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Samenvatting

In de nabije toekomst heeft de gemeente Maastricht het voornemen om aan de 

noordwestkant van Maastricht op het Lanakerveld een zonneweide te realiseren (ca. 

25 ha). De gemeente Maastricht heeft opdracht gegeven om meer inzicht te krijgen 

in met name de verspreiding van de reeds aangetoonde archeologische waarden 

zonder dat deze archeologie daarbij beschadigd wordt (zogenaamd non-destructief 

onderzoek). Voordat de vindplaatsen worden afgedekt met zonnepanelen wil de 

gemeente met dit project zo goed mogelijk alle vindplaatsen in kaart te brengen. Op 

deze manier kan de gemeente, als bevoegd gezag, in de toekomst beter zorg dragen 

voor deze vindplaatsen. 

Het plangebied is gelegen tussen het Zouwdal en de Belgische grens op het 

Lanakerveld. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het gebied een voor 

Nederlandse begrippen uniek archeologisch landschap herbergt waarin tientallen 

archeologische vindplaatsen zijn gelegen. Deze vindplaatsen dateren vanaf het vroeg 

neolithicum tot in de vroege middeleeuwen (5300 v. Chr. - 1000 n. Chr.).

De primaire doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de omvang van het 

grafveld. Het bepalen van de omvang kan eventueel behoud in situ ondersteunen. Het 

onderzoek is verder gericht op het zoveel te weten komen over het diachrone cultuur-

landschap van het Lanakerveld. 

Ten behoeve van dit onderzoek worden verschillende geofysische meetmethoden 

toegepast. Deze methoden zijn in twee categorieën te verdelen: methodes die 

magnetische eigenschappen meten en methodes die elektrische geleidbaarheid 

meten. Binnen dit project zijn twee soorten magnetometrie toegepast: Fluxgate 

gradiometer magnetometry en Cesium total field magnetometry. 

De drie gebruikte methoden (elektromagnetische inductie, fluxgate gradiometer 

magnetometer en cesium total field magnetometer) laten verschillende fenomenen 

zien en vullen elkaar goed aan. Met EMI-data zijn nieuwe structuren gevonden die 

lijken aan te sluiten bij een Romeins greppelsysteem. Met de fluxgate magnetometer 

data is een Romeins greppelsysteem in kaart gebracht. Daarnaast is er een flink aantal 

nieuwe archeologische fenomenen aangetroffen die samen een duidelijker beeld 

geven van hoe het landschap gebruikt werd. De Cesium data geeft een gedetailleerder 

beeld van de LBK-vindplaatsen maar is in beperkte mate in staat gebleken om losse 

paalsporen in kaart te brengen.

Uit de resultaten blijkt dat geen van de methodes in staat is gebleken om alle 

fenomenen in kaart te brengen die gevonden zijn in de proefsleuven. Er zijn ook in 

dit onderzoek gevallen naar voren gekomen van duidelijke anomalieën in geofysisch 

onderzoek die niet in de proefsleuven zijn gevonden. Dit heeft als consequentie dat als 

er op een bepaalde plek niets is gevonden in de geofysische data, dat geen garantie 

geeft dat er geen archeologie op deze plek voorkomt. Andersom geldt wel dat als er 

iets te zien is in de geofysische data, dat de kans zeer hoog is dat er archeologie op 

deze plek voorkomt. Dit komt met name naar voren in de bepaling van de omvang van 

de diverse vindplaatsen op basis van het proefsleuvenonderzoek. Op deze locaties zien 

we ook het grootste aantal anomalieën. 
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Op basis van de resultaten van het geofysisch onderzoek kunnen de vindplaatsgrenzen 

zoals deze eerst waren vastgesteld op basis van de veldkarteringen, bureauonderzoek 

en het proefsleuvenonderzoek worden aangepast. Het betreft hier de omvang van de 

vindplaatsen 18, 24, 78 en 123. De vermoedde omvang van het bandkeramisch grafveld 

(vindplaats 123) is ongewijzigd gebleven. Daarnaast zijn twee nieuwe vindplaatsen 

toegekend: vindplaats 125 betreft een lineair object vermoedelijk toe te schrijven aan 

een verdedigingslinie en vindplaats 126 betreft een lijnobject (mogelijke weg).

Voor het eerst in de Nederlandse onderzoekgeschiedenis is een zeer groot gebied 

(ruim 44 hectare) met geofysische methoden onderzocht. De resultaten zijn 

spectaculair en mogen van de ene kant niet als verrassend worden beschouwd. Het 

geofysisch onderzoek heeft dan ook nogmaals de enorme archeologische rijkdom 

en potentie van het Lanakerveld aangetoond alsmede inzage gegeven in diverse 

natuurlijke fenomenen. Het enigszins beperkte proefsleuvenonderzoek en de opper-

vlaktekarteringen gaven daar al voldoende aanleiding toe. Van de andere kant is er 

beduidend beter inzicht verkregen in de omvang van de archeologische vindplaatsen 

maar zijn ook meerdere vooralsnog onbekende en onverwachte fenomenen 

gekarteerd. Toch blijft voor het gros van de fenomenen de aard en datering onbekend. 

Hiertoe dient gericht waarderend onderzoek uitgevoerd te worden. Niet alleen om de 

gekarteerde fenomenen beter te kunnen duiden maar ook met het oog op toekomstig 

geofysisch onderzoek. Wat dat betreft valt er nog veel inzicht te verkrijgen. Duidelijk 

is in ieder geval dat geofysisch onderzoek niet op zichzelf gebruikt dient te worden 

maar dat verificatie middels zoveel mogelijk beschikbare bronnen (AHN, cartografie, 

etc.) van wezenlijk belang is alsmede een gedegen samenwerking tussen geofysici en 

archeologen. Het is immers een inclusief interdisciplinair onderzoek. 
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1 Inleiding

In de nabije toekomst heeft de gemeente Maastricht het voornemen om aan de 

noordwestkant van Maastricht op het Lanakerveld een zonneweide te realiseren 

(ca. 25 ha). Het gebied is gelegen tussen het Zouwdal en de Belgische grens op het 

Lanakerveld. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het gebied een voor 

Nederlandse begrippen uniek archeologisch landschap herbergt waarin tientallen 

archeologische vindplaatsen zijn gelegen. Deze vindplaatsen dateren vanaf het vroeg 

neolithicum tot in de vroege middeleeuwen (5300 v. Chr. - 1000 n. Chr.). Het meest 

opvallend zijn een grafveld uit de periode van de Lineaire Bandkeramiek (5300-4900 

v. Chr.), diverse bandkeramische nederzettingen, een verspreid nederzettings-

systeem van late bronstijd en vroege ijzertijd erven (1100-500 v. Chr.) en ook een 

urnenveld uit deze periode, een Romeinse villa, aanwijzingen voor vroegmiddeleeuwse 

bewoning en als laatste een cluster unieke pottenbakkersovens daterend in de vroege 

middeleeuwen (450-1000 n. Chr.). Vermoedelijk zijn er ook resten te verwachten 

afkomstig van de diverse belegeringen die de stad Maastricht heeft moeten 

ondergaan.

1.1 Aanleiding

Met het project dat hier beschreven wordt heeft de gemeente Maastricht opdracht 

gegeven om meer inzicht te krijgen in met name de verspreiding van de reeds 

aangetoonde archeologische waarden zonder dat deze archeologie daarbij beschadigd 

wordt (zogenaamd non-destructief onderzoek). Het aanleggen van een zonneweide 

is niet direct verstorend voor de archeologie hoewel wel degelijk rekening gehouden 
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Ligging van het plangebied.
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moet worden met (beperkte) bodemingrepen. In strikte zin is dit project dan ook 

geen normaal project in de AMZ-cyclus. Echter, na aanleg van deze zonneweide is 

de archeologie wel voor lange tijd onbereikbaar. Voordat de vindplaatsen worden 

afgedekt met zonnepanelen wil de gemeente met dit project zo goed mogelijk alle 

vindplaatsen in kaart te brengen. Op deze manier kan de gemeente, als bevoegd 

gezag, in de toekomst beter zorg dragen voor deze vindplaatsen. 

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het Zouwdal wordt gedomineerd door industrie en windturbines aan de Belgische 

kant, en landbouw voornamelijk aan de Nederlandse kant. Deze akkergebieden 

zijn voornamelijk gelegen in het onbebouwde deel aan de noordelijke zijde van het 

Zouwdal en beslaan grotendeels het gehele plangebied. Een fietspad begrenst het 

plangebied in het zuiden. 

Het Lanakerveld wordt begrensd door de Brusselseweg in het oosten, het buurtschap 

Op de Wan en oude dorpskern van Oud-Caberg in het zuiden en het Prins Albertkanaal 

in het westen. Het Zouwdal, een oud droogdal, maakt dus onderdeel uit van het 

Lanakerveld, een 200 ha groot agrarisch gebied dat zoals beschreven doorsneden 

wordt door het Zouwdal in het noorden en tevens door het dal van het Heeswater in 

het zuiden.

Het gebied tussen de relatief nieuwe Brusselseweg en de Belgische grens is een van 

de weinige karakteristieke cultuurlandschappen in de Gemeente Maastricht dat wordt 

gekenmerkt door het glooiende landschap met de droogdalen van de Zouw en het 

Heeswater (Figuur 1.1). Het open landschap waardoor het plangebied vandaag de dag 

gekenmerkt wordt, is ontstaan in de late middeleeuwen. In de nabije toekomst is de 

gemeente voornemens om een zonneweide te plaatsen op Lanakerveld (Figuur 1.2). 

Deze ontwikkeling zal niet veel verstoring van de ondergrond met zich meebrengen, 

toch zullen er hier en daar kabels en leidingen en kleine gebouwen geplaatst moeten 

worden die een geringe verstoring teweeg gaan brengen.  Het is vooralsnog onduidelijk 

wat voor gevolgen voor de archeologie in de ondergrond op lange termijn kunnen zijn. 
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Feit is dat doordat het gebied in de toekomst niet meer wordt beakkerd (en geploegd) 

dit met zekerheid gevolgen met zich mee zal dragen. In eerste instantie zijn deze 

gevolgen positief te noemen aangezien er geen kans meer is dat het archeologisch 

niveau door een ploeg geraakt kan worden.1 Echter, het is wel te verwachten dat de 

bodemvorming, met name het uitspoelen van humusrijk materiaal op grotere diepte, 

negatieve gevolgen kan hebben voor de zichtbaarheid van archeologische sporen en/of 

fenomenen zoals bijvoorbeeld een lijksilhouette.

Zoals te zien is in Figuur 1.2 wijkt het onderzochte gebied af van het plangebied. In 

het zuidwesten is het gebied kleiner dan het plangebied. Dit is veroorzaakt doordat 

het terrein niet toegankelijk was als gevolg van de aanleg van een fietspad terplekke. 

In het zuidoosten zijn er buiten het plangebied extra terreinen onderzocht met een 

magnetometer. Dit is in overleg met de pachters en opdrachtgever gebeurd. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Om de beste kwaliteit te kunnen garanderen heeft Archol contact gezocht met een 

aantal onderaannemers die veel ervaring hebben met de gebruikte methoden en deze 

hebben toegepast op vergelijkbare landschappen met vergelijkbare vindplaatsen. Het 

bedrijf Eastern Atlas uit Berlijn heeft de fluxgate magnetometrie metingen gedaan. 

Het bedrijf Orbit uit Gent de EMI-metingen en het bedrijf GAIA uit Leiden de Cesium 

magnetometrie metingen. De projectleiding lag bij Archol.

Soort onderzoek: Inventariserend Verkennend Onderzoek (IVO-o)

Projectnaam: Geofysisch Onderzoek (IVO-o) Lanakerveld

Archolprojectcode: 1927

Archis-zaaknummer: 4742367100

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht, Marianne Bauling 

Bevoegd gezag: Gemeente Maastricht 

Adviseur bevoegd gezag: Contactpersoon (Drs. G. Soeters)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Onderaannemers:
EMI-onderzoek 
Magnetometrie (Cesium)
Magnetometrie (fluxgate)

Periode van uitvoering veldwerk:

Orbit
GAIA Prospection
Eastern Atlas

November 2019 

rapportage gereed: 06-07-2020

Versie 1.0 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Limburg

Gemeente: Maastricht

Plaats: Maastricht

Toponiem: Lanakerveld

Coördinaten gebied: 174364; 320802

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 35 ha 

Huidig grondgebruik: Akker

Beheer en plaats van documentatie: DANS EASY (KNAW)

Geomorfologie: 11/10A4 Lösswand 
6E8 Dalwandterras, bedekt met löss 
2S3 Droog dal (+/- dekzand/löss)

Bodem: Radebrikgronden; siltige leem

1  Uit het proefsleuvenonderzoek was echter duidelijk dat de ploegzone zich in de meeste gevallen boven het 
archeologisch relevante niveau bevond aangezien de ploegzone niet dieper rijkte dan het colluvium.

Tabel 1 
Administratieve gegevens.
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2 Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

2.1 Landschap

Het huidige lösslandschap van Zuid-Limburg is merendeels door de Maas gevormd 

ten tijde van de ijstijden. Dit gebeurde in een aantal fasen. Tijdens het Kwartair (vroeg-

Pleistoceen zie Figuur 2.11) werden dikke pakketten Maasafzettingen tot een aantal 

terrassen gevormd waarbij het hoogterras het oudste niveau is. Vervolgens zakte de 

erosiebasis van de Maas door tektonische opheffing van het gebied en sneed de rivier 

in haar eigen hoogterrassensediment. Op een dieper niveau werd wederom materiaal 

door de Maas afgezet dat op haar beurt de middenterrassen vormde. Gedurende de 

periode waarin de middenterrassen gevormd werden zorgde verdere opheffing van het 

gebied voor een sterke erosie van het hoogterrassensediment waardoor het huidige 

versneden landschap ontstond (Figuur 2.1).

