-eeuwse industriële gebruik van het perceel. 

Het bodemprofiel voor het terreindeel ter plaatse van de visvijver is daarentegen 

onverstoord. 

1  M. Stiekema, archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Leeuwbierterrein te Valkenburg in de 
gemeente Valkenburg aan de Geul, Econsultancy rapport 15071655.002 (2016), 19-21.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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Het doel van inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven betreft 

primair het verzamelen van voldoende gegevens om de aan- dan wel afwezigheid van 

archeologische vindplaatsen binnen het plangebied te bepalen. Het booronderzoek 

heeft als doel vast te stellen op welke diepte mogelijk archeologische sporen 

verwacht kunnen worden ten einde uit te sluiten dat de graafwerkzaamheden voor de 

parkeerplaats de mogelijk aanwezige archeologie zal verstoren. 

1.2 Onderzoeksgebieden

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van het centrum van Valkenburg (zie 

figuur 1.1) en wordt doorsneden door het riviertje de Geul. Het zuidelijke deel van 

het plangebied betreft het terrein van de voormalige Leeuwbier brouwerij. Er staan 

verschillende gebouwen op het terrein en verder is het voor een groot deel verhard 

met asfalt. Het noordelijke deel van het plangebied, aan de overzijde van de Geul, is in 

gebruik als grasland en deels begroeid met bomen. 

Het hele plangebied is opgedeeld in drie onderzoeksgebieden: het ten zuiden van de 

Geul gelegen deelgebied A: het voormalige Leeuwbierterrein, waar nieuwe bebouwing 

zal worden gerealiseerd, het ten noorden van de Geul gelegen deelgebied B: waar een 

visvijver wordt aangelegd en deelgebieden C-Noord en C-Oost, in het uiterste noorden 

en oosten, waar parkeerterreinen worden gerealiseerd.

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. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) 

en een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) door middel van 

boringen. Beide onderzoeken zijn in 2016 door Econsultancy bv uitgevoerd.2 Het doel 

van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, welke typen archeologische 

vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht (“gespecificeerde 

archeologische verwachting”). 

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende fase 

door middel van proefsleuven en grondboringen. Het IVO dient ertoe de vindplaatsen 

die op basis van het vooronderzoek verwacht worden daadwerkelijk op te sporen 

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

2  Stiekema 2016.
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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.

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p) en verkennend boor-
onderzoek (IVO-o) Fase 1

Projectnaam: Valkenburg-Leeuwbierterrein

Archolprojectcode: VLB1733

Archis-zaaknummer: 4559672100 

Opdrachtgever: Wyckerveste Adviseurs B.V. 
Stephan Leurs 

Bevoegd gezag: Gemeente Valkenburg aan de Geul 
dhr. W. Felder 

Adviseur bevoegd gezag: Drs. A.M.I. van Waveren 

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 4 t/m 7 sept 2017 

Rapport gereed: 28/05/2020

Versie 1.03 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Limburg 

Gemeente: Valkenburg aan de Geul 

Plaats: Valkenburg 

Toponiem: Leeuwbierterrein 

Coördinaten gebied: X : 185.500 / Y: 319.750 

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 1,8 hectare 

Huidig grondgebruik: Het plangebied wordt doorsneden door de rivier de Geul. De 
helft van het plangebied ten noorden van de Geul is in gebruik 
als grasland en deels begroeid met bomen. De zuidelijke helft 
betreft het terrein van de voormalige Leeuwbier brouwerij. 

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten: 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Limburg 

Naam Functie Bedrijf

Ivo van Wijk projectleider / veldwerkleider Archol bv

Brecht Cornelisse veldarcheoloog Archol bv

Rob Paulussen fysisch geograaf GEA consult

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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2 Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Het doel van inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (karterende 

fase) betreft primair het verzamelen van voldoende gegevens om de aan- dan wel 

afwezigheid van archeologische vindplaatsen binnen het plangebied te bepalen. 

Indien er daadwerkelijk een vindplaats (of vindplaatsen) wordt/worden aangetroffen, 

richt het onderzoek zich tevens op het verzamelen van gegevens ten aanzien van de 

inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, 

conservering). Het doel hiervan is te komen tot een verantwoorde waardestelling van 

het terrein, alsmede te kunnen komen tot de mate waarin deze vindplaatsen bedreigd 

worden ten gevolge van de voorgenomen werkzaamheden (waarderende fase). Het 

booronderzoek heeft als doel vast te stellen op welke diepte mogelijk archeologische 

sporen verwacht kunnen worden ten einde uit te sluiten dat de graafwerkzaamheden 

voor de parkeerplaats de mogelijk aanwezige archeologie zal verstoren.

De noodzakelijke informatie dient altijd verworven te worden met een minimum aan 

ingrepen. De onderzoeksresultaten dienen zo te zijn gepresenteerd, dat op basis 

hiervan het bevoegd gezag een afgewogen beslissing (selectiebesluit) kan nemen.

2.2 Vraagstellingen

Algemeen
Bij het Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuvenonderzoek karterende en 

waarderende fase dienen de volgende onderzoeksvragen een rol te spelen:

· Zijn er archeologische resten (per vlak apart benoemen) in de bodem aanwezig?

· Zo ja, wat is de aard, omvang, ouderdom, herkomst, kwaliteit en locatie van de 

archeologische resten (horizontaal en verticaal)?

· Hebben de archeologische waarden een relatie met uit de omgeving bekende 

archeologische of historische locaties en welke is dat?

· Welke gegevens over de aangetroffen vindplaatsen kunnen de archeologische kennis 

van de regio en Valkenburg aan de Geul aanscherpen?

· Is sprake van (een) behoudenswaardige vindplaats(en)?

· Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale geschied-

schrijving.

· Wat kunnen de uitkomsten van het onderzoek zeggen over vergelijkbare terreinen in 

de omgeving?

· Is vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen worden 

ingezet?

· Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen, wat is de reden voor de 

afwezigheid van archeologisch resten?

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen
· Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?

· In welke mate is het plangebied verstoord?

De mogelijke aanwezige vindplaatsen worden aan de hand van de gestelde vragen 

gewaardeerd conform KNA-versie 4.1, bijlage IV Waarderen van vindplaatsen. 

Aanbevolen wordt ook om de methodiek uit de SIKB-leidraad Standaard 

Archeologische Monitoring te volgen voor het bepalen van de fysieke kwaliteit.
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Specifieke onderzoeksvragen

Periode en sites
Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang en andere 

archeologische kenmerken van de vindplaatsen. Hieruit zijn de volgende vragen 

afgeleid:

· Welke en hoeveel vindplaatsen zijn in het plangebied te herkennen?

· Wat is per archeologische site in het plangebied:

 o de ligging (inclusief diepteligging)

 o de geologische en/of bodemkundige eenheid

 o de omvang (inclusief verticale dimensies)

 o het type en de functie van de sites of off-site-patronen

 o de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia)

 o Welke structuren zijn te onderscheiden? Wat is het complextype, de constructie-

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

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

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

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

(bijvoorbeeld eerst hutkom, later afvalkuil)? Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt 

bouwmateriaal?

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

onderscheiden?

- Hoe is de horizontale en verticale spreiding van sporen, structuren en sites en wat 

is hun samenhang? Zijn begrenzingen vast te stellen? Is er sprake van perifere en 

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

- Is er sprake van een erfindeling en zo ja, wat is de geleding, grootte en indeling 

daarvan en waaruit bestaan de op het erf aanwezige elementen?

 o Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van 

bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten (bijv. stiepen)? Is dat af 

te leiden uit vondsten (natuursteen, aardewerk, dakbedekkingsmateriaal) of andere 

kuilen of waterputten, uit een erfinrichting, bevindingen van fosfaatkartering?

 o Wat is, indien aanwezig, de ouderdom van de cultuurlaag?

 o de vondst- en spoordichtheid 

 o Hoe is de relatie van de sporen/structuren met de vondsten in stratigrafische, 

chronologische en functionele zin?

 o de stratigrafie voor zover aanwezig

 o de ouderdom, periodisering, typechronologische classificatie

 o wanneer zijn vindplaatsen in onbruik geraakt?

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

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

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

voor absolute dateringen van de sporen?

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

de samenstelling ervan?

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

verplaatst materiaal (colluvia)?

· Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?
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Landschap en bodem
Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschappelijke context 

van de vindplaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de volgende vragen:

· Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? Is er sprake van processen van erosie, 

laterale verplaatsing, afdekking? Zijn er fases te onderscheiden in het colluvium? Wat 

zijn de onderscheidende kenmerken daarvan en wat is de waarschijnlijke datering? 

Heeft tussen de onderscheiden fases bodemvorming plaats gevonden? Op welke 

diepte begint de ontkalkte löss?

- Wat zijn de landschappelijke kenmerken van het plangebied (reliëf, hellingsgraad, 

afstand tot het water e.d.)?

· Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, bodemkunde 

en geomorfologie)?

· Zijn er aanwijzingen voor stratigrafische hiaten, d.w.z. erosie of non-depositie, in de 

geologische profielopbouw ter plekke van de vindplaatsen?

· Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken, 

ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische 

eenheden en wat is de datering?

- Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld in de onderscheiden 

archeologische perioden?

· Wat is de paleo-ecologische context van het plangebied? Liggen in het plangebied 

locaties die voor pollenanalyse bemonsterd kunnen worden?

· In hoeverre zijn de aangetroffen bodemlagen geschikt voor een palynologische 

reconstructie van de vegetatie- en gebruiksgeschiedenis van het terrein?

Vraagstelling specialistisch onderzoek
Het specialistisch onderzoek dient zich te richtten op het eventuele vervolgonderzoek, 

het is hierbij van belang om te weten of de vindplaats geschikt is voor archeobotanisch, 

archeozoölogisch, fysischantroplogisch, fysisch-geografisch, geofysisch en daterings-

onderzoek. De monsters dienen hiervoor gewaardeerd te worden.
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3 Methodiek veldwerk

3.1 Algemeen

Het proefsleuvenonderzoek richt zich op het terrein ten zuiden van de Geul 

(deelgebied A) waar nieuwbouw wordt gerealiseerd en de vijver ten noorden van de 

Geul (deelgebied B). Tevens zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek tien boringen gezet 

binnen de twee te realiseren parkeerplaatsen in het noordelijk en oostelijk deel van het 

plangebied (deelgebieden C-Noord en C-Oost). 

Aangezien de archeologische waarden in het plangebied verwacht worden in de oever- 

en beddingafzettingen van de Geul kunnen deze zich op grote diepte bevinden. De 

ingeschatte verstoringsdiepte bedraagt 1,2 m in het hele plangebied, 3,5 m bij de vijver 

en 0,5 m onder de parkeerplaatsen. 

3.2 Deelgebied A: Leeuwbierterrein

Het veldwerk is uitgevoerd conform de KNA (versie 4.1). Binnen het plangebied 

in het terrein ten zuiden van de Geul waar nieuwbouw wordt gerealiseerd (ca. 1,8 

hectare) waren op basis van het PvE 12 proefsleuven gepland. Na het bestuderen van 

de aanwezige infrastructuren en kabels en leidingen is in het PvA gekozen voor een 

alternatief puttenplan met 10 proefsleuven: werkputten 1 t/m 8 en 12) (figuur 3.1). Het 

totaal op te graven oppervlak is daarmee vermindert van 1200 m2 tot 1100 m2. 
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Werkputten 1,3,4 en 6 zijn conform het PvA aangelegd. Bij de aanleg van deze putten 

bleek dat het gehele terrein bedekt was met een ophooglaag met mergel en puin, 

gelegen op colluviale afzettingen. Daaronder waren geulafzettingen gelegen waarin 

bodemvorming werd waargenomen in de vorm van bioturbatie. Op dit potentieel 

archeologisch niveau werd een vlak aangelegd. In werkput 2 bleek de bodem tot grote 

diepte verstoord te zijn, waarna besloten werd de put niet verder uit te breiden. In 

de overige putten werd het potentieel archeologisch niveau ruim onder de beoogde 

verstoringsdiepte aangetroffen en op de aangelegde vlakken werden geen sporen 

waargenomen. Daarom is in overleg met het bevoegd gezag besloten af te wijken van 

het PvA. I n plaats van proefsleuven zijn kijkgaten aangelegd op de uiteinden van de 

geplande proefsleuven. De kijkgaten dienden om het bodemprofiel in kaart te brengen 

alsmede de diepte van het potentieel archeologisch interessant niveau. Indien dit 

niveau (ruim) dieper lag dan de beoogde verstoringsdiepte was verdere uitbreiding 

naar een proefsleuf niet nodig. De kijkgaten zijn getrapt aangelegd tot een diepte van 

maximaal 2,5 meter onder het maaiveld. In elk kijkgat is een profiel gedocumenteerd. 

