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Samenvatting 

Inleiding 

In opdracht van de gemeente Beekdaelen heeft RAAP in november en december 2021 een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor deelgebied 1 (Klein-Haasdal) en deelgebied 2 
(Bekerbaan). Daarnaast heeft er een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 
plaatsgevonden in deelgebied 3 (waterbuffer). Alle deelgebieden bevinden zich in Schimmert 
(gemeente Beekdaelen). Door de aanwezigheid van vele kabels en leidingen kon in deelgebieden 1 en 
2 geen verkennend booronderzoek uitgevoerd worden. In deelgebieden 1 en 2 zal een nieuw 
regenwaterriool aangelegd worden. Daarnaast zullen hier de trottoirs en de rijbanen vernieuwd worden. 
In deelgebied 3 zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden om een waterbuffer te realiseren. De exacte 
omvang van de bodemingrepen is vooralsnog niet bekend. Wel zullen zij een groot deel beslaan van de 
totale omvang (54.765 m²) van deze gebieden. De ingrepen zullen een diep te hebben van circa 60 tot 
400 cm –mv. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning.  

Bureauonderzoek 

Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied zich bevindt op een groot aaneengesloten 
plateauterras dat tijdens het vroeg pleistoceen is gevormd. Op dit plateauterras is tijdens de laatste 
ijstijd (weichselien) löss op afgezet. Door de afzetting van deze löss is er een micro -reliëf ontstaan met 
droogdalen, lösswanden en een holle wegen. In de löss hebben zich van oorsprong  brikgronden 
gevormd. 

In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich verschillende historische dorpskernen of 
bewoningsclusters, waarvan de bewoningskernen Cruys, Oensel en Klein Haesdal zich in het 
plangebied bevinden. Tijdens archeologische onderzoeken zijn nabij het plangebied resten 
aangetroffen uit de steentijd (vuurstenen klingen en afslagen) en nederzettingsresten uit de ijzertijd 
en/of Romeinse tijd. Op de Tranchotkaart uit 1805 bevinden de deelgebieden 1 en 2 zich op de locatie 
van historische wegen. Langs deze wegen bevinden zich de diverse historische dorpskernen 
(boerderijen met boomgaarden, tuinen) met akkerlanden. In deelgebied 3 bevonden zich op de 
historische kaarten verschillende boomgaarden en akkers. Vanaf begin 20ste eeuw b reidden de 
historische kernen uit, waardoor Oensel, Cryus, Schimmert en Klein Haesdal langzaam aan elkaar 
groeiden. In of direct aan het plangebied bevinden zich verschillende rijksmonumenten en MIP-
objecten. 

Booronderzoek 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat in deelgebied 3 (waterbuffer) voornamelijk 
onverstoorde brikgronden of restanten van brikgronden voorkomen. In de hoogst gelegen gebieden, 
voornamelijk in het noordwestelijk deel van het deelgebied, bevindt zich onder de 20 tot 30 cm dikke 
bouwvoor direct de Bt-horizont. Richting het noorden en richting het zuidwesten loopt het maaiveld af. 
In deze zones, op de lösswand, bevindt zich onder de 20 tot 50 cm dikke bouwvoor eerst een laag 
colluvium (dikte tussen de 20 en 180 cm) en daaronder voornamelijk de BC-horizont (of zwak 
ontwikkelde Bt-horizont) en bij twee boringen (boringen 2 en 21) de C-horizont. In het laagst gelegen 
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gebied, het droogdal, bevindt zich geen colluvium. Onder de 20 cm dikke bouwvoor bevindt zich hier 
direct een (deels verstoorde) BC-horizont. 

Gespecificeerde verwachting 

 Deelgebied 1: Klein-Haasdal te Schimmert  
o In dit deelgebied geldt een hoge verwachting voor nederzettingsresten en resten van 

randactiviteiten uit het neolithicum t/m de volle middeleeuwen en een hoge 
verwachting voor nederzettingsresten, resten van randactiviteiten en een weg uit de 
late middeleeuwen en nieuwe tijd. De gaafheid van de resten kan slecht tot goed zijn. 

 Deelgebied 2: Bekerbaan te Schimmert  
o In het noordelijk deel van de Bekerbaan geldt een hoge verwachting voor 

kampementen uit het midden paleolithicum t/m mesolithicum, een hoge verwachting 
voor nederzettingsresten en resten van randactiviteiten uit het neolithicum t/m de volle 
middeleeuwen en een hoge verwachting voor nederzettingsresten, resten van 
randactiviteiten en een weg uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. De gaafheid van 
de resten kan slecht tot goed zijn. 

o In het centrale deel van de Bekerbaan worden voornamelijk nederzettingsresten 
verwacht uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Wel kunnen in deze zone nog diepe 
grondsporen aanwezig zijn uit het neolithicum t/m de volle middeleeuwen. De gaafheid 
van de archeologische resten kunnen slecht tot goed zijn.  

o In het zuidelijk deel van de Bekerbaan geldt een hoge verwachting voor kampementen 
uit het midden paleolithicum t/m mesolithicum, een hoge verwachting voor 
nederzettingsresten en resten van randactiviteiten uit het neolithicum t/m de volle 
middeleeuwen en een hoge verwachting voor nederzettingsresten, resten van 
randactiviteiten en een weg uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. De gaafheid van 
de resten kan slecht tot goed zijn. 

 Deelgebied 3: Waterbuffer te Schimmert  
o In dit deelgebied geldt een hoge archeologische verwachting voor nederzettingsresten 

en resten van randactiviteiten uit het neolithicum t/m de volle middeleeuwen en een 
hoge verwachting voor resten van randactiviteiten uit de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd. In dit deelgebied hebben de resten vermoedelijk een matige tot goede gaafheid. 

Advies 

Voor het deelgebied 1 (Klein-Haasdal) wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek plaats te laten 
vinden in de vorm van een archeologische begeleiding wanneer de werkzaamheden dieper gaan dan 
het wegdek.  

Voor het deelgebied 2 (Bekerbaan) wordt voor verschillende zones een vervolgonderzoek geadviseerd, 
in de vorm van een archeologische begeleiding, wanneer de werkzaamheden dieper gaan dan het 
wegdek. Daarnaast wordt ook geadviseerd om een aantal zones vrij te geven aangezien hier door de 
diepere ligging van de weg, t.o.v. het oorspronkelijke maaiveld, alleen nog maar zeer diepe 
grondsporen verwacht worden. 
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Voor het deelgebied 3 (waterbuffer) wordt geadviseerd, wanneer de werkzaamheden dieper gaan dan 
10 cm boven de top van de brikgronden, om een proefsleuvenonderzoek of een intensieve 
archeologische begeleiding te laten plaatsvinden.  

Voorafgaand aan het archeologisch proefsleuvenonderzoek of intensieve/extensieve begeleidingen 
dient een, door het bevoegd goedgekeurd, Programma van Eisen (PvE) aanwezig te zijn.  

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden, in de vrijgegeven gebieden of in de zones waar de 
werkzaamheden ondieper gaan dan 10 cm boven top van de brikgronden, onverwacht archeologische 
resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de 
desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).   