Figuur 2.1
Voorbeeld van het ontstaan van een 
terrassenlandschap. 
Bron: Stouthamer et al. 2015.
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In het Pleistoceen werden deze terrassen bedekt met löss. Deze löss is waarschijnlijk 

afkomstig van glaciale- en fluvioglaciale afzettingen uit het Noordzeebekken wat 

een verklaring biedt voor het gegeven dat de löss naar het noordwesten toe steeds 

zandiger wordt. De lössafzettingen vormden als het ware een deken over het 

landschap met kleine hoogteverschillen.

De met löss bedekte terrassen werden aan het einde van het Pleistoceen (Dryas en 

Alleröd) en in het Holoceen verder gevormd door erosie. Dit proces treedt op wanneer 

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

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

de bodem. Ook het organisch stofgehalte in een bodem is hierop van invloed, bij 

een lagere hoeveelheid organisch stof in een bodem wordt de stevigheid van de 

bodemstructuur lager. Als een lössbodem niet meer volledig begroeid is kunnen bij een 

hellingsgraad van 2% de A- en E-horizont eroderen. Afvloeiing van de B-horizont treedt 

op bij een percentage vanaf 5%. 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 en de Romeinse tijd, en uit de volle middeleeuwen en latere perioden. 

De erosie zorgde voor een afzwakking van het reliëf, omdat de dalen enigszins 

opgevuld werden. De huidige hellinggraad is dus lager dan oorspronkelijk het geval 

was. In het onderzoeksgebied komen de volgende twee verschillende lössbodems of 

brikgronden voor. 

•  Radebrikgronden (BLd6 Figuur 2.2)

 Radebrikgronden zijn niet-geërodeerde brikgronden 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 Bt11-naar (kalkloze) C-horizont verloopt eveneens geleidelijk. Op een 

diepte van 2 m of meer bevindt zich de kalkrijke löss.

•  Ooivaaggronden (Ld6 Figuur 2.2)

 Ooivaaggronden zijn kleigronden 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; soms ook geringe klei-inspoeling te constateren is (onvoldoende 

voor een briklaag). Eventuele hydromorfie bevindt zich te diep in het profiel 

om als differentiërend kenmerk een rol te spelen. De lössgrond vormt vanouds 

een goede akkerbouwgrond; het bodemmateriaal is redelijk goed doorlatend, 

neemt regenwater gemakkelijk 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. 

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 
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ondergrond. Door de cycli van opwarming en bevriezing en het watertransport dat 

over het bevroren oppervlak plaats vond, sleten de dalen zich op een kenmerkende 

manier uit. Door verschillen in opwarming van beide zijden van het dal en de daaruit 

voortvloeiende (ongelijke) erosie (gelifluctie), kregen dergelijk dalen namelijk een 

asymmetrische vorm. 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 plangebied ligt in en op de 

rand van een erosiedal; het Zouwdal. Een kleiner droogdal doorsnijdt het plangebied 

precies halverwege het deel van het plangebied dat zich tussen de van Akenweg en 

Lanakerweg bevindt (Figuur 2.8).

N:\Lopende Projecten\1927 Geofysisch Onderzoek Maastricht Lanakerveld\2_uitwerking\1.sporen en structuren\Workspaces\Bodemkaart.qgz (2020-04-23)
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Figuur 2.2
Bodemkaart 1:50.000. Bron: Wageningen 
Environmental Research.
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2.2 Archeologisch kader

Archeologisch onderzoek op de Caberg bij Maastricht kent een lange geschiedenis. 

Het zwaartepunt heeft daarbij over het algemeen op twee periodes gelegen, namelijk 

het midden-paleolithicum en het vroeg Neolithicum (Lineaire Bandkeramiek). In 

verschillende groeven in de omgeving zijn resten uit het paleolithicum aangetroffen, 

te weten te Maastricht-Belvédère, Veldwezelt-Hezerwater, Kesselt-Op de Schans en 

Kesselt-groeve Nelissen. Vondsten uit deze periode bestaan vooral uit vuursteen en 

botmateriaal. Over het algemeen liggen vondsten uit deze periode tussen de bovenste 

löss en oude Maasafzettingen (Maasterrassen). Tijdens het proefsleuvenonderzoek 

in Lanakerveld zijn er geen vondsten uit deze periode aangetroffen maar heeft 

booronderzoek wel uitgewezen dat op grotere diepte deze wel zijn te verwachten. 

In 2002 is door RAAP een booronderzoek en een oppervlaktekartering uitgevoerd 

in het Lanakerveld2. Op basis van dit onderzoek werden 121 potentiële vindplaatsen 

gekarteerd. De vindplaatsen dateren uit verschillende periodes, waarin de nadruk 

lijkt te liggen op het Neolithicum en de Romeinse tijd. Op de lössgronden is er 

echter een aantal factoren, waaronder de aanwezigheid van colluvium en selectieve 

erosie, waarmee bij de interpretatie van oppervlaktevondsten rekening gehouden 

moet worden. Zo kan er verplaatsing van materiaal voorkomen en kunnen bepaalde 

periodes, zoals de metaaltijden, ondervertegenwoordigd zijn en zijn bepaalde 

complextypen zoals grafvelden meestal in karteringen ondervertegenwoordigd. 

2  Roymans & van Waveren, 2002
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Figuur 2.3
Geomorfologische kaart (1:50.000) Bron: 
Wageningen Environmental Research.
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Op basis van dit vooronderzoek heeft Archol in 2007 een karterend en waarderend ver-

volgonderzoek in de vorm van proefsleuvenonderzoek uitgevoerd naar de vindplaatsen 

die zich binnen de te verstoren delen van het toenmalige plangebied bevonden3. 

Het Inventariserend Veldonderzoek op het Lanakerveld heeft geresulteerd in een rijk 

en gevarieerd vondstassemblage uit verschillende perioden. Het gaat om meerdere 

bandkeramische nederzettingen, twee grafvelden uit de bandkeramiek en de late 

prehistorie, twee nederzettingsterreinen uit de late prehistorie, een nederzettingster-

rein – mogelijk een villa - uit de Romeinse tijd en een vermoedelijke nederzetting uit de 

vroege middeleeuwen met aanwijzingen voor aardewerkproductie in de vorm van twee 

ovens. Het onderzoek heeft destijds de aanwezigheid van een divers cultuurlandschap 

aangetoond dat de verwachtingen aanzienlijk te boven gaat maar wellicht nog een 

grotere rijkdom kent in zijn niet-onderzochte delen. Tijdens de aanleg van een fietspad 

is in 2008 een begeleiding uitgevoerd (protocol 4003 IVO-p). In dit onderzoek, dat is 

opgenomen in het rapport Meurkens & van Wijk uit 2009, werden wederom sporen 

uit de Bandkeramische Kultuur aangetroffen en sporen die zijn toe te schrijven aan 

activiteiten die plaatsvonden gedurende de metaaltijden, waarschijnlijk late bronstijd / 

ijzertijd. 

In het noordelijke onderzoeksgebied – waarin zich ook het huidige plangebied bevindt 

– is tijdens het proefsleuvenonderzoek een aantal behoudenswaardige vindplaatsen 

geïdentificeerd: VP29; VP31; VP61; VP62; VP66; VP82.

VP28:
Kleine vuursteenconcentratie (niet gewaardeerd)

VP2:
LBK nederzettingsterrein & late bronstijd- ijzertijdnederzetting:

De vindplaats heeft twee verschillende groepen sporen opgeleverd. Eén daarvan is 

als bandkeramisch te bestempelen. De datering van de andere groep is niet geheel 

duidelijk, aangezien geen eenduidig dateerbaar vondstmateriaal is aangetroffen. 

Vooralsnog wordt deze groep in de periode late bronstijdvroege middeleeuwen 

geplaatst. De sporen zijn vermoedelijk onderdeel van vindplaats 122 (zie paragraaf 

3  Meurkens & van Wijk, 2009

28

73

250m0

NNNNNNNNN

125
126

18

24

123

122

2

Figuur 2.4
Behoudenswaardige vindplaatsen IVO-P 
onderzoek Archol (wit mogelijk paleo-
lithicum; rood LBK; blauw metaaltijden; 
geel Romeinse tijd). In grijs de RAAP-
oppervlaktevindplaatsen.
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6.2.11), een uitgestrekt nederzettingsterrein uit de late bronstijd / ijzertijd. De 

bandkeramische sporen van vindplaats 2 lijken samen met vindplaatsen 19, 20 en 23 

(buiten het huidige plangebied) onderdeel uit te maken van een uitgestrekt nederzet-

tingsterrein. De vindplaats is groter dan aangegeven door RAAP en strekt zich verder 

in zuidwestelijke richting uit.

VP24:
LBK nederzettingsterrein:

Het proefsleuvenonderzoek heeft uitgewezen dat het bij deze vindplaats duidelijk een 

bandkeramisch nederzettingsterrein betreft. De vindplaats is verkend door middel 

van twee proefsleuven. Hierin is een huisplattegrond van het type 1b uit fase 1c/1d 

aangesneden. Verspreid liggende kuilen en paalkuilen suggereren dat elders op de 

vindplaats meer structuren aangetroffen kunnen worden.

De begrenzing van het nederzettingsterrein is op basis van het proefsleuvenonder-

zoek groter getrokken dan de indicatieve begrenzing van de vindplaats die door RAAP 

is aangegeven. Drie eindschrabbers, die tijdens het proefsleuvenonderzoek aan het 

oppervlak gevonden zijn, wijzen er bovendien op dat de vindplaats vermoedelijk ook in 

zuidwestelijke richting verder doorloopt.

VP77:
LBK nederzettingsterrein (ongewaardeerd)

VP123: LBK grafveld:
Vindplaats 123 is een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk type vindplaats: een 

bandkeramisch grafveld. De grenzen van vindplaats 123 zijn niet precies vastgesteld. 

Het vermoeden bestaat echter dat slechts een klein gedeelte van een grafveld is 

aangesneden. Wat betreft het aantal graven waaruit het grafveld bestaat kunnen 

alleen vergelijkingen gemaakt worden met andere bekende grafvelden, waar het 

aantal graven varieert van een tiental tot meer dan honderd.

VP16; VP25; VP27; VP34; VP86:
Nederzettingsterreinen (Midden-)Neolithicum (ongewaardeerd)

VP78; VP80:
Nederzettingsterrein Neolithicum (ongewaardeerd)

VP122:
Nederzettingsterrein Late-Bronstijd-IJzertijd:

In de gehele onderzochte zone tussen de vindplaatsen 24, 84 en 82 (behalve 

waarschijnlijk in de putten 68 en 69) moet rekening gehouden worden met nederzet-

tingssporen uit de late bronstijd. Deze nederzetting zet zich door over vindplaats 82 en 

mogelijk ook over de vindplaatsen 62 en 2 waarvan het slechts gescheiden is door een 

zone waarin geen proefsleuven zijn gegraven.

Het meeste aangetroffen vondstmateriaal komt – evenals in de bandkeramische 

nederzettingen – uit de grondsporen. Aangezien geen uitspraken gedaan kunnen 

worden over de ligging van de kuilen binnen het nederzettingssysteem op basis 

van het beperkte proefsleuvenonderzoek, moeten deze vindplaatsen als één 

archeologische zone worden beschouwd waarbinnen nog geen kernen of erven kunnen 

worden aangewezen of begrensd.
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VP18:
Nederzettingsterrein/villaterrein Romeinse tijd:

Vindplaats 18 is een goed geconserveerde vindplaats uit de Romeinse tijd. De 

vindplaats kan gekarakteriseerd worden als een omgreppeld nederzettingsterrein, 

waarbinnen vermoedelijk één of meerdere houten gebouwen met een pannendak 

gestaan hebben. Het ontbreken van stenen bouwpuin en baksteenproducten anders 

dan dakpannen lijkt tegen de aanwezigheid van een stenen gebouw te pleiten. De bij 

het proefsleuvenonderzoek aangetroffen sporen bestaan hoofdzakelijk uit greppels 

en grote kuilen. Bij de aanleg van het greppelsysteem, waarbij de hoeken precies 

in de richting van de windstreken wijzen, is een strakke maatvoering gehanteerd. 

De vindplaats lijkt zich grotendeels te beperken tot het gebied binnen de dubbele 

omgreppeling. De vindplaats loopt met zekerheid door op het Belgische deel van 

het bedrijventerrein Europark. Op basis van het vondstmateriaal kunnen op of in de 

nabijheid van de vindplaats ook sporen van ambachtelijke activiteiten in de vorm 

van potten- of pannenbakkersovens verwacht worden. Het aardewerk dateert de 

bewoning in de 2de en 3de eeuw. Er is ook wat aardewerk uit de vroege middeleeuwen 

(Merovingische periode) en mogelijk ook de laat-Romeinse tijd aanwezig. 

Bewoningssporen uit deze periode(s) zouden op deze locatie dus ook verwacht kunnen 

worden.

