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Inleiding

1.1 Inleiding

In opdracht van Infrax heeft Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) een 

archeologische begeleiding (AB) conform protocol proefsleuven uitgevoerd in 

de eerste twee weken van mei 2013. De gemeente Maastricht kent een heel rijk 

archeologisch en historisch verleden. Met name de archeologische resten van 

Maarstricht-Caberg en het aangrenzende Lanakerveld zijn al langer bekend binnen de 

archeologische wereld. 

1.2 Aanleiding

Langs de Kantoorweg in Maastricht-Caberg is in het kader van de ontwikkeling 

van een regenwaterafvoerplan een riolering gerealiseerd. Doel was het regenwater 

vanuit België beter af te voeren langs de huizen aan de Kantoorweg. Vooraf was 

bekend dat de aanleg van de watergang dieper zou reiken dan 50 cm. Eventueel 

aanwezige archeologische resten in de bodem dreigden hierbij vernietigd te worden. 

Archeologisch vooronderzoek heeft immers aangetoond dat in en nabij het plangebied 

voor de riolering diverse vindplaatsen aanwezig zijn.1

1.3 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt zowel in het noordoosten als noordwesten langs de 

Kantoorweg. Het gebied is in gebruik als rijweg tussen bewoning en akkerland en 

wordt door een spoorlijn (Figuur  en 1.2). Een deel van het onderzoeksgebied is in 

gebruik als akkerland tot aan de grens met België. Binnen het onderzoeksgebied 

werd een regenwaterafvoer gemaakt vanaf de Belgische grens naar en onder de 

Kantoorweg. 

1.4 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

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

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

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

te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen.

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het Bureauonderzoek en het 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages. 

Het bureauonderzoek geeft allereerst een samenvatting van wat er in archeologisch en 

aardwetenschappelijk opzicht bekend is over het plangebied. 

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

de begrenzing van kansrijke en kansarme zones. In de karterende fase wordt in de 

kansrijke zones gezocht naar concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen: 

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

is vervolgens bedoeld om van de aangetroffen vindplaatsen de omvang, aard, datering 

1   Roymans & van Waveren 2002; Meurkens & Van Wijk et al 2009.

1
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en fysieke kwaliteit vast te stellen om aan te geven of al dan niet sprake is van een 

‘behoudenswaardige’ vindplaats. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid 

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

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

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

afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische 

vindplaatsen aanwezig zijn die bedreigd worden door de planontwikkeling, dan 

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

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

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

Het plangebied maakt deel uit van het Lanakerveld, waar in het verleden 

meerdere onderzoeken zijn uitgevoerd door RAAP en Archol. RAAP heeft hier 

Figuur 1.1 
Ligging plangebied op de topografische kaart 
met gedetailleerde ligging van het plange-
bied.
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een bureauonderzoek, een oppervlaktekartering en een karterend booronderzoek 

uitgevoerd.2 Archol heeft daarna een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd.3 Doel van het proefsleuvenonderzoek was de door RAAP aangewezen 

vindplaatsen te toetsen. 

Vindplaats 2 uit het RAAP-onderzoek heeft tijdens het proefsleuvenonderzoek twee 

verschillende groepen sporen opgeleverd. Eén daarvan bleek hierbij als bandkeramisch 

(vroeg neolithicum) te bestempelen. De datering van de andere groep vindplaatsen 

was onzeker, aangezien geen eenduidig dateerbaar vondstmateriaal is aangetroffen. 

Vooralsnog is deze groep in de periode late bronstijd-vroege middeleeuwen 

geplaatst. De sporen zijn vermoedelijk onderdeel van vindplaats 122: een uitgestrekt 

nederzettingsterrein uit de late bronstijd-ijzertijd. De bandkeramische sporen 

van vindplaats 2 leken samen met vindplaatsen 19, 20 en 23 (buiten het huidige 

plangebied) onderdeel uit te maken van een uitgestrekt nederzettingsterrein (Figuur 

1.2). De vindplaats bleek groter dan aangegeven door RAAP en strekte zich verder in 

zuidwestelijke richting uit.4 De begrenzing van vindplaats 2 kon slechts globaal worden 

vastgesteld. Het is daardoor mogelijk dat de vindplaats zich uitstrekt tot in het tracé 

van de riolering. Hoewel op grond van de beschikbare archeologische informatie is 

geconcludeerd dat een opgraving niet direct nodig is, maakt deze begeleiding het 

mogelijk om bovenstaande veronderstelling te verifiëren.

2  Roymans & van Waveren 2002
3  Meurkens & Van Wijk et al 2009.
4  Meurkens & Van Wijk et al 2009.

Figuur 1.2 
Ligging van de vindplaatsen 2, 19, 20 en 23 uit 
het RAAP-onderzoek (rood) ten opzichte van 
de proefsleuven van Archol uit 2009 (grijs) en 
2013 (zwart, onderhavige AB).
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De AB is uitgevoerd op vrijdag 3 mei, maandag 6 mei, donderdag 16 en vrijdag 17 mei 

2013 conform het Programma van Eisen (PvE).5 Het bevoegd gezag (de gemeente 

Maastricht) is tijdens het project vertegenwoordigd door drs. G. Soeters. 

De technische uitwerking is al in het veld uitgevoerd. Toen is ook besloten om, gezien 

de beperkte resultaten, geen evaluatierapport te schrijven, maar gelijk over te gaan op 

de rapportage. Het onderzoek is uitgevoerd door het volgende team:

Medewerker Functie

drs. T.A. Goossens Projectleider

drs. I.M. van Wijk Periodespecialist neolithicum

A. Porreij-Lyklema MA Veldwerkleider/KNA archeoloog

M. van Zon MA Veldarcheoloog

M. Gast Veldtechnicus

Soort onderzoek:

Projectnaam: Regenwaterafvoerplan Lanakerveld 

Archol projectcode: MAL1420

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 03-05, 06-05, 16-05 en 17-05-2013

Periode van uitvoering uitwerking: Oktober 2013

Provincie: Limburg

Gemeente: Maastricht

Plaats: Maastricht-Caberg

Toponiem: De Zouw (natuurlijke laagte die bij wateroverlast water 
afvoert), Kantoorweg

Coördinaten gebied: ZW: X: 173.910 Y: 320.359
ZO: X: 174.865 Y: 321.014

Opdrachtgever: Infrax, dhr. E. Goossens

Bevoegd gezag: Gemeente Maastricht, G.C. Soeters

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 56701

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): 423862

ARCHIS-waarnemingsnummer(s): in aanvraag

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Gemeentelijk Depot Bodemvondsten Maastricht

Geomorfologie: Lössplateaus op Maasterrasafzettingen (Caberg-3). De 
plateaus zijn afgescheiden door twee droogdalen en lig-
gen op geruime afstand van de Maas.