De geplande werkput tussen de bomen (werkput 6 in het PvA) is om praktische 

redenen geheel komen te vervallen.

3.3 Deelgebied B: visvijver

Ten noorden van de Geul waar de vijver wordt gerealiseerd (ca. 4.000 m2), zijn op 

basis van het PvE twee proefsleuven uitgezet van 25 x 6 meter (werkputten 9 en 

10) (zie figuur 3.1). Hiermee is 300 m2 onderzocht. De bodemopbouw bleek goed 

geconserveerd te zijn. De westelijke put is verplaatst naar het oosten omdat in het 

begin van de put een verstoring werd aangetroffen. Naast de twee geplande putten 

is naar aanleiding van de eerste resultaten besloten een derde put aan te leggen 

(werkput 11). 

3.4 Deelgebieden C-Noord en C-Oost: Parkeerplaatsen

Op de locatie van de twee parkeerplaatsen in het uiterste noorden en oostelijk deel 

van het plangebied (zie figuur 3.1) zijn per locatie vijf verkennende boringen gezet. Het 

onderzoek is uitgevoerd conform de Specificatie Inventariserend Veldonderzoek VS03 

van de KNA 4.1. Het veldonderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de diepte van het 

beoogd archeologisch niveau, ten einde vast te stellen in hoeverre de graafwerkzaam-

heden de eventuele archeologische resten zou verstoren. 

Het booronderzoek is uitgevoerd door R. Paulussen, een fysisch-geograaf met ervaring 

in booronderzoeken in het lössgebied en Geuldal. De boringen zijn handmatig verricht 

met behulp van een edelmanboor (diameter 7 cm) tot 30 cm in de onverstoorde 

bodem, in dit geval bestaande uit onverstoorde beekafzettingen of colluvium. Ze 

zijn gezet in een verspringend boorgrid. De ligging van de boorpunten is enigszins 

aangepast op basis van de aanwezige infrastructuur en bekende ligging van kabels 

en leidingen. De locatie en de hoogte van de boringen zijn vastgelegd met een GPS 

met een nauwkeurigheid < 3 cm. Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op de mate 

van intactheid van het bodemprofiel en visueel geïnspecteerd op het voorkomen 

van archeologische indicatoren. De bodemtextuur en eventueel aangetroffen 

archeologische indicatoren zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode (ASB) welke voldoet aan de NEN5104 norm.
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4 Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschap

De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door een voor Nederlandse 

begrippen sterk reliëf: het is een heuvelland met een hoogteligging van ongeveer 60 

- 320 m +NAP. In geologische termen wordt het onderzoeksgebied gerekend tot het 

Limburgs Massief, dat gedurende het Pleistoceen door de rivier de Maas versneden is 

tot een terrassenlandschap. De rivierterrassen van de Maas bestaan uit enkele meters 

tot een tiental meters dikke pakketten grof zand en grind. Door tektonische opheffing 

van het gebied sneed de Maas zich steeds dieper in. De Maas heeft vrijwel over geheel 

Zuid-Limburg een dik pakket grind afgezet bovenop de kalksteenafzettingen. Doordat 

het gebied onder invloed van de tektoniek feitelijk een beetje kantelde, veranderde 

de locatie van het dal van de Maas ook. Uiteindelijk is de rivier op de huidige locatie 

beland en heet de rivier eigenlijk de Westmaas. De hoogste en oudste terrassen 

van Maas bevinden zich in het zuidoosten van Zuid-Limburg. Deze hebben een 

Vroeg Pleistocene ouderdom. Ter hoogte van Valkenburg liggen ze op de kalkstenen 

sedimenten die een Midden Pleistocene ouderdom hebben. In veel gevallen is het 

reliëf van de Maasterrassen verminderd omdat de terrassen bedekt zijn met in het 

Midden en Laat Pleistoceen afgezette löss. Löss is een zeer fijnkorrelig sediment dat 

oorspronkelijk onder extreem koude en droge omstandigheden door de wind is afgezet 

tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien) en de laatste ijstijd (Weichselien). De dikte van 

het lösspakket varieert van 1 tot 20 m. 

In het Holoceen vonden er geen belangrijke natuurlijke wijzigingen van het Laat 

Pleistocene reliëf meer plaats. Onder invloed van een belangrijke temperatuurstijging 

maakte de open vegetatie van het Weichselien plaats voor een gesloten bosvegetatie. 

Door de gesloten vegetatiestructuur bleven erosie en sedimentatieprocessen 

voornamelijk beperkt tot de actieve beekdalen. Binnen de stroombeddingen kon nog 

wel erosie en sedimentatie plaatsvinden, waardoor hier nog plaatselijk klei en zand 

werd afgezet. In het onderzoeksgebied is dit dan vooral sedimentatie door de Geul 

wat zich kenmerkt door beddingsediment en klei. Lokaal heeft in het beekdal ook 

veenvorming plaats gevonden. Het sediment is in het laat holoceen grotendeels onder 

invloed van de land- en bosbouw van de lösshellingen stroomopwaarts geërodeerd 

en stroomafwaarts in het stroomdal opnieuw afgezet als lemige sedimenten. 

Sedimentologisch zijn de hellingafzettingen en de beekdalafzettingen daarom sterk 

gelijkend.

Daarnaast heeft er onder invloed van de mens op grote schaal colluviumvorming 

plaatsgehad. Löss is door de zeer fijne structuur bijzonder gevoelig voor erosie. Door 

ontginning van de lössplateaus en later ook de hellingen kon de löss niet meer door 

de wortels van de vegetatie worden vastgehouden. Bij (heftige) regenval vindt er 

vooral oppervlakkige afstroming plaats en worden de lössdeeltjes gemakkelijk door 

het water meegenomen. Dit herafgezette sediment wordt colluvium genoemd. 

Colluviumvorming is zeer sterk gerelateerd aan de ontginning van het gebied. In en om 

het Geuldal zijn in ieder geval twee grote fasen van colluviumvorming bekend. 

 De eerste grote fase van colluviumvorming hangt samen met de ontginning van 

het gebied tijdens de Romeinse tijd en de tweede grote fase hangt samen met de 

grootschalige ontbossingen tijdens de volle middeleeuwen. Waarschijnlijk heeft er ook 

in vroegere perioden (pre-Romeins) colluviumvorming plaatsgehad, maar dan op veel 

kleinere schaal, omdat de ontginningen ook veel kleinschaliger waren.
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4.1.1 Voorafgaand onderzoek

In 2016 is een verkennend booronderzoek uitgevoerd om de bodemopbouw van het 

plangebied in kaart te brengen. 

In het zuidelijke deel van het plangebied zijn voornamelijk lössafzettingen en 

plaatselijk matig grof zand en zwak siltige klei aangetroffen. Plaatselijk zijn er in dit 

pakket kleine schelpjes aangetroffen, wat erop wijst dat het door de Geul verspoelde 

löss betreft. Aan het maaiveld is een verstoord pakket aangetroffen met een dikte van 

60 tot 160 cm. De verstoringen kenmerken zich door de gevlektheid van het sediment 

en de aanwezigheid van fragmenten mergel, baksteen, puin en kolengruis. 

Ten noorden van de Geul is met name verspoelde löss aangetroffen, met plaatselijk 

uiterst siltig zand en zwak siltige klei. Plaatselijk zijn er (verspoelde) mergelbrokjes, 

vuursteenfragmenten (niet antropogeen), steenkoolfragmenten en kleine schelpfrag-

menten aangetroffen. Daarnaast is op een diepte van 1,00 tot 1,50 meter –mv een 

grindlaag aangeboord. Dit betreft mogelijk de pleistocene bodem van het beekdal. 

Omdat dit niveau echter duidelijk hoger ligt dan bij de overige boringen en hoger dan 

de bodem van de huidige Geul in het plangebied, betreft dit mogelijk een lokaal hoger 

gelegen opduiking van beddinggrind die is afgezet in een stroomrug. Het kan ook een 

dunnere grindbank zijn die lokaal is afgezet op de oeverafzettingen.

4.2 Archeologie

4.2.1 Prehistorie

De oudste sporen van bewoning in de regio zijn gevonden in de groeve Belvédère 

bij Maastricht. Het betreft sporen van ca 250.000 jaar oud (paleolithicum) en zijn 

afkomstig van nomadische jagers-verzamelaars. De sporen van hun jachtkampen 

worden zelden teruggevonden aangezien deze vaak zijn geërodeerd of bedekt door 
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een dikke sedimentlaag. De sporen zijn voornamelijk terug te vinden op de hogere 

delen 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 zijn in Valkenburg en omgeving voornamelijk 

bekend aan weerszijden van het Geuldal. 

De eerste boeren verschijnen in Limburg in het vroegneolithicum. De ‘Lineaire 

bandkeramiek’ of ‘LBK’ cultuur (5250 en 4950 v. Chr.) is de eerste landbouwcultuur in 

Midden-Europa en Limburg vormt de noordelijke grens daarvan. Hoewel in Valkenburg 

nog geen resten van de LBK-cultuur zijn aangetroffen kunnen deze wel worden 

verwacht. Het Valkenburgvuursteen dat speciaal op vele plekken rondom Valkenburg 

voorhanden is, blijkt vooral in de latere LBK-perioden een geliefde grondstof te zijn 

geweest. In de loop van de periode van de Michelsbergcultuur (4500-3500 v. Chr.) 

beperkte men zich niet langer tot het verzamelen van eenvoudig bereikbare knollen in 

secundaire positie (riviergrinden, hellingafzettingen of verweringslemen), maar mijnde 

men ook moeilijk bereikbaar ‘vers’ materiaal uit diepe ondergrondse kalklagen. Op 

een aantal locaties rondom het Geuldal zijn enkele van deze vuursteenmijnen terug te 

vinden. Sporen van bewoning zijn daarentegen slechts zelden aangetroffen, waardoor 

er maar weinig bekend is van de woonplaatsen van deze mijnbouwers. 

De bewoning uit de metaaltijden (vanaf ca. 2000 v. Chr.) is in het lössgebied eveneens 

slechts sporadisch bekend. Voor het Heuvelland beschikken we slechts over enkele 

kuilen en losse vondsten. 

4.2.2 Romeinse tijd

Met de komst van de Romeinen (vanaf ca. 50 v. Chr.) vonden er in de regio ingrijpende 

veranderingen plaats. Het Zuid-Limburgse heuvellandschap werd onderdeel van het 

Romeinse rijk en de bewoning werd sterk beïnvloed door de Romeinse cultuur. Villa’s 

vormden centra van een geheel nieuw, op grootschalige surplusproductie gericht 

landbouwsysteem waarmee het aanzien en het karakter van het platteland geheel 

werd veranderd. Ook in de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn talrijke voorbeelden 

bekend van Romeinse villa’s.

Een andere belangrijke transformatie van het Limburgse landschap is de aanleg van de 

weg die Romeinse centra als Tongeren en Keulen met elkaar verbond. Deze weg, die 

sinds kort als Via Belgica wordt aangeduid, stak bij Maastricht de Maas over en liep via 

Heerlen, Rimburg en Jülich over de lössplateaus. Het was één van de vele wegen in de 

provincie. Bij Maastricht liep een weg in noord-zuid richting langs de westoever van 

de Maas en bij Heerlen liep een weg in noord-zuid richting van Aken naar Tüddern en 

Xanten. Het exacte verloop van de weg tussen Maastricht en Rimburg heeftonderzoe-

kers al sinds de het begin van de 19e eeuw beziggehouden maar het tracé is nog steeds 

niet compleet gelokaliseerd. Vandaar dat de provincie Limburg een brede zone rondom 

de vermoede ligging van het tracé tot provinciaal aandachtsgebied heeft benoemd 

in de hoop meer informatie te verkrijgen over deze levensader die het Limburgse 

heuvellandschap heeft doorkruist.

4.2.3 Middeleeuwen en Nieuwe Tijd

Omstreeks 250 n. Chr. raakte het villasysteem in verval. Door de vermindering van de 

exploitatie door het Romeinse villasysteem, is er een geleidelijke regeneratie van het 
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bos en een teruggang van de akkerbouw en veeteelt. Uit plaatsnaamkundige studie 

blijkt dat in de 7e, 8e en 9e eeuw nederzettingen ontstaan die als de voorgangers 

worden beschouwd van de gelijknamige dorpen, gelegen op de hogere delen van 

de beekdalen. Archeologisch is van de 8e tot 10e eeuw in deze regio (buiten Aken 

en Maastricht) echter niets bekend. Het is mogelijk dat deze vroege nederzettingen 

precies onder de huidige dorpen begraven liggen. Vanaf de 11e eeuw worden de 

plateaus weer ontgonnen voor landbouw en bewoning.  Omstreeks 1300 zijn de 

plateaus geheel ontgonnen, wat tot sterke erosie van de hellingen heeft geleid.