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid , de gemeente Beekdaelen, deze 
al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van de gemeente Beekdaelen heeft RAAP in november en december 2021 een 
archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Klein-
Haasdal, Bekerbaan en een waterbuffer te Schimmert in de gemeente Beekdaelen (figuur 1). In 
deelgebied 1 (Klein-Haasdal) en deelgebied 2 (Bekerbaan) zal een nieuw regenwaterriool aangelegd 
worden. Daarnaast zullen hier de trottoirs en de rijbanen vernieuwd worden. Ter locatie van deelgebied 
3 (waterbuffer) zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden om een waterbuffer te realiseren. Het 
onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. 

Juridisch en beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 
ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 
nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Beekdaelen ligt het plangebied in gebieden met 
waardecategorie 2, 3, 4 en 5 (figuur 5)1. Het beleid voor waardecategorie 2 schrijft voor dat er bij 
bodemingrepen groter dan 100 m² en dieper dan 40 cm –mv een archeologisch onderzoek uitgevoerd 
dient te worden. Bij de overige waardecategorieën zijn deze vrijstellingsgrenzen ruimer (zie daarvoo r 
tabel 3). Deze voorschriften zijn verankerd in de bestemmingsplannen Kern Schimmert (vastgesteld op 
18-06-2013), Buitengebied Nuth (vastgesteld op 24-03-2015) en Centrum III, 1e herziening Schimmert 
(vastgesteld op 03-08-2011)2.  

De exacte omvang van de bodemingrepen is vooralsnog niet bekend. Wel zullen zij een groot deel 
beslaan van de totale omvang (54.765 m²) van deze gebieden. De ingrepen zullen een diepte hebben 
van circa 60 tot 400 cm –mv. De ingrepen zijn daarmee groter dan de vrijstellingsgrenzen. Een 
archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische 
waarden is daarom verplicht conform het vigerend beleid. 

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certif icaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB3), is door de minister aangewezen als norm. 

                                                           
1 Vanneste en Verhoeven, 2013. 
2 Bestemmingsplannen zijn geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
3 www.sikb.nl 
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RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 
Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 
Opgraven (landbodems). 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 

 
Figuur 1. Aanduiding plangebied met in blauw deelgebied 1 (Klein-Haasdal), in rood deelgebied 2 (Bekerbaan) en 

in zwart deelgebied 3 (waterbuffer). Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 
(verkennend booronderzoek) 

Opdrachtgever 
 

Gemeente Beekdaelen 
Contactpersoon J. de Leon Adams (projectleider 
riolering) 

Bevoegde overheid Gemeente Beekdaelen 
Contactpersonen G. Barthel (beleidsmedewerker 
Erfgoed) en H. Vanneste (regio archeoloog Parkstad)  

Plaats Schimmert 

Gemeente Beekdaelen 

Provincie Limburg 

Centrumcoördinaten (X/Y) 185.345 / 323.800 

Toponiem Klein-Haasdal, Bekerbaan en een waterbuffer (ten 
zuiden van de Weidestraat) 

Kadastrale gegevens Nuth K 184, 186, 208, 318, 414 en 428 
Schimmert A 2737, 3015, 3588, 3589, 3689, 3720, 4148, 
4059, 4061, 4144, 4167, 4399, 4446, 4459 en 4469 
Schimmert D 3260 

Oppervlakte plangebied Klein-Haasdal: 2091 m² 
Bekerbaan: 21.026 m² 
Waterbuffer:31.647 m² 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig bureauonderzoek is het plangebied 
inclusief een zone van 300 m rondom het plangebied 
onderzocht. Het veldonderzoek heeft alleen 
plaatsgevonden in deelgebied 3 (waterbuffer) 

Onderzoeksperiode November en december 2021 

Uitvoerder RAAP Zuid 

Projectleider E.T.A. van Veldhuizen MA 

Projectmedewerkers dr. M.P.F. Verhoeven 

RAAP-projectcode SCBEK 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 5137947100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio Zuid te Weert en op termijn ARCHIS en E-
Depot. 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 
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1.3 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting. Daartoe wordt informatie verzameld over bekende en verwachte archeologische resten. 
Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de bodemopbouw en het vaststellen van eventuele 
verstoringen. Naar aanleiding van het veldonderzoek, dient de archeologische verwachting eventueel te 
worden bijgesteld. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:   

 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond het plangebied zijn 
reeds bekend?  

 Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is 
de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid? 

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 
waarden in het gebied? En wat zijn hiervan de prospectiekenmerken? 

 Komt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in het plangebied overeen met 
hetgeen op basis van het bureauonderzoek verwacht werd? 

 Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische 
verwachting te worden bijgesteld? 

 Waar en op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen? 

 Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig (intact) dat archeologisch vervolgonderzoek 
zinvol is?  

Algemeen 

 Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?  

 Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan? 

 Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen de verwachte archeologische resten 
systematisch opgespoord worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch 
etc.)? 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient ervoor om – op basis van verschillende bronnen – inzicht te krijgen in de 
genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 
tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische 
verwachting opgesteld.  

Naast de conform de KNA verplichte bronnen is door de gebiedsexperts van RAAP een beredeneerde 
keuze gemaakt uit betrouwbare bronnen die voor de archeologische verwachting relevante informatie 
bevatten (zie bijlage 2 voor de motivering). Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP 
digitaal beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van 
hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens 
(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

2.2 Aardkundige situatie 

Schimmert ligt op een groot aaneengesloten plateauterras dat wordt omringd door de Geleenbeek in 
het noordoosten, de Geul in het zuiden en de Maas in het westen. Dit plateauterras bestaat uit grove 
grindhoudende zanden die in het vroeg pleistoceen door de Maas zijn afgezet. Deze fluviatiele 
afzettingen behoren tot de Formatie van Sterksel. In de loop van de tijd heeft de rivier zich in haar 
eigen afzettingen ingegraven, waarbij delen van eerder afgezet te sedimenten werden opgeruimd4. De 
Maas heeft zich in dit gebied in de loop der tijd naar het westen verplaatst. De oudste  Maasafzettingen 
liggen in het oosten, de jongste in het westen. Als gevolg van de insnijding liggen de oudere 
Maasafzettingen relatief hoger dan de jongere. Door de herhaaldelijke insnijdingen van de Maas zijn er 
zo diverse “treden” in het plateaulandschap ontstaan die als Maasterrassen worden aangeduid. Het 
zuidoostelijk deel van het plangebied ligt op het Maasterras van Sint Geertruid 1 en het noordwestelijk 
deel van het plangebied op het terras van Sint Geertruid 25. De Maasafzettingen van dit terras zi jn 
afgezet in het vroeg- pleistoceen (1,3 tot 1 miljoen jaar geleden)6. Het oppervlak van de 
plateauterrassen bestaat meestal niet uit fluviatiele afzettingen, maar uit löss die tijdens de laatste 
ijstijd (het weichselien) door de wind is afgezet. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Boxtel, 
Laagpakket van Schimmert7. In het schaars begroeide landschap had de wind gemakkelijk vat op de 
ondergrond. Hierdoor werden grote hoeveelheden fijn zand en silt (löss) verplaatst en over de oudere 
terrassen afgezet. Naast de hoogteverschillen door de plateauterrassen is er door de löss ook een 
micro-reliëf ontstaan bestaande uit hoogten (zoals de lössrug), laagten (zoals droogdalen) en 
overgangen hierop (zoals de lösswand) (figuur 3)8. De hoogteverschillen zijn ook duidelijk terug te zien 
op het Actueel Hoogtebestand Nederland (figuur 2)9. 