Bodem: Bergbrikgrond (BLb6).

5  Soeters 2013.

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 1.2
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen en methodiek van het 

veldwerk

2.1 Inleiding

Archeologiebalans 2002
Uitgaande van de kennislacunes die voor deze archeoregio in de Archeologiebalans 

2002 genoemd worden (pagina 48-49), richten de onderzoeksvragen zich vooral op 

de thema’s paleogeografie, nederzettingen, grafvelden, economie en landgebruik, 

sociaal-politieke organisatie, religie en cultus en processen van vooral de periode 

IV en V (laatste fase van het neolithicum tot de midden-ijzertijd ). Voor periode VI 

(late ijzertijd tot vroeg-Romeinse tijd) zijn dat vooral vragen over nederzettingen en 

grafvelden. De kans op archeologische resten uit deze periodes is redelijk hoog.

NOaA
Vanuit de NOaA gaat de aandacht vooral uit naar de onderzoeksthema’s uit het vroeg- 

en midden-neolithicum (zie onderzoeksvragen). Voor deze en andere perioden zijn de 

volgende onderzoeksthema’s van belang:

Vroege prehistorie

-  kolonisatie en vroege bewoningsgeschiedenis van Nederland

-  gebruik van het landschap en nederzettingssystemen

-  voedseleconomie, relatie mens en milieu

-  begravingen en deposities van menselijke resten

-  culturele tradities, sociale relaties en interactie 

Late prehistorie

- productie, distributie en gebruik van mobilia

- de agrarische bestaansbasis

- rituele praktijken, inclusief depositiepraktijken en grafritueel

- de constructie van persoonsgebonden, lokale en bovenlokale identiteiten

Romeinse tijd

- romanisering

- het cultuurlandschap

- materiële cultuur

Middeleeuwen en vroegmoderne tijd

- mens en cultuurlandschap

- groepspraktijken en nederzettingssystemen

- identiteit en culturele differentiatie

- materiële cultuur

- stad en platteland in de volle en late middeleeuwen

- religieuze beleving en religieuze transformaties

Wetenschappelijk onderzoekskader Maastricht 
Binnen de gemeente Maastricht was ten tijde van het onderzoek nog geen definitief 

wetenschappelijk onderzoekskader (WOK) van kracht. Het WOK was echter al wel in 

ontwikkeling. Bij het formuleren van de onderzoeksvragen in het WOK is gekozen voor 

2
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een landschapsarcheologische benadering die aansluit op de eerder gekozen aanpak 

in het Project Maaswerken. Enkele van de algemene thema’s waarmee rekening 

gehouden moet worden bij ieder archeologisch onderzoek in Maastricht en die ook bij 

het archeologisch onderzoek van het regenwaterafvoer Lanakerveld van toepassing 

zijn, betreffen:

Kennislacunes over de bodemvorming
- ligging en verspreiding van begraven bodemhorizonten op vrijwel alle terrassen

- locaties van de Nagelbeekhorizont (lössterrassen)

- is de tephralaag van de Laachersee uitbarsting een goede indicatie voor de 

diepteligging van het

 laat-paleolithisch oppervlak?

- onderscheid tussen lösscolluvium/lössleem en door de Maas geresedimenteerd 

lösshoudend materiaal (Schwemmlöss). In de praktijk blijkt het verschil lastig te 

identificeren en geeft problemen bij identificatie en datering van relevante lagen.

Kennislacunes over de bewoning in relevante archeologische perioden

Algemeen voor steentijden

- relatie vuursteenvindplaatsen aan oppervlakte en onderliggend sediment en in situ 

bewoningssporen

-  midden-neolithische nederzettingen (Michelsberg en Steingroep)

-  aanwijzingen voor bewoning en begravingen in het laat-neolithicum (enkelgraf 

en klokbeker)

Bronstijd en IJzertijd

- ontbreken van vroege- en midden-bronstijd bewoning in het Maasdal en de 

lössplateaus aan weerszijde 

- bewoningspatroon in de urnenveldenperiode

- locatiekeuze in de bronstijd en de ijzertijd in het Maasdal

- diachrone ontwikkeling van ijzertijd naar Romeinse tijd 

Romeinse tijd

- locatie villa’s in relatie tot landindeling

- locatie infrastructuur

2.2 Doelstelling6

De AB vond plaats binnen een terrein dat voor een deel gewaardeerd is tijdens het 

IVO-P en deels ongewaardeerd is gebleven na de verkennende fase van het IVO. De 

doelstelling van de AB was daarom tweeledig:

1. Voor het deel waar geen waarderend onderzoek heeft plaatsgevonden, geldt 

hetzelfde doel als bij een IVO-P: het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde 

verwachtingsmodel, dat gebaseerd is op het vooronderzoek. Het gaat hierbij om 

een ingreep in en in het verlengde van de Kantoorweg;

2. Voor het deel waar wel waarderend onderzoek heeft plaatsgevonden, geldt 

hetzelfde doel als bij een opgraving: het documenteren van gegevens en het 

veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden 

die van belang is voor kennisvorming over het verleden.

6  Soeters 2013.
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2.3 Vraagstellingen7

Landschap en bodem
1. Wat is de regionale (gebied van ca. 5 x 5 km) landschappelijke context van het onder-

zoeksgebied? 

2. Door welke sedimentatie- en erosieprocessen is het landschap ontstaan, en wat is de 

ouderdom van de verschillende stadia? Welke landschappelijke veranderingen zijn in 

het onderzoeksgebied opgetreden vanaf het mesolithicum?

