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1 Inleiding

In opdracht van Stichting Triade heeft Archeologisch Onderzoek Leiden BV 
(Archol) een Archeologische begeleiding (AB) in de vorm van proefsleuven 
uitgevoerd in plangebied Einighausen-De Leeuwerik in de gemeente Sittard-
Geleen. De Stichting Triade is voornemens op dit terrein nieuwbouw 
(school) te realiseren. 
De realisering van de nieuwbouwplannen zal de in de ondergrond 
aanwezige archeologische waarden aantasten, dan wel volledig vernietigen. 
In 2004 is een archeologisch bureau- en Inventariserend VeldOnderzoek 
(IVO-kartering) uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau.� Het 
onderzoeksterrein is in bepaalde mate verstoord door landbouwwerkzaam-
heden en ophoging, maar kan desondanks archeologische resten bevatten. 
Op grond van de resultaten uit dat onderzoek is er een aanbeveling gedaan 
voor waarderend vervolgonderzoek in de vorm proefsleuven. Het bevoegd 
gezag heeft ervoor gekozen om dit proefsleuvenonderzoek uit te voeren in 
de vorm van een Archeologische Begeleiding.� Hiertoe is door het bevoegd 
gezag een Programma van Eisen opgesteld (PvE).� 

�	 	Demey	2004.
2	 	Zie	PvE	Aarts	2007,	3.
3	 	Aarts	2007.

Figuur 1
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Doel van het onderzoek is inzicht te geven in de aan- of afwezigheid van 
archeologische waarden in het plangebied en in de mate van verstoring. De 
begeleiding dient inzicht te geven in de archeologische betekenis van het 
gebied en dient daarbij de aangetroffen waarden te registeren conform de 
richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.1. 
Het plangebied bestaat uit een circa 180-130 m lang en 60 m breed 
terrein (circa 1 ha groot). Het terrein ligt ingeklemd tussen de Boschweg 
in het zuiden, de Einighauserweg in het oosten en is verder omringd door 
landbouwgronden (figuur 1.1). Het plangebied is ingericht als gras- en 
akkerland.
Het veldwerk vond afgelopen winter plaats, op 10 januari 2007. Tijdens 
deze begeleiding is het westelijke deel van het terrein, waar een gymzaal is 
gepland, verkend door middel van twee proefsleuven. 

In dit rapport zal eerst kort worden ingegaan op de landschappelijke ligging 
van de onderzoekslocatie (hoofdstuk 2). Hierna volgen het archeologisch 
kader en de gehanteerde methodieken (hoofdstuk 3 en 4). Vervolgens 
worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd (hoofdstuk 5). Een 
samenvatting met bijbehorende aanbevelingen zal het geheel afsluiten 
(hoofdstuk 6).

Administratieve gegevens

Uitvoeringsperiode  
 Veldwerk AB:   10 januari 2007
 Uitwerking/rapportage:  april 2007

Opdrachtgever  Stichting Triade 
Uitvoerder  Archeologisch Onderzoek Leiden 
   (Archol BV)
Bevoegd gezag  Gemeente Sittard-Geleen

Locatie  
 Gemeente:   Sittard-Geleen
 Plaats:  Einighausen
 Toponiem:  De Leeuwerik
 Kaartblad:  60C

Depot  Provinciaal depot van Limburg
SIC  EDL1146
Archis-meldingsnummer  20600

Coördinaten vindplaats  185.584 / 335.221; 
   185.580 / 335.248; 
   185.592 / 335.252; 
   185.598 / 335.227
 
Geomorfologie Pleistocene lössgronden. Het reliëf is aflopend  
  naar het noorden met een hoogte tussen 50,7 en  
  49,5 m + NAP

Bodem Bergbrikgrond

Tabel 1.1 
Administratieve	gegevens	archeologisch	
onderzoek	Einighausen	-	De	Leeuwerik
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2 Landschappelijk kader