                                                           
4 Exter, 1980. 
5 Staring Centrum, 1989. 
6 Stiboka, 1990. 
7 Weerts et al., 2006. 
8 Koomen en Maas, 2004. 
9 https://www.ahn.nl. 
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Droogdalen zijn gevormd in het weichselien doordat het sneeuwsmeltwater niet in de permanent 
bevroren bodem kon infiltreren en dus oppervlakkig moest wegstromen. Hierdoor werden de 
droogdalen uitgesleten die tegenwoordig alleen watervoerend zijn bij extreme neerslag. Waar löss in 
het weichselien in een rug is afgezet wordt dit op de geomorfologische kaart aangegeven als lössrug. 
Waar de löss is verspoeld, zijn lösswanden ontstaan. Onderaan de lösswanden is het verspoelde 
hellingmateriaal veelal als colluvium weer afgezet. Waar de bodem onbedekt is, kan dit proces tijdens 
hevige regenval tegenwoordig nog steeds plaatsvinden. Daarnaast bevindt zich in het noordelijk deel 
van het plangebied een holle weg. In deze gebieden is door een langdurig gebruik door verk eer (vaak 
al van vóór de late middeleeuwen) de löss geërodeerd waardoor de weg lager is komen te liggen dan 
de naburige gronden. 

Sinds het warmere holoceen heeft in de löss bodemvorming plaatsgevonden. Hoewel (een deel van) 
het plangebied op de bodemkaart vanwege de bebouwing niet gekarteerd is, lijken op basis van de 
geomorfologie en omliggende bodemeenheden van nature radebrikgronden, bergbrikgronden en 
ooivaaggronden voor te komen (figuur 4). Kenmerkend voor leembrikgronden is de aanwezigheid van 
een kleiinspoelingshorizont (‘textuur-B’ of briklaag). Deze brikgronden ontstaan wanneer onder invloed 
van percolerend regenwater de bovengrond ontkalkt raakt. Vervolgens zijn kleimineralen uit de 
bovengrond uitgespoeld en dieper in de bodem in de poriën weer ingespoeld. De horizont waar klei-
uitspoeling heeft plaatsgevonden, wordt de uitspoelings- of E-horizont genoemd. In een dieper gelegen 
laag accumuleert de klei en ontstaat een zogenaamde inspoelings- of Bt-horizont. Deze Bt-horizont 
(briklaag) is vaak bruinrood en tamelijk stug. Onder de Bt-horizont bevindt zich het onaangetaste, 
oorspronkelijke materiaal (C-horizont).  

Indien het hele profiel nog aanwezig is, wordt er gesproken van radebrikgronden. Op de steilere 
hellingen kan onder invloed van hellingerosie, maar ook door erosie als gevolg van landbouwkundig 
gebruik, een deel van het lössprofiel verdwenen zijn. Waar de E-horizont verdwenen is maar nog 
sprake is van een B(t)-horizont, wordt gesproken van een bergbrikgrond. Waar ook de B-horizont 
verdwenen is, wordt de bodem geclassificeerd als een vaaggrond.  Aan de voet van de hellingen kan 
onder de vaaggronden die gevormd zijn in colluvium nog wel een oudere radebrikgrond of 
bergbrikgrond aanwezig zijn.  
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Geologische situatie10 Formatie van Boxtel; Laagpakket van Schimmert ; leem (löss) 

Geomorfologische situatie11 In het plangebied bevindt zich een lösswand, plateauterras en holle 
weg. Daarnaast bevinden zich nabij het plangebied een lössrug en 
droogdal. 

Ouderdom geomorfologische structuur 12 Het plateauterras is gevormd in het vroeg of midden pleistoceen. 
Daaroverheen is tijdens het laat pleistoceen löss over afgezet.  
De lösswand, droogdal en lössrug is gevormd in het laat 
pleistoceen. 
De holle weg is gevormd in het holoceen.  

Bodemkundige situatie (figuur 4)13 In het plangebied bevinden zich de volgende bodems: 
 Bergbrikgronden van siltige leem (code BLb6) 
 Radebrikgronden van siltige leem (code BLd6) 
 Ooivaaggronden met roest beginnend dieper dan 80 cm; 

siltige leem; colluviaal in dal (code Ldd6) 
Deze bodems bevinden zich in een vlak (code A) tot matig hellend 
(code C) terrein. 

Verwachte diepteligging van 
archeologisch relevante lagen 

Onder de bouwvoor of onder het colluvium. 

Tabel 2. Overzicht van geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken van het plangebied en de 

directe omgeving.  

                                                           
10 Weerts et al., 2006. 
11 Koomen en Maas, 2004. 
12 Koomen en Maas, 2004. 
13 Stiboka, 1990. 
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Figuur 2. Het plangebied weergegeven op het Actueel Hoogtebestand Nederland (bron: https://www.ahn.nl/).  

 



Plangebied Klein-Haasdal, Bekerbaan en een waterbuffer te Schimmert, gemeente Beekdaelen ; archeologisch 

vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 5539 / versie 04-02-2022   [15] 

 

 
Figuur 3. Het plangebied weergegeven op de geomorfologische kaart  (bron: Koomen en Maas, 2004 en 

https://archis.cultureelerfgoed.nl/). 
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Figuur 4. Het plangebied weergegeven op de bodemkaart (bron: Stiboka, 1990).  
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2.3 Archeologische gegevens 

Gemeentelijk archeologiebeleid 

Bestemmingsplannen14 In de bestemmingsplannen Kern Schimmert (vastgesteld op 18-06-
2013), Buitengebied Nuth (vastgesteld op 24-03-2015) en Centrum III, 
1e herziening Schimmert (vastgesteld op 03-08-2011) heeft het hele 
plangebied dubbelbestemming Waarde – Archeologie. De regels in 
deze bestemmingsplannen volgend dezelfde regels als de 
gemeentelijke beleidskaart (figuur 5). 

Gemeentelijke archeologische 
verwachtingskaart15 

Op basis van de gemeentelijke verwachtingskaart ligt het zuidelijk 
deel van het plangebied in een zone van zeer hoge waarde, namelijk 
de historische dorpskern. In de rest van het plangebied is er een hoge 
tot lage archeologische verwachtingswaarde. 

Gemeentelijke archeologische 
beleidskaart16 

Het plangebied bevindt zich in gebieden met waardecategorie 2, 3, 4 
en 5 (figuur 5). Daarbij gelden de volgende vrijstellingsgrenzen:  
Waardecategorie 2: 40 cm –mv en 100 m² 
Waardecategorie 3: 40 cm –mv en 250 m² 
Waardecategorie 4: 40 cm –mv en 2500 m² 
Waardecategorie 5: 40 cm –mv en 10.000 m² 

Tabel 3. Overzicht van het geldende archeologiebeleid en achterliggende verwachtingskaart.  

 

                                                           
14 Bestemmingsplannen zijn geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
15 Verhoeven, 2007. 
16 Vanneste en Verhoeven, 2013. 
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Figuur 5. Het plangebied weergegeven op de gemeentelijke beleidskaart (Vanneste en Verhoeven, 2013). 

Bekende archeologische gegevens 

In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich verschillende AMK-terreinen met een 
hoge archeologische verwachtingswaarde (zie figuur 6 en tabel 4). Deze AMK-terreinen betreffen 
allemaal historische dorpskernen of bewoningsclusters waar bewoningsresten worden verwacht uit 
voornamelijk de late middeleeuwen en nieuwe tijd.  