3. Hoe is de archeologisch relevante geologische en bodemkundige opbouw van de 

ondergrond en het reliëf in het onderzoeksgebied? Zijn er aanwijzingen dat de huidige 

brikgronden ontstaan zijn door degradatie van zgn. Schwarzerden.

4. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de vindplaatsen en wat is de relatie 

tussen afzettingen, bodemtypen, reliëf en de aanwezigheid van vindplaatsen? Wat 

zegt dit over de lokatiekeuze en het vroegere landgebruik? 

5. Hoe was (volgens de beschikbare literatuur) de ontwikkeling van het biotisch 

landschap van het onderzoeksgebied vanaf het laat-glaciaal?

6. Is er in de directe omgeving een locatie aan te wijzen waar water aanwezig is 

geweest? Op welke afstanden bevinden de vindplaatsen zich hiervan?

7. Wat is de cultuurlandschappelijke ontwikkeling van het onderzoeksgebied en wat is de 

cultuurlandschappelijke ligging van de vindplaatsen? 

8. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik in de diverse periodes in de zin van wegen, 

percelering, akkers, grondstofwinning, etc.?

9. Bestaat er een relatie tussen het microreliëf, afzettingen, bodemtype en de 

aanwezigheid van vindplaatsen?

10. Wat is de paleo-ecologische ontwikkeling van het onderzoeksgebied en welke paleo-

geografische reconstructies kunnen gemaakt worden?

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

geologische profielopbouw ter plekke van de sites?

12. Wat is de geologische opbouw van het Zouwdal, geef een lithogenetische beschrijving. 

Zijn de diverse colloviumafzettingen te dateren/faseren?

Gaafheid en conservering
1. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de specifieke sites en/of off-site 

verschijnselen?

2. Wat is de aard en kwaliteit van de bodem qua conservering van archeologische resten 

en in welke lagen of gebieden zijn deze resten of aanwijzingen voor landgebruik te 

verwachten?

3. Bestaan er verschillen in de conservering van archeologische resten binnen het onder-

zoeksgebied als gevolg van erosie, afdekking en bodemvorming?

4. Zijn er in de directe omgeving van de vindplaats betere conserveringsomstandigheden 

te verwachten?

5. Wat zijn de relaties tussen de verschillende vindplaatsen? Betreft het grote, 

aaneengesloten sites of kleinere, discrete clusters archeologische resten met 

daartussen een diffuse verspreiding van archeologica? Beschrijf de verschillen.

6. In hoeverre zijn grondsporen vervaagd door bodemvorming? Bestaat hierin verschil 

tussen sporen uit verschillende perioden, zo ja welke? Op welk niveau zijn eventuele 

grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen zich de grondsporen af?

7. Is er een relatie tussen het (micro)reliëf en de conservering van de archeologische 

resten?

7  Soeters 2013.
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Perioden en sites
1. Wat is per archeologische locatie in het onderzoeksgebied: de ligging (inclusief 

diepteligging), omvang (inclusief verticale dimensies), aantal sites en/of perioden, 

type en functie van de sites of off-site-patronen, samenstelling van de archeologische 

resten (grondsporen, materiële en organische vondsten), vondstdichtheid, stratigrafie, 

ouderdom, periode, type-chronologische classificatie?

2. Wat is in het onderzoeksgebied de ruimtelijke verspreiding, zowel in horizontale als in 

verticale zin, van vindplaatsen, sites en off-site-patronen?

3. Is het mogelijk om op vindplaatsen met resten uit verscheidene perioden of fasen, 

ruimtelijke patronen te onderscheiden?

4. In hoeverre is er sprake van verschuivingen in de nederzettingspatronen en 

landgebruik in de loop van de tijd?

5. Dragen de steentijdvondsten bij aan het analyseren van ruimtelijk gedrag in deze 

periode? Op welke wijze?

6. Bestaat er tussen de verschillende neolithische nederzettingsterreinen, inclusief de 

reeds bekende vindplaatsen op de locaties Groeve Klinkers en Groeve Belvedère, 

chronologische en/of functionele verschillen dan wel overeenkomsten en waarin 

komen die tot uiting?

7. Heeft bij de eventuele neolithische vuursteenvindplaatsen de bewerking ter plekke 

plaatsgevonden of is er slechts sprake van eindproducten?

8. Is op basis van het vondstmateriaal uit de Lineair Bandkeramische Cultuur (LBK) 

vindplaats(en) vast te stellen tot welke Siedlungskammer de vindplaatsen gerekend 

mogen worden? Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van andere vroeg-neoli-

thische groepen zoals Limburg, La Hoguette en Bliquy? Zo ja, is er inzicht in de relatie 

tussen deze groepen, met name chronologisch?

9. Tot welke regionale groep kan/kunnen eventuele Michelsbergvindplaats(en) 

onderscheiden worden en op basis waarvan?

10. Ontbreekt vroege en midden-bronstijd bewoning en wat kan daar de verklaring voor 

zijn?

11. Welk bewoningspatroon is aantoonbaar voor de urnenveldenperiode?

12. Welke landschappelijke factoren bepaalden de locatiekeuze in de bronstijd en de 

ijzertijd?

13. Wat is de diachrone ontwikkeling van ijzertijd naar Romeinse tijd? Welke zijn de 

eventuele aanwijzingen voor functionele continuïteiten en/of discontinuïteiten?

14. Wat is de eventuele ligging, constructie en datering van Romeinse wegen in het 

gebied?

15. Kan in het plangebied de aanwezigheid van Romeinse graven worden vastgesteld en 

welke is hun relatie met Romeinse infrastructuur of nederzettingen?

16. Zijn er aanwijzingen dat eventuele Romeinse wegen in de middeleeuwen en latere 

periodes zijn gebruikt en zo ja, welke zijn dit dan?

17. Wat is de ouderdom van de diverse wegen (Kantoorweg) in het plangebied en op basis 

waarvan kan dit worden vastgesteld?