2.1 De vorming van het landschap

Het huidige lösslandschap van Zuid-Limburg is merendeels door de Maas 
gevormd. Ten tijde van de ijstijden begon de vorming van het landschap. Dit 
gebeurde in een aantal fasen.
Tijdens het Kwartair vormden dikke pakketten Maasafzettingen een aantal 
terrassen waarbij het hoogterras het oudste niveau is. Vervolgens zakte 
de erosiebasis van de Maas door tektonische opheffing van het gebied en 
sneed deze in zijn eigen hoogterrassensediment. Op een dieper niveau 
werd erosief materiaal door de Maas afgezet dat weer de Middenterrassen 
vormde. Gedurende de Middenterrassenperiode zorgde verdere opheffing 
van het gebied voor een sterke erosie van het hoogterrassensediment 
waardoor het huidige versneden landschap ontstond. 

In het Pleistoceen werden deze terrassen bedekt met glaciale löss. Dit 
lösspakket is waarschijnlijk afkomstig van glaciale en glaciofluviale 
afzettingen uit het Noordzeebekken wat een verklaring biedt voor het 
gegeven dat de löss naar het noordwesten toe steeds zandiger wordt.� Het 
afzetten van de löss gebeurde in drie cycli: een eerste cyclus gedurende 
het Saalien (Saale II), waarin zich gedurende een warme periode (Eemien) 
een roodbruine bodem heeft gevormd. Tijdens het Weichselien (Würm 
II/IV) vonden de laatste twee cycli plaats.� De löss werd afhankelijk van 
de plaatselijke reliëfverhoudingen, in dunne of dikke pakketten afgezet. 
De lössafzettingen vormden als het ware een deken over het landschap 
waardoor de kleinere hoogteverschillen afgedekt werden.� 
De met löss bedekte terrassen werden aan het einde van het Pleistoceen 
(Dryas en Alleröd) en in het Holoceen verder gevormd door erosie. 
Modderman� toonde bij zijn onderzoek naar de bandkeramische 
nederzetting in Sittard in 1953 aan dat door de hellingsgraad (ongeveer 
3%) van de locatie, solifluctie� was opgetreden. Bij solifluctie wordt aan de 
top van de helling materiaal geërodeerd, waarna het materiaal op een lager 
gedeelte weer wordt afgezet (het colluvium). Dit proces treedt op wanneer 
een gebied ontbost is. Bij een hellingsgraad van minimaal 20 vloeit de A-
horizont af. Voor de B-horizont geldt een percentage van 50.� Wanneer de 
begroeiing van het gebied aangetast wordt, neemt de erosie sterk toe doordat 
de löss niet meer door wortels vastgehouden wordt en de regen een directe 
impact op de bodem krijgt. Uit vondstmateriaal afkomstig uit het colluvium 
blijkt dat de vorming hiervan in hoge mate is gerelateerd aan ontginnings-
fasen van de zeer vruchtbare lössplateaus door de mens. Deze ontginningen 
dateren uit het neolithicum, de late ijzertijd en de Romeinse tijd, en uit 
de volle middeleeuwen en latere perioden.�0 De erosie zorgde voor een 
afzwakking van het reliëf waarbij de dalen enigszins opgevuld werden. 
Een ander fenomeen dat kenmerkend is voor het Limburgse lössgebied 
zijn droogdalen. Droogdalen zijn gedurende de laatste ijstijd ontstaan toen 
de bodem nog bevroren was. Door de cycli van opwarming en bevriezing 

4	 	Berendsen	2000,	�3.
�	 	Huijzer	�993,	�6�.
6	 	Bouten	et al.	�98�.
7	 	Modderman	�9�8/�9
8	 	Het	vloeien	van	bodemmateriaal	onder	niet-periglaciale	omstandigheden.
9	 	Modderman	�9�8/�9,	36.
�0	 	Boenigk	&	Hagedorn	�996.
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en het watertransport dat over het bevroren oppervlak moest plaatsvinden, 
sleten de dalen zich op een kenmerkende manier uit. Door verschillen in 
opwarming van beide zijden van het dal en de als gevolg daarvan ontstane 
erosie (gelifluctie��), kreeg een dergelijk dal namelijk een asymmetrische 
vorm.�� De bodems van deze dalen zijn naderhand geleidelijk opgevuld met 
colluvium. Zij zijn vandaag de dag nog steeds voor een groot deel verant-
woordelijk voor de afwatering van de plateaus.
Het huidige lösslandschap kan dan ook gekarakteriseerd worden als een 
door de Maas gevormd terrassenlandschap, waarop door de wind een dik 
lösspakket is afgezet dat het oudere reliëf deels heeft afgedekt.