VP121:
Neolithische vindplaats onbepaald (ongewaardeerd)

VP17:
Nederzetting late middeleeuwen (ongewaardeerd)

Parallel aan het Archol proefsleuvenonderzoek is er in 2008 ook gemeten met magne-

tometrische apparatuur4 door het bedrijf Posselt en Zickgraf (Figuur 2.5).  Twee van de 

onderzochte vakken liggen in het plangebied (Figuur 2.7). De resultaten laten op het 

grafveld een rustig beeld zien zonder fenomenen die te relateren zijn aan de sporen 

van het proefsleuven onderzoek. Op het Romeinse terrein waren de Romeinse greppels 

die in de proefsleuven waren gevonden heel goed te vervolgen (vergelijk Figuur 2.6 

en Figuur 2.7). Verder valt op dat er in het westelijke vak vrij veel ruis in de beelden 

te zien is. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door losse objecten in de bouwvoor. In het 

oostelijke vak is dit in mindere mate het geval, in dit vak is aan de rechterkant wel 

meer ruis te zien dan aan de linkerkant.

4  Zickgraf, B., 2008
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Aan de Belgische kant is een drietal onderzoeken noemenswaardig. Op 500 m afstand 

richting het zuidwesten aan de Belgisch-Nederlandse grens (Figuur 2.5) heeft het 

bedrijf Aron in 2017 aan de Industrieweg een opgraving uitgevoerd dat ondersteund 

werd door een magnetometrisch onderzoek5. Hierbij werd in de magnetometrie-

beelden en een proefsleuvenonderzoek een aantal greppels zichtbaar. Deze greppels 

zijn opgegraven. Het bleek om een vroegmiddeleeuws castellum te gaan dat tot 

in Karolingische tijden is gebruikt om de toegangswegen richting het oosten te 

controleren. Onder deze structuur lag een veldweg uit de Romeinse tijd. In deelgebied 

2 (Figuur 2.5) is een klein aantal sporen uit de metaaltijden aangetroffen en een 

aantal veldovens die te relateren zijn aan het beleg van Maastricht (1748). Opvallend 

was dat in deelgebied 2 zowel de sporen uit de metaaltijden als de veldovens uit de 

nieuwe tijd niet in de geofysische data herkend konden worden. Dit kan deels worden 

verklaard door het feit dat het een redelijk ondiepe, geïsoleerde sporen betrof zonder 

langvormige sporen als greppels en grachten. 

5  Augustusin, S., N. de Winter, J. Steegmans & E. Wesemael, 2019
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Net ten noorden van het onderzoeksgebied is in 2007 en 2008 door BAAC een 

opgraving uitgevoerd6 (Figuur 2.5). Hier zijn sporen en vondsten uit het neolithicum 

gevonden die te relateren zijn aan beakkering en jagen. Tevens is hier er een twintigtal 

bijgebouwen en een aantal grote, schervenrijke kuilen aangetroffen. Deze waren 

onderdeel van een nederzetting uit de late bronstijd. De kern is niet aangetroffen, er 

wordt verondersteld dat deze zuidelijk van de opgraving lag of ligt.  Daarnaast is er 

een aantal Romeinse sporen aangetroffen.  Opvallend is ook een aantal sporen uit 

de 18e eeuw, die op grond van historische kaarten zijn te relateren aan het Beleg van 

Maastricht (1748). De sporen (vermoedelijk haardkuilen) liggen op één lijn. Mogelijk 

behoorden ze tot een legertentenkamp of verdedigingsgordel met kampement. 

2.3 Historisch kader

De oorsprong van Maastricht ligt bij het aanleggen van een brug over de Maas in de 

Romeinse tijd. Aan de westoever werd er een castellum gebouwd die de brug moest 

beschermen en aan de overkant groeide een handelsnederzetting. Vanuit Maastricht 

gingen meerdere wegen naar andere streken. Rond Maastricht zullen er ook meerdere 

villa terreinen gelegen hebben zoals bijvoorbeeld te Smeermaas. Over de rurale 

bewoning in de vroege middeleeuwen in deze regio is vrij weinig bekend. De opgraving 

van deelgebied 1 aan de Industrieweg geeft aan dat er een soort castellum in de 

vroege tot volle middeleeuwen op geen 500 m van het plangebied lag aan een weg 

die vermoedelijk ook langs het Lanakerveld heeft gelopen. Ter hoogte van de Oude 

Postbaan, ten oosten van het Lanakerveld, heeft een Romeinse weg gelopen. Deze is 

ook na de Romeinse tijd lange tijd in gebruik gebleven getuige de vele ophogingslagen 

van het wegdek.7 Van verdere bebouwing uit deze tijd is vrij weinig bekend in de nabije 

omgeving op de merovingische pottenbakkersoven op het Lanakerveld zelf na. 

6  Dyselink, T.A.F., P. Dijkstra, E. Schorn en A.C. van de Venne,2009
7  Van Wijk 2017.
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Figuur 2.7
Onderzoek Posselt en Zickgraf met links het 
terrein met de Romeinse sporen en rechts het 
terrein van het grafveld. 
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Het terrein wordt doorsneden door de veldweg Lanakerweg, die als holle weg in het 

landschap aanwezig is (Figuur 2.8: Weergave van het AHN3. Bron: AHN.). De weg is een 

van de historische radiale wegen die vanuit de vesting Maastricht in alle windstreken 

verliepen. Laatmiddeleeuwse kavelgrenzen (vanaf 1400) schemeren nog vaag door in 

de huidige verkaveling. Uit de AHN (Figuur 2.8) blijkt dat er vroeger meerdere graften 

in het plangebied aanwezig waren, en sommige nog steeds zijn.

De overwegend rurale rol van het Lanakerveld wordt aan het begin van de 

Tachtigjarige Oorlog kort doorbroken als het gebied bijna toneel wordt van een 

confrontatie tussen Willem van Oranje en de Spaanse Hertog van Alva. In oktober 1568 

probeerde de gevluchte stadhouder Willem van Oranje tijdens zijn eerste poging om de 

Nederlanden binnen te vallen om Maastricht in te nemen. De oprukkende Willem van 

Oranje werd op het Lanakerveld tegengehouden door Alva, die zijn hoofdkwartier op 

de Hoeve Caberg had en zijn troepen op de helling van het Zouwdal had gestationeerd. 

Hoewel het Spaanse leger duidelijk in de minderheid was, durfde Willem van Oranje 

geen veldslag aan te gaan, ondanks de aanzienlijke kansen die hij had om het leger van 

Alva hier te verslaan. 

Maastricht werd ook in de 17e en 18e eeuw nog enkele malen belegerd, onder andere in 

1632 door Frederik Hendrik, één van de zonen van Willem van Oranje. Archeologische 

sporen van de 16e, 17e en 18e -eeuwse belegeringen zijn onder andere aangetroffen 
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op het Belgische deel van het bedrijventerrein Europark en in Veldwezelt 8. Op het 

Lanakerveld zelf is kanonskogel aangetroffen.9

2.4 Archeologische Verwachting 

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er een grote hoeveelheid archeologische 

vindplaatsen aanwezig is in het onderzoeksgebied. Deze zijn te dateren vanaf het 

neolithicum tot en met de nieuwe tijd. In verschillende proefsleuven van het Archol 

onderzoek zijn LBK-nederzettingssporen en een grafveld gevonden. Daarnaast zijn er 

ook losse sporen uit de metaaltijden aangetroffen. Dit is bevestigd bij de opgraving 

Europark waar is gebleken dat er een bronstijd nederzetting in de buurt ligt. Ook 

de Romeinse tijd is vertegenwoordigd in de proefsleuven van Archol in de vorm van 

8  Vanderbeken & Van den Hove, 2008; Pauwels, 2007.
9  Meurkens & Van Wijk 2009, 280.

Figuur 2.9
Twee afbeeldingen uit het rapport Europark1 
die linies laten zien van het beleg van 
Maastricht uit 1748. Daarop is de locatie van 
de opgraving geprojecteerd. Lanakerveld ligt 
ongeveer 500 meter ten zuidoosten van de 
opgraving Europark

1  Dyselink, T.A.F., P.Dijkstra, E. Schorn & A.C. van de 
Venne 2009
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greppels en losse sporen behorende bij een villaterrein. Net ten zuidwesten van het 

onderzoeksgebied is een versterkt bouwwerk opgegraven uit de vroege middeleeuwen 

dat waarschijnlijk een controlerende functie had over een weg die richting het onder-

zoeksgebied loopt.

Bij dezelfde opgraving Europark zijn resten van een liniekampement uit 1748 

teruggevonden. De aangetroffen sporen bestonden voornamelijk uit een soort 

haardkuilen. Opmerkelijke figuren in dit rapport laten zien dat ten zuiden van het 

project Europark ook linies aanwezig lijken te zijn. Het lijkt daarom zeer goed 

mogelijk dat er in deze periode militaire activiteiten op het Lanakerveld hebben 

plaatsgevonden..

 

2.5 Verwachting geofysisch onderzoek

Om met geofysisch onderzoek iets te kunnen vinden moet er allereerst een contrast 

aanwezig zijn in de bodem die je kunt meten. Dit kan een verschil in magnetisme zijn, 

of een verschil in elektrische geleiding. Als er geen verschil in geleiding of magnetisme 

aanwezig is in de bodem tussen de archeologische sporen en de rest van de bodem 

dan zullen geofysische metingen niets opleveren. Het is lastig om van tevoren te 

voorspellen of dit soort verschillen in de bodem aanwezig zijn. Ook binnen de weten-

schappelijke wereld is dat nu een punt van aandacht. 

Ten tweede geldt bij prospectieonderzoek dat de resolutie van de gebruikte 

meetmethode van dezelfde orde van grootte moet zijn als de fenomenen waar je naar 

op zoek bent. Een fenomeen met een grootte van 1 m kan niet worden gevonden met 

metingen of boringen in een grid van 5 m. Dit is ook geldig voor geofysisch onderzoek. 

Sporen met een diameter van enkele tientallen centimeters zullen over het algemeen 

niet te vinden zijn met een methode die een resolutie heeft van 1 meter. Daarbij moet 

bij magnetometrisch ondezoek worden opgemerkt dat de vindkans van archeologische 

fenomenen ook zeer afhankelijk is van magnetische eigenschappen. Heel kleine 

objecten kunnen een hoog magnetisch signaal genereren en zodoende goed te 

traceren zijn. Als heel grote sporen geen magnetisch contrast hebben met omliggende 

bodem kunnen deze onzichtbaar zijn voor een magnetometer.

In het proefsleuvenonderzoek van Archol zijn sporen aangetroffen van enige grootte. 

Op het grafveld gaat het dan over sporen van ca 1 tot 2 m lengte en een diepte 

van enkele tientallen cm’s. Ook de langsgreppels bij de LBK-huizen kunnen enkele 

meters lang zijn en kunnen vrij diep zijn. Op het terrein met Romeinse sporen is er 

sprake van sporen die over tientallen meters te vervolgen zijn. Als er genoeg contrast 

tussen de sporen en de omliggende bodem aanwezig is zouden deze fenomenen 

ook met geofysisch onderzoek te vinden moeten zijn. In het onderzoek van Posselt 

& Zickgraf was dit op het Romeinse terrein gelukt maar op het grafveld niet. Nieuw 

onderzoek heeft laten zien dat met gebruik van heel gevoelige sensoren (Cesium) in 

een gedetailleerd meetgrid het soms mogelijk is om vrij kleine sporen te vinden10. In dit 

onderzoek is deze methode getest op het grafveld en op een LBK-huis. Ook de fluxgate 

magnetometrie heeft nieuwe ontwikkelingen gezien op het gebied van datalogging en 

dataverwerking. 

De verwachting is dat met deze methodes in ieder geval duidelijke magnetische 

sporen, en mogelijk de wat minder magnetische sporen te vinden zijn.

10  Lambers, Faβbinder & Bourgeois, 2017
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De methode EMI is een vrij nieuwe methode die zich richt op elektrische 

eigenschappen (geleidbaarheid) en magnetische eigenschappen (magnetische suscep-

tibiliteit). EMI heeft zijn kracht bewezen in landschappelijk onderzoek omdat het met 

het elektrische signaal goed verschillende bodemtexturen kan onderscheiden11. Nu is 

löss als moedermateriaal van een bodem redelijk homogeen qua textuur. Toch is bij 

het onderzoek in de löss in Herkenberg Meerssen met deze methode een Romeinse 

villa terrein in kaart gebracht (12). In dit onderzoek is de villa dan ook vooral met 

magnetische susceptibiliteit in gevisualiseerd. 

 

11  Saey, 2011
12  D.J. Huisman, T. de Groot & J.W. de Kort, 2017

Figuur 2.10 
Geofysisch onderzoek van de Romeinse villa 
te Herkenberg: Magnetische susceptibiliteit. 
Bron: D.J. Huisman, T. de Groot & J.W. de Kort, 
2017.
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Figuur 2.11
Geologische en archeologische tijdstabel.
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3 Werkzaamheden

3.1 Doel en vraagstellingen

Primaire doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de omvang van het 

grafveld. Het bepalen van de omvang kan eventueel behoud in situ ondersteunen. De 

secundaire doelstelling is gericht op het vaststellen van de beste opgravingsmethode 

voor deze bandkeramische (inhumatie)graven.

In Schmidt et al. (2015) worden er drie niveaus van geofysisch onderzoek genoemd. 

•  Niveau 1 – Prospectie: identificeren van gebieden met een hoge verwachting met 

mogelijk losse voorkomens van sterke individuele anomalieën.

•  Niveau 2 – Begrenzen: het in kaart brengen van reeds bekende archeologische 

vindplaatsen en sporen.

•  Niveau 3 – Karakterisering: Waardering van bekende vindplaatsen of anomalieën

Ook in de KNA is een soortgelijke driedeling gemaakt en is er sprake van verkennende, 

karterende en waarderende fases binnen inventariserend veldonderzoek (IVO-O). 