Daarnaast hebben er ook verschillende archeologische onderzoeken plaatsgevonden in en in de directe 
omgeving van het plangebied. Deze archeologische onderzoeken als ook de vondstlocaties staan 
beschreven in appendix 1. Ten oosten van het centrale deel van het plangebied zijn tijdens 
oppervlaktekarteringen resten aangetroffen uit de steentijd die bestaan uit vuurstenen klingen en 
afslagen (zaakid.nr. 2122867100 en 2041583100). Ten westen van hetzelfde centrale deel van het 
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plangebied zijn ook nederzettingsresten aangetroffen uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd die bestaan uit 
kuilen van circa 1 tot 1,5 meter diepte (zaakid.nr. 3135107100) 17. De grond in de kuilen heeft een 
grijsachtige zwarte kleur en is sterk vervuild en liggen op circa 50 tot 60 cm -mv. In de kuilen bevinden 
zich scherven van aardewerk uit de ijzertijd en Romeinse tijd, brokken van een maalsteen, een 
lakbekertje, ijzer, verbrande leem, “asch” en houtskool. Op basis van de aanwezigheid van as kan het 
eventueel ook gaan om een crematiegraf, maar i.v.m. de diepte van de sporen en de aangetroffen 
vondsten is het aannemelijker dat het gaat om nederzettingsresten.  

Wanneer deze archeologische resten en hun landschappelijke inbedding bekeken worden in 
vergelijking met de situering van het plangebied, dan blijkt dat soort vergelijkbare vondsten uit het 
paleolithicum t/m de Romeinse tijd ook aanwezig kunnen zijn in het plangebied. Daarnaast kunnen ook 
resten aanwezig zijn uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd, voornamelijk in de zones van historische 
dorpskernen (zie de AMK-terreinen). 

 

Monument Ligging t.o.v. 

plangebied 

Waarde Beschrijving 

16321 60 meter ten 
noordoosten 

Hoge 
archeologische 
waarde 

Oude dorpskern van Schimmert. In dit gebied worden voornamelijk 
bewoningssporen verwacht uit de late middeleeuwen t/m de nieuwe 
tijd. Eventueel kunnen ook oudere resten aanwezig zijn.  

16322 in plangebied Hoge 
archeologische 
waarde 

Cluster van oude bebouwing in het Cruys te Schimmert. In dit gebied 
worden voornamelijk bewoningssporen verwacht uit de late 
middeleeuwen t/m de nieuwe tijd. Eventueel kunnen ook oudere resten 
aanwezig zijn. 

16323 in plangebied Hoge 
archeologische 
waarde 

Oude dorpskern van Oensel. In dit gebied worden voornamelijk 
bewoningssporen verwacht uit de late middeleeuwen t/m de nieuwe 
tijd. Eventueel kunnen ook oudere resten aanwezig zijn.  

16366 in plangebied Hoge 
archeologische 
waarde 

Cluster van oude bebouwing. In dit gebied worden voornamelijk 
bewoningssporen verwacht uit de late middeleeuwen t/m de nieuwe 
tijd. Eventueel kunnen ook oudere resten aanwezig zijn. 

16367 in plangebied Hoge 
archeologische 
waarde 

Cluster van oude bebouwing in Klein Haesdal. In dit gebied worden 
voornamelijk bewoningssporen verwacht uit de late middeleeuwen t/m 
de nieuwe tijd. Eventueel kunnen ook oudere resten aanwezig z ijn. 

Tabel 4. Overzicht van de bekende AMK-terreinen in en rond het plangebied (bron: 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/archeologie-in-nederland-amk-en-ikaw).  

 

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Op 29 november is een verzoek gedaan aan de heemkundevereniging Schimmert voor aanvullende 
archeologische of historische gegevens. Hierop is geen reactie ontvangen. 

                                                           
17 Beckers en Beckers, 1940. 
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Figuur 6. Overzichtskaart archeologische gegevens uit de directe omgeving van het plangebied. De getallen in 

zwart betreffen de zaakidentificatienummers van de onderzoekslocaties. De getallen in rood betreffen de 

zaakidentificatienummers van de vondstlocaties. De getallen in oranje betreffen de AMK-terreinen (bron: 

https://archis.cultureelerfgoed.nl/  en https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-

kaarten/overzicht/archeologie-in-nederland-amk-en-ikaw). 
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2.4 Historische situatie 

Op basis van historische kaarten en overige historische bronnen kan inzicht worden verkregen in het 
historisch gebruik van een gebied van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was 
men veel meer dan nu gebonden aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor 
bewoning en andere vormen van landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de 
archeologische potentie van het gebied. Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele 
bodemverstoringen die in het verleden hebben plaatsgevonden. 

Allereerst bevindt het plangebied zich nabij diverse historische kernen, namelijk die van Schimmert, 
Klein Haesdal, Cruys en Oensel. Deze kernen staan ook weergegeven op de Tranchotkaart uit 1805  
(figuur 7)18. Schimmert, op deze kaart in het noordoosten weergegeven, wordt voor het eerst vermeldt 
in 1152 als ‘Schinmortera’19. Oensel, in het noordwesten, wordt voor het eerst vermeldt in 1335 als 
‘Onensel’. Klein Haesdal, in het zuidoosten en zuidwesten weergegeven op deze kaart, wordt voor het 
eerst vermeld in 1190 als Hafkesdale. Dit betekent dal van de Havik. Van Cruys, dat centraal in het 
plangebied is weergegeven, is de oudste vermelding niet bekend. 

Deelgebied 2 (Bekerbaan) ligt ter hoogte van een historische weg. In het noorden bevindt deze weg 
zich in het historische centrum van Oensel. Rondom de huizen Oensel lagen de bijbehorende 
boomgaarden (op de Tranchotkaart aangegeven door groene kavels met bolletjes) en tuinen 
(aangegeven d.m.v. groene kavels). Naar het zuiden toe liep de weg naar de historische kern van 
Cruys. Deze kern lag ten oosten van de weg. Ten westen van de historische weg bevonden zich akkers 
(aangegeven door middel van een T). Verder door naar het zuiden liep de weg naar Klein Haesdal. 

Deelgebied 1 (Klein-Haasdal) bevond zich ter locatie van de historische weg dat dezelfde naam droeg 
als het gehucht Klein Haesdal. Langs deze weg bevonden zich diverse huizen met bijbehorende 
boomgaarden.  

In deelgebied 3 (de waterbuffer ten zuiden van de Weidestraat) bevonden zich diverse boomgaarden 
en akkers. 

 

De kadastrale minuutplannen uit 1811-183220 geven een nog exacter beeld van hoe het plangebied 
werd gebruikt. In het noordelijke deel van het deelgebied 2 bevond zich een Limburgse vierkanthoeve 
binnen de contouren van het plangebied. Verder naar het zuiden bevond zich bij de huidige kruising 
van de Trichterweg en de Bekerbaan - in de noordoosthoek van de kruising - ook een huis. In het 
zuidelijke deel van het deelgebied 2 bevond zich ten zuidwesten van de kruising tussen de huidige 
Bekerbaan en Klein Haasdal nog een huis. In het deelgebied 1 kunnen volgens de kadastrale 
minuutplannen ook verschillende gebouwen aanwezig zijn binnen de contouren van het plangebied. De 
vraag is, of dit niet samenhangt met afwijkingen binnen de kaarten zelf of met afwijkingen in de 
georeferentie van de kaarten. 