2.4 Methodiek en strategie veldwerk

Uitgangspunt van de AB was dat bij de aanleg van de rioleringssleuf over het algemeen 

een archeologisch vlak werd aangelegd op ca. 50 cm –mv. Alleen ter hoogte het 

riooltraject onder de Kantoorweg was dit dieper dan 150 cm –mv. In eerste instantie 

is steeds verdiept tot op de beoogde diepte. Op de eerste dag van het onderzoek is 

getracht op deze wijze de rioolsleuven geheel uit te graven en vervolgens de betonnen 

rioolkokers te plaatsen. Gezien de traagheid van dit hele proces, en dan vooral de 
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Figuur 2.2 
Overzicht van de archeologisch begeleide put-
ten (zwart) met de proefsleuven (in het grijs) 
uit het vooronderzoek.

Figuur 2.1 
De elf begeleide proefsleuven met de locatie 
van de 18 beschreven profielen (p1-3).
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tussentijdse afvoer van de grond, is al snel besloten om eerst proefputten te graven en 

daarna pas de riolering(sleuven) aan te leggen. 

Er is gewerkt met een kraan met een gladde bak en met een ervaren kraanmachinist, 

waarbij de archeoloog de machinist heeft aangestuurd. Er is bij elke put één vlak 

aangelegd in de Bt-horizont, omdat zich hierin de sporen duidelijk aftekenen. De 

putten zijn digitaal in RD ingetekend met een Robotic Total Station (RTS). In alle putten 

is ten minste één profielkolom van een meter breed vastgelegd en bij lange putten 

een kolom om de 20 tot 25 m. Een uitzondering hierop zijn de putten 10 en 11: daar 

zijn, in afwijking op het PvE, slechts twee profielen (aan het begin en eind) in elke 50 m 

lange put gezet, omdat de opbouw hier nauwelijks variatie vertoonde. In totaal zijn 18 

profielen beschreven (Figuur 2.1). De vondsten zijn per vak van 5 strekkende meters en 

per laageenheid verzameld.

In totaal zijn 11 putten aangelegd met een oppervlakte van 430 m². Figuur 2.2 toont de 

ligging van de putten ten opzichte van de sleuven uit het vooronderzoek. De rioolsleuf 

is tot een breedte van maximaal 3,4 m (put 1) onderzocht. Put 5 t/m 11 zijn slechts 120 

cm breed, omdat op deze plek gegraven zou worden met een slotenbak. Deze bak 

loopt van boven naar beneden taps toe en zou op het sporenniveau een strook van 

slechts 120 cm breedte verstoren.
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Landschappelijk en archeologisch kader

I.M. van Wijk

3.1 Landschap

De Maas heeft vrijwel over geheel Zuid-Limburg een dik pakket grind afgezet. Het 

grind ligt voornamelijk bovenop de oudere kalkstenen. 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. 

De hoogste en oudste terrassen van de Maas bevinden zich in het zuidoosten van 

Zuid-Limburg. Deze hebben een vroegpleistocene ouderdom. Alleen in het uiterste 

zuidoosten zijn geen pleistocene afzettingen van de Maas aanwezig. Hoe verder de 

terrassen zich uitbreiden naar het noordwesten, hoe jonger ze worden en hoe lager ze 

liggen. De jongste terrassen liggen vlak langs de huidige Maas. 
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Archeologische en geologische tijdschaal.
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Diverse kleine en grote zijbeken van de Maas hebben zich in de Maasterrassen 

ingesneden. Deze insnijdingen hebben plaatsgevonden nadat een terras door de 

Maas was verlaten. De beekdalen en beken zullen daarom dus altijd jonger zijn dan de 

terrassen van de Maas. 

In het Pleistoceen (Figuur 3.1) werden deze terrassen bedekt met door wind 

aangevoerde löss. Deze löss is waarschijnlijk afkomstig van glaciale- en fluvioglaciale 

afzettingen uit het Noordzeebekken. Dit verklaart waarom de löss naar het 

noordwesten toe steeds zandiger wordt.8 Het afzetten van de löss gebeurde in drie 

cycli. De eerste cyclus vond plaats gedurende het Saalien: tijdens een warme periode 

(Eemien) heeft zich toen een roodbruine bodem heeft gevormd. De laatste twee cycli 

vonden tijdens het Weichselien plaats.9 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 met kleine hoogtever schillen.10 

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 al aan dat door 

de hellingsgraad (ongeveer 3%) van de locatie afspoeling11 was opgetreden.12 Bij 

afspoeling wordt aan de top van de helling materiaal geërodeerd, dat op een lager 

gedeelte weer wordt afgezet: het colluvium (Figuur 3.2). Dit proces treedt op wanneer 

een gebied is ontbost. Wanneer de begroeiing van het gebied verdwijnt, wordt de löss 

niet meer door wortels vastgehouden en krijgt regen een directe impact op de bodem. 

8  Berendsen 2000, 13.
9  Huijzer 1993, 161.
10  Bouten et al. 1985.
11  Het vloeien van bodemmateriaal onder niet-periglaciale omstandigheden.
12  Modderman 1958/59.

Figuur 3.2 
Dwarsdoorsnede van een “typisch” droogdal 
(Stiboka 1990).
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Figuur 3.3 
Geomorfologische kaart met ligging van het 
plangebied (ster).

Figuur 3.4 
Bodemkaart met ligging van het plangebied (ster).
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Bij een hellingsgraad van minimaal 2% vloeit de A- en E-horizont af. Afvloeiing van de 

B-horizont treedt op bij een percentage vanaf 5%.13

Vondstmateriaal afkomstig uit het colluvium wijst uit dat het erosieproces in hoge 

mate is gerelateerd aan ontginningsfasen van de zeer vruchtbare lössplateaus door de 

mens. Deze ontginningen dateren uit het neolithicum, de late ijzertijd, de Romeinse 

tijd, de volle middeleeuwen en latere perioden.14 De erosie zorgde voor een afzwakking 

van het reliëf, omdat de dalen enigszins werden opgevuld. De huidige hellinggraad 

is dus minder dan oorspronkelijk het geval was. Het huidige landschap kan dan ook 

gekarakteriseerd worden als een door de Maas gevormd terrassenlandschap, waarop 

door de wind een dik lösspakket is afgezet dat oudere reliëf deels heeft afgedekt.