Aangezien we bekende terreinen met een hoge verwachting nader gaan bekijken, 

de begrenzing en aard van bekende vindplaatsen nader proberen vast te stellen en 

daarnaast ook nieuwe gebieden gaan onderzoeken omvat dit onderzoek onderdelen 

van alle drie niveaus. 

Het onderzoek is verder gericht op het zoveel te weten komen over het diachrone cul-

tuurlandschap van het Lanakerveld. 

Het gaat dan met name over de volgende drie aspecten:

· Aard, wat is er, met de gebruikte meetmethoden, te zeggen over de aard van de 

vindplaatsen. Met geofysisch onderzoek gaat het dan niet over dateringen maar 

meer over de aard van het bodemmateriaal. Te denken valt aan textuur, organische 

stofgehalte, voorkomen van bijmenging, voorkomen van metalen, bakstenen of 

mogelijk aardewerk, voorkomen van verstoringen, voorkomen van verhitte sporen of 

objecten.

· Diepte, de gebruikte methode EMI (zie hoofdstuk 3) kan op verschillende dieptes 

eigenschappen visualiseren. Dit kan informatie geven over de diepte van een 

fenomeen.

· Omvang, uiteraard is alle informatie over de omvang van een vindplaats op het 

horizontale vlak zeer bruikbaar om een vindplaats goed te kunnen beschermen en 

beheren.

Specifieke vraagstellingen die met het onderzoek beantwoord moeten worden zijn:

- Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

- Is het mogelijk om met de gebruikte methoden bekende vindplaatsen uit het IVO-p 

onderzoek beter te begrenzen? Het gaat dan met name om het LBK-grafveld en het 

LBK-huis, de romeinse sporen en prehistorische sporen.

- Levert het onderzoek vragen op die archeologisch vervolgonderzoek nodig maken?

- Op welke diepte zouden de eventuele archeologisch interessante lagen zich kunnen 

bevinden?

- Zijn er bodemverstoringen in het gebied aanwezig en wat betekent dit voor de 

archeologische verwachting?

- Zijn er fenomenen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een (tot dusver 

onbekende) vondstrijke vindplaats?
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3.2 Strategie veldwerk

Het hier beschreven onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek van het 

type IVO-Overig. Het onderzoek is uitgevoerd conform Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03, Protocol 4003 versie 4.1:

In het Plan van Aanpak is aangegeven dat er verschillende geofysische meetmethoden 

worden toegepast ten behoeve van dit onderzoek. Deze methoden zijn in twee 

categorieën te verdelen: methodes die magnetische eigenschappen meten en 

methodes die elektrische geleidbaarheid meten. Het is vrij gangbaar dat deze twee 

methoden samen worden gebruikt in archeologisch onderzoek omdat het vaak lastig is 

te voorspellen welke methode het beste de archeologische fenomenen in een gebied in 

kaart kan brengen. In veel gevallen is gebleken dat de twee methoden elkaar ook goed 

aanvullen13. 

Binnen dit project zijn twee soorten magnetometrie toegepast: 

• Fluxgate gradiometer magnetometry. Deze methode kan vrij snel grote gebieden 

in kaart brengen met een resolutie van 0.5m. Deze methode is ingezet voor het 

gehele plangebied met daarbuiten ook nog enkele gebieden.

13  Schmidt et al. 2015
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Figuur 3.1
Overzicht van de verschillende onderzoeks-
methoden.
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• Cesium total field magnetometry. Dit is een arbeidsintensieve methode die heel 

gevoelige sensoren gebruikt om gebieden te onderzoeken met een resolutie van 

0.5 m. Deze methode is ingezet op het gebied waar het LBK-grafveld verwacht 

wordt op basis van het proefsleuven onderzoek. Tevens is deze methode gebruikt 

op een plek waar een LBK-huis in aangetroffen in het proefsleuvenonderzoek.

Het onderzoek naar elektrische geleidbaarheid is uitgevoerd in het centrale deel van 

het plangebied zodat het grafveld maar ook andere vindplaatsen (zoals de mogelijke 

Romeinse villa, het LBK-huis en de prehistorische vindplaatsen) met meerdere 

methoden gemeten zijn. In de volgende paragrafen worden de methoden verder 

beschreven.

Fluxgate gradiometer magnetometry 44,5 ha

EMI 12,3 ha

Cesium total field magnetometry 2.1 ha

3.3 Werkwijze Elektromagnetische inductie EMI (zie bijlage 1)
De EMI-metingen zijn uitgevoerd door de onderzoeksgroep ORBIT dat verbonden is 

aan de het departement of Environment van de universiteit van Gent onder leiding van 

Dr. Philippe Desmedt.  Het rapport is als integrale bijlage toegevoegd aan dit rapport. 

Elektromagnetische inductie survey (EMI) is gebaseerd op de respons van de bodem 

op elektromagnetische golven (Reynolds, 1997). Bij EMI wordt in een zendspoel een 

magnetisch veld opgewekt (het primaire magnetische veld Hp) waardoor in de bodem 

elektrische stroompjes ontstaan die op hun beurt een eigen magnetisch veld opwekken 

(Hs) (Figuur 3.2). Dit opgewekte (geïnduceerde) veld is uit-fase met het primaire 

magnetische veld. 

Een fractie van zowel het primaire magnetische veld als het geïnduceerde, of 

secundaire, veld wordt vervolgens opgevangen door een ontvangstspoel waarna het 

signaal versterkt wordt en wordt uitgedrukt in output-voltage.

In niet-zoute omgevingen staat dit voltage in lineair verband tot de elektrische 

geleidbaarheid (of conductiviteit) (EC) van de bodem. Het primaire magnetische veld 

Tabel 2 
Aangelegd aantal hectares per methode.

Figuur 3.2
Werkingsprincipe van elektromagnetische 
inductie-survey ((c) Ugent, 2019).
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werkt ook in op de magnetische kenmerken van de bodem. Dit laat toe om ook de 

magnetische gevoeligheid of susceptibiliteit (MS) op te meten als de in-fase respons. 

Eenvoudig gesteld geeft deze magnetische susceptibiliteit weer in welke mate een 

materiaal kan worden aangetrokken door een magneet. De meting van de bodem is 

een integratie van deze parameters over een bodemvolume onder het instrument, 

bijgevolg worden de waarden uitgedrukt in ‘schijnbare’ EC (ECa) en MS (MSa). 

3.3.1 Geleidbaarheid en magnetische susceptibiliteit van de onder-
grond.

Elektrische geleidbaarheid hangt sterk samen met verschillende fysische 

bodemparameters. In hoofdzaak zijn dit het klei- en het vochtgehalte. De ECa neemt 

toe naarmate het kleigehalte en, in iets mindere mate, het vochtgehalte in de bodem 

toeneemt. Andere parameters, met een minder sterke invloed op het totale signaal, 

zijn onder meer de bodemdichtheid of –compactie en het aandeel organisch materiaal 

in de bodem. 

Bijgevolg heeft elke structuur in een bodem die een wijziging in deze parameters 

veroorzaakt en een zeker volume omvat, een invloed op de metingen in de vorm van 

een afwijkende ECa. Voorbeelden hiervan zijn kleiige en lemige pakketten, venige 

opvullingen van grachten, zandige ophogingen of opduikingen, enzovoorts. Tevens 

veroorzaken massieve structuren (zoals bakstenen of natuurstenen muren) een 

elektrisch contrast, waarbij deze sporen algemeen gesteld minder elektrisch geleidend 

zijn dan de bodemmatrix. Een groot deel van de archeologische fenomenen die in het 

onderzoeksgebied kunnen worden verwacht behoren tot deze groep (bijvoorbeeld: 

grachtvulling met andere samenstelling dan de omgevende bodemlagen en 

muurwerk). 

 

De magnetische gevoeligheid is voornamelijk een maat voor de verstoring van de 

organische toplaag van de bodem. Tevens worden sterke signalen verkregen bij het 

meten van verhitte materialen. Bij de eerste categorie kunnen bijvoorbeeld gedempte 

putten en grachten worden gerekend, bij de tweede onder meer ovens, haarden en 

baksteen (verhitte klei). 

3.3.2 Surveystrategie.

De metingen zijn uitgevoerd met een meerspoelige elektromagnetische inductiesensor 

(Dualem, Ontario, CA). Deze sensor maakt het mogelijk om gelijktijdig ECa en MSa 

op te meten in zes ontvangstspoelen die zich op een verschillende afstand van de 

zendspoel bevinden. De ontvangstspoelen hebben daarnaast een wisselende oriëntatie 

Figuur 3.3
 Surveysetup voor EMI-metingen, met duiding van 
de verschillende onderdelen.
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(horizontaal (HCP) of loodrecht (PRP)) ten opzichte van het bodemoppervlak. Er zijn 

dus twee spoeloriëntaties op zes verschillende spoelafstanden (0.5 of 0.6 m, 1 of 1.1 m 

en 2 of 2.1 m). Door deze configuratie worden zes ECa en vier MSa signalen gelijktijdig 

gemeten met een verschillende dieptegevoeligheid. 

De dieptegevoeligheid van de spoelconfiguraties wordt standaard gezien als de diepte 

waarbij 70% van het totale gemeten signaal afkomstig is van het bodemvolume boven 

deze diepte. Voor de vier ECa metingen de dieptes van dominante respons variëren van 

0.25 m (0.6 m PRP), 0.5 m (1.1 m PRP), over 1.0 m (2.1 m PRP) en 0.75 m (0.5 m HCP), 

1.5 m (1 m HCP), tot 3.2 m (2 m HCP) onder de sensor. Eenvoudig gesteld wordt zo 

informatie verzameld over de elektrische en magnetische karakteristieken van zowel 

oppervlakkige als diepere bodemlagen tot op een diepte van ongeveer 3 m onder het 

maaiveld.

De sensor is in een parallelle slede achter een quad gesleept tegen een gemiddelde 

snelheid van 6 km/u. Een rtk-GPS is gebruikt om de metingen te lokaliseren met 

een horizontale fout in de orde van 2 cm. In combinatie met een GPS-gestuurd 

sturingssysteem is het mogelijk gemaakt om op rechte lijnen te rijden met een vaste 

tussenafstand. Het studiegebied is op deze manier opgemeten in parallelle rijen die 

1.00 m uit elkaar lagen.

Aan een meetfrequentie van 10Hz zijn hierbij per seconde vier ECa en vier MSa 

metingen samen met één gps-meting digitaal opgeslagen in een veldcomputer. 

Hierdoor lag het staalname-interval op 0.20 m in de rij. 

3.4 Werkwijze Magnetometer onderzoek

Magnetometer-onderzoek is gebaseerd op het meten van variaties in het 

aardmagnetisch veld. Deze worden vaak veroorzaakt door veranderingen in 

magnetische ontvankelijkheid van begraven ijzerhoudende objecten en de 

magnetische eigenschappen (geïnduceerd of remanent). De techniek is een effectieve 

manier om veranderingen in het aardmagnetisch veld te karteren en is daarmee binnen 

archeologisch onderzoek geschikt voor het opsporen en karteren van onder andere 

metaalbewerkingssites, bakovens (haarden), oude funderingsresten en oude wegen. 

Ook bij magnetometrisch onderzoek geldt dat de aanwezigheid van veel kabels en 

leidingen in de ondergrond beperkingen oplevert, hetzelfde geldt voor metaal aan het 

oppervlak (bijvoorbeeld hekwerken) of bebouwing. 

Zoals eerder vermeld zijn binnen dit project twee soorten magnetometer toegepast. 

De fluxgate metingen zijn uitgevoerd door het Duitse bedrijf Eastern Atlas uit Berlijn. 

De total field metingen zijn uitgevoerd door Lena Lambers van Gaia in samenwerking 

met medewerkers van Archol. De apparatuur is gehuurd van het bedrijf Geomatrix uit 

Engeland. 

Beide rapporten zijn integraal als bijlage toegevoegd aan deze publicatie. Hieronder 

worden de methoden apart beschreven. 

3.4.1 Fluxgate gradiometer magnetometer onderzoek (zie bijlage 2)

Magnetometers in een Gradiometer configuratie meten een gradiënt van het 

magnetische veld en zijn daardoor zijn minder gevoelig voor verstoringen als auto’s, 

windmolens etc. Zodoende kunnen de sensoren makkelijk gemonteerd worden aan 

een kar of quad en is de positie inmeten met GPS geen probleem. Dit is een vaak 

toegepaste methode binnen de archeologie.
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In dit onderzoek is een aantal van 10 tot 19 sensoren achter een quad gemonteerd 

waarmee vervolgens vrij snel een gebied in kaart kon gebracht worden. De sensoren 

waren van het type Foerster fluxgate gradiometers (FEREX CON650). De afstand van 

de sensoren is 50 cm. Bij de eerste dag is geëxperimenteerd met een sensorafstand van 

25cm. Het bepalen van de positie gebeurde met twee GNSS-ontvangers in een base en 

rover configuratie. 

3.4.2 Cesium total field magnetometer onderzoek. (zie bijlage 3)

Voor deze methoden zijn twee sensoren (Geomatrix G-864) gebruikt die zijn 

gemonteerd op 5o cm van elkaar en worden gedragen op ca 30 cm boven de grond. 

Als de sensoren op deze manier zijn gemonteerd meten ze het totale magnetische 

veld langs drie assen. Deze manier van meten is zeer gevoelig, het is de gedachte dat 

archeologie hiermee preciezer in kaart te brengen is. Het geofysisch onderzoek met 

hetzelfde type apparaat door Bourgeois van een grafheuvelrij nabij Epe Niersen heeft 

aangetoond dat met deze techniek ook grondsporen kunnen worden opgespoord14. 