 

                                                           
18 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, 1970. 
19 Renes, 1988; van Berkel en Samplonius, 2006.  
20 Minuutplan Schimmert, Limburg, sectie A, blad 01 & blad 02 & sectie B , blad 01 & sectie C, blad 1& sectie D, blad 01 
(https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ ). 
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Figuur 7. Het plangebied weergegeven op de Tranchotkaart uit 1805 (bron: Landesvermessungsamt Nordrhein-

Westfalen, 1970). 
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Figuur 8. Het plangebied weergeven op de kadastrale minuutplannen uit 1811-1832 

(https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/) 
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Vanaf begin 20ste eeuw vinden er verschillende veranderingen plaats in het plangebied (figuur 9). Deze 
veranderingen hebben voornamelijk van doen met de uitbreidingen van de historische kernen, 
waardoor Oensel, Cryus, Schimmert en Klein Haesdal langzaam aan elkaar groeien. Rond 1948 werd 
halverwege de Bekerbaan een aftakking gemaakt richting het oosten waarlangs verschillende huizen 
werden gebouwd (zie de historische kaart van 1962)21. Deze weg, genaamd Rooseveltstraat, breidde 
zich uit tot aan de Langstraat (zie de historische kaart van 1979). 

In dezelfde periode werd aan de andere zijde van de Bekerbaan nog een weg aangelegd, namelijk de 
Waterkuilsweg. Langs deze weg verschenen maar enkele huizen. Wel groeide het aantal huizen sterk 
langs de Bekerbaan en dan met name in de zone tussen de weg van Klein Haasdal en de 
Rooseveltstraat. Vanaf 1999 werden ook de akkers ten zuiden van de Rooseveltstraat bebouwd door 
de aanleg van hele woonwijken. Alleen de locatie de geplande waterbuffer bleef onbebouwd. 

In het plangebied of direct gelegen aan het plangebied bevinden zich meerdere bouwhistorische 
waarden als rijksmonumenten en MIP-objecten (tabel 5).  

Bouwhistorische 

waarden 

Nummer Locatie  Aard 

Rijksmonument 30885 Kruising Bekerbaan en 
Trichterweg 

Hardstenen kruis zonder 
opschrift. (zie ook MIP-
object 58117) 

MIP-object 58119 Oensel 1a en 3 Limburgse vierkantshoeve 
uit 1774 

MIP-object 58117 Kruising Bekerbaan en 
Trichterweg 

Mariakapel (zie ook 
rijksmonument 30885) 

MIP-object 58124 Kruisstraat 2 Limburgse vierkantshoeve 
uit circa 1870 

MIP-object 58140 Klein Haasdal 13 Boerderij uit 1936 

Tabel 5. Overzicht van de in of direct aan het plangebied aanwezige bouwhistorische waarden.  

Daarnaast bevinden zich, op basis van gegevens uit het Basisregister Adressen en Gebouwen, nog 
meer historische huizen langs of in het plangebied22, namelijk: 

 Klein-Haasdal 29 en 29a (1800-1880) 

 Klein-Haasdal 20 en 22 (1800)  

 kapel ten noorden van Klein-Haasdal 5 (1883) 

 Klein-Haasdal 1 (1900)  

                                                           
21 https://www.topotijdreis.nl/  en https://bagviewer.kadaster.nl/  
22 https://bagviewer.kadaster.nl/  
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Figuur 9. Overzicht van historische kaarten met het plangebied in blauw aangegeven (bron 

https://www.topotijdreis.nl/). 
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2.5 Huidige situatie 

Aan de hand van actuele gegevens van recente luchtfoto’s, Google Street View, locatiebezoek en 
navraag bij de opdrachtgever zijn de onderstaande zaken over de huidige situatie te melden.  

Huidig grondgebruik Deelgebieden 1 en 2 betreffen openbare wegen met aan 
weerszijden trottoirs. Eventueel bevinden zich hier ook 
parkeervakken en groenstroken. 
Deelgebied 3 is in gebruik als weiland en akker (zie figuur 10). 

Hoogteligging maaiveld23 Het maaiveld bevindt zich tussen de 117,5 en 140 meter +NAP (zie 
ook figuur 2). 
De Bekerbaan (de weg zelf) ligt vanaf het huis Bekerbaan 55 
richting het noorden lager dan de omliggende akkers en weilanden 
(een zogenaamde holle weg).  

Grondwatertrap of -stand24 Het grondwater bevindt zich op een diepte van meer dan 120 cm –
mv. 

Milieutechnische condities Alleen in deelgebied 1 is vooralsnog een milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd25. Uit dit onderzoek is gebleken dat er 
licht verhoogde concentraties kobalt, nikkel en PFAS in de boven- 
en ondergrond aanwezig zijn, maar dat deze geen belemmeringen 
vormen voor de voor de inrichting van het plangebied.   
In de overige deelgebieden zullen, volgens de opdrachtgever,  nog 
milieukundige bodemonderzoeken gaan plaatsvinden. 

Aanwezige constructies (funderingen, 
kelders e.d.) 

Naast de weg, bevinden zich in het plangebied geen constructies.  

Locatie en diepte van kabels/leidingen In het plangebied bevinden zich rioleringen, datatransportkabels, 
elektriciteitskabels en waterleidingen. Voor de locaties zie 
appendix 2. Onbekend is op welke diepte deze kabels en leidingen 
zich bevinden.  

Tabel 6. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied.  

                                                           
23 https://www.ahn.nl 
24 Stiboka, 1990. 
25 Houben, 2021. 
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Figuur 10. Het plangebied weergegeven op de luchtfoto uit 2020 (bron: https://www.topotijdreis.nl/).  
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2.6 Toekomstige situatie 

Uit navraag bij de opdrachtgever is het volgende gebleken over de toekomstige situatie: 

Aard De deelgebieden en de maximale diepte van de ingrepen staan weergegeven in 
figuur 11. 
 
Deelgebied 1 (Klein-Haasdal):  
Onder de rijbaan is al een bestaand riool aanwezig die gehandhaafd zal blijven. 
Naast dit riool zal een nieuw regenwaterriool worden aangebracht. Verder worden  
de trottoirs en de rijbaan compleet vernieuwd. 
 
Deelgebied 2(Bekerbaan): 
Er is een bestaand riool aanwezig dat voornamelijk onder de trottoirs ligt. Dit riool  
zal gehandhaafd blijven. Onder de rijbaan zal een nieuw regenwaterriool worden 
aangebracht. Dit regenwaterriool zal een aansluiting krijgen op de waterbuffer 
aan de Waterkuilsweg (ten westen van de Bekerbaan). Verder worden de trottoirs 
en rijbaan compleet vernieuwd.  
 
Deelgebied 3 (waterbuffer): 
In deze zone wordt mogelijk een waterbuffer uitgegraven.  

Omvang en diepte De exacte omvang van de bodemingrepen is vooralsnog niet bekend.  
Wel gaat men ervan uit dat de werkzaamheden in deelgebied 2 circa 60 tot 400 
cm –mv zullen gaan. In deelgebied 1 zullen de werkzaamheden 300 cm diep gaan 
en bij de deelgebied 3 vermoedelijk 200 cm diep. 
De totale omvang van de deelgebieden betreft 54.765 m².  