2.2 Bodemopbouw van plangebied De Leeuwerik

De onderzoekslocatie is volgens de geomorfologische kaart (Staring 
Centrum/RGD 1989a) gelegen op het Terras van Caberg 2 dat in het 
midden pleistoceen is gevormd door de Maas. Op de kaart is duidelijk te 
zien dat het plangebied tussen twee droogdalen in ligt die ten noordoosten 
van het gebied bij elkaar komen (figuur 2.2). Hoewel de hellinggraad slechts 
enkele graden bedraagt, is dit al voldoende geweest voor het optreden van 
solifluctie en vervolgens colluviatie. In de profielen van de proefsleuven is 

��	 	Het	vloeien	van	bodemmateriaal	onder	glaciale	omstandigheden.
�2	 	Berendsen	�997,	�3-��.
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duidelijk te zien dat zich onder de bouwvoor een colluviumdek bevindt dat 
gelegen is op een B-horizont (figuur 2.3). 

De hoogste delen van het plangebied gebied bevonden zich ten tijde van de 
AB langs de zuidwesthoek van het plangebied op circa 50,85 m +NAP. Het 
terrein loopt naar het noorden en oosten af tot ongeveer 49,5m + NAP.

3 Archeologisch kader

De gemeente Sittard-Geleen waaronder Einighausen valt, is archeologisch 
gezien redelijk rijk. Diverse onderzoeken hebben al een enorme hoeveelheid 
aan informatie opgeleverd die bijdraagt aan de ontstaansgeschiedenis van 
deze gemeente in pre- en historische tijden. Deze rijkdom zou men ook 
verwachten in het nabij liggende Einighausen. Op het eerste gezicht, als 
we in de directe nabijheid van het plangebied kijken, lijkt dit wel mee te 
vallen. Maar indien we onze blik verder richten in een straal van 1 tot 1,5 
km daarbuiten, valt op hoe het landschap in de vroege prehistorie (meso- 
en neolithicum) en Romeinse tijd al in gebruik was. In een glooiend 
terrassenlandschap (de Graetheide) doorsneden door droogdalen zijn 
diverse vindplaatsen bekend die bij oppervlaktekartering voornamelijk veel 
neolithisch vuursteen opleveren (figuur 2.2). Slechts een enkele laatprehis-
torische vroege ijzertijdvindplaats is bekend die meer naar het westen is 
gelegen op een hoger gedeelte van het terras. Ook van het plangebied zelf is 
een bronstijd/ijzertijd scherf bekend, gevonden tijdens het vooronderzoek. 
Tussen Limbricht en Einighausen bevinden zich voornamelijk vondsten uit 
de Romeinse tijd. Opvallend zijn twee meldingen die in het Archeologisch 
Informatie Systeem 2 (Archis 2) zijn opgenomen. De eerste betreft een 
Romeins graf (archisnummer 36421) en een verharde (Romeinse?) weg 
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0 50cm
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B-horizont

Bt-horizont

Figuur 2.3 
Profiel	met	bodemopbouw	van	het	plangebied
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aan de oostkant van Einighausen. De tweede betreft een melding van een 
Romeinse muntschat (archisnummer 47808) in Limbricht. Daarnaast 
zijn er nog meerdere Romeinse vondsten gedaan, voornamelijk tijdens 
veldkarteringen door actieve amateur-archeologen uit de regio. Limbricht is 
voornamelijk ook bekend om zijn Romeinse weg en Romeinse askist.
De dorpen Limbricht en Einighausen vormden in de Middeleeuwen samen 
de vrije rijksheerlijkheid Limbricht. Het Limbrichtse Sint-Salviuskerkje (11e-
eeuws) en de motteburcht (thans kasteel van Limbricht) zijn daar nog de 
tastbare relicten van.