De hogere sensitiviteit brengt ook met zich mee dat de metingen sneller last hebben 

van verstoringen als auto’s en windmolens. Om deze reden is het niet mogelijk om 

GPS te gebruiken voor de positiebepaling. Positiebepaling is om deze reden gedaan 

door het uitzetten van 40 bij 40 m grids en het uitleggen van lijnen op iedere meter. 

De resolutie waarop is gemeten is 50 cm. Het tablet waarop de metingen werden 

opgeslagen gaf ook een storing, om te voorkomen dat dit de metingen beïnvloedde is 

deze altijd op 10 m afstand gehouden.

14  Lambers L.S.L., Fassbinder J.W.E., Lambers K. & Bourgeois Q., 2017

Figuur 3.4
Gebruikte apparatuur op Lanakerveld: 
Fluxgate gradiometer magnetometer (Eastern 
Atlas).
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Figuur 3.5
Gebruikte apparatuur op Lanakerveld: Cesium 
total field magnetometer (Geomatrix).
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4 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de drie meetcampagnes per meetmethode, 

elektromagnetische inductie, fluxgate gradiometer magnetometer en cesium 

total field magnetometer beschreven. Dit gaat voor alle methoden min of meer 

op dezelfde manier. De data wordt bekeken op verschillende detailniveaus en met 

verschillende visualisatie-instellingen, binnen een GIS-omgeving. Vervolgens worden 

er lijnen of polygonen gekarteerd op basis van anomalieën in het signaal en worden 

deze geclassificeerd. Daarna wordt er een mogelijke verklaring geboden voor de 

gekarteerde fenomenen. Dit kan door gebruik te maken van historische kaarten, 

luchtfoto’s, satellietbeelden, verschillende hoogtemodellen (AHN1, 2 of 3) of de 

resultaten van het proefsleuvenonderzoek.  Aangezien er binnen dit project geen 

validatiefase (benaderen en meten van aangetroffen fenomenen tot op spoorniveau) 

is ingepland kan er voor veel fenomenen geen definitieve uitleg worden gegeven. Op 

plaatsen waar we data uit het proefsleuvenonderzoek beschikbaar hebben kunnen we 

het geofysisch onderzoek natuurlijk wel enigszins valideren.

De resultaten worden gevisualiseerd zowel met als zonder gekarteerde fenomenen. 

Ter verduidelijking hebben sommige in de tekst genoemde fenomenen een letter 

gekregen die ook op de illustraties zijn aangegeven. 

4.1 Elektromagnetische inductie EMI 

4.1.1 Inleiding

Het integrale rapport van het EMI-onderzoek is opgenomen als bijlage 1 in dit rapport. 

Hier zijn ook verschillende weergaves te zien 

Tenzij anders vermeld, worden de verschillende EMI-datasets weergeven in sepia-

kleurenschaal (voor elektrische geleidbaarheid), en grijswaarden (voor magnetische 

susceptibiliteit/IP_MS gegevens). Bij de ECa data stellen de donkerbruine waarden 

lage elektrische geleidbaarheid voor, terwijl de lichtgele waarden hogere elektrische 

geleidbaarheden aanduiden. Bij de IP_MS data wijzen de donkere tinten (zwart) op 

een hoge magnetische gevoeligheid, terwijl de lagere tinten (wit) lage magnetische 

gevoeligheid aanduiden. In Figuur 4.1  worden representatieve ECa en IP_MS data voor 

het studiegebied getoond.

Figuur 4.1
Overzicht EMI data. Links: Elektrische 
geleidbaarheidsdata. Hierbij wordt een 
combinatiebeeld getoond van de 2 m HCP 
ECa data met highpass gefilterde 1.1 m 
PRP ECa data om zowel de laag-frequente 
achtergrondvariatie te tonen, als de klein-
schalige elektrische heterogeniteit. Rechts: 
Magnetische gevoeligheidsdata representa-
tief voor bodemvolume tot ca. 1.5 m diepte.
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4.1.2 Elektrische Geleidbaarheid (EG)

Wanneer naar de statistieken (zie bijlage 1) van de elektrische geleidbaarheid wordt 

gekeken, wordt duidelijk dat in het studiegebied een eerder matige elektrische 

geleidbaarheid overheerst. De meeste elektrische sporen zijn waar te nemen in de 

datalagen die informatief zijn voor een bodemvolume tussen 0.5 en 1.0 m onder het 

maaiveld.

De voornaamste elektrische variaties die mogelijk een archeologische relevantie 

hebben zijn lineaire structuren die doorheen het hele studiegebied voorkomen (Figuur 

4.2). Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen sterk geleidende sporen, die 

uit meer kleiig en/of organisch materiaal zijn opgemaakt, of zwak geleidende sporen 

met die uit zandiger materiaal zijn opgemaakt. Verder zijn de meest duidelijke sporen 

zwak geleidende (resistieve) fenomenen die op discrete pakketten met meer zandig 

materiaal lijken te wijzen. Naast deze grote sporen met een mogelijk archeologische 

relevantie, zijn doorheen het gehele studiegebied zeer ondiepe variaties waar te 

nemen die voornamelijk gekoppeld kunnen worden aan recent landgebruik. De meest 

karakteristieke voorbeelden hiervan zijn de lineaire sporen in het meest westelijke deel 

van het studiegebied.

Figuur 4.2
ECa data van 0.5 tot 1.0 m diepte, met onder 
de duiding van de meest kenmerkende 
sporen.
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In het oostelijk deel van het onderzochte gebied vallen enkele lange oost-west 

lijnen op (Figuur 4.2). Deze zijn te relateren aan het voorkomen van graften, dit zijn 

verhogingen in het maaiveld die zijn veroorzaakt zijn door het ophopen van materiaal 

in perceel afscheidingen. Op het AHN-beeld zijn deze graften ook goed te visualiseren 

(zie Figuur 2.8).

Ook opvallend is het zichtbaar zijn van een groot aantal proefsleuven in de EG-data. 

Een lijnvormig fenomeen loopt door van het westelijk naar het oostelijk gebied (Figuur 

4.2). Deze doorkruist een holle weg, maar doorkruist niet de Romeinse greppels. Het is 

niet duidelijk of deze vorm te relateren is aan het Romeinse systeem.

In zowel het oostelijk als het westelijk deel zijn ellipsoïde vormen te vinden met 

een lagere geleiding. Dit zijn waarschijnlijk depressies die met zandig materiaal zijn 

opgevuld. 

Het is niet mogelijk gebleken om kleine individuele sporen te zien in de EG-data.  

4.1.3 Magnetische susceptibiliteit (MS).

In tegenstelling tot de ECa data vertonen de magnetische gegevens (Figuur 4.3) zeer 

weinig variatie, wat gezien de lemige, diamagnetische ondergrond te verwachten 

Figuur 4.3
MS-data van de 2.0 m HCP spoelconfiguratie 
met onder duiding van de meest kenmerk-
ende sporen.
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is. Meest opmerkelijk zijn de brede, lineaire structuren die dwars over beide 

geprospecteerde percelen lopen. Hierbij zijn zowel sterk magnetische, als zwak 

magnetische structuren te onderscheiden. In het oostelijke deel van het terrein is 

een beperkt aantal mogelijke kuilen gevuld met magnetisch materiaal duidelijk 

te onderscheiden. Opvallend is verder een aantal zwak magnetische sporen, die 

wijzen op de aanwezigheid van, mogelijk bodemvreemd, diamagnetisch materiaal 

in de ondergrond. Diamagnetisch wil in dit verband zeggen, materiaal zonder enige 

magnetische susceptibiliteit. 

4.1.4 Interpretatie

Wanneer de resultaten van de verschillende geofysische datasets en boorgegevens 

gecombineerd worden, kan een meer integrale interpretatie van de gedetecteerde 

sporen worden opgemaakt (Figuur 4.4). 

De meest dominante structuren die binnen het studiegebied worden aangetroffen 

zijn mogelijke wallen (aarden ophogingen of ook wel graften genoemd), die al dan 

niet (deels) door ploegen zijn geëgaliseerd (Zie 1 in Figuur 4.4). Vergelijking met het 

Algemeen Hoogtemodel Nederland (AHN3, RWS, 2018) toont aan dat de wallen in 

het oostelijke deel van het onderzochte gebied overeenkomen met variaties in de 

microtopografie. In het westelijke deel van het terrein is zulke overeenkomst niet vast 

te stellen (Zie 2 in Figuur 4.4), wat in de voorgestelde interpretatie toegewezen wordt 

aan intensieve recente landbewerking. Echter, het voorkomen van sterk magnetisch 

materiaal in de vermoedelijke wallen in deze zone, tegenover zwak magnetisch 

materiaal in wallen in het oosten van het gebied wijst op een mogelijk verschillende 

oorsprong van deze structuren. Enerzijds kan de hogere magnetisatie te wijten zijn 

aan intensief ploegen, anderzijds kunnen eventuele vergravingen hiervan de oorsprong 

zijn.

Naast de wallen zijn verschillende grachten op het terrein aanwezig (in bruin in Figuur 

4.4). De vulling hiervan is divers, zowel wat de elektrische eigenschappen (sterk en 

zwak geleidend) als wat de magnetische eigenschappen (weinig tot sterk magnetisch) 

betreft. Als gevolg van de subtiele aard van de elektrische en magnetische contrasten 

in het studiegebied, is het niet mogelijk een eenduidige morfologische interpretatie (en 

dus mogelijke archeologische karakterisering) mogelijk te maken.

Samen met de lineaire structuren is een aantal kuilen aanwezig op het terrein. Het gaat 

hierbij om vier sterk magnetische kuilen in het oostelijke deel van het studiegebied, 

die mogelijk onderdeel zijn van een en dezelfde structuur (Zie 3 in Figuur 4.4). De 

overeenkomst tussen deze vier kuilen en de locatie van een sleuf aangelegd bij 

voorafgaand proefsleuvenonderzoek, doet echter vermoeden dat deze mogelijk door 

recente bodemingrepen worden veroorzaakt. Naast de magnetische kuilen zijn ook 

groteren elektrische kuilen aanwezig. Hoewel gelet op de omvang zijn dit mogelijk 

natuurlijke fenomenen (concentraties van zandige pakketten in de leembodem), laat 

de scherpe aflijning hiervan een mogelijke antropogene aard vermoeden (in geel in 

Figuur 4.4). Het gaat hierbij mogelijk om (leem)extractiekuilen.

Het meest opvallende fenomeen zijn de sporen die diamagnetisch materiaal 

bevatten (Zie 4 in Figuur 4.4). Het diamagnetisch materiaal wordt geïnterpreteerd als 

natuursteen en als zodanig onderdeel van een bouwwerk.
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4.1.5 Vergelijking proefsleuven en EMI-data

Als we de proefsleuven projecteren op de EMI- data en specifiek naar de Romeinse 

greppels kijken die uit het proefsleuvenonderzoek naar zijn gekomen lijken deze 

zichtbaar in de ECa data (zie 1 in Figuur 4.5). Deze vormen zijn lastig te zien doordat 

de bewerkingsrichting op de akker bijna dezelfde oriëntatie heeft. Ook de LBK- huizen 

die ten zuiden van deelgebied B waren gevonden leveren wat lijnvormige anomalieën 

op die in het verlengde liggen van de LBK-huizen (zie 2 in Figuur 4.5). Beide zijn 

fenomenen die niet direct uit het EMI-onderzoek zijn gekomen maar wel zichtbaar 

worden als verschillende bronnen samen bekeken worden.

In het gebied waar het grafveld wordt verwacht zijn geen anomalieën gevonden die 

hiermee in verband kunnen worden gebracht.

1

2

1
3

4

Figuur 4.4
Kaart met gecombineerde interpretatie van 
alle gedetecteerde fenomenen. De sporen-
kaart wordt hierbij geprojecteerd op het digi-
tale terreinmodel (combinatie van ruwe data 
en hillshade) (© AGIV Vlaanderen).
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4.1.6 Conclusies

Deze methode heeft een aantal verstoringen in kaart gebracht die zijn geïnterpreteerd 

als wallen, graften of grachten of grote extractie-kuilen. Soms zijn zo de proefsleuven 

te zien. Maar niet alle proefsleuven zijn op deze manier te detecteren, hetgeen een 

directe aanwijzing is dat als er geen anomalieën te zien zijn het niet betekend dat er 

met zekerheid te zeggen valt dat er niets in de ondergrond te vinden is. Dit geldt voor 

alle geofysische methoden. 

Over het algemeen zijn met deze methode alleen vrij grote fenomenen te detecteren. 

Kleine anomalieën zoals sporen als paalkuilen zijn niet te zien in de beelden, daarvoor 

is de meetresolutie te grof. Dit is zelfs het geval voor middelgrote sporen als grafkuilen 

en langsgreppels van de LBK-huizen. Alleen als bekend is dat er iets ligt op basis van de 

proefsleuven is het soms mogelijk iets te onderscheiden in de beelden.
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Figuur 4.5 
Vergelijking proefsleuven en ECa data. 
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Figuur 4.6
Anomalie met waarschijnlijk natuurstenen bouwelementen geprojecteerd op 
de resultaten van het magnetische susceptibiliteit onderzoek.
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Lineaire anomalieën van enige omvang, vooral als die niet in de meetrichting of bewer-

kingsrichting liggen, zijn met deze methode goed te visualiseren. De gebogen vorm die 

over de holle weg heen loopt is een voorbeeld hiervan alsmede de Romeinse greppels 

die tijdens het proefsleuvenonderzoek waren gevonden.