De huidige lössgronden zijn van oorsprong bodems (Schwarzerden), die in het 

Vroeg-Holoceen zijn ontstaan onder een gematigd vochtig klimaat en te midden van 

een natuurlijk bosbestand (Figuur 3.3; Figuur 3.4). Een van de eerste fasen in het proces 

van bodemvorming is de ontkalking van het oorspronkelijk kalkrijke materiaal. Deze 

ontkalking is tot 3 à 4 m diepte doorgegaan.

In Zuid-Limburg zijn de volgende drie lössbodems het meest voorkomend:

Figuur 3.5)

 Radebrikgronden zijn niet-geërodeerde brikgronden15 zonder (eventueel met 

geringe) hydromorfe kenmerken (onvoldoende voor het differentiërende kenmerk 

hydromorf).

 De A-horizont heeft (tenzij geploegd) een geringe, zelden matige dikte en gaat 

aan de onderzijde geleidelijk over in de E-horizont. De briklaag vertoont, evenals 

de bovenliggende horizonten, geen hydromorfe kenmerken. De overgang van Bt16 

-naar (kalkloze) C-horizont verloopt eveneens geleidelijk. Op een diepte van 2 m of 

meer bevindt zich de kalkrijke löss.

 Bergbrikgronden zijn geërodeerde brikgronden zonder (eventueel met geringe) 

hydromorfe kenmerken (onvoldoende voor het differentiërende kenmerk 

hydromorf). Kenmerkend voor deze lössleemgronden is de briklaag die aan het 

oppervlak ligt.

 Erosie (vaak als gevolg van akkerbouw) heeft de A- en de E-horizont weggespoeld, 

waardoor de briklaag aan het oppervlak is komen te liggen. Vrijwel steeds is 

bovenin de briklaag een nieuwe bouwvoor gevormd (Ap). Deze gronden komen op 

matig steile hellingen voor. Op steile hellingen is ook de briklaag soms geërodeerd 

en ligt de (soms kalkrijke) C-horizont aan het oppervlak. Er is dan geen sprake meer 

van een bergbrikgrond, maar van een ooivaaggrond:

 Ooivaaggronden zijn leemgronden met weinig profielontwikkeling. De A-horizont 

voldoet niet aan de eisen voor een minerale eerdlaag. Aansluitend op de A-horizont 

volgt meestal direct de C-horizont. Soms is een weinig tot matig ontwikkelde 

B-horizont aanwezig, waarin enige homogenisatie en/of een geringe mate van 

interne verwering heeft plaats gevonden; soms is ook geringe klei-inspoeling te 

constateren (echter onvoldoende om in aanmerking te komen als een briklaag). 

Eventuele hydromorfie bevindt zich te diep in het profiel om als differentiërend 

kenmerk een rol te spelen.

13  Modderman 1958/59, 36.
14  Boenigk en Hagedorn 1996.
15  Brikgronden zijn minerale gronden met duidelijke klei-inspoeling in de B-horizont.
16  B-horizonten waarin lutum is ingespoeld.



DE ZOUW-KANTOORWEG    19

De lössgrond vormt vanouds een goede akkerbouwgrond. Het bodemmateriaal is 

redelijk goed doorlatend, neemt gemakkelijk regenwater op en houdt dat lang vast. 

Uitspoeling en interne verwering verminderen uiteindelijk het absorptieniveau van 

de löss, waardoor uitspoeling van kleideeltjes (lutum) optreedt die in een dieper 

gelegen horizont weer accumuleren en zo de Bt-horizont (briklaag) vormen. De 

spreekwoordelijke vruchtbaarheid en het bewerken/beakkeren van de löss worden 

echter ter discussie gesteld.17 Men vermoedt dat het bewerken van de löss vooral 

beperkt werd tot die gebieden waar een relatief gunstigere bodem tot ontwikkeling 

was gekomen: de zogenoemde gedegenereerde Schwarzerde, para-Braunerde of het 

Löss-Braunerde-type.18

Een ander fenomeen dat naast de vorming van colluvium kenmerkend is voor het 

Limburgse lössgebied zijn droogdalen. Droogdalen zijn gedurende de laatste ijstijd 

ontstaan toen de bodem nog bevroren was. In een fase van opwarming ontdooide de 

bovenste laag van het oppervlak, waarna deze afvloeide over de bevroren ondergrond. 

Door de cycli van opwarming en bevriezing en het watertransport dat over het 

bevroren oppervlak plaatsvond, sleten de dalen zich op een kenmerkende manier uit. 

Verschillen in opwarming van beide zijden van het dal en de daaruit voortvloeiende 

(ongelijke) erosie (gelifluctie19), leiden bij dergelijk dalen namelijk tot een 

asymmetrische vorm.20 De bodems van deze dalen zijn naderhand geleidelijk opgevuld 

met colluvium. De droogdalen zijn vandaag de dag nog steeds voor een groot deel 

verantwoordelijk voor de afwatering van de plateaus. Het onderzoeksgebied ligt ter 

hoogte van het droogdal van de Zouw (figuur 3.6).

17  Langohr 1990.
18  Schalig 1998.
19  Het vloeien van bodemmateriaal onder glaciale omstandigheden.
20  Berendsen 1997, 13-15.

Figuur 3.5 
Schematisch voorbeeld van een standaard 
lössprofiel met opbouw van de bodemhori-
zonten.
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3.2 Archeologische en historische context

Aan de oostzijde van de Brusselseweg (Figuur 3.7) zijn in de Belvedèregroeve 

menselijke bewoningsresten uit de periode 250.000 – 80.000 jaar geleden 

aangetroffen. In de jaren twintig van de vorige eeuw werden hier tevens opgravingen 

uitgevoerd op het terrein “de Waal’. Hierbij werden een groot aantal grondsporen en 

de restanten van twee grachten van een Erdwerk of causewayed enclosure ontdekt. Het 

vondstmateriaal dateert uit zowel de bandkeramische periode als de ijzertijd. Verspreid 

zijn op “de Waal” ook nog Romeinse en middeleeuwse vondsten gedaan.21 

In groeve Klinkers, aangrenzend aan zowel het Lanakerveld, het Belgische Smeermaas 

als groeve Belvedère, werd in 1989 door het Instituut voor Prehistorie Leiden een 

opgraving verricht, waarbij vier huisplattegronden uit de bandkeramische periode 

zijn aangetroffen. Ze passen in dezelfde fase als de bandkeramische resten uit 

het onderzoek uit groeve Belvédère. In negen vondstcomplexen werd materiaal 

aangetroffen uit het midden-neolithicum (Michelsberg). Tevens konden drie 

grondsporen uit de bronstijd en talrijke uit de ijzertijd worden gedocumenteerd.22