4 Methodisch kader

4.1 Inleiding

Archeologisch onderzoek vond tot voor kort in het algemeen plaats nadat bij 
werkzaamheden in de bodem sporen uit het verleden waren aangetroffen. 
In veel gevallen restte er voor de archeoloog niets anders dan “te redden 
wat er te redden valt”. Het laatste decennium is het echter gebruikelijk dat 
vóór aanvang van verstorende activiteiten van het bodemarchief een gebied 
archeologisch onderzocht wordt. Voorafgaand aan een archeologische 
selectie zijn diverse methoden van onderzoek beschikbaar om een gebied 
archeologisch in kaart te brengen. Hiervoor is een getrapte aanpak van het 
onderzoek ontwikkeld waarbij de vindplaatsen eerst worden gekarteerd, 
vervolgens gewaardeerd en indien noodzakelijk worden opgegraven. 
In de gangbare archeologische praktijk geldt voor deze twee laatste stappen 
een inventariserend veldonderzoek en/of een opgraving. Een archeologische 
begeleiding (AB) mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden uitgevoerd. In 
het geval van Einighausen-De Leeuwerik heeft het voortraject onvoldoende 
informatie opgeleverd om tot een betrouwbare waardestelling te komen. 
Vanwege de relatief kleine ingreep en de geringe aanleiding om een 
nadere waardestelling uit te voeren, is hier gekozen voor archeologische 
begeleiding.��

4.2 Vooronderzoek

De karterende fase voor het plangebied is uitgevoerd in 2004 door RAAP.�� 
Naast een bureauonderzoek heeft een booronderzoek en een oppervlaktekar-
tering plaats gevonden. Tijdens het booronderzoek zijn 9 boringen verricht 
in een grid van 30 bij 40 m in west-oost georiënteerde raaien. De boringen 
binnen een raai versprongen ten opzichte van die in de naastgelegen raai, 
waardoor een systeem van gelijkbenige driehoeken ontstond (figuur 4.1).
Er is met een Edelmanboor (diameter 12 cm) geboord tot maximaal 1,20 
m onder maaiveld. De boringen zijn beschreven onder andere conform 
NEN-5104 (1989) en met een meetlint ingemeten (x- en y-waarden). Het 
opgeboorde materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, 
bot, verbrande leem en fosfaatvlekken. Er zijn geen monsters genomen. 
Volgend op het booronderzoek is een oppervlaktekartering uitgevoerd. De 
oppervlaktekartering is uitgevoerd door in raaien met een onderlinge afstand 
van 5 m over de akker te lopen. 

�3	 	Aarts	2007.
�4	 	Demey	2004.
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Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren 
aangetroffen. Bij de veldkartering werd een fragment prehistorisch 
aardewerk gevonden. Het betreft een randfragment van een gepolijste schaal 
die is verschraald met potgruis. Een voorlopige datering plaatst de scherf in 
de late bronstijd of ijzertijd. 
Uit het booronderzoek blijkt dat het plangebied zich niet ter hoogte van 
een droogdal bevindt maar op een Lösswand. In het plangebied zijn weinig 
of niet geërodeerde lössgronden aangetroffen. Het droogdal dat wordt 
beschreven op de bodemkaart en geomorfologische kaart bevindt zich ten 
noorden en ten oosten van het plangebied.
RAAP heeft een waarderend vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven 
geadviseerd.�� De basis voor dit advies, namelijk de oppervlaktevondst 
van één scherf en aanwijzingen voor een intacte bodemopbouw (met 
E- en B-horizont), bleek zoals gezegd onvoldoende aanleiding voor het 
bevoegd gezag van de gemeente Sittard-Geleen (drs. M. Aarts) om een 
waardestellend proefsleuvenonderzoek uit te voeren, te meer daar de 
geplande ingreep gering van omvang is. 

��	 	Demey	2004,	9.
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4.3 Vraagstellingen

Voorafgaande aan de AB van het plangebied zijn op basis van de gegevens 
van het bureau- en booronderzoek van RAAP de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd:��

• Hoe kunnen de aangetroffen archeologische resten worden 
gewaardeerd?