Invloed op maaiveld en 
grondwater 

De werkzaamheden zullen geen invloed hebben op het grondwater, dat in ieder 
geval veel dieper ligt dan 4,0 m –mv. De graafwerkzaamheden zullen wel het 
oorspronkelijke maaiveld gaan aantasten 

Toekomstig gebruik Openbare weg en waterbuffer.  

Toekomstige gebruiker Gemeente Beekdaelen. 

Tabel 7. De toekomstige situatie. 
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Figuur 11. Locaties van de deelgebieden en diepte van de geplande ingrepen (bron: opdrachtgever).  
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2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde 
archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang 
en uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. 

De archeologische verwachting en de verschillende deelaspecten daarvan, zoals hieronder worden 
beschreven, zijn samengevat in tabel 8. In figuur 12 zijn de verwachtingszones en de gaafheid hiervan 
visueel weergegeven. 

Aard en ouderdom 

Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd aan de 
fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Het meest markant zijn de verschillen 
tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds. 

Jager-verzamelaars 

In de steentijd (midden paleolithicum t/m mesolithicum) leefden de mensen voornamelijk van de jacht, 
visvangst en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager -verzamelaars 
trokken door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een ruimtelijke analyse blijkt 
dat hun kampementen in vrijwel alle gevallen waren gesitueerd op de overgang van nat naar droog of 
van hoog naar laag (binnen een straal van circa 100 tot 200 m). Nabij dergelijke gradiëntzones waren 
namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was (drink)water bereikbaar.  

In het plangebied komen gradiëntsituaties voor, namelijk daar waar het plateauterras (via een 
lösswand) overgaat naar de beekdalen (figuur 12). Verder behoren de randen van droogdalen ook tot 
de gradiëntzones. Ook zijn in de directe omgeving van het plangebied verschillende vuursteenvondsten 
aangetroffen. Zodoende geldt er een hoge verwachting voor jager-verzamelaarsvindplaatsen uit het 
midden paleolithicum t/m het neolithicum voor verschillende zones in het plangebied. Deze 
vindplaatsen, met een relatief klein omvang, kenmerken zich door een (oppervlakkige) concentratie van 
vuurstenen werktuigen en afval.  

Landbouwers 

Met de introductie van de landbouw (vanaf het neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt 
waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mensen. Daarnaast 
bleef voor lange tijd in het heuvelland van Limburg de gradiëntzone van belang voor de locatiekeuze 
van mensen (binnen een straal van soms wel 500 m). Zodoende werden de eerste akkergronden 
aangelegd op de van nature vruchtbaarste gronden nabij de randen van beekdalen, droogdalen en op 
de randen van plateaus. Vanaf de ijzertijd trok men ook verder de plateau’s op. 

Op basis hiervan worden in het hele plangebied resten verwacht van vindplaatsen uit het neolithicum 
t/m de volle middeleeuwen. Aangezien in de directe omgeving van het plangebied vondsten uit deze 
periodes zijn aangetroffen, geldt hiervoor een hoge verwachting. Deze vindplaatsen kunnen bestaan uit 
nederzettingsresten (individuele huisplaatsen of grotere nederzettingsterreinen). Nederzettingsresten 
kenmerken zich door grondsporen (waterput, kuilen, paalkuilen, greppels, haardplaatsen, eventueel 
sporen van ambachtelijke activiteiten, graven) met hierin wat vondsten (aardewerk, metaal, 
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bouwmateriaal, glas, stenen objecten, bot en organische artefacten) met een omvang van circa 100 -
1000 m² en mogelijk nog groter. 

Naast de nederzettingsresten kunnen ook resten van begravingen aanwezig zijn in het plangebied uit 
het neolithicum t/m de volle middeleeuwen. Deze resten kenmerken zich door grondsporen (kuilen of 
kringgreppels) met hierin crematieresten of lijksilhouetten die bijgezet zijn met grafgiften.  

Verder kunnen er ook resten van “randactiviteiten” (bijv. beakkering, wegen en grondstofwinning) in het 
plangebied aanwezig zijn uit het neolithicum t/m de volle middeleeuwen. Deze resten kenmerken zich 
door grondsporen (bijv. spitsporen, greppels) met weinig tot geen vondsten.  

Op basis van historisch kaartmateriaal en andere bronnen is gebleken dat in de late middeleeuwen en 
nieuwe tijd bewoning heeft plaatsgevonden in of direct naast het plangebied. Verder was een groot 
deel van het plangebied in gebruik als (historische) weg. Zodoende worden nederzettingsresten 
verwacht uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd in met name de historische dorpskernen van 
Schimmert, Klein Haesdal, Cruys en Oensel. Nederzettingsresten uit de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd kenmerken zich voornamelijk door grondsporen, (bak)stenen funderingsresten en vondsten.  

Daarnaast kunnen resten van de historische wegen aanwezig zijn in deelgebieden 1 en 2. Deze resten 
kenmerken zich voornamelijk door grondsporen (karresporen, greppels en verharding). Alleen in 
deelgebied 3 worden resten van randactiviteiten verwacht (akkers, grondstofwinning, greppels en 
ovens). De omvang van deze vindplaatsen is divers en kenmerken zich voornamelijk d.m.v. 
grondsporen met weinig tot geen vondsten. In het plangebied geldt voor vindplaatsen uit de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd een hoge archeologische verwachting. 

(Diepte)ligging  

Op de hoger gelegen delen in het plangebied ligt de löss uit het laat pleistoceen direct aan het 
maaiveld. Zodoende worden hier direct vanaf het maaiveld (of onder de bouwvoor) archeologis che 
resten verwacht uit het midden paleolithicum t/m de nieuwe tijd. In de lager gelegen gebieden (bijv. 
droogdalen) kunnen pakketten van colluvium aanwezig zijn. Deze pakketten kunnen in meerdere fasen 
zijn afgezet. Oudere archeologische resten (midden paleolithicum t/m vroege middeleeuwen) worden 
zodoende hier in of onder het colluvium verwacht. Jongere resten (late middeleeuwen en nieuwe tijd) 
kunnen mogelijk in of op het colluvium aanwezig zijn.  

Fysieke kwaliteit 

Aangezien op de hoger gelegen delen van het plangebied afdekkende pakketten ontbreken is mogelijk 
sprake van een matige gaafheid van de archeologische resten. Op de lager gelegen delen is wel 
colluvium aanwezig waardoor waarschijnlijk sprake is van een goede gaafheid van de archeologische 
resten.  

Tegelijkertijd geldt voor de locaties onder de wegen een slechte tot matige gaafheid. Op deze locaties 
hebben namelijk recente graafwerkzaamheden plaatsgevonden (aanleg riolering en weg) waardoor 
eventuele archeologische resten verstoord kunnen zijn.  Daarnaast ligt in het deelgebied 2 (Bekerbaan) 
een deel van de huidige weg verdiept (denk aan holle weg) ten opzichte van het omliggende maaiveld . 
In dit deel is dus zeker minimaal 1 meter van het oorspronkelijke (lees vroeg- of volmiddeleeuwse) 
maaiveld verdwenen. Dit heeft tot gevolg dat vooral de resten van vóór de late middeleeuwen of nieuwe 
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tijd, uitgezonderd uitzonderlijk diepe sporen, onder dit deel van de Bekerbaan niet meer bewaard 
kunnen zijn (zie ook figuur 12).  