Ten noorden van het onderzoeksgebied, in het Europark Lanakerveld, heeft het 

Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (Vlaanderen) een Romeinse landelijke 

nederzetting opgegraven op een oppervlak van 2300 m2. De sporen bestonden onder 

andere uit greppels, afval- en voorraadkuilen, palenrijen van (huis)plattegronden, 

paalsporen van spiekers, een hypocaustumgebouwtje en een kelder vermoedelijk 

21  Disch 1971/1972
22  Theunissen 1990
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behorend bij een villa rustica. De datering is enerzijds 1e eeuw na Chr. Na afdekking 

door een vondstvrij pakket vond herbewoning plaats in de eerste helft van de 3e eeuw. 

Daarnaast werden er enkele kuilen uit de bronstijd opgegraven.23

De Postbaan die van noord naar zuid loopt, min of meer parallel aan de latere 

Brusselseweg, wordt een Romeinse oorsprong toegedicht.24 Dit is echter nooit 

aangetoond.25

Langs de Brusselseweg zijn, zowel aan de oost- als de westzijde, verschillende percelen 

afgegraven voor baksteenproductie uit de nieuwe tijd. 

Het terrein wordt doorsneden door de Kantoorweg die als holle veldweg in het 

landschap de loop van de Zouw markeert. De weg is één van de historische wegen 

in het plangebied. Ten oosten van de tunnel onder het spoor is de weg eveneens 

als veldweg aanwezig en loopt op historische kaarten in de richting van de huidige 

Brusselseweg, ter hoogte van de huidige perceelsgrens. Laatmiddeleeuwse 

kavelgrenzen (vanaf 1400) schemeren nog vaag door in de huidige verkaveling. 

23  Pauwels & Creemers 2000
24  Disch 1971/1972, p. 34-35
25  Panhuysen 1996,pp28-29
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3.3 Landschappelijke en archeologische resultaten vooronder-

zoek 

RAAP heeft op basis van een booronderzoek en een oppervlaktekartering één 

potentiële vindplaats gekarteerd binnen het onderzoeksgebied. De vindplaats 

dateert uit verschillende periodes, waarin de nadruk lijkt te liggen op het neolithicum 

en de bronstijd/ijzertijd. Op de lössgronden is er echter een aantal factoren zoals 

de aanwezigheid van colluvium en selectieve erosie, waar men rekening mee 

moet houden bij de interpretatie van oppervlaktevondsten. Zo kan er verplaatsing 

van materiaal voorkomen en kunnen bepaalde periodes zoals de metaaltijden 

ondervertegenwoordigd zijn door het nagenoeg ontbreken van diagnostisch (goed 

bewaard) vondstmateriaal aan het oppervlak. Om de gekarteerde vindplaatsen 

beter te kunnen beoordelen, dienen ze gewaardeerd te worden door middel van 

proefsleuven.26

Op basis van het RAAP-onderzoek heeft de bevoegde overheid (de gemeente 

Maastricht) besloten dat onder andere deze vindplaats nader verkend moest worden 

door proefsleuven. Dit is in 2007 door Archol BV gedaan (figuur 2.1).27 Direct ten 

zuidwesten van het onderzoeksgebied is een aantal proefsleuven gegraven, waarin 

enkele sporen uit de metaaltijden zijn aangetroffen. Even ten zuidwesten zijn ook 

sporen uit het vroeg-neolithicum gevonden. 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek en de daaruit vloeiende waardering (als 

behoudenswaardige vindplaats) en aanbeveling heeft het bevoegd gezag besloten om 

de aanleg van de geplande regenwaterafvoer archeologisch te begeleiden conform 

protocol IVO-P.

26  Roymans & Van Waveren 2002.
27  Meurkens & van Wijk et al 2009.
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Resultaten

4.1 Landschappelijke situatie 

Het landschap wordt voornamelijk bepaald door het droogdal van de Zouw. Het 

droogdal is waarschijnlijk ontstaan door insnijding van een zijbeek van de Maas, die 

later geen water meer voerde. De begroeiing vanaf het vroeg-Holoceen leidde tot 

bodemvorming in de top van de lössgronden. In de laagte van het droogdal zijn deze 

bodems nog bewaard gebleven onder een dik pakket colluvium. De profielen van de 

putten in de laagte (nrs. 1 tot en met 4) tonen een dergelijke bodemtop met goed 

geconserveerde bodemhorizonten (figuur 4.1). 

Het voornoemde colluvium is het resultaat van bodemerosie: ontginningen en de 

daaruit voortvloeiende ontbossing van de lössgronden leidden op de hellingen van 

het droogdal tot afspoeling van de (onbeschermde) bodemtop in de richting van het 

lager gelegen droogdal. Bij deze hellingprocessen is vooral het lössdek langs de randen 

van het droogdal sterk geërodeerd: hier liggen de oudere (onderliggende) grindige 

afzettingen van de Maas dan ook het dichtst onder het maaiveld. De door RAAP 

aangegeven vindplaats 2 bevindt zich in een dergelijke randzone van het droogdal 

van de Zouw. Put 11 die samenvalt met het zuidoosten van vindplaats 2 toont dan ook 

een profiel met aangetaste bodemopbouw (zie figuur 1.2). Het lössdek is hier geheel 

geërodeerd; direct onder en zelfs in de bouwvoor zijn grindige afzettingen van het 

Maasterras aangetroffen. 

In de putten 5 t/m 10 die hoger op de helling liggen, is in mindere mate erosie 

opgetreden. In veel gevallen is de Bt-horizont grotendeels intact en afgedekt door 

colluvium met een dikte variërend van 5 tot 40 cm. Het sporenvlak ligt in de top van de 

Bt, gemiddeld 40 tot 70 cm onder het maaiveld. 