Verder zijn er anomalieën gevonden die vrijwel geen magnetische susceptibiliteit 

laten zien. De interpretatie is in dit geval dat het natuurstenen elementen betreft. Het 

patroon van deze anomalieën lijkt te relateren aan het Romeinse systeem. 

4.2 Fluxgate gradiometer magnetometer onderzoek. 

4.2.1 Inleiding

Door Eastern Atlas is een groot oppervlakte (ca 44 ha) gemeten met de fluxgate 

gradiometer magnetometer. Hoewel er vrij veel verstoring in de data te vinden is van 

gebouwen aan de Belgische kant en objecten in de bouwvoor heeft dit een schat aan 

informatie opgeleverd. 

4.2.2 Werkwijze

Het hele databestand is doorlopen en voor iedere anomalie is een polygoon 

gekarteerd. De magnetische data van iedere anomalie is geïnterpreteerd op basis van 

de aard van het magnetische signaal. Criteria voor deze classificatie zijn amplitude, 

vorm en oriëntatie van de individuele anomalieën waarbij de omringende anomalieën 

ook zijn meegenomen. 

Op deze manier is geprobeerd om niet-archeologische en archeologische anomalieën 

te scheiden. Vervolgens hebben de polygonen per classificatie-eenheid een kleur 

gekregen volgens een vaste legenda (zie tabel 10 in Bijlage 2 voor een uitgebreide 

uitleg van de legenda. 
Figuur 4.7:
De zes deelgebieden van het gradiometer 
magnetometrie onderzoek.
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4.2.3 Resultaten

In de bijlage (Bijlage 2) is een aantal figuren toegevoegd die de resultaten zonder 

interpretatie laten zien. Ook zijn hierbij de instellingen van de visualisaties op 

verschillende manieren ingesteld. Op deze manier is het mogelijk om anomalieën met 

een grote amplitude te scheiden van meer subtiele anomalieën.

 

Voordat wordt ingezoomd op iedere gebied worden er eerst wat algemene resultaten 

besproken (Figuur 4.8).

1. Op deze plekken zijn recente verstoringen te zien die zijn veroorzaakt door de 

aanwezigheid van magnetische verstoringen als containers, paaltjes, hekken etc. 

Deze verstoringen zijn vooral aanwezig aan de randen van het onderzoeksgebied.

2. Deelgebied A laat een hoge concentratie van anomalieën zien. Deze zijn in twee 

groepen te verdelen. De eerste groep bestaat uit grote fenomenen die doen lijken 

op huisplattegronden en greppels. De tweede groep bestaat uit kleinere ronde 

fenomenen die waarschijnlijk te relateren zijn aan paalgaten en paalkuilen. In het 

zuiden van gebied is het opvallend leeg.

3. Dit is een opvallend fenomeen met een lengte van 160 m die aanwezig is 

deelgebied B en A. Het gaat dwars door of over de holle weg heen. De interpretatie 

van dit fenomeen wordt gezocht in het Romeinse systeem of in militaire 

activiteiten uit de nieuwe tijd. Mogelijk is er in de nieuwe tijd, tijdens een van de 

militaire actieve perioden iets aangelegd om over de holle weg heen te kunnen 

bewegen. 

4. Centraal in het onderzochte gebied zijn veel lineaire anomalieën gevonden die 

waarschijnlijk te relateren zijn aan Romeinse activiteiten in het gebied. Daarnaast 

vinden we hier lineaire fenomenen met een noordwest-zuidoost oriëntatie die 

mogelijk te relateren zijn aan een Romeinse of middeleeuwse percelering.

5. In het zuidwesten is een duidelijk natuurlijk fenomeen aangetroffen met een 

grootte van 800 m bij 100 m. Dit is geïnterpreteerd als een oud beekje of droogdal. 

Hier zijn verder weinig anomalieën te zien.

6. In het zuidwesten is een aantal fenomenen aangetroffen die een archeologische 

interpretatie hebben ontvangen. Mogelijk zijn deze anomalieën onderdeel van 

een nederzetting. Er zijn verschillende oriëntaties te zien, dit kan duiden op 

verschillende fases.

7. Deelgebied E laat een aantal lange fenomenen zien met een duidelijke grens. 

Buiten deze grens is het vrijwel leeg. 

8. In deelgebied A is een heel opvallende rij van positieve anomalieën aangetroffen. 

De oriëntatie is hoofdzakelijk zuidwest-noord-oost. De afstand tussen deze 

anomalieën is 8 tot 20 m, maar meestal 10 m. De interpretatie is onduidelijk, 

mogelijk is deze te relateren aan militaire activiteiten genoemd in hoofdstuk 3. 

9. Op deze plek zijn anomalieën te zien die lijken te wijzen op de aanwezigheid van 

LBK-huizen zoals die gevonden zijn in het proefsleuvenonderzoek.

10. In gebied F is een laat over een klein gebied een aantal anomalieën zien. Deze 

worden geïnterpreteerd als sporen van een nederzetting. 
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4.2.4 Deelgebied A 

Zoals gemeld in de vorige paragraaf is er in deelgebied A een groot aantal anomalieën 

aangetroffen (voor een totaaloverzicht zie Bijlage 2 figuur 1942_14). Deze variëren van 

individuele kleine fenomenen tot gebieden met een reeks aan fenomenen. Om hier 

een iets duidelijker beeld van te krijgen is in Figuur 4.9 een aantal categorieën uitgezet. 

De eerste categorie, die mogelijke paalgaten laten zien, concentreert zich tot twee 

zwermen (zie 1 in Figuur 4.9). Dit lijken zones met een hoge dichtheid aan sporen 

die mogelijk te relateren zijn aan een nederzetting. Tussen deze twee zwermen ligt 

een aantal sporen die mogelijk te interpreteren zijn als graven (zie 2 in Figuur 4.9). 

Deze komen tot uiting als een negatief magnetisch signaal (witte vlekken). Dit is ook 

het terrein waar het LBK-grafveld verwacht wordt. Verspreid over het terrein zijn in 

rood sporen zichtbaar die waarschijnlijk met verbrand materiaal te maken hebben. 

Te denken valt aan ovens, vuurplaatsen, haardkuilen of verbrande leembrokken. 

In paars zijn grote kuilen met een hoog positief signaal zichtbaar en vervolgbaar 

over honderden meters (zie 3 in Figuur 4.9). Het vreemde van deze sporen is dat de 

magnetische susceptibiliteit niet hoog is, want ze zijn niet zichtbaar in de EMI-data. 

Dit is een nog onbekend fenomeen waar een interpretatie nog niet gegeven kan 

worden. Gedacht wordt aan activiteiten gerelateerd aan een van de omsingelingen van 

Maastricht aangezien dit soort sporen ook bij het onderzoek voor het project Europark 

ook is aangetroffen.

Op de locatie van het LBK-huis, linksonder in deelgebied A zijn enkele vormen 

teruggevonden in de data. De langskuil die ten westen van het huis ligt is heel 

licht terug te zien en net ten noorden van het LBK-huis is nog een donkere vlek 

te zien. Maar tijdens het karteren zijn deze fenomenen niet nader geclassificeerd 

door de specialist. Losse paalsporen die te relateren zijn aan het LBK-huis zijn niet 

aangetroffen. 

Figuur 4.8
Globale interpretatie, de gebieden zijn gela-
beld in rood. De zwarte labels worden behan-
deld in de tekst.
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De lange, gebogen vorm die over de holle weg heen gaat wordt in de volgende 

paragraaf beschreven.

4.2.5 Deelgebieden B en D

Voor de deelgebieden B en D is er een legenda eenheid bij gezet, “filling of varying 

shape, mainly positive”. 

Op de locatie van de LBK-huizen van het proefsleuven onderzoek zijn enkele vormen 

te zien die ongeveer dezelfde oriëntatie hebben als de LBK-huizen. Het betreft 

waarschijnlijk langsgreppels van LBK-huizen. Hier zijn zelfs wat losse paalsporen te 

zien met dezelfde oriëntatie (zie 6 in fig. 4.10).

De Romeinse greppels die zijn gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn goed 

terug te vinden in de data. (Zie 1 in figuur 4.10). Loodrecht op deze greppels gaat er 

een fenomeen richting het zuidoosten (zie 2 in figuur 4.10) tot in deelgebied D. In 

deelgebied A is eenzelfde soort lijn te zien met dezelfde oriëntatie, deze loopt door 

naar het zuiden tot in deelgebied E (zie 2 in figuur 4.10).  De gebogen vorm die over 

de holle weg gaat van gebied B naar A lijkt daar weer loodrecht op georiënteerd te zijn 

(zie 3 in figuur 4.10). Door deze ligging lijken deze anomalieën samen te hangen met 

het Romeinse systeem, hoewel een latere datering voor de gebogen vorm (3 in figuur 

4.10) ook tot de mogelijkheden hoort. 
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Figuur 4.9
Deelgebied A: Interpretaties met alleen anom-
alieën met een hoge kans op archeologische 
oorsprong.
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Ten westen van het greppelsysteem is een aantal lijnen te zien die ongeveer dezelfde 

oriëntatie hebben als het Romeinse greppelsysteem (zie 5 in figuur 4.10). Deze lijnen 

komen deels overeen met de lijnen die gevonden zijn in de EMI-data. 

In het westen van deelgebied B is het meest opvallende een aantal lijnen dat ongeveer 

parallel ten zuiden van het droogdal loopt (zie 4 in figuur4.10). Dit fenomeen ligt niet 

op laagste deel van het droogdal en het lijkt te breed om een menselijke oorzaak 

te hebben (30-40 m). Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een natuurlijk 

fenomeen. 

Verspreid over de deelgebieden zijn anomalieën zichtbaar (in bruine kleur) die 

lijken op archeologische structuren als bijvoorbeeld een huis (zie bijvoorbeeld 7 in 

fig.4.10). Duidelijk is dat in de beide deelgebieden de sporendichtheid beduidend 

lager is. Dit stemt overeen met het proefsleuvenonderzoek hoewel dit met name was 

geconcentreerd op de Romeinse villa en de bandkeramische sporen. Ook de oppervlak-

tekartering uitgevoerd door RAAP heeft binnen dit deel geen tot weinig vindplaatsen 

opgeleverd.
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Deelgebieden B en D: Interpretaties.
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4.2.6 Deelgebied C

In deelgebied zien we de natuurlijke vorm zijn loop vervolgen. In het noorden is er een 

splitsing te zien (zie 1 in figuur 4.11).

Verspreid over het terrein zijn anomalieën zichtbaar (in bruine kleur) die lijken op 

archeologische structuren als bijvoorbeeld een huis.  Verspreid over het terrein zijn in 

rood sporen zichtbaar die waarschijnlijk met verbrand materiaal te maken hebben. Te 

denken valt aan ovens, vuurplaatsen, haardkuilen of verbrande leembrokken.

Wat verder opvalt is een lange vorm die naar het zuidoosten gericht is (zie 2 in Figuur 

4.11). 

Dit zijn mogelijk paden geweest die te relateren zijn aan het vroegmiddeleeuwse 

castellum dat net over grens met België is opgegraven ligt niet ver van het westelijke 

terrein (Figuur 4.12 ). 
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Figuur 4.11
Deelgebied C: Interpretaties.
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4.2.7 Conclusies

Uit de resultaten is wederom gebleken dat het plangebied rijk is aan archeologische 

sporen. Deze methode is zeer effectief in het in kaart brengen van lijnvormige 

fenomenen van enige omvang, zowel van menselijke als natuurlijke oorsprong. Op 

het terrein met de Romeinse greppels zijn deze greppels uit het proefsleuvenonder-

zoek teruggevonden en is het mogelijk ze te vervolgen. Daarnaast zijn er veel nieuwe 

fenomenen gevonden die met het Romeinse systeem lijken samen te hangen. In het 

westen is een natuurlijk fenomeen gevonden die nog niet op andere kaarten te zien 

is. Daarnaast zijn er in dit westelijk gebied ook structuren te vinden, waaronder een 

lineaire vorm die te relateren lijkt aan een vroegmiddeleeuwse versterking. 

Na grondige analyse is het ook mogelijk gebleken om een groot aantal individuele 

kleine sporen te onderscheiden. Niet al deze sporen zullen direct een archeologische 

oorsprong hebben, ook een diergang kan een dergelijke anomalie veroorzaken. Er 

zijn echter zones aangewezen waarin het aantal zo hoog is dat het voorkomen van 

menselijke activiteiten zeer waarschijnlijk is. De specialisten van Eastern Atlas hebben 

in het gebied van het LBK-grafveld anomalieën aangegeven met de categorie “Pit 

feature, negative amplitude”. Er is een kleine kans dat het hier de LBK-graven betreft.

Als laatste is er een reeks anomalieën aangetroffen die te vervolgen zijn over 

honderden meters. Dit zijn individuele anomalieën met een grootte van 1 tot 2 

meter met een onderlinge afstand van rond de 10 m. Het is nog onduidelijk wat 

deze anomalieën veroorzaakt kan hebben. Een voorlopige interpretatie is dat het te 

relateren is met militaire activiteiten uit de nieuwe tijd.

Figuur 4.12
Magnetometrie onderzoek bij vroeg mid-
deleeuws castellum in relatie met magnetom-
etrie onderzoek deelgebied C.
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4.3 Cesium total field magnetometer onderzoek.

4.3.1 Inleiding

Het specialisten-rapport van dit onderzoek is opgenomen in bijlage 3. Hierin zijn 

verschillende weergaven van de data te vinden zonder de interpretatie. Het total field 

magnetometer onderzoek was gericht op het LBK-grafveld (deelgebied A in Figuur 

4.13 en een LBK-huis (deelgebied B in Figuur 4.13. Beide vindplaatsen waren tijdens 

het proefsleuvenonderzoek aangetroffen. In gebied B stonden nog resten van mais 

waardoor de sensoren tijdens de meting soms even iets hoger gehouden moesten 

worden. 