• Zijn tijdens de graafwerkzaamheden archeologische waarden 
aangetroffen, die inzicht kunnen geven in de bewoningsgeschiedenis 
van het plangebied?

• Wat is de aard (typering), datering en kwaliteit (gaafheid en 
conservering) van de aangetroffen resten?

• Wat is de locatie van de archeologische resten?
• Wat is de diepte (t.o.v. maaiveld) en de hoogteligging (t.o.v. NAP) van de 

archeologische resten?
• Wat is de globale omvang van de archeologische resten in het 

horizontale vlak? 
• Wat is de geo(morfo)logische/bodemkundige context van de aangetroffen 

archeologische resten?

Op basis van het onderzoek wordt een KNA-conform waardeoordeel 
gevormd over de aangetroffen archeologische resten. Op basis van deze 
waardering wordt, indien nodig, een aanbeveling gedaan met betrekking tot 
vervolgstappen op het terrein. Het besluit tot vervolgstappen wordt door het 
bevoegd gezag genomen.  

4.4 Methodiek

Een klein deel van het plangebied, ter hoogte van de geplande gymzaal, 
komt in aanmerking voor de begeleiding. In eerste instantie zou het gehele 
oppervlak benodigd voor de gymzaal onderzocht worden. Bij aankomst ter 
plekke bleek echter dat een minikraan al het grondverzet zou moeten doen. 
Aangezien de aanleg hierdoor behoorlijk vertraagd wordt, is in overleg met 
bevoegd gezag besloten om twee smalle proefsleuven aan te leggen over de 
geplande gymzaal (figuur 4.2). Indien er daartoe aanleiding zou zijn, zou 
een groter oppervlak vrij gelegd worden. 
Bij de aanleg van de proefsleuven is de bouwvoor machinaal verwijderd. 
Hierna zijn de sleuven (met eventuele lagen onder de bouwvoor) machinaal, 
maar schavenderwijs tot op het sporenniveau verdiept. De sporen zijn, na 
handmatig schaven van het vlak, op een vlaktekening vastgelegd op schaal 
1:50. Sporen laten zich over het algemeen herkennen als verkleuringen in 
de natuurlijke ondergrond. Het zijn de restanten van ingegraven palen, 
gegraven kuilen en greppels, haardplaatsen, etc. Vaak zijn ook sporen van 
dier- en wortelgangen of andere natuurlijke fenomenen te onderscheiden. 
In de sleuven is naast de sporen gelet op de aanwezigheid van vondsten. 
Vondsten worden gebruikelijk, waar mogelijk, per spoor verzameld. 
Vondstmateriaal zonder sporencontext wordt in vakken van maximaal 5 x 
5 m verzameld. Tijdens de AB zijn echter geen vondsten aangetroffen. Bij 
de aanleg is het vlak onderzocht met een metaaldetector. In proefsleuven 
worden slechts in een aantal gevallen sporen gecoupeerd of uitgegraven om 
het karakter te kunnen vaststellen of om daterend materiaal te verzamelen. 
Bij een begeleiding worden alle aangetroffen sporen gecoupeerd en 

�6	 	Aarts	2007.
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afgewerkt. De coupes van de sporen worden getekend op een schaal van 1:10 
of, bij grote sporen, schaal 1:20. Sporen en structuren worden vervolgens 
gefotografeerd met een digitale camera. 
Om de geologische bodemopbouw van het plangebied vast te kunnen 
leggen, zijn er enkele profieltekeningen gemaakt. Deze doorgaans een 
meter brede kolommen worden getekend op een schaal van 1:20 en 
gefotografeerd. 
De proefsleuven zijn uiteindelijk aan de hand van al tevoren ingemeten 
meetpunten in het landelijke coördinatenstelsel vastgelegd.

5 Resultaten van het archeologisch onderzoek

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de AB worden besproken, waarbij 
de aangetroffen sporen de twee proefsleuven centraal zullen staan. 