4
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De bodemopbouw in put 1 en 4 is als volgt (Figuur 4.1):

- 0-140 cm –mv: opgebracht grind voor wegverharding (S5005).

- 140-160 cm –mv: oude bouwvoor (S5000)

- 160-215 cm –mv: colluvium (S5010)

- 215-250 cm –mv: Bt-horizont (S5020)

De bodemopbouw in de putten 2 en 3 is als volgt (Figuur 4.2):

- 0-20cm –mv: bouwvoor (S5000)

- 20-175 cm –mv: twee fasen colluvium (S5010)

- 175-220 cm –mv: Bt-horizont (S5020)

Figuur 4.1 
Profiel 1 put 4.

Figuur 4.2 
Profiel 1 put 2.
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In de putten 5 t/m 10 is de bodemopbouw als volgt (Figuur 4.3):

- 0-40 cm –mv: bouwvoor (S5000)

- 40-60 tot 70 cm –mv: colluvium (s5010)

- > 60 cm –mv: Bt-horizont (S5020)

De bodemopbouw in put 11 is bij profiel 1 als volgt (Figuur 4.4):

-  0-40 cm –mv: bouwvoor (S5000)

-  40-55 cm –mv: colluvium (S5010)

- > 55 cm –mv: terrasgrind (S5040);

terwijl bij profiel 2 de volgende opbouw is aangetroffen:

- > 0 cm –mv: terrasgrind (S5040)

Figuur 4.3 
Profiel 1 put 6.

Figuur 4.4 
Profiel 1 put 11.
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4.2 Conclusie

Het grootste deel van vindplaats 2 uit het RAAP-onderzoek blijkt goed geconserveerd. 

In vrijwel alle gegraven putten is een Bt-horizont of restant daarvan waargenomen, 

wat wijst op geringe erosie. De Bt-horizont blijkt bovendien afgedekt door een 

colluvium: dit pakket heeft het sporenniveau (in de top van de Bt) beschermd tegen de 

verstorende werking van latere landbouwactiviteiten. 

Alleen in put 11 is te zien dat het bodemprofiel geheel is verstoord. Door bodemerosie 

is het lössdek hier geheel verdwenen. Hierdoor bevinden zich de oudere, 

onderliggende grinden van het Maasterras, direct onder en in de bouwvoor. 

De onderzoeksvragen met betrekking tot het landschap worden in het volgende 

hoofdstuk beantwoord.

4.3 Sporen en structuren

De hoogte van de sporenvlakken in de aangelegde putten van de AB bevestigen het 

voornoemde kenmerkende reliëf van het droogdal van de Zouw (Figuur 4.5) met een 

hoog westelijke deel dat afhelt naar de oostelijke laagte van het droogdal. 

Ondanks de verwachting van vervolgsporen van vindplaats 2 vooraf zijn tijdens de 

AB nauwelijks archeologische resten gevonden. Het enige antropogene spoor is 

aangetroffen in put 1. Hier is tijdens de aanleg van de put een wegverharding onder 

een dik pakket colluvium aangetroffen. Er zijn geen (dateerbare) vondsten gedaan in 

dit colluvium of de wegverharding zelf. Uitgaande van de overeenkomst in ligging en 

oriëntatie met de huidige Kantoorweg en historische kaarten vanaf ca. 1830 gaat het 

hier vermoedelijk om een oude voorganger van de weg. In de andere putten (2 t/m 11) 

zijn geen antropogene sporen aangetroffen (Figuur 4.6). Wel zijn natuurlijke sporen van 

drie oude boomvallen aangesneden. 
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Hoogtelijnenkaart opgravingsvlak.
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Ook vondsten zijn nauwelijks aangetroffen bij de AB. Bij de aanleg van de putten zijn in 

totaal slechts twee scherven gevonden. Een scherf steengoed uit put 4, afkomstig uit 

het colluvium en een laat-prehistorische scherf in put 6.



DE ZOUW-KANTOORWEG    29

Conclusie en beantwoording onderzoeksvragen

5.1 Conclusie

Na het vooronderzoek van RAAP en het IVO-P van Archol is vastgesteld dat 

het Lanakerveld een bijzonder rijk archeologisch gebied is. Een deel van het 

onderzoeksgebied is bij het proefsleuvenonderzoek ongewaardeerd gebleven. Aan de 

hand van lange, maar smalle proefsleuven is dit deel tijdens de AB alsnog onderzocht. 

Het Zouwdal is door de eeuwen heen met een dik pakket colluvium opgevuld. Vooral 

van put 3 naar 2 in de laagte van het dal blijkt het colluvium 90 tot 155 cm dik. 

Waarschijnlijk is het colluvium ook zo dik geweest ter hoogte van de Kantoorweg, 

maar is daar in het verleden een dik pakket grind op aangebracht ter versteviging van 

de weg. Ook op de westelijke helling, met uitzondering van put 11) is de oude bodem 

afgedekt met colluvium, zij het met een minder dik pakket.

Onder dit pakket colluvium blijkt in de meeste putten een Bt-horizont bewaard, waarin 

men oude sporen kan aantreffen. Deze zijn uiteindelijk echter nauwelijks aangetroffen. 

Ter hoogte van de Kantoorweg in het oosten zijn vier putten aangelegd. Het leverde 

slechts één antropogeen spoor op dat onder een dik pakket colluvium in put 1 werd 

aangetroffen. Vermoedelijk betreft het de voorloper van de huidige Kantoorweg. 

Het ontbreken van sporen in de andere putten heeft hier waarschijnlijk te maken 

met de ligging in de laagte van een dal. Voor bewoning zocht men in het verleden 

liever hogere en drogere plekken om te wonen. De putten die op de aangrenzende 

westelijke, hogere flank van het dal zijn gegraven, hebben echter ook geen sporen 

opgeleverd.

5.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Vanwege de geringe omvang van het onderzoek en de geringe resultaten, vervalt een 

groot deel van de onderzoeksvragen. 