In de Volle Middeleeuwen ontstaat vanuit het leengoed Falchenberch de heerlijkheid 

Valkenburg dat zich ontwikkelde tot graafschap en het hele Zuid-Limburgse landschap 

domineerde. De heren van Valkenburg bouwden het bekende kasteel van Valkenburg 

(nu ruïne), waarbij een vestingstadje ontstond. Deze vestingstad groeide uit tot het 

huidige Valkenburg. 

Tenslotte kan de Tweede Wereldoorlog nog genoemd worden als relevante onder-

zoeksperiode. Resten van de Duitse bezetting en de geallieerde bevrijding krijgen 

tegenwoordig ook speciale aandacht tijdens archeologisch onderzoek. In de directe 

omgeving van het onderzoeksgebied kunnen de mergelgrotten genoemd worden, die 

tijdens de bezetting gebruikt werden als schuilkelder, maar die ook in gebruik waren 

genomen door het Duitse leger.

4.3 Voorafgaand onderzoek

In 2016 heeft een bureauonderzoek plaatsgevonden. Hierin werd geconcludeerd dat 

het plangebied grotendeels is gelegen binnen een gebied met een middelhoge trefkans 

op archeologische sporen. Alleen het zuidelijke deel van het plangebied valt binnen 

een zone met trefkans voor ingangen van groeven (groevenbeleidscategorie 2). Deze 

verwachting hangt samen met de mergelwand direct ten zuiden van de Plenkertstraat. 

Omdat het onderzoeksgebied in zijn geheel op de beekdalbodem van de Geul ligt, is de 

kans dat zich werkelijk ingangen in het plangebied bevinden niet groot.

In een straal van 500 meter rond de onderzoekslocatie liggen een vijftal archeologische 

monumenten. Het betreft hier vuursteenmijnen uit het Midden-Neolithicum (AMK-nr. 

11157), twee nederzettingen uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd, Broekhem en 

Straatbeek (AMK-nrs. 16375 en 16328) en de stad Valkenburg met zijn kasteel en 

groeves (AMK-nrs. 16374 en 1485). In een straal van 500 meter zijn verder dertien 

archeologische waarnemingen gedaan. Deze dateren uit het Paleolithicum tot en met 

de Romeinse tijd, met een nadruk op de Bronstijd en IJzertijd, en betreffen sporen van 

vuursteenwinning en -bewerking, aardewerk vondsten uit de Bronstijd-IJzertijd en een 

zwaard, graven en een mogelijke weg uit de Romeinse tijd. Deze waarnemingen en 

bekende vindplaatsen liggen niet in een geheel vergelijkbare landschappelijke situatie 

met het onderzoeksgebied. Met name de exacte invloed van de meanderende Geul en 

eventueel colluvium vanuit de dalwanden op de bewoonbaarheid vanaf de Prehistorie 

is niet bekend. Ook de erosieve invloed is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat indien 

deze zeer lokale factoren gunstig geweest blijken te zijn dat ook hier, op basis van 

bekende vindplaatsen uit de directe omgeving, bewoning plaats kan hebben gevonden 

vanaf het Neolithicum. Verder is de landschappelijke situatie dusdanig dat langdurige 

bewoning waarschijnlijk niet in het beekdal heeft plaatsgevonden. Wel is het mogelijk 

dat er sporen en vondsten worden gevonden die zijn te relateren aan off-site 

activiteiten die in het plangebied vanaf de IJzertijd kunnen hebben plaatsgevonden. 
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Op basis van het beschikbare historische kaartmateriaal blijkt dat het plangebied 

in ieder geval vanaf de 16e eeuw tot begin 19e eeuw bestond uit graslanden aan 

weerszijden van de Geul. Begin 19e eeuw wordt het zuidelijke deel van het plangebied 

in gebruik genomen door een Kruitmolen. Hiervoor zijn er diverse gebouwen 

gerealiseerd en is er een watervoerende geul door het perceel gegraven voor de 

aandrijving van een watermolen. In de late 19e eeuw is het terrein in gebruik genomen 

door een bierbrouwerij en zijn er op het zuidelijk deel van het plangebied gebouwen 

bijgekomen. Ook is er in het zuidwesten van het plangebied een (inmiddels verdwenen) 

waterpartij gegraven. Deze waterpartij is in het huidige terrein nog terug te vinden als 

een laagte, deels begroeid met bomen en struikgewas. Het deel van het plangebied 

ten noorden van de Geul is in de afgelopen paar honderd jaar onbebouwd gebleven en 

als grasland, akkerland en boomgaard in gebruik geweest. 

4.3.1 Archeologische verwachting

Het plangebied ligt in het beekdal van de Geul. Hoewel dit een van oudsher geschikte 

locatie voor jagers-verzamelaars kan zijn geweest, is de kans groot dat door latere 

erosie van de Geul mogelijke resten zijn verdwenen. Het plangebied heeft een lage 

gespecificeerde archeologische verwachting voor resten uit het Paleolithicum tot 

en met de Bronstijd, een middelhoge gespecificeerde archeologische verwachting 

voor resten uit de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen en een middelhoge tot hoge 

gespecificeerde archeologische verwachting voor resten uit de Nieuwe tijd. 

Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) 

bleek dat over het algemeen de bodemopbouw bestaat uit egaal lichtbruin gekleurde, 

verspoelde holocene lössafzettingen, aangetroffen op een pleistocene beekdalbodem 

bestaande uit grind. Het bodemprofiel op het terreindeel ten zuiden van de Geul (het 

brouwerijterrein) was matig tot sterk verstoord. Het bodemprofiel voor het terreindeel 

ten noorden van de Geul is onverstoord. Voor het terreindeel ten zuiden van de Geul 

is de gespecificeerde archeologische verwachting voor alle periodes tot en met de 

Middeleeuwen bijgesteld naar laag. De hoge verwachting voor archeologische resten 

uit de Nieuwe tijd voor dit deel van het plangebied blijft gehandhaafd. De aangetroffen 

bodemverstoringen in het terreindeel ten zuiden van de Geul houden mogelijk verband 

met het industriële gebruik van het perceel vanaf de 19e eeuw. Voor het terreindeel 

ten noorden van de Geul blijft de middelhoge gespecificeerde verwachtingswaarde 

voor resten uit de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd gehandhaafd op basis van de 

aangetroffen onverstoorde bodemprofielen.
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5 Resultaten landschappelijk onderzoek 

5.1 Inleiding

Het plangebied ligt geomorfologisch gezien volledig binnen de alluviale dalbodem 

van de Geul (Figuur 5.1). Aan de zuidzijde grenst het plangebied direct aan de steile 

Geuldalhelling die hier de overgang vormt naar de aangrenzende plateaus. De huidige 

Geulbedding doorsnijdt het plangebied van oost naar west. Binnen het plangebied 

gaat de Geulloop over van een gekanaliseerde loop naar een meanderende loop. 

Deelgebied B ligt binnen een meanderhals. Pal ten westen van het plangebied is een 

lineaire insnijding zichtbaar die geïnterpreteerd kan worden als een oude Geulbedding.  

Binnen het plangebied is sprake van een maximaal hoogteverschil van circa 2,2. Het 

laagste deel bevindt zich binnen het zuidwestelijke deel van deelgebied B; het hoogste 

binnen het zuidwestelijke deel van deelgebied A op de overgang van dalhelling naar 

dalbodem. De gemiddelde hoogte binnen deelgebied A (Leeuwbierterrein) bedraagt 

ongeveer 66,5 m +NAP; binnen deelgebied B bedraagt deze circa 65,1 m +NAP, 

resulterend in een gemiddeld hoogteverschil van globaal 1,4 m (zie figuur 5.2). Oorzaak 

hiervan zijn antropogene ophogingen in combinatie met hellingcolluvium binnen 

deelgebied A. Binnen deelgebied A is sprake van een van zuid naar noord aflopend 

maaiveldprofiel met een maximaal hoogteverschil van circa 0,8 m. Dit zal met name 

veroorzaakt zijn door afgespoelde hellingsedimenten die de oorspronkelijk scherpe 

overgang tussen dalbodem en dalhelling hebben afgevlakt. Binnen deelgebied B is 

eveneens sprake van enig hoogteverschil. Het noordelijke deel ligt circa 0,6 m lager 
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Figuur 5.1 
AHN-hoogtebeeld met de situering van het 
plangebied en de aanduiding van de deel-
gebieden A, B en C. Bron: www.ahn.nl
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dan het zuidelijke en oostelijke deel. Waarschijnlijk betreft het laagste deel een 

komzone met veen waar relatief weinig klastisch sediment op is afgezet. De boringen 

van het verkennend booronderzoek 

 zijn ter beoordeling hiervan onvoldoende diep doorgezet. Microreliëf in de vorm 

van stroomruggen en/of -geulen ontbreekt binnen deelgebied B. Microreliëf is wel 

waarneembaar binnen deelgebied C. Dit lijkt voornamelijk antropogeen te zijn. 

Dit betreft in het bijzonder het uiterst noordelijke deel van deelgebied C waar het 

betreffende perceel parallel aan de Koningswinkelstraat voor de helft is afgegraven. 

Het noord-zuid georiënteerde dijkvormige grondlichaam op de grens van deelgebied B 

en C is de toegangsweg naar het Leeuwbierterrein vanaf de Prinses Beatrixsingel.    

De opbouw van de oorspronkelijke bodem binnen het plangebied (deelgebieden A en 

B) wordt beschreven aan de hand van zes profielkolommen (profielen 4, 7, 8, 13 en 

15) en twee lengteprofielen binnen deelgebied B met hierin een grove grindlaag. De 

bodemopbouw van deelgebieden C-Noord en C-Oost worden beschreven aan de hand 

van de boorbeschrijvingen (zie figuur 3.1 en bijlage II).

5.2 Deelgebied A: Leeuwbierterrein

Profiel 7 (Figuur 5.3)
Profiel 7 ligt binnen het uiterste zuidelijke deel van deelgebied A. Binnen het 

onderzochte basale deel van het putprofiel zijn in totaal zeven lagen onderscheiden. 

De lagen 1 en 3 zijn geïnterpreteerd als colluviale hellingafzettingen. Ze bestaan uit een 

bruingele, sterk zandige leem met een lössachtig voorkomen. Beide lagen hebben een 

matig slappe consistentie. In het sediment komen verspreid kalksteen- en houtskool-

brokjes voor. Opvallend is een zwakke HCl reactie die duidt op een geringe kalkcon-
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centratie. Deze is atypisch voor colluviale afzettingen maar hangt hier waarschijnlijk 

samen met de herkomst van het colluvium van de zuidelijke dalwand waar kalksteen 

uit het Krijt dagzoomt. Dit verklaart mede de aanwezigheid van kalkbrokjes. De 

basis van het colluvium van laag 3 ligt op circa 65,0-65,1 m NAP. De overgang naar de 

onderliggende laag 4 is abrupt (geen sedimentatiecontinuïteit). De lagen 1 en 3 worden 

plaatselijk gescheiden door een dunne lemige grindlens die uitloopt in een grindsnoer. 

De grovere grinddelen hebben een mediane diameter van circa 30 mm. Ook in deze 

grindlaag zijn kalksteenbrokjes waargenomen.

Onder het colluvium ligt laag 4: een dunne, zwak ontwikkelde, met humus aangereikte 

bodem (Ahb-horizont). Deze horizont bestaat uit zwak zandige, matig stevige, kalkloze 

leem, is circa 15 cm dik, heeft een sterk gevlekte donker bruingrijze kleur en bevat vrij 

veel houtskoolspikkels. Onder deze afgedekte humusbodem is sprake van een tien 

cm dikke, enigszins gebleekte (ontijzerde) laag 5. Laag 6 bestaat uit een lichtbruine, 

kalkloze lichte leem met zwakke gleyverschijnselen. Deze gaat geleidelijk over in laag 7 

bestaande uit een bruine, kalkloze zware leem. 

De lagen 4 t/m 7 zijn geïnterpreteerd als alluviale dalbodemafzettingen van de Geul. 