5.2 Bodemopbouw

Tijdens de aanleg van de twee proefsleuven bleek dat de bodemopbouw 
verschilde met de bevindingen van het booronderzoek. Voor het plangebied 
(in ieder geval voor het zuidwestelijk gedeelte) bleek dat er wel degelijk 
sprake is van colluviumvorming en dat er geenszins sprake is van een E-
horizont bovenop een B-horizont. Het verschil tussen een colluvium en 
een E-horizont laat zich vooral zien in de textuur van de grond. Colluvium 
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heeft een veel lossere textuur dan een E-horizont (compacter) en is meer 
grijsgeel van kleur in tegenstelling tot de E die meer grijswit neigt. Het 
moge duidelijk zijn dat dit verschil beter zichtbaar is in een proefsleuf dan 
in een boor met een diameter van 12 cm. De B-horizont die zich onder het 
colluvium bevond was echter goed intact, de zogenoemde ‘briklaag’ (Bt-
horizont, top B-horizont) was deels nog aanwezig (zie figuur 2.3). Zoals 
gezegd, is de hellingsgraad minder dan 50 (vanaf 50 wordt de B-horizont 
aangetast door erosie) waardoor slechts de E-horizont geërodeerd is. Dit 
betekent dat eventueel aan te treffen sporen redelijk tot goed geconserveerd 
zullen zijn aangezien de sporen meestal pas zichtbaar zijn vanaf een vlak in 
de B-horizont.

5.3 Sporen

Tijdens de aanleg van de proefsleuven zijn slechts twee sporen aangetroffen. 
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5.3.1 Proefsleuf 1

Proefsleuf 1 heeft een omvang van 27 x 1,55 m. Het eerste spoor dat tijdens 
de begeleiding is aangetroffen, bevindt in het noordelijke gedeelte van de 
sleuf.
Het spoor meet 2 x 4 m en is noordoost-zuidwest georiënteerd. Ter plekke 
is de sleuf uitgebreid. Hieruit bleek al snel dat het spoor natuurlijk van aard 
is, vermoedelijk een erosiegeultje van ongeveer 10 cm diep. Er zijn geen 
archeologische resten aangetroffen.

5.3.2 Proefsleuf 2 

Proefsleuf 2 heeft een omvang van 26 x 1,4 m. Ook in sleuf 2 bevindt zich 
een natuurlijke spoor; in dit geval een depressie. Er zijn geen archeologische 
resten aangetroffen.

5.3 Vondstmateriaal

Tijdens de vlakaanleg en bij het uitgraven van de natuurlijke sporen zijn 
geen archeologische artefacten gevonden.

5.4 Conclusie

De archeologische begeleiding leverde eigenlijk geen verrassende resultaten 
op. Uitgaande van de bodemopbouw met een intacte B-horizont, zouden 
bij de aanleg van de proefsleuven eventuele archeologische resten aan 
het licht gekomen moeten zijn. Er werden echter geen archeologische 
sporen aangetroffen. Ook zijn tijdens vlakaanleg en het uitgraven van twee 
natuurlijke sporen geen vondsten gedaan. We kunnen hieruit concluderen 
dat er zich in de onderzochte sleuven geen archeologische waarden 
bevinden.

Figuur 5.2 
Proefsleuf	�	met	natuurlijke	depressie	en	
profielaanzicht	(foto	�06��)
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6 Samenvatting en conclusie

Tijdens de archeologische begeleiding van het plangebied Einighausen – De 
Leeuwerik ter hoogte van de geplande gymzaal zijn geen archeologische 
resten aangetroffen. 

Het onderzoek in het plangebied Einighausen-De Leeuwerik heeft, 
ondanks de afwezigheid van archeologische sporen en vondsten, wel 
inzichten opgeleverd in de (pre) historische bewoning van het gebied. Het 
betreft hier namelijk een nul-waarneming die, hoe onbeduidend dan ook, 
bruikbaar is voor toekomstig onderzoek. In ieder geval kan uitgesloten 
worden dat zich in het begeleide deel van het plangebied archeologische 
resten bevinden. Landschappelijk gezien zou men prehistorische bewoning 
meer naar het (zuid)westen toe verwachten, hogerop het terras verder 
van de dalafbraakwand. Dit is ook af te leiden uit het kaartje met bekende 
archeologische waarnemingen die merendeels aan de rand of midden op het 
plateau liggen.
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