In de bouwvoor was vrij veel recent materiaal aanwezig. Dit was zichtbaar in de vorm 

van recent aardewerk en glas. Daarnaast lag er vrij veel natuursteen verspreid over en 

in de bouwvoor. Om te controleren wat de invloed van dit materiaal op de metingen 

was is er een kleine hoeveelheid van dit materiaal verzameld en is bekeken wat voor 

afwijking dit gaf. Hieruit bleek dat er een uitslag voorkwam van ongeveer 15 nT als 

de sensoren ongeveer 20 cm boven dit materiaal werden bewogen. Dit zijn vrij hoge 

waarden aangezien de archeologie meestal tot uiting komt in waardes van minder dan 

10 nT.  Op enige honderden meters van het plangebied staan enkele windmolens voor 

de opwekking van elektriciteit. Tijdens de metingen bleek dat er bij harde wind een 

verstorende werking uitging van het metaal van de roterende rotorbladen. In dit geval 

is gewacht met de metingen van de vakken die het meest dicht bij de windmolens 

lagen. 
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Na het uitlezen van de data bleek dat er enige problemen waren met de gegenereerde 

bestanden. De verhuurder uit Engeland heeft veel tijd gestopt in het herstellen van de 

bestanden. Toch zijn er nog enige gaten in de bestanden. Om deze reden zijn er wat 

zwarte vlakken binnen de meetvakken te zien (Figuur 4.13). De deelgebieden worden 

nu apart beschreven.

4.3.2 Gebied A

Bij de metingen in de 11 vakken die zijn gemeten in het oostelijk deel is met name 

getracht om het LBK-grafveld te vinden en te begrenzen. Net als in het gradiometer 

magnetometeronderzoek zijn er negatieve anomalieën te zien in dit gebied met een 

grootte van 2 tot 10 m en een ovale of ronde vorm. In het gradiometer onderzoek 

zijn deze geïnterpreteerd als extractiekuilen. Maar de mogelijkheid dat dit graven 

zijn is wel opengelaten. Op basis van het Cesium onderzoek worden deze anomalieën 

geïnterpreteerd als zijnde een natuurlijk fenomeen dat samenhangt met de natuurlijke 

verschillen in de ondergrond. Een begraving zou op dezelfde manier tot uiting kunnen 

komen dus de mogelijkheid dat dit in sommige gevallen toch LBK-graven zijn kan niet 

worden uitgesloten. Maar de fenomenen lijken meestal te groot en te ver uit elkaar te 

liggen om samen een grafveld te vormen.

Lössbodems zijn vrij homogeen van samenstelling als gevolg van de achterliggende 

manier van sedimenteren. De wind heeft de deeltjes gesorteerd, de grovere 

sedimenten werden dicht bij de bron afgezet en meer naar het zuidenoosten werden 

steeds fijnere deeltjes afgezet. Het gevolg is dat een lössbodem een vrij homogene 

samenstelling heeft en er weinig verschillen in de bodem ontstaan bij het graven van 

een graf. Dit veroorzaakt ook het feit dat de proefsleuven niet terug te zien zijn in de 

magnetometrie data.

Als een begraving gepaard gaat met urnen, een kist of metalen voorwerpen is het 

doorgaans goed mogelijk om een magnetisch contrast te vinden. Bij LBK-grafvelden is 

dit meestal niet het geval, hoewel er soms sprake is van hout bij een begraving. Alles 

bij elkaar genomen is gebleken dat het lastig is om anomalieën tot graf te classificeren. 

Toch zijn er veel fenomenen in kaart gebracht die lijken te duiden op menselijke 

activiteiten. Veel van deze anomalieën laten een contrast van minder dan +- 1nT zien. 

Dit komt overeen met de orde van grootte die gevonden werd bij het onderzoek te 

Epe-Niersen15.

De twee lineaire vormen met een oost-west oriëntatie (zie 1 in Figuur 4.14) zijn te 

relateren aan de wallen/graften die ook bij het EMI-onderzoek zijn gevonden en die 

ook te zien zijn in het AHN.

Net ten oosten van twee ovalen structuren is een gebied aan te wijzen met een hoge 

dichtheid aan paalkuilen en kleine greppels met een signaal van 1-10 nT (zie 2 in 

Figuur 4.14). Naast de (paal)kuilen zijn er aanwijzingen voor sporen met veel organisch 

materiaal (met een signaal tot 5 nT) en het voorkomen van verbrand materiaal (rode 

sporen bij 2 in Figuur 4.14).

Een tweede cluster van anomalieën is te zien meer in het zuidelijkoostelijk deel van 

gebied A (zie 3 in Figuur 4.14). Hier ligt een aantal grote langvormige kuilen op een 

15  Lambers L.S.L., Fassbinder J.W.E., Lambers K. & Bourgeois Q., 2017
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Figuur 4.14
Resultaten deelbied A geprojecteerd op magnetogram +- 5 nT. 

Figuur 4.15
Detail van gebied A met rechts een voorbeeld 
van een LBK-huis (niet gevonden in dit project).
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rij met een signaal van 1-16 nT. Deze waarden suggereren dat deze greppels zijn 

aangereikt met organische stof. De vorm en orde van grootte lijkt op een langsgreppel 

van een LBK-huis (Figuur 4.15). 

In afbeelding 8 van Bijlage 3 is te zien dat de meest oostelijke van deze langsgreppels is 

opgegraven tijdens het proefsleuvenonderzoek en niet is aangetroffen. 

Verder zijn er in deze cluster tekenen van een haardplaats of oven te zien (zie 1 in 

Figuur 4.15) en andere verbrande objecten (zie 2 in Figuur 4.15). 

De zwarte cirkelvormige fenomenen met een signaal van 15-20 nT die te vervolgen zijn 

over lange afstand en in de fluxgate data zijn aangetroffen zijn ook zeer goed zichtbaar 

in de cesium data (zie 4 in Figuur 4.14). Dit zijn sporen met een grootte van 1 tot 2 

meter (afhankelijk van de diepte). 

4.3.3 Gebied B

Bij het proefsleuvenonderzoek (IVO-p) is hier een deel van een LBK-plattegrond 

aangetroffen.

De twee vakken van het cesium magnetometeronderzoek hebben als doel om deze 

structuur te vervolgen met behulp van de magnetometer data. Daarnaast wordt er 

gekeken of er nog andere archeologische sporen te vinden zijn met deze methode. 

Dit lijkt in een beperkte mate het geval te zijn. De langs-greppel die tijdens het IVO-p 

aan de westelijke kant van het LBK-huis is gezien is ook goed te vinden in de data 

(zie 4 in Figuur 4.16).  In Figuur 4.17 is een LBK-huis uit een opgraving van Sittard 

geprojecteerd op de resultaten. Op een enkele plek lijkt er een rij paalsporen zichtbaar 

te zijn die qua richting en vorm overkomt met een rij paalsporen uit een LBK-huis (zie 3 

in Figuur 4.16). Maar dit is zeker niet voor alle paalsporen het geval. 

In het oostelijk vak van dit gebied zijn enkele oppervlaktes zichtbaar met een 

lichte kleur die door een lijn begrensd worden (zie 1 en 2 in Figuur 4.16). Het aantal 

anomalieën binnen deze vormen is heel laag. Deze plekken kunnen duiden op het 

voorkomen van een prehistorische plattegrond of andersoortige structuren, maar in de 

proefsleuf is dat niet waargenomen.
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Figuur 4.16 
Resultaten deelbied B geprojecteerd op magnetogram +- 3 nT. (het noorden wijst naar rechtsboven).
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4.3.4 Conclusies

De cesium data laat over het algemeen een gedetailleerder, contrastrijker beeld zien 

in vergelijking met fluxgate gradiometer data. Het is in beperkte mate gelukt om het 

LBK-huis te vervolgen in de data. Dit was vooral mogelijk doordat de ligging van het 

LBK-huis bekend was uit het proefsleuven onderzoek. Op een andere plek lijken er 

vergelijkbare langsgreppels van LBK-huizen voor te komen. 

De negatieve anomalieën uit het gradiometer onderzoek zijn ook aangetroffen in 

het Cesium magnetometer onderzoek maar de interpretatie is dat het een natuurlijk 

fenomenen betreft. Het is dan ook niet gelukt om het grafveld te begrenzen met de 

cesium magnetometer methode. Dit is het gevolg van een te zwak magnetisch signaal 

van de graven (vergeleken met de omringende grond). 

Toch is er een groot aantal fenomenen gekarteerd in de cesium data die duiden op 

menselijke activiteit.   

Figuur 4.17
Een typisch LBK-huis geprojecteerd op de 
resultaten.  
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5 Advies

5.1 Recapitulatie doelstellingen

Het voornaamste doel van dit project is het nader in kaart brengen van de het 

LBK-grafveld die in het proefsleuvenonderzoek was aangetoond. Dit moest gebeuren 

zonder de archeologie daarbij te beschadigen. Secundair diende de omvang van het 

archeologisch potentieel binnen het onderzoeksgebied in kaart te worden gebracht.

5.2 Overzicht mogelijke archeologische waarden

In onderstaande paragraaf wordt een korte samenvatting gegeven van de 

aangetroffen fenomenen die vermoedelijk toegeschreven kunnen worden aan 

menselijke activiteiten uit het verleden. Hierbij worden de resultaten van de drie 

methoden (elektromagnetische inductie, fluxgate gradiometer magnetometer en 

cesium total field magnetometer) gezamenlijk gepresenteerd. Natuurlijke fenomenen 

worden hier buiten beschouwing gelaten. Hoewel op basis van dit non-destructieve 

onderzoek geen zekerheid kan worden gegeven met betrekking tot de aard en 

ouderdom van de aangetroffen fenomenen, willen we echter wel een voorzichtige 

uitspraak doen daaromtrent. Hierbij worden de fenomenen gekoppeld aan de reeds 

bekende vindplaatsen of complexen. Vooropstaat natuurlijk dat niet alle aangetroffen 

fenomenen zondermeer tot hetzelfde complextype kunnen worden toegeschreven. 

Deze samenvatting dient dan ook als werkhypothese te worden beschouwd die door 

gravend onderzoek (ooit) getoetst dient te worden.

Voor alle duidelijkheid zullen we hierbij de indeling in gebieden (deelgebieden A t/m F) 

van het fluxgate gradiometer magnetometer onderzoek aanhouden aangezien bij dit 

onderzoek het grootste areaal is onderzocht.
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Figuur 5.1
Overzicht van resultaten van de verschillende onderzoeken en omvang vindplaatsen (grenzen bepaald op basis van vondst- en 
spoorverspreiding waargenomen tijdens voor- en proefsleuvenonderzoek).
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5.2.1 Deelgebied A: 

Deelgebied A laat een hoge concentratie van anomalieën zien. Deze zijn in twee 

groepen te verdelen. De eerste groep bestaat uit grote fenomenen die doen lijken op 

huisplattegronden en greppels (in roodbruin in Figuur 5.1). De tweede groep bestaat 

uit kleinere ronde fenomenen die waarschijnlijk te relateren zijn aan individuele 

paalgaten en paalkuilen. De aangetroffen anomalieën kunnen vermoedelijk 

grotendeels toegeschreven worden aan de RAAP vindplaatsen 2, 24 en 122. Deze 

vindplaatsen betreffen nederzettingsresten uit zowel het vroeg neolithicum als de 

ijzertijd. De mogelijke paalgaten concentreren zich tot twee zwermen (zie 1 in Figuur 

5.1). Dit lijken zones met een hoge dichtheid aan sporen die mogelijk te relateren zijn 

aan een nederzetting. Tussen deze twee zwermen ligt een aantal sporen die mogelijk 

te interpreteren zijn als extractie kuilen (in geel in Figuur 5.1) of als een natuurlijk 

fenomeen. Er kan niet uitgesloten worden of deze anomalieën samenhangen met de 

graven behorende bij het Bandkeramisch grafveld. Linksonder in deelgebied A zijn 

enkele sporen teruggevonden die vermoedelijk tot de bandkeramische vindplaats 24 

kunnen worden toegeschreven. De langskuil die ten westen van het huis ligt is heel 

licht terug te zien en net ten noorden van het LBK-huis is nog een donkere vlek te 

zien (zie 2 in Figuur 5.1). Losse paalsporen die te relateren zijn aan het LBK-huis zijn 

niet aangetroffen. Echter met behulp van Cesium lijkt de sporendichtheid toch groter 

te zijn dan in eerste instantie op basis van de fluxgate kan worden verondersteld. Er 

lijken in ieder geval, conform de verwachting, nog meerdere bandkeramische huizen 

aanwezig te zijn (zie 3 in Figuur 5.1).  

In het zuiden van deelgebied A is het opvallend leeg.

De data afkomstig van de Cesiummeter laat een gedetailleerder beeld zien hoewel de 

bandkeramische graven ook hier niet met zekerheid zijn aangewezen. Het beeld laat 

eveneens een hoge dichtheid aan paalkuilen en kleine greppels zien (in felgroen in 

Figuur 5.1). Naast de (paal)kuilen zijn er aanwijzingen voor sporen met veel organisch 

materiaal en het voorkomen van verbrand materiaal.