Op basis van de relatief lichte textuur met een lössachtig karakter betreft het naar 

verwachting vrij jonge sedimenten die het gevolg zijn van bodemerosie vanaf de 

Romeinse tijd. De geleidelijke overgang van een zware naar een lichte leem kan 
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Figuur 5.3 
Profiel 7, put 5. 
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samenhangen met een verdergaande landbouwontginning en bijbehorende toename 

van de bodemerosie op de akkers stroomopwaarts van het plangebied. Indien de 

overgang van laag 7 naar laag 6 zou samenhangen met de overgang van de hoog-

energetische Romeinse ontginningsfase naar de hoogenergetische middeleeuwse 

ontginningsfase van 1000-1300 resteert de vraag waarom een vroeg-middeleeuwse 

humusbodem representatief voor een tussentijdse laagenergetische sedimentatiefase 

ontbreekt.

Profiel 4 (Figuur 5.4)
Profiel 4 ligt binnen het noordwestelijke deel van deelgebied A nabij de huidige 

bedding van de Geul. Binnen het onderzochte basale deel van het putprofiel zijn in 

totaal vijf lagen onderscheiden. De bovenste twee lagen L1 en L2 bestaan uit matig 

stevige colluviale afzettingen met een duidelijk lösskarakter. Beide lagen zijn zwak 

kalkhoudend als gevolg van de bijmenging van kalkdeeltjes afkomstig van de zuidelijke 

dalhelling. Laag 1 is lichtbruin, laag 2 geel – lichtbruin gevlekt. De basis van laag 2 is 

abrupt.

Laag 3 is een bruine, witgrijs gevlekte lichte leemlaag, zwak kalkhoudend en bevat 

enkele kalksteenbrokjes en afgeronde baksteendeeltjes. In deze laag komen ook 

wortelgangen voor. De consistentie is matig. De overgang aan de basis naar de 

onderliggende laag 4 is abrupt. Eenduidige erosieverschijnselen zijn echter op dit 

laagvlak niet vastgesteld. Bodemvorming (humusaanrijking) die duidt op een periode 

van non-depositie is evenmin geconstateerd. Mede op basis van de stratigrafische 

positie en NAP-hoogte is deze laag geïnterpreteerd als een alluviale Geulafzetting.
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De onderste twee lagen L4 en L5 bestaan uit kalkloze alluviale leem. L4 is een 

lichtbruine lichte leem met een hoge consistentie. De consistentie wijkt duidelijk af 

van de afdekkende colluviale laag 3 met een beduidend lagere consistentie. L4 gaat 

geleidelijk over in L5. Laag 5 is een zware leem met een hoger lutumpercentage. 

In laag 5 is duidelijk sprake van (fossiele) pseudogley; in laag 4 is de gley minimaal. 

Bioturbatie en met name doorworteling lijkt hier mede een rol te hebben gespeeld in 

het ontstaan van het gevlekte gleypatroon. 

Bodemvorming in de vorm van een A-, E- en/of B-horizont ontbreekt volledig. Ook op 

de overgang van alluvium naar colluvium is macroscopisch geen bodemvorming door 

humusaanrijking en/of eluviatie/illuvuatie geconstateerd. In laag 4 is een (verspoeld) 

fragment handgevormd prehistorisch aardewerk aangetroffen. De toestand van het 

fragment duidt op een zeer geringe transportafstand.

Opvallend aan dit profiel is de lage NAP-positie van de top van het alluvium op circa 

64,15 m +NAP. Dit is ongeveer 85 cm lager dan de top van het alluvium in profiel 7. 

Plaatselijke erosie door stromend water afkomstig van de aangrenzende dalhelling kan 

hiervoor een verklaring vormen hoewel er in de top van het alluvium buiten de abrupte 

overgang (scherp laagvlak) geen duidelijke erosiefenomenen zijn vastgesteld die een 

hiaat (disconformiteit) markeren. 

Profiel 8 (Figuur 5.5)
Profiel 8 ligt iets meer centraal binnen deelgebied A circa 25 m ten oosten van profiel 

4. Binnen dit putprofiel kunnen onder het relatief recente opgebrachte pakket met 

brokken kalksteen (blokbrekerspuin) in totaal vijf lagen worden onderscheiden, 

allemaal alluviale afzettingen.

De bovenste laag 1 bestaat uit een sterk zandige, bruingele, matig stevige leem. Deze 

laag is zwak tot plaatselijk sterk kalkhoudend. In deze laag komen kalksteenbrokjes 

voor. Deze laag correleert naar verwachting met laag 3 in profiel 4. De overgang naar 

laag 2 is abrupt.

Laag 2 bestaat uit een matig stevige, lichtbruine, zwak zandige lichte leem. Ook in 

deze laag zijn meerdere kalkbrokjes aangetroffen. De laag is zwak kalkhoudend. De 

overgang naar de onderliggende laag 3 is abrupt en wordt mede gemarkeerd door 

een dun grindsnoertje. De top van laag 2 (laag 2a) heeft een enigszins grijze kleur 

als gevolg van een geringe humusbijmenging. Deze laag is circa 10 cm dik en kan 

worden beschouwd als een zeer zwak ontwikkelde initiële bodem (Ahb-horizont). Deze 

bodem markeert een relatief laagenergetisch sedimentatiemilieu voorafgaand aan 

een plotselinge toename van de leem- en zandaanvoer tijdens het ontstaan van laag 

1. Mogelijk geeft de overgang van laag 2 naar laag 1 het begin van de middeleeuwse 

ontginningsfase vanaf omstreeks 1000 n. Chr. aan.

Laag 3 bestaat uit een zeer stevige, lichtbruine zware leem. De laag is kalkloos. In de 

top zijn enkele fijne houtskoolspikkels waargenomen. Deze alluviale laag is tot stand 

gekomen tijdens een periode van minder lössaanvoer in vergelijking met de jongere 

periode waarin laag 2 tot stand is gekomen. De basis van laag 3 ligt zwaar erosief op 

een lichte kleilaag (laag 4).

Laag 4 bestaat uit een donkergrijze, stevige, ongerijpte lichte klei. De klei is kalkloos en 

bevat vrij veel houtskoolspikkels. De top van laag 4 is sterk geërodeerd.
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Globaal gezien is er duidelijk sprake van een geleidelijke c.q. bij momenten abrupte 

toename van de siltfractie in het door de Geul afgezette alluvium. Deze toename is 

naar verwachting een direct gevolg van ontbossing en landbouwontginning op de 

aangrenzende plateau stroomopwaarts. De lichte kleisedimenten aan de basis dateren 

naar verwachting uit het Midden-Holoceen tot de periode van de late ijzertijd als de 

ontginningen fors uitbreiden.  

De verticale oxidatie-ijzerconcretiebanen in het profiel zijn het gevolg van 

diepgravende regenwormen. Deze soorten graven gangen met een diameer tot 10 mm 

tot op het grondwater. In laag 4 ontbreken deze graafgangen of zijn ze door reductie-

processen niet zichtbaar.      

Profiel 13 (Figuur 5.6)
Profiel 13 ligt binnen deelgebied A circa 110 m ten oosten van profiel 7 langs de 

zuidgrens van het plangebied. Binnen dit putprofiel kunnen zes lagen worden 

onderscheiden. Opvallend aan dit profiel is de afwijkend grijsbruine kleur als gevolg 

van een hoger humuspercentage. 

De lagen 1 tot en met 4 bestaan uit matig zandige, zwak grindige colluviale 

leemafzettingen. De kleur varieert als gevolg van verschillen in humusgehalte van 

licht bruingrijs tot bruingrijs. In deze lagen komen verspreid weinig houtskooldeeltjes 

en matig puin- en kalkdeeltjes voor. Laag 1 is zwak kalkhoudend, de lagen 2, 3 en 4 

zijn matig kalkhoudend. Laag 3 kan worden beschouwd als een zwak ontwikkelde 

humusbodem zonder verdere profielvorming.
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De lagen 5 en 6 bestaan uit een alluviale zware leem. Laag 5 heeft een donkergrijze 

kleur. Het betreft een dunne A(p)-horizont in de top van de alluviale afzettingen. 

Het gevlekte karakter van deze laag in combinatie met het relatief hoge percentage 

houtskooldeeltjes sluit het ontstaan onder invloed van antropogene bodembewerking 

(vorming van een akkerlaag/cultuurlaag) niet uit. Laag 6 heeft een bruine kleur met 

oranje en grijze vlekken als gevolg van gleyprocessen. In de top van laag 6 zijn sporen 

van bioturbatie en uiterst fijne houtskoolspikkels zichtbaar. Ook lijkt de top zandiger te 

zijn duidend op een geleidelijke toename van het energetisch niveau van het sedimen-

tatiemilieu.     

5.3 Deelgebied B: visvijver

Profiel 15 (Figuur 5.7)
Profiel 15 ligt binnen deelgebied B. Het is aangelegd in de noordwestwand van 

proefsleuf 9. In totaal konden hier zeven sedimentlagen worden onderscheiden. 

Markant is laag 3 bestaande uit fijn tot zeer grof riviergrind (tot 63 mm) en rivierstenen 

(63-200 mm) met aan de basis een zandige en aan de top een lemige matrix. Deze 

grindlaag is hier circa 35 cm dik en ligt erosief op laag 4. Laag 2 boven het grind 

bestaat uit een bruingele, matig stevige, zwak zandige lichte leem met een duidelijke 

lössachtige textuur. Deze laag inclusief de bovenliggende Ap-horizont is ongeveer 1,1 

m dik. Het grind is zeer slecht gesorteerd en bevat kalksteenbrokjes.
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Direct onder de grindlaag bevindt zich een grijsbruine, zwak humeuze A-horizont in 

lichte leem. In deze laag 4 zijn ook enkele houtskoolbrokjes waargenomen. De laag 

is tien cm dik. Deze laag kan worden beschouwd als een oud maaiveldniveau met 

voorafgaand aan de grindafzetting een relatief kortstondig laagenergetisch sedimenta-

tiemilieu. De laag is zwak kalkhoudend.

Laag 5 bestaat uit een matig stevige, lichtbruine lichte leem met nog altijd lössachtige 

textuurkenmerken. In deze laag komen sporen van wortelgangen voor. De top is zwak 

kalkhoudend. Een zeer lichte verbruining van deze laag lijkt aannemelijk. De laag gaat 

geleidelijk over in laag 6.

Laag 6 is een stevige, lichtbruine, matig zandige lichte leemlaag met pseudog-

leyvlekken en fijne mangaanconcreties. Ook deze laag gaat geleidelijk over in de 

onderliggende laag 7.

Laag 7 is een lichtgrijze zware leem. De top vertoont een fijne gelaagdheid.Het 

sediment is zeer plastisch; enige structuurontwikkeling/rijping onder invloed van 

bodemvorming heeft niet plaatsgevonden. 

De onderste laag 8 bestaat uit een donkergrijze gereduceerde lichte klei. In deze 

kleilaag komen plantenresten en sporen van wortelkanalen voor.  

   

 Vanaf de top van laag 4 ontbreken erosiehiaten of non-depositie laagvlakken; er is 

telkens sprake van een geleidelijke overgang duidend op een continu sedimentatie-

proces waarbij de textuur op de overgang van laag 7 naar laag 6 vrij snel toeneemt van 

zware leem naar matig zandige lichte leem om vervolgens wat betreft de zandfractie 

weer enigszins af te nemen. Een dergelijke overgang kan samenhangen met 

wijzigingen in de sedimentlast van de Geul (eventueel onder invloed van ontginningen 

stroomopwaarts). Maar bij de interpretatie dient daarnaast altijd rekening te worden 

gehouden met het effect van een laterale faciesverschuiving zonder dat er iets in de 

sedimentlast veranderd of een combinatie van beide.

Op basis van bovenstaande lithostratigrafie is een navolgende chronostratigrafie 

mogelijk:

Laag 8-7:  Pre-Romeinse fase, laag energetisch sedimentatiemilieu met een 

geleidelijk toenemende sedimentlast van de Geul vanaf de ijzertijd  

Laag 6: Romeinse fase, sterke toename van de landbouwontginningen, 

hoog energetisch sedimentatiemilieu met toevoer en afzetting van 

meer lemig en zandig sediment

Laag 5:  Laat-Romeinse fase, geleidelijke afzwakking van het hoog 

energetisch sedimentatiemilieu onder invloed van afname van land-

bouwontginningen

Laag 4:  Einde Romeinse fase/vroege middeleeuwen, laag energetisch sedi-

mentatiemilieu. Bodemontwikkeling.

Laag 3:  Aanvang volle middeleeuwen, forse toename plateauontgin-

ningen met versnelde afvoer van water en sediment vanaf de 

plateaus. Hoge piekafvoeren. Periodiek uiterst hoog energetisch 

sedimentatiemilieu met de vorming van overslaggrindafzettingen in 

meanderbochten.