De eerste acht vragen over landschap en bodem zijn uitgebreid beantwoord in 

Archol-rapport 100.28 De archeologische begeleiding levert voor deze vragen geen 

nieuwe informatie op. Voor de vragen over gaafheid en conservering wordt ook 

verwezen naar Archol-rapport 100. De vragen met betrekking tot periode en sites 

komen, op vraag 17 na, alle te vervallen. Deze vragen zijn namelijk deels al beantwoord 

in Archol-rapport 100. Bovendien zijn ze op grond van het onderhavige onderzoek 

grotendeels niet te beantwoorden vanwege het gebrek aan sporen en vondsten. 

Hieronder komen bijgevolg alleen de (landschappelijke) vragen aan de orde die aan de 

hand van de resultaten van de AB zijn te beantwoorden:

Landschap en bodem

geologische profielopbouw ter plekke van de sites?

Over het hele onderzoeksgebied, maar vooral in de oostelijke laagte is onder de 

bouwvoor een laag colluvium aangetroffen. Dit duidt op afspoeling van de bovengrond 

van de hoge (westelijke) gronden naar de (oostelijke) laagte van het dal. In put 11, op 

de overgang van de helling naar de laagte ging deze afspoeling gepaard met erosie: 

hier is onder de bouwvoor geen colluvium aangetroffen, maar wel een pakket oudere 

28  Meurkens & Van Wijk et al 2009, 198-202.
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grindafzettingen van de Maas. Dit bevestigt het beeld dat de randen van een droogdal 

het sterkst eroderen.

Zijn de diverse colloviumafzettingen te dateren/faseren?

Aan de hand van de vier gegraven putten in de Kantoorweg, kan een volgend profiel 

(van boven naar beneden) worden beschreven:

- Een laag opgebracht grind ter versteviging van de Kantoorweg.

- Een oude bouwvoor: donkerbruin tot geelbruin met her en der een kiezel en steen-

- Een pakket colluvium: grijsbruin, beigegeel, gevlekt lemig silt 1

- 

Dieper dan de Bt-horizont is niet gegraven, vooral omdat de Bt-horizont zich op 2 m 

diepte bevond.

Alleen in put 2 is een colluvium aangetroffen dat in twee fasen is opgebouwd (Figuur 

4.2). Het onderscheid is te maken op basis van kleur. Het onderste deel van het 

colluvium is lichter. Een datering is niet te geven bij gebrek aan vondsten (zie ook het 

antwoord op de volgende vraag).

waarvan kan dit worden vastgesteld?

In put 1 is een deel van een oudere weg gevonden onder een dik pakket colluvium. 

Uitgaande van de ligging, oriëntatie en historische kaarten gaat het om een voorloper 

uit de nieuwe tijd. Een exacte datering is niet mogelijk gezien het ontbreken van 

vondsten in de oude wegverharding. In nabijgelegen put 4 is een scherf steengoed 

gevonden in het colluvium. De scherf dateert uit de periode late middeleeuwen-

nieuwe tijd. Met een enkele scherf is het colluvium echter niet te dateren. De weg kan 

eenzelfde datering hebben, maar kan evengoed ouder zijn. 

5.3 Aanbeveling

Tijdens de AB zijn afgezien van een oude voorloper van de Kantoorweg geen 

archeologische sporen aangetroffen. Met de aanleg van de sleuven ter hoogte van 

de riolering is het onderzoeksgebied goed gedekt onderzocht en afgerond, maar de 

vindplaats buiten het onderzoeksgebied niet: buiten de (grotendeels slechts 1,2 m 

brede) sleuven kunnen wel archeologische resten aanwezig zijn. Uitgaande van de 

relatief hoge ligging, is vooral in het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied 

de kans groot dat er archeologische resten in de grond zitten. De vooronderzoeken 

leverden immers archeologische resten op. Enige kanttekening is dat tijdens de 

onderhavige AB niet kan worden vastgesteld dat vindplaats 2 daadwerkelijk zo groot 

is als RAAP heeft aangegeven. Wat dan de exacte begrenzing van deze vindplaats 

is, blijft echter onduidelijk. In de toekomst geplande graafwerkzaamheden moeten 

daarom altijd eerst archeologisch worden onderzocht.
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Figuren

Figuur 1.1 Ligging plangebied op de topografische kaart met gedetailleerde ligging van 

het plangebied.

Figuur 1.2 Ligging van de vindplaatsen 2, 19, 20 en 23 uit het RAAP-onderzoek (rood) 

ten opzichte van de proefsleuven van Archol uit 2009 (grijs) en 2013 (zwart, onderha-

vige AB).

Figuur 2.1 De elf begeleide proefsleuven met de locatie van de 18 beschreven profielen 

(p1-3).

Figuur 2.2 Overzicht van de archeologisch begeleide putten (zwart) met de proefsleu-

ven (in het grijs) uit het vooronderzoek.

Figuur 3.1 Archeologische en geologische tijdschaal.

Figuur 3.2 Dwarsdoorsnede van een “typisch” droogdal (Stiboka 1990).

Figuur 3.3 Geomorfologische kaart met ligging van het plangebied (ster).

Figuur 3.4 Bodemkaart met ligging van het plangebied (ster).

Figuur 3.5 Schematisch voorbeeld van een standaard lössprofiel met opbouw van de 

bodemhorizonten.

Figuur 3.6 AHN met de proefsleuven aangegeven in het paars.

Figuur 3.7 Gemeentelijke verwachtingskaart of IKAW .

Figuur 4.1 Profiel 1 put 4.

Figuur 4.2 Profiel 1 put 2.

Figuur 4.3 Profiel 1 put 6.

Figuur 4.4 Profiel 1 put 11.

Figuur 4.5 Hoogtelijnenkaart opgravingsvlak.

Figuur 4.6 Allesporenkaart.

Tabellen

Tabel 1.1 Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 1.2 Administratieve gegevens.

Bijlage 1 Vondstenlijst

vondstnr categorie put vlak vak spoor Aantal Gewicht

1 ANT 4 1 1 5010 2 3

2 APH 5 1 6 5020 1 2.7

Bijlage 2 Sporenlijst

put vlak spoor type diepte opmerking

1 1 1 WVH 14 onder dik pakket colluvium

4 1 5010 LG

5 1 2 BMV

5 1 5020 LG

6 1 3 BMV

10 1 4 BMV