Doordat het grondwater diep in de bodem aanwezig is, zullen alleen anorganische resten (aardewerk, 
steen, etc.) en verbrande organische resten (verbrand bot en houtskool) geconserveerd zijn. Mogelijk 
kunnen onverbrande organische resten (hout, bot, leer) uit de recentere periodes, de nieuwe tijd, wel 
geconserveerd zijn en dan met name in diepe grondsporen of kalkhoudende grondsporen (waterput, 
gracht en poel). 

Overzicht 

Archeologische 

periode 

(verwachting) 

Complextype Omvang Kenmerken Dieptelig

ging 

Gaafheid en 

conservering 

Midden 
paleolithicum –
mesolithicum 
(hoog) 

kampementen Klein 
(100 m²) 

vuursteenconcentratie Aan 
maaiveld, 
in of 
onder 
colluvium 

Slechte tot 
goede gaafheid 
Anorganisch en 
verbrand 
organisch  
materiaal 
geconserveerd 

Neolithicum - 
volle 
middeleeuwen 
(hoog) 

Nederzettingsresten 100 – 
1000 m² 

Grondsporen met 
vondsten 

Aan 
maaiveld, 
in of 
onder 
colluvium 

Idem 

Neolithicum - 
volle 
middeleeuwen 
(hoog) 

Begraving Divers Grondsporen met 
vondsten 

Aan 
maaiveld, 
in of 
onder 
colluvium 

Idem 

Neolithicum - 
volle 
middeleeuwen 
(hoog) 

Resten van 
randactiviteiten 

Divers Grondsporen met 
weinig vondsten 

Aan 
maaiveld, 
in of 
onder 
colluvium 

Idem  

Late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 
(hoog) 

Nederzettingsresten  Divers Grondsporen met 
vondsten en 
(bak)stenen 
funderingen 

Aan 
maaiveld 

Idem 

Late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 
(hoog) 

Weg Divers Grondsporen met 
weinig vondsten 

Aan 
maaiveld 

Idem 

Late 
middeleeuwen – 
nieuwe tijd 
(hoog) 

Resten van 
randactiviteiten 

Divers Grondsporen met 
weinig vondsten 

Aan 
maaiveld 
of in 
colluvium 

Idem 

Tabel 8. Samenvatting van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied.  
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Figuur 12. De archeologische verwachtingszones (alleen op basis van het bureauonderzoek) van jager-

verzamelaarskampementen en nederzettingsresten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd visueel weergegeven. 

De locaties van de huizen betreffen de gebouwen die op het kadastrale minuutplannen uit 1811 -1832 direct in of 

naast het plangebied zijn gelegen. De historische kernen zijn ook gebaseerd op basis van de kadastrale 

minuutplannen. Daarnaast geldt voor het hele plangebied een hoge verwachting voor de periode neolithicum t/m de 

volle middeleeuwen. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methode 

Alleen in het deelgebied 3 (waterbuffer) is er een inventariserend veldonderzoek (IVO) uitgevoerd dat 
bestond uit een verkennend booronderzoek. In de andere deelgebieden is dit onderzoek niet uitgevoerd 
in verband met de aanwezigheid van actieve wegen en de aanwezigheid van grote aantallen kabels en 
leidingen. De gevolgde onderzoeksmethode voor het veldwerk in deelgebied de waterbuffer is bepaald 
op basis van de resultaten van het onderhavig bureauonderzoek. Het veldonderzoek is uitgevoerd op 
10 december 2021. 

In het deelgebied zijn 21 boringen verricht in een grid van 50 bij 40 m in zes oost-west georiënteerde 
raaien (figuur 14). Ten behoeve van de optimale spreiding versprongen de boorpunten ten opzichte van 
de volgende raai 25 m van elkaar, waardoor een systeem van gelijkbenige driehoeken ontstond. 

Er is geboord tot maximaal 220 cm -mv met een Edelmanboor (7 cm). De boringen zijn tijdens het 
veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven 
in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah3: zie bijlage 3). De locatie en hoogte van de 
boringen zijn ingemeten met een GPS. 

Hoewel het onderzoek een verkennend onderzoek betreft, is het opgeboorde materiaal in het veld door 
middel van verbrokkeling en versnijding gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische 
indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).  

3.2 Resultaten 

3.2.1 Veldwaarnemingen 

Deelgebied 3 bestaat uit drie verschillende percelen. Het noordoostelijk deel betreft een akker die op 
het moment van het booronderzoek braak lag, het zuidoostelijk deel betrof een weiland en het westelijk 
deel van het plangebied betrof een stuk braakliggend land. In het deelgebied zijn grote 
hoogteverschillen waarneembaar, met in het noordoostelijk deel de hoger gelegen gronden die aflopen 
richting het noordoosten en zuiden (figuur 13). Tussen deelgebied 3 en de huizen gelegen aan de 
Bekerbaan bevindt zich een steilrand. De huizen en tuinen aan de Bekerbaan lijken te zijn opgehoogd. 
De hoogteverschillen zijn ook duidelijk waarneembaar op het Actueel Hoogtebestand Nederland (figuur 
14).   
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Figuur 13. Het deelgebied gefotografeerd vanuit de oostzijde. Met rechts de hoger gelegen gronden die naar het 

noorden en zuiden aflopen. 

3.2.2 Geologie en bodem 

In het hele deelgebied zijn alleen zwak tot sterk zandige lössgronden aangetroffen. Deze gronden 
horen tot de Formatie van Boxtel - Laagpakket van Schimmert. 

 

In het noordelijk deel van het gebied, daar waar het maaiveld zich het hoogst bevindt, komen (in 
boringen 1, 3, 4 en 5 en 7; zie figuur 14) de volgende bodemprofielen voor: 

 Vanaf het maaiveld bevindt zich een 20 tot 30 cm dikke donker bruingrijze en matig humeuze 
bouwvoor. In boring 7 is deze laag verstoord wat te herkennen is aan de aanwezigheid van stukken 
puin.  

 Onder de bouwvoor, of onder de verstoorde bouwvoor uit boring 7, bevindt zich een bruine, (matig) 
stevige Bt-horizont. Deze Bt-horizont heeft een dikte van circa 40 tot 60 cm. In boring 5 is de top van 
de Bt-horizont verstoord wat te herkennen is aan de grijze vlekken.  

 Geleidelijk gaat de Bt-horizont over in een lichtbruine laag met gele zandvlekjes en eventueel enkele 
roestvlekjes. Deze laag is geïnterpreteerd als de BC-horizont. 

Deze bodemopbouw kan als bergbrikgronden aangemerkt worden. 

In de rest van het deelgebied bevinden zich voornamelijk de volgende bodemprofielen:  

 Vanaf het maaiveld bevindt zich een 20 tot 50 cm dikke donker bruingrijze en matig humeuze 
bouwvoor. In boring 21 bevindt zich direct vanaf het maaiveld een 50 cm dikke donker 
bruingrijze laag met gele lössbrokken en baksteenpuin. Deze laag is geïnterpreteerd als 
verstoorde laag.  

 Onder de bouwvoor in boring 18 bevindt zich een 20 cm dikke bruingrijze laag met hierin gele 
brokken en puin. Deze laag is ook geïnterpreteerd als verstoorde laag. 