Laag 2-1:  Late middeleeuwen-Nieuwe tijd, aanhoudend hoog energetisch 

sedimentatiemilieu met de afzetting van lichte leem met een 

lösstextuur op de alluviale dalbodem. Vooralsnog geen litho-/chro-

nostratigrafische differentiatie mogelijk.
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Tijdens het onderzoek van de grindlaag is een hondenkaak aangetroffen. 

De betreffende kaak is geborgen en aangeboden aan het Centrum voor 

Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen ten behoeve van een koolstof 

14 datering. De ouderdom is vastgesteld op 1056 BP ± 15 jaar. Deze datering geeft een 

maximale ouderdom (terminus post quem) van de grindlaag. Indien de kaak niet uit 

een oudere sedimentlaag door de Geul is opgenomen betekent dit dat de vorming van 

de overslaggrindlaag uit de beginfase van de volle middeleeuwen dateert. Het is zeer 

aannemelijk dat deze het directe gevolg is van een grootschalige landbouwontgin-

ningsfase met een sterke hydrologische en sedimentologische (over)belasting van het 

stroomsysteem van de Geul met extreme piekafvoeren en megaoverstromingen van 

de toenmalige dalbodem.  
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Grindbankprofiel sleuven 10 en 11 (Figuren 5.9 t/m 5.17)
Tijdens het aanleggen van de proefsleuven 10 en 11 binnen deelgebied B werd een 

langgerekte grindlaag aangetroffen. Deze grindlaag correleert met laag 3 in profiel 

15 van proefsleuf 9. Het is hiervoor op basis van een 14C datering van botmateriaal 

afkomstig uit deze laag reeds aannemelijk gemaakt dat de grindlaag uit het begin van 

de volle middeleeuwen dateert.  

De figuren 5.9 t/m 5.17 geven tezamen een beeld van de samenstelling en morfometrie 

van de grindlaag.

In proefsleuf 11 heeft de laag een lengte van circa 33 m. De laag loopt aan weerszijde 

uit in een dun grindsnoer. De laag is maximaal 56 cm dik en heeft grotendeels een 

convex dwarsprofiel met een vlakke basis. Door deze vorm werd in eerste instantie 

gedacht dat er sprake was van een Romeinse wegfundering. 

De laag lijkt vanuit een kleine oost-west georiënteerde erosiegeul te zijn afgezet 

bovenop de toenmalige alluviale dalbodem buiten de actieve stroomgeul van de Geul. 

Vanwege de afzettingen op de oeverafzetting buiten de actieve stroomgeul worden 

dergelijke grindlagen overslaggrinden of overstromingsgrinden genoemd. Recent 

gevormde overslaggrindbanken zijn bekend uit het Maasdal bij Stein, ontstaan tijdens 

de hoogwaters van 1993 en 19953. Opvallend is de aanwezigheid van grinddelen in de 

leemlaag net boven de top van de grindlaag. Deze vormen geen lagen of snoeren maar 

zijn heterogeen verdeeld in de leem. 

Een groot deel van het grind bestaat uit natuurlijke vuursteen. Het hoge percentage 

vuursteen, afkomstig uit de kalksteen in de aangrenzende dalhellingen, is zondermeer 

kenmerkend voor het Geulgrind. Daarnaast bevat de grindlaag ook een percentage 

kalksteenbrokken.     

Het grind is zeer slecht gesorteerd met een zandig matrix. De mediane diameter 

van het zeer grove grindbestanddeel (fractie 2-63 mm) ligt naar schatting rond de 

20-30 mm. Volgens de (aangepaste) Hjulström grafiek (Figuur 5.8) is hiervoor een 

stroomsnelheid van minimaal circa 1,5 m/s vereist. In de grindlaag zijn echter ook 

grotere stenen en zelfs keien aangetroffen. Het grootste waargenomen fragment 

betreft een vuursteenpijp met een lengte van circa 280 mm en een gewicht van 3,1 kg 

(Figuur 5.12). Om deze te transporteren zijn voor de Geul zeer hoge stroomsnelheden 

van meer dan 5 m/s vereist. In hoeverre deze voorkomen is niet bekend. Er zijn wel 

gegevens over het afvoerdebiet. Normaal is dit 1 tot 3 m³/s. Tussen 1971 en 1993 

bedroeg dit maximaal 45 m³/s4. Uitgaande van een natte elipsvormige doorsnede van 

de stoomgeul wanneer deze volledig is gevuld van 3,14 * 5 * 3/2 = 23,55 m², bedraagt 

de gemiddelde stroomsnelheid dan nog altijd slechts 45/23,55 = 1,9 m/s (formule: Q 

=Ū x A). Dit impliceert dat er voor de vorming van de grindbank van een zeer hoge 

waterstand met bijbehorende extreem hoge stroomsnelheden sprake moet zijn 

geweest. Grootschalige ontbossing met bijbehorende versnelde afvoer binnen het 

stroomgebied stroomopwaarts van het plangebied moet hieraan ten grondslag hebben 

gelegen.  

De grindlaag in de oostelijke wand van proefsleuf 10 vertoont een morfometrie en 

samenstelling vergelijkbaar met de laag in proefsleuf 11. De laag is hier maximaal 73 

cm dik. De toevoergeul is hier echter groter en ligt nu aan het noordelijke uiteinde 

(Figuur 5.15). Deze geul is min of meer V-vormig en heeft het grind hoofdzakelijk aan 

de zuidzijde gedeponeerd. Direct naast de geul is de grindlaag het dikst (ca. 0,7 m) om 

3  Paulussen 2013.
4  Hendrix & Meinardi 2004.
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vervolgens in zuidelijke richting geleidelijk in dikte af te nemen tot er uiteindelijk enkel 

nog sprake is van een grindsnoer.

In deze grindlaag is sprake van een tweedeling. Het onderste deel van de laag heeft 

een hoofdzakelijk zandige matrix; in het bovenste deel is sprake van een lemige 

matrix ondanks de aanwezigheid van zeer grof grind en stenen. Oorzaak hiervan 

is waarschijnlijk dat in de afvoerpiek de sedimentpiek enigszins vertraagd volgt op 

de waterpiek. Door een hogere suspensielast is het zelfs mogelijk dat zwaardere 

grindbestanddelen vanwege de hogere dichtheid van de watermassa bij lagere 

stroomsnelheden verplaatst worden.

De beide grindlagen behoren één en dezelfde grindbank. Het ontstaan van deze 

grindbank kan in verband worden gebracht met de oude restgeul ten westen van het 

Figuur 5.8 
Aangepaste grafiek van Hjulström (Bron: van 
Straaten, 1982). 

Figuur 5.9 
Grindbank in de westelijke wand van proef-
sleuf 11. Zicht in zuidelijke richting.
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plangebied, aangeduid in figuur 5.2. Betreft het mogelijk een meanderhals-afsnij-

dingsgeul die oorspronkelijk aansloot op de geul vastgesteld in het noordelijke deel 

van proefsleuf 10? Het ontbreken van reguliere restgeulsedimenten in het profiel van 

proefsleuf 10 maakt deze hypothese het meest aannemelijk.  

 
 

Figuur 5.10 
Grindbank met grindsnoer in de westelijke 
wand van proefsleuf 11. Zicht in zuidelijke 
richting. De witte pijl markeer een kleine 
erosiegeul van waaruit de grindbank is 
gevormd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.11 
Grindbank met kleine erosiegeul (witte pijl) 
in de westelijke wand van proefput 11. Zicht 
in noordelijke richting.
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Figuur 5.12
 Grindlens in de noordwestelijke wand van 
proefput 11.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.13 
Grote vuursteenpijp in de grindbank in proef-
sleuf 11 
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Figuur 5.14 
Grindbank in de oostelijke wand van proefput 
10.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.15 
Zuidelijk deel grindbank in de oostelijke wand 
van proefput 10.
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Figuur 5.16 
Noordelijk deel grindbank in de oostelijke 
wand van proefput 10 met brongeul.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.17 
Gedeelte van grindlaag in de oostelijke wand 
van proefput 10 met de leemmatrix in de top-
laag en de zandmatrix in de basislaag
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5.4 Deelgebieden C-Noord en C-Oost: parkeerterreinen

Deelgebied C-Oost
Binnen deelgebied C-Oost bestaat de bodem uit zwak zandige leem waarin zich een 

vaaggrond met een Ap-AC-C-profiel heeft ontwikkeld. Er is eenduidig geen sprake van 

een E- en/of een B-horizont.  Het betreft een relatief jonge bodem. De antropogeen 

geroerde bovengrond bestaande een Ap- en een (geroerde) AC-horizont varieert 

in dikte 40 tot 50 cm. In de Ap- en Ac-horizont zijn telkens fijne deeltjes steenkool, 

baksteen en kalksteen vastgesteld. 

De bruine tot lichtbruine leemsedimenten zij alluviaal van oorsprong en zullen zijn 

afgezet als oeverafzettingen van de Geul tijdens hoogwater. Fijne steenkooldeeltjes in 

de C-horizont van boring 105 tonen aan dat het relatief jonge afzettingen betreft die 

uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd dateren.  

Deelgebied C-Noord
Binnen deelgebied C-Noord zijn opgebrachte bodemlagen, colluviale hellingvoetafzet-

tingen en alluviale dalbodemafzettingen van de Geul aangetroffen. In geen van deze 

afzettingen zijn duidelijk doorontwikkelde bodems met een A-E-B-C profielopbouw 

vastgesteld. Het betreffen vaaggronden met een A-C of A-AC-C profielopbouw. 

Enkel in boring 101 kan sprake zijn van een verbruining van de top van het colluvium 

vanaf 120 cm –mv. In boring 102 is een afgedekt A-horizont onder opgebracht 

bodemmateriaal aangetroffen. In deze Ab-horizont zijn fijne baksteendeeltjes en 

houtskoolspikkels aanwezig. Deze Ab-horizont vormt de top van onderliggende 

alluviale dalbodemafzettingen van de Geul.

Opgebrachte bodemlagen bevinden zich ter plaatse van de boringen 101 t/m 104. Deze 

worden gekenmerkt door een sterk gevlekte structuur, een hoger zandpercentage 

binnen de leemfractie en relatief veel puinbestanddelen. De overgang naar 

onderliggende lagen is telkens abrupt.

Colluviale hellingsedimenten zijn aangetroffen in de boringen 100 en 101 op circa 66,3 

m +NAP. Deze sedimenten hebben een lichtbruine tot roodbruine kleur. In boring 100 

bevat het colluvium kalksteen- en leisteendeeltjes die duiden op een relatief geringe 

ouderdom. In de C-horizont van boring 101 zijn deze echter niet waargenomen en 

duidt de roodbruine kleur op verbruining en daarmee op een mogelijk ouder sediment. 

In colluviale daluitspoelingswaaiers kan de intrusie van jong sediment in ouder 

sediment tijdens erosiefasen binnen de daluitspoelingswaaier theoretisch niet worden 

uitgesloten.

Alluviale dalbodemafzettingen van de Geul zijn aangetroffen in boring 102 vanaf 

een diepte van 115 cm –mv (ca, 65,7 m +NAP). Deze alluviale zwak zandige 

leemafzettingen hebben een bruine tot donker bruingrijze of grijze kleur en bevatten 

plantenresten. De consistentie is gering (slap) en er is sprake van een vrij hoog 

gehalte aan organisch stof. Hoewel het geen kleisedimenten zijn, wijst het relatief 

hoge organisch stofgehalte toch op en voormalige laagte (kom) op enige afstand 

van de stroomgeul. Enkele baksteenspikkels in de top van het sediment suggereren 

een relatief geringe ouderdom (late middeleeuwen of nieuwe tijd) maar bioturbatie 

waardoor deeltjes vanuit de bovenliggende Ab-horizont verticaal zijn verplaatst kan 

eveneens hiervan de oorzaak zijn.    
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Conclusie
Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek ter plaatse van 

de deelgebieden C-Noord en Oost kan worden geconcludeerd dat binnen beide 

deelgebieden geen potentiële  vondstniveaus met een hoge archeologische 

verwachting aanwezig zijn. De sedimenten zijn hiervoor te jong en goed ontwikkelde 

bodems in met name het colluvium ontbreken. In het dieper gesitueerde alluvium 

binnen deelgebied Noord is weliswaar een begraven A-horiozont vastgesteld maar 

deze maakt deel uit van de opvulling van een relatief jonge natte laagte.  Binnen 

deelgebied Oost is de bodem reeds 40 tot 50 cm –mv verstoord. 