Verspreid over het terrein zijn sporen zichtbaar die waarschijnlijk met verbrand 

materiaal te maken hebben (in felrood in Figuur 5.1). Te denken valt aan ovens, 

vuurplaatsen, haardkuilen of verbrande leembrokken. Een aantal fenomenen lijkt 

echter niet aan deze vindplaatsen te kunnen worden toegeschreven. Dit betreffen de 

volgende fenomenen:

Fenomeen 1 (zie 4 in Figuur 5.1): Dit is een opvallend fenomeen met een lengte van 

160 m die aanwezig is deelgebied B en A. Het gaat dwars door of over de holle weg 

heen. De interpretatie van dit fenomeen wordt gezocht in het Romeinse systeem of 

in militaire activiteiten uit de nieuwe tijd. Mogelijk is er in de nieuwe tijd, tijdens een 

van de militaire actieve perioden iets aangelegd om over de holle weg heen te kunnen 

bewegen.

Fenomeen 2 (zie 5 in Figuur 5.1): In deelgebied A is een heel opvallende rij van positieve 

anomalieën aangetroffen. De oriëntatie is hoofdzakelijk zuidwest-noord-oost. De 

afstand tussen deze anomalieën is 8 tot 20 m, maar meestal 10 m. Gedacht wordt aan 

activiteiten gerelateerd aan een van de omsingelingen van Maastricht aangezien dit 

soort sporen ook bij het onderzoek voor het project Europark ook is aangetroffen. 

Fenomeen 3: In de EMI-data werden enkele grote kuilen vermoed (lichtblauwe 

circulaire vormen in Figuur 5.1). Het betreft hier mogelijke (leem)extractiekuilen.
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5.2.2 Deelgebied B:

Ook in dit deelgebied zijn sporen aangetroffen die vermoedelijk toebehoren van 

vindplaats 24. Op de locatie van de LBK-huizen van het proefsleuven onderzoek zijn 

enkele vormen te zien die ongeveer dezelfde oriëntatie hebben als de LBK-huizen. 

Het betreft waarschijnlijk langsgreppels van LBK-huizen. Hier zijn zelfs wat losse 

paalsporen te zien met dezelfde oriëntatie (zie 9 in Figuur 5.1).

De Romeinse vindplaats (vp 18) komt wederom duidelijk naar voren in alle data. Met 

name de Romeinse greppels zijn overal aangetroffen (zie 6 in Figuur 5.1). Daarnaast 

lijkt een Romeinse zijweg richting de vindplaats te lopen. Deze loopt door tot in 

deelgebied D ten oosten van dit fenomeen, van deelgebied A naar deelgebied E, loopt 

een vergelijkbare vorm (zie 7 in Figuur 5.1). Ten westen van de Romeinse greppels is 

een aantal lijnen te zien die ongeveer dezelfde oriëntatie hebben als het Romeinse 

greppelsysteem, dat vermoedelijk aan een Romeinse villa toebehoort. Deze komen 

met name in de EMI-data goed naar voren. Ten westen van de villa zijn nog een 

aantal langwerpige fenomenen zichtbaar die vermoedelijk onderdeel vormen van een 

natuurstenen fundering (zie 8 in Figuur 5.1). Mogelijk behoren deze ook tot vp 18.

Op de EMI-beelden is eveneens een aantal grote extractiekuilen zichtbaar (lichtblauwe 

circulaire vormen in Figuur 5.1). De aard en oorsprong is vooralsnog onbekend.

Duidelijk is dat in deelgebied B de sporendichtheid beduidend lager is. Dit stemt 

overeen met het proefsleuvenonderzoek hoewel dit met name was geconcentreerd 

op de Romeinse villa en de bandkeramische sporen. Ook de oppervlaktekartering 

uitgevoerd door RAAP heeft binnen dit deel geen tot weinig vindplaatsen opgeleverd.

5.2.3 Deelgebied C:

Wat opvalt in deelgebied C is een lange vorm die naar het zuidoosten gericht is. 

Mogelijk betreft het hier een toegangsweg naar het vroegmiddeleeuwse castellum (zie 

10 in Figuur 5.1).

Verspreid over het deelgebied zijn nog meerdere anomalieën zichtbaar die lijken op 

archeologische structuren als bijvoorbeeld een huis (in roodbruin in Figuur 5.1). Deze 

kunnen niet aan een eerder beschreven vindplaats worden toegeschreven. Hetzelfde 

geldt eveneens voor een aantal verspreidde sporen die vermoedelijk resten zijn van 

ovens, vuurplaatsen, haardkuilen of verbrande leembrokken (in felrood in Figuur 5.1).

5.2.4 Deelgebied D:

In deelgebied D zijn met name fenomenen zichtbaar die doorlopen vanuit deelgebied 

B. Meerdere fenomenen zijn te benoemen als greppels of kuilen maar ook hier lijkt de 

spoordichtheid af te nemen.

5.2.5 Deelgebied E:

Deelgebied E laat een aantal lange fenomenen zien met een duidelijke grens (in 

roodbruin in Figuur 5.1). Buiten deze grens is het vrijwel leeg. Vermoedelijk bevinden 

zich hier wel sporen die toebehoren tot vindplaats 78 (bandkeramische nederzetting).

5.2.6 Deelgebied F:

In gebied F laat over een klein gebied een aantal anomalieën zien. Deze worden 

geïnterpreteerd als sporen van een nederzetting. Mogelijk behoren deze sporen toe 

aan de vermoedde vroegmiddeleeuwse vindplaats 124.
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5.2.7 Nieuwe grenzen
Op basis van de resultaten van het geofysisch onderzoek kunnen de vindplaatsgrenzen 

zoals deze eerst waren vastgesteld op basis van de veldkarteringen, bureauonderzoek 

en het proefsleuvenonderzoek (Figuur 5.1) worden aangepast. Het betreft hier de 

omvang van de vindplaatsen 18, 24, 78 en 123 (Figuur 5.2). De vermoedde omvang 

van het bandkeramisch grafveld (vindplaats 123) is ongewijzigd gebleven. Daarnaast 

zijn twee nieuwe vindplaatsen toegekend: vindplaats 125 betreft een lineair object 

vermoedelijk toe te schrijven aan een verdedigingslinie en vindplaats 126 betreft een 

lijnobject (mogelijke weg).

5.3 Evaluatie methodiek

De drie gebruikte methoden (elektromagnetische inductie, fluxgate gradiometer 

magnetometer en cesium total field magnetometer) laten verschillende fenomenen 

zien en vullen elkaar goed aan. Met EMI-data zijn nieuwe structuren gevonden die 

lijken aan te sluiten bij het Romeinse greppelsysteem. Met de fluxgate magnetometer 

data is het Romeinse greppelsysteem in kaart gebracht. Daarnaast is er een flink aantal 

nieuwe archeologische fenomenen aangetroffen die samen een duidelijker beeld 

geven van hoe het landschap gebruikt werd. De Cesium data geeft een gedetailleerder 

beeld van de LBK-vindplaatsen maar is in beperkte mate in staat gebleken om losse 

paalsporen in kaart te brengen.

N:\Lopende Projecten\1927 Geofysisch Onderzoek Maastricht Lanakerveld\2_uitwerking\1.sporen en structuren\Workspaces\Nieuwevindplaatsen.qgz (2020-06-11)

N

Archol 

Figuur 5.2 
Nieuwe omvang vindplaatsen binnen 
plangebied.
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Uit de resultaten blijkt dat geen van de methodes in staat is gebleken om alle 

fenomenen in kaart te brengen die gevonden zijn in de proefsleuven. Dit kan 

verschillende oorzaken hebben:

1. Het magnetische contrast of verschillen in geleiding van tussen de aangetroffen 

sporen en de omliggende bodem is te zwak om te detecteren met de gebruikte 

apparatuur.

2. De ruis van objecten op en in de bouwvoor zorgt voor een verstoring van de meting 

en maakt het lastig om subtiele contrasten te zien.

3. De resolutie van de gebruikte methodes is te grof.

4. Het is meer dan 10 jaar geleden dat de proefsleuven zijn aangelegd, mogelijk zijn 

de sporen vervaagd als gevolg van bodemvorming en bemesting in de afgelopen 13 

jaar.

Er zijn ook in dit onderzoek ook gevallen naar voren gekomen van duidelijke 

anomalieën in geofysisch onderzoek die niet in de proefsleuven zijn gevonden.

Theoretische oorzaken hiervoor kunnen zijn:

1. Een magnetisch contrast in de bodem hoeft niet gepaard te gaan met een 

verschil in kleur. Zodoende kan het voorkomen dat de fenomenen visueel lastig te 

onderscheiden waren tijdens een proefsleuvenonderzoek en zodoende zijn gemist.

2. De proefsleuven zijn te ondiep aangelegd

Dit heeft als consequentie dat als er op een bepaalde plek niets is gevonden in de 

geofysische data, dat geen garantie geeft dat er geen archeologie op deze plek 

voorkomt. Andersom geldt wel dat als er iets te zien is in de geofysische data, dat de 

kans zeer hoog is dat er archeologie op deze plek voorkomt. Dit komt met name naar 

voren in de bepaling van de omvang van de diverse vindplaatsen op basis van het 

proefsleuvenonderzoek. Op deze locaties zien we ook het grootste aantal anomalieën. 

5.4 Advies

Voor het eerst in de Nederlandse onderzoekgeschiedenis is een zeer groot gebied 

(ruim 44 hectare) met geofysische methoden onderzocht. De resultaten zijn 

spectaculair en mogen van de ene kant niet als verrassend worden beschouwd. Het 

geofysisch onderzoek heeft dan ook nogmaals de enorme archeologische rijkdom 

en potentie van het Lanakerveld aangetoond alsmede inzage gegeven in diverse 

natuurlijke fenomenen. Het enigszins beperkte proefsleuvenonderzoek en de opper-

vlaktekarteringen gaven daar al voldoende aanleiding toe. Van de andere kant is er 

beduidend beter inzicht verkregen in de omvang van de archeologische vindplaatsen 

maar zijn ook meerdere vooralsnog onbekende en onverwachte fenomenen 

gekarteerd. Toch blijft voor het gros van de fenomenen de aard en datering onbekend. 

Hiertoe dient gericht waarderend onderzoek uitgevoerd te worden. Niet alleen om de 

gekarteerde fenomenen beter te kunnen duiden maar ook met het oog op toekomstig 

geofysisch onderzoek. Wat dat betreft valt er nog veel inzicht te verkrijgen. Duidelijk 

is in ieder geval dat geofysisch onderzoek niet op zichzelf gebruikt dient te worden 

maar dat verificatie middels zoveel mogelijk beschikbare bronnen (AHN, cartografie, 

etc.) van wezenlijk belang is alsmede een gedegen samenwerking tussen geofysici en 

archeologen. Het is immers een inclusief interdisciplinair onderzoek. 
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In onderhavig stuk zijn de resultaten gepresenteerd, ingekaderd binnen de bekende 

archeologische en landschappelijke gegevens. Meerdere malen is gewezen op de (on)

mogelijkheden met betrekking tot duiding en interpretatie van de aangetroffen fenomenen. 

Toch is door combinatie van gegevens een voorzichtige interpretatie mogelijk. Vooropgesteld 

dient te worden dat het hier een grotendeels intact cultuurlandschap betreft dat met 

zekerheid vanaf het vroeg neolithicum in gebruik is geweest. Waar vaak de aandacht uitgaat 

naar een clustering van sporen en/of vondsten mogen we niet vergeten dat de mobiliteit 

van de vroege bewoners niet alleen tot deze gebieden beperkt is geweest. Met dit in 

gedachte is er een advieskaart geproduceerd (Figuur 5.3).  Op de advieskaart, met de reeds 

onderscheiden vindplaatsen als kader, zijn diverse gebieden aangeduid:

1. Gebieden waar een clustering van anomalieën aanwezig is die vermoedelijk en met 

zekerheid aan archeologische fenomenen kunnen worden toegeschreven. 

2. Geïsoleerde lijnelementen

3. Gebieden met een vermoedde lage spoordichtheid

4. Gebieden waar geen anomalieën zijn aangetroffen 

5. Gebied met vermoedde omvang Bandkeramisch grafveld

Ten aanzien van deze vijf gebieden worden de volgende adviezen voorgesteld bij verdere 

planvorming (bodemingrepen):

1. Bij ingrepen dieper dan 30 cm stellen wij voor dat in eerste instantie kijkgaten gegraven 

worden om vastgestelde fenomenen nader te duiden. Vervolgens kan een gericht proef-

sleuvenonderzoek wordt uitgevoerd conform de Leidraad proefsleuven gericht op het 

verwachte complextype om de omvang van de vindplaats nader te specificeren. Een 

andere optie is om alle graafwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden conform 

protocol proefsleuven.

2.  Bij ingrepen dieper dan 30 cm stellen wij voor dat hier een gericht proefsleuvenonder-

zoek wordt uitgevoerd uitgaande van het verwachte lijnelement.

3. Bij ingrepen dieper dan 30 cm stellen wij voor dat hier een gericht proefsleuvenonder-

zoek wordt uitgevoerd conform de Leidraad proefsleuven gericht op het verwachte 

complextype.

4. Bij ingrepen dieper dan 30 cm stellen wij voor een gericht proefsleuvenonderzoek uit te 

voeren om te bepalen of het hier daadwerkelijk archeologisch lege gebieden betreffen. 

Daarnaast wordt aanbevolen om middels kijkgaten vastgestelde fenomenen nader 

te duiden. Een andere optie is om de graafwerkzaamheden archeologisch te laten 

begeleiden conform protocol proefsleuven.

5. In principe staat hier behoud in situ voorop. Bij ingrepen dieper dan 30 cm stellen wij voor 

om over te gaan tot opgraving.
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