De aanleg van parkeervoorzieningen met een verwachte ingreepdiepte van maximaal 

50 cm –mv zal derhalve niet tot een verstoring van archeologische vondstniveaus met 

een hoge verwachting leiden. Dit geldt zondermeer voor deelgebied Noord indien het 

aanlegniveau (peil)op het maaiveldniveau van minimaal 67 m +NAP wordt gerealiseerd.     
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6 Resultaten archeologisch onderzoek

6.1 Inleiding

Het onderzoek in Fase 1 is opgedeeld in drie verschillende deelgebieden (A,B en C)

omdat het karakter en de methodiek per gebied verschilden. De bodemopbouw en 

de historische ontwikkeling van deelgebied A hangt samen met het Leeuwbierterrein, 

terwijl deelgebied B, de visvijver, daar geheel buiten is gelegen. Deelgebied C betreft 

een tweetal terreindelen in het uiterste noorden en oosten van het plangebied 

(C-Noord en C-Oost), waar parkeerterreinen worden gerealiseerd. In de deelgebieden 

A en B is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd en in de deelgebieden C-Noord en 

C-Oost een booronderzoek. Hieronder worden de resultaten per deelgebied besproken.

6.2 Deelgebied A: Het Leeuwbierterrein

6.2.1 Sporen en structuren 

Het archeologische vlak (vlak 1) in de putten 1-4, 6 en 9-11 is aangelegd op een oude 

bodem die zich heeft gevormd in de rivierafzettingen van de Geul. In deze bodem 

konden archeologische resten verwacht worden. Echter, in de overige putten (put 5, 

7-8 en 12) is deze bodem op een dieper niveau aangetroffen; ca. 160 cm en 270 cm –Mv 

oftewel tussen 63,3 m en 64,8 m +NAP. Daarboven zijn recente ophooglagen gelegen.  

Aangezien het potentieel archeologisch niveau hier dusdanig diep ten opzichte van 

het maaiveld is gelegen en daarmee ruim onder de maximale ontgravingsdiepte, is 

ervoor gekozen om ter hoogte van de in dit deel nog aan te leggen proefsleuven in 

eerste instantie kijkgaten te graven om de diepte van dit niveau vast te stellen Op basis 

van de informatie uit de kijkgaten is besloten af te zien van volledige aanleg van de 

betreffende proefsleuven omdat ook in deze kijkgaten het potentieel archeologisch 

niveau dieper werd aangetroffen dan de maximaal te ontgraven diepte voor de 

voorgenomen ontwikkeling. 

Tijdens onderzoek zijn een aantal antropogene sporen aangetroffen. Deze worden 

hieronder beschreven per complex. 

6.2.2 Restanten stoomwasserij

In het westelijke deel van het terrein, dat oorspronkelijk niet tot het brouwerijcomplex 

behoorde, stond in het begin van de 20e eeuw een stoomwasserij. In put 1 werden 

fundamenten van mergelblokken aangetroffen (zie figuur 6.1), die waarschijnlijk deel 

uitmaken van deze stoomwasserij. . De bodem is in dit deel van het plangebied sterk 

verstoord door de recente sloop van de wasserij. In 1971 werd de wasserij verbouwd tot 

restaurant-manage, waarbij delen van de wasserij werden gesloopt. De manege werd 

na 1990 door de brouwerij in gebruik genomen als opslagloods. In 2012 is de loods als 

gevolg van een grote brand verloren gegaan. Het naastgelegen mergelstenen pand, 

dat diende als hoofdgebouw van de wasserij, is het enige overgebleven restant van het 

industriële complex (zie figuur 6.2).
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Figuur 6.1 
Funderingsresten aangetroffen in put 1. Deze 
sporen betroffen waarschijnlijk restanten van 
de stoomwasserij.

Figuur 6.2 
Het hoofdgebouw van de in 2012 gesloopte 
stoomwasserij. 
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6.2.3 Blokbrekerspuin uit een mergelgroeve5 

Tijdens het onderzoek zijn in put 6 grote hoeveelheden mergelpuin aangetroffen, 

waaronder grote complete blokken met typische ontginningssporen van een 

stootbeitel en zaag. Het blokbrekerspuin is als laag beschreven en niet als 

vondstmateriaal verzameld. Het is mogelijk dat het gaat om afval van de blokbrekers 

uit de nabijgelegen groeve de Heide aan de Plenkertstraat. Deze groeve is relatief jong. 

De ontginning begon rond 1800 als werkverschaffingsproject van de arbeiders van 

de kruitmolen, die op het terrein van de Leeuwbierbrouwerij gelegen was. De groeve 

werd vervolgens gebruikt als opslag voor het kruit uit de molen. De groeve is tot in de 

jaren ’30 van de vorige eeuw in gebruik geweest.6 In de Tweede Wereldoorlog werd de 

groeve door het Duitse leger in gebruik genomen als oorlogsfabriek. Om de groeve op 

te schonen is destijds een grote hoeveelheid blokbrekersafval gestort in een vijver op 

het Leeuwbierterrein (zie figuur 6.4).7 

6.2.4 Vondsten

Bij het aanleggen van de proefsleuven zijn in het colluvium verschillende vondsten 

verzameld (zie tabel 6.2). Ten eerste zijn er een drietal sterk verweerde scherven die 

uit de Romeinse Tijd gevonden (put 1 en 6). Daarnaast is in put 3 een klein fragment 

prehistorisch aardewerk aangetroffen, die waarschijnlijk in de ijzertijd geplaatst 

kan worden. Tenslotte is er een onbepaalde hoeveelheid steen, tefriet en houtskool 

aangetroffen. Al het vondstmateriaal is vermoedelijk door erosie met het colluvium 

van de helling naar beneden gegleden. 

5   Met dank aan Wiel Felder.
6   Walschot 2002, 189.
7  Silvertant 2011,  61.

Figuur 6.3 
Blokbrekerspuin in profiel onder het huidige 
wegdek.
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vnr categorie aantal gewicht spoor put vlak

1.1 Romeins aardewerk 1 10 5040 1 1

2.1 Steen tefriet 30 104 5040 3 1

3.1 Romeins aardewerk 1 32 5040 6 1

4.1 Steen onbepaald 1 17,1 5040 6 1

4.2 Romeins aardewerk 1 2,3 5040 6 1

6.1 Dierlijk bot 1 4 1 10 92

13.1 Houtskool 1 0,5 1 11 94

13.2 Verbrande klei 1 1,8 1 11 94

14.1 Bouwmateriaal keramisch 3 169 5040 11 94

15.1 Prehistorisch aardewerk 1 1,7 5040 3 92

6 8

5

6 8

5

1 2

3

4

7

7

185200

185200

185300

185300

185400

185400

185500

185500

185600

185600

185700

185700
31
95
00

31
95
00

31
96
00

31
96
00

31
97
00

31
97
00

31
98
00

31
98
00

31
99
00

31
99
00

N

100m0

Figuur 6.4 
Bonneblad 1949 kaart met locatie vijver direct 
naast put 6, waarin grote hoeveelheden blok-
brekerspuin werden aangetroffen.

Tabel 6.1 
Overzicht van vondsten.
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6.3 Deelgebied B: Visvijver

6.3.1 Sporen en structuren 

Ter hoogte van de geplande vijver zijn drie sleuven aangelegd (putten 9-11). Op deze 

locatie was de bodemopbouw meer intact en is in de rivierafzettingen van de Geul de 

oude bodem eveneens aangetroffen. Tijdens het onderzoek zijn geen archeologisch 

relevante sporen aangetroffen. In put 9 en 11 werd een grindpakket aangetroffen 

dat sterk deed denken aan de opbouw van een Romeinse weg (Spoor 1) (zie figuur 

6.2). Bij nader onderzoek werd deze interpretatie echter uitgesloten en werd 

geconcludeerd dat het een natuurlijk grindpakket betrof, namelijk overslaggrinden. 

De overslaggrinden hebben de oude bodem deels aangetast. Vervolgens zijn jongere 

geulafzettingen op de grinden afgezet. Zie voor een uitgebreide bodembeschrijving 

Hoofdstuk 5. Het archeologische relevante niveau bevindt zich hier op ca. 120-150 cm 

-Mv oftewel tussen 63,6 m en 63,9 m +NAP. 

6.3.2 Vondsten

In het grindpakket werd een enkel dierlijk bot aangetroffen (zie tabel 6.2). Dit 

bot is gedateerd door middel van de 14C methode tussen 970 – 1021 na Chr.8 Het 

geeft daarmee een indicatie wanneer het grind op zijn vroegst is afgezet, hoewel 

er natuurlijk rekening mee gehouden dient te worden dat oudere afzettingen -en 

vondsten- mogelijk opnieuw zijn afgezet. Toch kan de datering als terminus ante quem 

worden beschouwd. Het grind kan niet eerder zijn afgezet dan de oudste vondst in 

dit pakket. Het grindpakket is dus in de volle middeleeuwen of later afgezet. In de 

bovengelegen beekafzettingen werd een fragment van een Romeinse tegula gevonden 

(vondstnummer 14.1), wat als een verspoelde vondst beschouwd moet worden. 

8  GrM14127: 1056 ± 15. 

Figuur 6.5 
Grindpakket in put 9. Deze laag werd aan-
vankelijk aangezien voor de funderingen van 
een mogelijke Romeinse weg, maar bleek van 
natuurlijke oorsprong te zijn. Het pakket kon 
aan de hand van een bot gedateerd worden 
in de volle middeleeuwen of later. 
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6.4 Deelgebied C-Noord en C-Oost: parkeerterreinen

Binnen deelgebied C zijn relatief jonge afzettingen aangetroffen zonder duidelijke 

doorontwikkelde bodems. Op basis van de resultaten van het verkennend 

booronderzoek ter plaatse van de deelgebied C-Noord en C-Zuid (zie hoofdstuk 

5.4) kan worden geconcludeerd dat binnen beide deelgebieden geen potentiële  

vondstniveaus met een hoge archeologische verwachting aanwezig zijn.

6.5 Conclusie

Op het gehele terrein van de Leeuwbierfabriek (deelgebied A) werden ophooglagen 

aangetroffen met bouwpuin. Daarnaast werd in put 6 blokbrekerspuin uit 

mergelgroeven aangetroffen. Deze bedekten de colluviale afzettingen waarin enkel 

Romeinse en ijzertijd scherven werden gevonden. Het betreft waarschijnlijk incidentele 

vondsten die door erosie uit de oorspronkelijke archeologische context zijn verdwenen. 

Op de Geulafzettingen onder het hellingmateriaal, waarop eventueel bewoningssporen 

verwacht konden worden, zijn geen sporen of vondsten aangetroffen. Dit geeft aan dat 

de oude bodem zich al heeft gevormd voor de ijzertijd en Romeinse tijd.

Op de ten noorden van de Geul gelegen deellocatie B zijn geulafzettingen met een 

dik grindpakket aangetroffen. Bovenop het grindpakket werd in geulafzettingen een 

Romeinse tegula gevonden, maar dit betreft een verspoelde vondst. Het grindpakket 

is van natuurlijke oorsprong en is gezien het aanwezige botmateriaal na de volle 

middeleeuwen afgezet. 

In deelgebied C zijn geen aanwijzingen gevonden voor een archeologisch potentieel 

niveau. De afzettingen zijn er relatief jong en er zijn geen duidelijke doorontwikkelde 

bodems waargenomen.
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7 Conclusie

7.1 Onderzoeksresultaten

Op deelgebied A bevond het potentieel archeologische niveau zich op een diepte 

van ca. 2,5 meter onder het maaiveld, bestaande uit een bruine bodemvorming 

bovenin de beekafzettingen. Op dit niveau werden echter geen sporen waargenomen. 

Bij het aanleggen van de putten zijn enkele scherven verzameld. Het betrof losse, 

sterk verweerde fragmenten aardewerk uit de helling- of beekafzettingen zonder 

archeologische context. Waarschijnlijk gaat het om materiaal dat van de helling is 

gegleden of door de geul is meegevoerd. Geconcludeerd kan worden dat er een 

potentieel archeologisch niveau aanwezig is op de beekafzettingen onder een dik 

pakket van colluviale afzettingen en recente ophoging, maar dat er ter plaatse geen 

aanwijzingen zijn gevonden die duiden op bewoning of ander gebruik van de onder-

zoekslocatie in de prehistorie, de Romeinse tijd en/of Middeleeuwen. 

Deze conclusie geldt ook voor het noordelijk gelegen deelgebied B. Op deze noordelijk 

van de Geul gelegen deellocatie is geen ophoogpakket gelegen, zoals op het 

Leeuwbierterrein, waardoor het potentieel archeologisch niveau minder diep onder 

het maaiveld gelegen is. Op deze locatie is echter een dik pakket met afslaggrind 

aangetroffen, waarin enkele verspoelde vondsten waren gesitueerd.

Gezien de sporadische aanwezigheid van prehistorisch en Romeins aardewerk in 

de colluviale afzettingen is het mogelijk dat hoger gelegen bewoningssporen uit de 

prehistorie en de Romeinse tijd kunnen zijn verdwenen doordat de hellingen van het 

geuldal door de Middeleeuwse ontginningen sterk zijn geërodeerd. Dit zou kunnen 

verklaren waarom in de nabijheid van vuursteenmijnen en mergelgroeven die in de 

prehistorie en Romeinse tijd zijn geëxploiteerd geen sporen uit diezelfde periodes 

zijn aangetroffen. Ook in het lagergelegen beekdal zou erosie gezien het verspoelde 

vondstmateriaal een rol gespeeld kunnen hebben. De meanderende stroom van de 

Geul zou eventueel aanwezige bewoningssporen opgeruimd kunnen hebben.    

Ter plaatse van het Leeuwbierterrein zijn met name recente sporen aangetroffen in 

de vorm van enkele funderingsresten, afkomstig van een stoomwasserij uit het begin 

van de 20e eeuw.  Daarnaast is het geheel opgehoogd met recent puin. Interessant 

is de hoeveelheid mergel die in de ophooglagen werd aangetroffen en die mogelijk 

afkomstig is uit een nabijgelegen mergelgroeve. In de Tweede Wereldoorlog werden 

deze groeven in gebruik genomen, onder ander als oorlogsfabriek, waarbij het afval 

van de mergelwinning op het Leeuwbiertterrein is gedumpt. 

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek ter plaatse van 

deelgebied C (noord en oost) kan worden geconcludeerd dat binnen beide 

deelgebieden geen potentiële  vondstniveaus met een hoge archeologische 

verwachting aanwezig zijn. De sedimenten zijn hiervoor te jong en goed ontwikkelde 

bodems in met name het colluvium ontbreken. In het dieper gesitueerde alluvium 

binnen deelgebied C-Noord is weliswaar een begraven A-horiozont vastgesteld maar 

deze maakt deel uit van de opvulling van een relatief jonge natte laagte.  Binnen 

deelgebied C-Oost is de bodem reeds 40 tot 50 cm –mv verstoord. 

De aanleg van parkeervoorzieningen met een verwachte ingreepdiepte van maximaal 

50 cm –mv zal derhalve niet tot een verstoring van archeologische vondstniveaus met 
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een hoge verwachting leiden. Dit geldt zondermeer voor deelgebied Noord indien het 

aanlegniveau (peil)op het maaiveldniveau van minimaal 67 m +NAP wordt gerealiseerd.     

7.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Algemeen
Bij het Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuvenonderzoek karterende en 

waarderende fase dienen de volgende onderzoeksvragen een rol te spelen:

· Zijn er archeologische resten (per vlak apart benoemen) in de bodem aanwezig?

Ja, in deelgebied A (Leeuwbierterrein) en B (vijver) zijn archeologische resten 

waargenomen.

· Zo ja, wat is de aard, omvang, ouderdom, herkomst, kwaliteit en locatie van de 

archeologische resten (horizontaal en verticaal)?

Op het Leeuwbierterrein zijn funderingsresten van een stoomwasserij uit de het begin 

van de 20e eeuw aangetroffen. Daarnaast is er blokbrekerspuin uit een nabijgelegen 

mergelgroeve aangetroffen. Tenslotte zijn er in het colluvium scherven aardewerk uit 

de ijzertijd en romeinse tijd, steen en houtskool gevonden. 

· Hebben de archeologische waarden een relatie met uit de omgeving bekende 

archeologische of historische locaties en welke is dat?

De vondsten in het colluvium zijn waarschijnlijk afkomstig van (geërodeerde) hoger 

gelegen vindplaatsen buiten het plangebied. Het mergelpuin is hoogstwaarschijn-

lijk afkomstig uit groeve de Heide aan de Plenkertstraat. De funderingsresten en 

ophogingslagen kunnen gerelateerd worden aan de recente bebouwing van het 

Leeuwbierterrein.

· Welke gegevens over de aangetroffen vindplaatsen kunnen de archeologische kennis 

van de regio en Valkenburg aan de Geul aanscherpen?

De aangetroffen resten geven slechts een beperkt beeld van de geschiedenis 

van het Leeuwbierterrein. Voor de archeologische kennis van de regio hebben de 

aangetroffen resten geen toevoegende waarde.  Een uitzondering hierop betreft het 

in het grindpakket input 9 aangetroffen bot dat gedateerd is op 970 – 1021 na Chr. 

Deze vondst inclusief datering geeft een eerste inzicht in de paleohydrologie van 

het Geuldal. De megaoverstroming die de grindbank heeft gevormd kan theoretisch 

gerelateerd worden aan de landbouwontginningsfase van de Volle Middeleeuwen en 

de bijbehorende intensivering van de sediment- en waterafvoerdynamiek in en rond 

het Geuldal.    

· Is sprake van (een) behoudenswaardige vindplaats(en)?

Er zijn binnen de verstoringsgrenzen geen behoudenswaardige vindplaatsen 

aangetroffen. 

· Wat is het belang van de vindplaats voor de lokale, regionale en nationale geschied-

schrijving.

De aangetroffen recente resten kunnen gerelateerd worden aan het lokaal belangrijke 

Leeuwbierterrein en de daarbij gelegen mergelgroeven. De informatiewaarde blijft 

echter beperkt.  Het aangetroffen prehistorische romeinse scherfmateriaal is door het 

ontbreken van archeologische context van ondergeschikt belang. 

· Wat kunnen de uitkomsten van het onderzoek zeggen over vergelijkbare terreinen in 

de omgeving?

De bodemopbouw geeft relevante informatie over de diepte van potentieel aanwezige 

archeologische vindsplaatsen en de conservering daarvan langs de Geul of onder het 

aanwezige colluvium. 
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· Is vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden hierbij kunnen worden 

ingezet?

Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.

· Indien er geen archeologische resten worden aangetroffen, wat is de reden voor de 

afwezigheid van archeologisch resten?

Archeologische resten kunnen in het verleden zijn verspoeld door de Geul, getuige het 

middeleeuwse botfragment en de Romeinse tegel in de geulafzettingen ter plaatse van 

deelgebied B. Deelgebied A is bedolven geraakt door colluvium

Gaafheid en conservering van de vindplaatsen
· Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten?

Het aardewerk en het botmateriaal in de geulafzettingen en het colluvium waren sterk 

verweerd afgezien van een ijzertijdscherf.

· In welke mate is het plangebied verstoord?

Deelgebied B is in de volle middeleeuwen of daarna sterke verspoeld door de Geul. 

Deelgebied A is deels vergraven door de recente industriële activiteiten, maar de 

oude geulafzettingen met het potentieel archeologisch niveau bevindt zich onder een 

pakket colluvium.

Specifieke onderzoeksvragen

Periode en sites
Dit aspect van het onderzoek richt zich op de aard, ouderdom, omvang en andere 

archeologische kenmerken van de vindplaatsen. Hieruit zijn de volgende vragen 

afgeleid:

· Welke en hoeveel vindplaatsen zijn in het plangebied te herkennen?

In het plangebied is vooralsnog alleen een vindplaats uit het recente verleden te 

herkennen: het voormalige Leeuwbierterrein. Het betreffen funderingsresten van 

mergelsteen. Voor de aard en ontwikkeling van deze vindplaats kan echter meer 

informatie worden verkregen uit historisch onderzoek.

Landschap en bodem
Dit aspect van het onderzoek omvat de bestudering van de landschappelijke context 

van de vindplaatsen in historisch perspectief. Dit leidt tot de volgende vragen:

· Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? Is er sprake van processen van erosie, 

laterale verplaatsing, afdekking? Zijn er fases te onderscheiden in het colluvium? Wat 

zijn de onderscheidende kenmerken daarvan en wat is de waarschijnlijke datering? 

Heeft tussen de onderscheiden fases bodemvorming plaats gevonden? Op welke 

diepte begint de ontkalkte löss?

 Wat zijn de landschappelijke kenmerken van het plangebied (reliëf, hellingsgraad, 

afstand tot het water e.d.)?

De bodem binnen het plangebied bestaat uit een opeenvolging van colluviale en 

alluviale sedimentlagen (leem en klei), plaatselijk met tussengeschakelde grindlagen. 

Binnen het zuidelijke deel van het plangebied (deelgebied A) zijn de alluviale 

Geulafzettingen bedekt met hellingcoluvium. Hierin konden twee tot vier fasen 

worden onderscheiden. Deze onderscheiden zich met name op basis vantexturele 

kenmerken en tussengeschakeldelde grindlagen. Deze colluviale afzettingen zijn niet 

absoluut gedateerd maar zullen gezien hun stratigrafische positie uit de volle/late 

middeleeuwen of nieuwe tijd dateren. Plaatselijk is aan de basis van het colluvium op 

de overgang naar het onderliggende alluvium een zwak ontwikkelde humusbodem 

aangetroffen.
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Er is geen periglaciale (ontkalkte) (niveo)eolische löss aangetroffen. Alle lössachtige 

sedimenten zijn verspoelde afzettingen in de vorm van colluvium of alluvium. 

Aan de lithostratigrafie in één van de alluviale profielen binnen de noordelijke alluviale 

dalbodem (deelgebied B) is de onderstaande chronostratigrafie met bijbehorende 

hydrodynamiek en sedimentlast gekoppeld:

Laag 8-7: Pre-Romeinse fase, laag energetisch sedimentatiemilieu met een geleidelijk 

toenemende sedimentlast van de Geul vanaf de ijzertijd  

Laag 6: Romeinse fase, sterke toename van de landbouwontginningen, hoog 

energetisch sedimentatiemilieu met toevoer en afzetting van meer lemig en zandig 

sediment

Laag 5: Laat-Romeinse fase, geleidelijke afzwakking van het hoog energetisch sedi-

mentatiemilieu

 onder invloed van afname van landbouwontginningen

Laag 4: Einde Romeinse fase/vroege middeleeuwen, laag energetisch sedimentatie-

milieu. Bodemontwikkeling.

Laag 3: Aanvang volle middeleeuwen, forse toename plateauontginningen met 

versnelde afvoer van water en sediment vanaf de plateaus. Hoge piekafvoeren. 

Periodiek uiterst hoog energetisch sedimentatiemilieu met de vorming van over-

slaggrindafzettingen in meanderbochten.

Laag 2-1: Late middeleeuwen-nieuwe tijd, aanhoudend hoog energetisch sedimen-

tatiemilieu met de afzetting van lichte leem met een lösstextuur op de alluviale 

dalbodem. Vooralsnog geen litho-/chronostratigrafische differentiatie mogelijk.

Binnen deelgebied C-Oost bestaat de bodem uit zwak zandige leem waarin zich een 

vaaggrond met een Ap AC-C-profiel heeft ontwikkeld. Er is eenduidig geen sprake 

van een E- en/of een B-horizont.  Het betreft een relatief jonge bodem. De bruine tot 

lichtbruine leemsedimenten zij alluviaal van oorsprong en zullen zijn afgezet als oever-

afzettingen van de Geul tijdens hoogwater. Fijne steenkooldeeltjes in de C-horizont 

van boring 105 tonen aan dat het relatief jonge afzettingen betreft die uit de late 

middeleeuwen of nieuwe tijd dateren.  

Binnen deelgebied C-Noord zijn opgebrachte bodemlagen, colluviale hellingvoetafzet-

tingen en alluviale dalbodemafzettingen van de Geul aangetroffen. In geen van deze 

afzettingen zijn duidelijk doorontwikkelde bodems met een A-E-B-C profielopbouw 

vastgesteld. Het betreffen vaaggronden met een A-C of A-AC-C profielopbouw. 

Enkel in boring 101 kan sprake zijn van een verbruining van de top van het colluvium 

vanaf 120 cm –mv. In boring 102 is een afgedekt A-horizont onder opgebracht 

bodemmateriaal aangetroffen. In deze Ab-horizont zijn fijne baksteendeeltjes en 

houtskoolspikkels aanwezig. Deze Ab-horizont vormt de top van onderliggende 

alluviale dalbodemafzettingen van de Geul.

Opgebrachte bodemlagen bevinden zich ter plaatse van de boringen 101 t/m 104. Deze 

worden gekenmerkt door een sterk gevlekte structuur, een hoger zandpercentage 

binnen de leemfractie en relatief veel puinbestanddelen. De overgang naar 

onderliggende lagen is telkens abrupt.

Colluviale hellingsedimenten zijn aangetroffen in de boringen 100 en 101 op circa 66,3 

m +NAP. Deze sedimenten hebben een lichtbruine tot roodbruine kleur. In boring 100 

bevat het colluvium kalksteen- en leisteendeeltjes die duiden op een relatief geringe 

ouderdom. In de C-horizont van boring 101 zijn deze echter niet waargenomen en 

duidt de roodbruine kleur op verbruining en daarmee op een mogelijk ouder sediment. 
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In colluviale daluitspoelingswaaiers kan de intrusie van jong sediment in ouder 

sediment tijdens erosiefasen binnen de daluitspoelingswaaier theoretisch niet worden 

uitgesloten.

Alluviale dalbodemafzettingen van de Geul zijn aangetroffen in boring 102 vanaf 

een diepte van 115 cm –mv (ca, 65,7 m +NAP). Deze alluviale zwak zandige 

leemafzettingen hebben een bruine tot donker bruingrijze of grijze kleur en bevatten 

plantenresten. De consistentie is gering (slap) en er is sprake van een vrij hoog 

gehalte aan organisch stof. Hoewel het geen kleisedimenten zijn, wijst het relatief 

hoge organisch stofgehalte toch op en voormalige laagte (kom) op enige afstand 

van de stroomgeul. Enkele baksteenspikkels in de top van het sediment suggereren 

een relatief geringe ouderdom (late middeleeuwen of nieuwe tijd) maar bioturbatie 

waardoor deeltjes vanuit de bovenliggende Ab-horizont verticaal zijn verplaatst kan 

eveneens hiervan de oorzaak zijn.    

· Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, bodemkunde 

en geomorfologie)?

Het plangebied ligt landschappelijk gezien volledig binnen de alluviale dalbodem van 

de Geul. Aan de zuidzijde grenst het plangebied direct aan de steile Geuldalhelling 

die hier de overgang vormt naar de aangrenzende plateaus. De huidige Geulbedding 

doorsnijdt het plangebied van oost naar west. Binnen het plangebied gaat de Geulloop 

over van een gekanaliseerde loop naar een meanderende loop. De afstand tot water 

(actieve loop van de Geul, eventueel hellingbronnen) is gering (< 100 m).  

Binnen het plangebied is sprake van een maximaal hoogteverschil van circa 2,2. 

Het laagste deel bevindt zich binnen het zuidwestelijke deel van deelgebied B 

(De gemiddelde NAP-hoogte van deelgebied C komt overeen met deelgebied 

B); het hoogste binnen het zuidwestelijke deel van deelgebied A op de overgang 

van dalhelling naar dalbodem. Oorzaak hiervan zijn antropogene ophogingen in 

combinatie met hellingcolluvium binnen deelgebied A. Binnen deelgebied B betreft 

naar verwachting het laagste deel een komzone met veen waar relatief weinig klastisch 

sediment op is afgezet. Microreliëf in de vorm van stroomruggen en/of -geulen 

ontbreekt binnen deelgebied B. Microreliëf is wel waarneembaar binnen deelgebied 

C. Dit lijkt voornamelijk antropogeen te zijn. Dit betreft in het bijzonder het uiterst 

noordelijke deel van deelgebied C waar het betreffende perceel parallel aan de 

Koningswinkelstraat voor de helft is afgegraven. 

· Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaatsen (geologie, bodemkunde 

en geomorfologie)?

De vindplaatsen met blokbrekerspuin en funderingsresten van een stoomwasserij 

binnen het zuidelijke deelgebied A (Leeuwbierterrein) bevinden zich in de top van 

de bodem op/in het jonge colluvium. Overige aardewerkfragmenten uit de ijzertijd 

en Romeinse tijd zijn verspoelde losse vondsten in het colluvium. Dit geldt ook voor 

een hondenkaak die is aangetroffen in de laag met overstromingsgrind binnen het 

noordelijke deelgebied B (vijver).   

· Zijn er aanwijzingen voor stratigrafische hiaten, d.w.z. erosie of non-depositie, in de 

geologische profielopbouw ter plekke van de vindplaatsen?

Binnen het onderzochte deel van het plangebied zijn in meerdere proefsleuven 

zowel binnen het zuidelijke als noordelijke deel in zowel alluviale als colluviale 

afzettingen meerdere stratigrafische hiaten (disconformiteiten) aangetroffen die 

duiden op fasen van erosie en/of non-depositie. Deze worden gemarkeerd door 

abrupte textuursprongen, humusbodems of grindlagen. De mate van erosie die heeft 

plaatsgevonden in het geval van de vaststelling van erosieve laagvlakken kan niet 

nader worden geduid.  
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· Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken, 

ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische 

eenheden en wat is de datering?

· Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld in de onderscheiden 

archeologische perioden?

Er zijn geen eenduidige loopvlakken, ophogingslagen of cultuurlagen aangetroffen.

· Wat is de paleo-ecologische context van het plangebied? Liggen in het plangebied 

locaties die voor pollenanalyse bemonsterd kunnen worden?

Binnen het plange5bied liggen ter plaatse van de aangelegde proefsleuven geen 

locaties die zondermeer geschikt zijn voor een doorlopende diachrone pollenanalyse. 

Veenafzettingen of organisch rijke afzettingen ontbreken. Enkel in dieper, onder de 

grondwaterspiegel gesitueerde zware leem en kleilagen kunnen geschikte pollense-

quenties voorkomen.

· In hoeverre zijn de aangetroffen bodemlagen geschikt voor een palynologische 

reconstructie van de vegetatie- en gebruiksgeschiedenis van het terrein?

Ter plaatse van de aangelegde proefsleuven is geen palynologische waardering van de 

sedimenten verricht. Met name de in de diepere zones aangetroffen zware leem en 

kleialluvia kunnen nog intacte vegetatiepollen bevatten, voor zover er geen oxidatie-

processen hebben plaatsgevonden.

7.3 Advies

Het proefsleuven- en booronderzoek heeft aangetoond dat het verwachte 

archeologische niveau zich in plangebieden A bevindt tussen ca. 160 cm en 270 cm –Mv 

oftewel tussen 63,3 m en 64,8 m +NAP. In het noordelijke en oostelijke deel van het 

plangebied (deelgegebieden B en C)  bevindt het potentieel archeologisch niveau zich 

tussen ca. 0,60 m en 1,65 m –Mv oftewel tussen 63,6 m en 64,1 m +NAP. 

Aangezien binnen de maximale verstoringsgrenzen (horizontaal en verticaal) 

geen archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen  ter hoogte van de geplande 

vijverlocatie (deelgebied B) en geen archeologische lagen zijn geraakt ter hoogte van 

het Leeuwbierterrein en de parkeerplaatsen (deelgebieden A en C), stellen wij voor 

om binnen de maximale verstoringsgrenzen van het gehele tijdens fase 1 onderzochte 

deel van het plangebied Leeuwbierterrein geen verdere archeologische restricties te 

hanteren. 

Voor deelgebied B geldt vrijgave. Voor deelgebieden A en C wordt geadviseerd de 

gehanteerde archeologische verwachting te handhaven met uitzondering dat de 

beleidsrestricties ten aanzien van de diepte (thans dieper dan 30 cm –Mv) wordt 

bijgesteld. De dubbelbestemming archeologie blijft gehandhaafd, maar de ondergrens 

kan worden opgerekt: In deelgebied A: tot 1,6 m –Mv; in deelgebied C-noord: tot 0,60 

m –Mv; deelgebied C-oost: tot 1,65 m –Mv (zie figuur 7.1).  
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Figuur 7.1 
Selectieadvies.
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Bijlage I Vondstenlijst

Vondsten

vnr categorie aantal gewicht spoor put vlak vak vul seg

1.1 Aardewerk onbepaald 1 10 5040 1 1

2.1 Steen tefriet 30 104 5040 3 1

3.1 Aardewerk onbepaald 1 32 5040 6 1

4.1 Steen onbepaald 1 17,1 5040 6 1

4.2 Aardewerk onbepaald 1 2,3 5040 6 1

6.1 Dierlijk bot 1 4 1 10 92

13.1 Houtskool 1 0,5 1 11 94 1

13.2 Verbrande klei 1 1,8 1 11 94 1

14.1 Bouwmateriaal keramisch 3 169 5040 11 94

15.1 Aardewerk onbepaald 1 1,7 5040 3 92
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Bijlage II Boorbeschrijvingen
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LDO – Onderzijde boortraject in cm -mv

Lithologie: 

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen, Z = zand, 

P = puin

Korrelgrootte: uf = uiterst fijn, zf = zeer fijn, mf = matig fijn, mg = matig grof, zg = zeer 

grof, ug = uiterst grof

Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= 

bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 

2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. 

Kleur:  

HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, 

OR =oranje, PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart.

TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).   

 IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker

VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= 

veel

Overige kenmerken:

SO = Sortering: 1 = slecht, 2 = matig, 3 = goed, 4 = zeer goed

CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, 

STV-stevig

 PLH = plantenresten (PL): PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel) 

NVS = nieuwvormingen: MNC = mangaanconcreties, ROV = roestvlekken, FEC = 

ijzerconcreties,   FFV = fosfaatvlekken

TL = trends in de laag; FUA = naar boven toe fijner, TOH = aan de top humeus, TOK = 

top kleiig

SST = Sedimentaire structuren; STKL = kleilagen, STLL = leemlagen, FLA = fijn gelaagd

 LG = laaggrens; BSE = basis scherp, BGE = basis geleidelijk, BDI = basis diffuus

BHN = Bodemhorizont; BHA = A-horizont, BHAa = esdek, BHB = B-horizont,  BHBs 

= B-horizont met sesquioxiden, BHBt = B-horizont met lutuminspoeling, BHC 

= C-horizont, BHCg = C-horizont met gleykenmerken, BHCr = gereduceerde 

C-horizont

BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , XX = recent verstoord, XM 

= verveend, VEG = veengrond, OPG = opgebracht, SLO = slootvulling, PD = 

plaggendek, AD = antropogeen dek,  MPG = moderpodzol, BO = begraven oud 

oppervlak, CL = cultuurlaag, GI = Geologische interpretaties; LSS = löss, COL = 

colluvium, ALL = alluvium, DEZ = dekzand, RIV = rivierafzettingen, FPG = fluviope-

riglaciaal

AIS = Archeologische indicatoren; BST = baksteen, SKO = steenkool, HKF = houtskool 

fijn verdeeld, AWF = aardewerkfragmenten, PUI = puin, SIN = sintels, ASF = 

asfaltbeton, MXX =  metaal, SVU = vuursteenfragmenten, GLS = glas, SLA = 

slakken/sintels, VKL = verbrande klei/leem, SXX = Natuursteen, PLC = plastic, 

OXBO = onverbrand bot
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Boor 
Nr.

LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS/OPM

GD BK BS BZ BG BH HK TK IK VLK LG CO SST NVS BHN BI GI

100 30 L 4 GR BR LI BGE Ap

100 L 4 1 BR LI C COL KAL 2, LEI 1

101 60 L 3 BR GR BSE PUI 3, droog

120 L 3 GR BR BSE PUI 3, droog

200 L 1 BR RO FLA COL Enkele vuursteen
grindjes 

102 25 L 3 1 GR BR LI Ap PUI 1

95 L 4 BR LI GR BSE OPG PUI 1 BST 1

115 L 1 GR DO Ab1 BST 2 zf HKS

135 L GR FLA C ALL BST 3 uf

180 L 1 3 BR GR DO SLA FLA C ALL

200 L 1 3 BR SLA HOM C ALL lössig

103 55 L 3 BR LI GR

60 p 1 OPG Gestuit, droog

104 30 L 3 3 BR GR DO Ap

45 L 3 BR GR BR A/C

120 L 3 BR DGR/WI STV OPG PUI 3 zg

105 40 L 1 1 2 BR GN DO BSE Ap ALL BST, KAL 2

50 L 1 BR GR LBR A/C ALL

200 L 1 BR LI C ALL SKO 2 uf
KAL 1 uf basis

106 25 L 1 1 GR BR DO Ap

40 L 1 BR LI DGRBR BSE A/C

100 L 1 BR LI C ALL

107 50 L 1 2 GR BR DO Ap BST, SKO, 
KAL 1

100 L 1 BR LI C ALL

108 35 L 1 2 GR BR DO BGE Ap

45 L 1 BR GR BGE AC SKO 3 uf

100 L 1 BR C

109 35 L 1 2 GR BR DO Ap

50 L 1 GR BR LBR BSE A/C

100 L 1 BR LI C
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