 Onder de bouwvoor (en onder een verstoorde laag in boringen 18 en 21) bevindt zich een 
bruingrijze slappe of matig slappe laag met hierin baksteenpuintjes, cokes en kleine stukjes 
mergel. Deze laag is geïnterpreteerd als colluvium. Het colluvium heeft een dikte tussen de 20 
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en 180 cm, met een gemiddelde dikte van 68 cm. Bij boringen 2, 9, 14, 17 en 20  bevinden zich 
de dikkere colluviumlagen. 

 Onder het colluvium bevindt zich in de meeste boringen een (matig) stevige l ichtbruine laag 
met hierin kleine gele zandvlekjes; en eventueel roest - en mangaanvlekken. Deze laag is 
geïnterpreteerd als BC-horizont. Tegelijkertijd zou het ook kunnen gaan om een zwakker 
ontwikkelde Bt-horizont. Dit kwam niet duidelijk naar voren in de verkennende boringen. Indien 
het gaat om een zwakker ontwikkelde Bt-horizont dan betreffen dit intactere profielen. 

 Alleen in boringen 2 en 21 bevindt zich onder het colluvium direct de lichtgeelbruine C-
horizont. 

In het laagste deel van het plangebied, namelijk bij boring 16, bevindt zich geen colluvium. In deze 
boring ligt er onder de 20 cm dikke donker bruingrijze bouwvoor allereerst een 20 cm dikke bruingrijze 
sterk gevlekte en dus verstoorde laag. Onder deze verstoorde laag bevindt zich een 20 cm dikk e 
lichtbruine gevlekte laag met hierin cokes en grind. Deze laag is geïnterpreteerd als een verstoorde 
BC-horizont. Daaronder, vanaf 60 cm –mv, bevindt zich de onverstoorde lichtbruine BC-horizont. 

Daar waar geen Bt- of BC-horizonten meer aanwezig zijn (of waar de briklagen dieper liggen dan 80 cm 
–mv) worden de gronden geclassificeerd als ooivaaggronden. Boring 16 bevindt zich vermoedelijk in 
het laagste punt van het droogdal. De boringen met colluvium bevinden zich voornamelijk op de 
lösswand. 

3.2.3 Archeologische indicatoren 

Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Let wel, het onderzoek 
betrof een verkennend booronderzoek en had ook niet tot doel archeologische vindplaatsen op te 
sporen, aangezien de boordichtheid en boordiameter hiertoe ontoereikend waren. 

3.3 Archeologische relevantie 

In het deelgebied bevinden zich voornamelijk bergbrikgronden. In de hoogste gelegen gebieden, 
voornamelijk in het noordwestelijk deel van het deelgebied, bevinden zich onder de bouwvoor  direct de 
Bt-horizont. Richting het noorden en richting het zuidwesten loopt het maaiveld af. In deze zone, op de 
lösswand, bevindt zich onder de bouwvoor eerst een laag colluvium (dikte van tussen de 20 en 180 cm) 
en daaronder de BC-horizont (of zwak ontwikkelde Bt-horizont) en bij twee boringen (boringen 2 en 21) 
de C-horizont. In het laagst gelegen gebied, het droogdal, bevindt zich geen colluvium. Onder de 
bouwvoor bevindt zich hier direct een (deels verstoorde) BC-horizont.  

Door de afwezigheid van oorspronkelijke A- of E-horizonten in het deelgebied worden er geen in situ 
resten meer verwacht van jager-verzamelaars in dit deelgebied. Wel is de bodem dermate intact dat 
archeologische nederzettingsresten, resten van begravingen en resten van randactiviteiten uit het 
neolithicum t/m de volle middeleeuwen en resten van randactiviteiten uit de late middeleeuwen en 
nieuwe tijd nog te verwachten zijn. Daar waar Bt-horizonten aanwezig zijn kunnen ondiepe sporen 
aangetroffen worden. Voor de zones waar alleen nog de BC-horizonten aanwezig zijn betreffen dit 
voornamelijk de diepere archeologische sporen (kuilen, waterputten).  Aangezien in deze zone mogelijk 
toch een minder ontwikkelde Bt-horizont aanwezig kan zijn betekent dit dat ook ondiepe sporen te 
verwachten zijn.  



Plangebied Klein-Haasdal, Bekerbaan en een waterbuffer te Schimmert, gemeente Beekdaelen ; archeologisch 

vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

 

 

RAAP-rapport 5539 / versie 04-02-2022   [37] 

 

 
Figuur 14. Resultaten verkennend booronderzoek weergegeven op het AHN (bron: https://www.ahn.nl). Ook zijn op 

deze kaart de maximale graafdiepte weergegeven (+10 cm bovenop de top van het archeologisch niveau) die de 

gemeente hanteert. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 
uitspraken worden gedaan: 

Op basis van het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied zich bevindt op een groot aaneengesloten 
plateauterras dat tijdens het vroeg pleistoceen is gevormd. Op dit plateauterras is tijdens de laatste 
ijstijd (weichselien) löss op afgezet. Door de afzetting van deze löss is er een micro-reliëf ontstaan met 
droogdalen, lösswanden en een holle wegen. In de löss hebben zich van oorsprong brikgronden 
gevormd. 

In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich verschillende historische dorpskernen of 
bewoningsclusters, waarvan de bewoningskernen Cruys, Oensel en Klein Haesdal zich in het 
plangebied bevinden. Tijdens archeologische onderzoeken zijn nabij het plangebied resten 
aangetroffen uit de steentijd (vuurstenen klingen en afslagen) en nederzettingsresten uit de ijzertijd 
en/of Romeinse tijd. Op de Tranchotkaart uit 1805 bevinden de deelgebieden 1 en 2 zich op de locatie 
van historische wegen. Langs deze wegen bevinden zich de diverse historische dorpskernen  
(boerderijen met boomgaarden, tuinen) met akkerlanden. In deelgebied 3 bevonden zich op de 
historische kaarten verschillende boomgaarden en akkers. Vanaf begin 20ste eeuw breidden de 
historische kernen uit, waardoor Oensel, Cryus, Schimmert en Klein Haesdal langzaam aan elkaar 
groeien. In of direct aan het plangebied bevinden zich verschillende rijksmonumenten en MIP -objecten. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat in deelgebied 3 (waterbuffer) voornamelijk 
onverstoorde brikgronden of restanten van brikgronden voorkomen. In de hoogst gelegen gebieden, 
voornamelijk in het noordwestelijk deel van het deelgebied, bevindt zich onder de 20 tot 30 cm dikke 
bouwvoor direct de Bt-horizont. Richting het noorden en richting het zuidwesten loopt het maaiveld  af. 
In deze zones, op de lösswand, bevindt zich onder de 20 tot 50 cm dikke bouwvoor eerst een laag 
colluvium (dikte tussen de 20 en 180 cm) en daaronder voornamelijk de BC-horizont (of zwak 
ontwikkelde Bt-horizont) en bij twee boringen (boringen 2 en 21) de C-horizont. In het laagst gelegen 
gebied, het droogdal, bevindt zich geen colluvium. Onder de 20 cm dikke bouwvoor bevindt zich hier 
direct een (deels verstoorde) BC-horizont. 

Op basis van het bureauonderzoek en veldonderzoek hebben de deelgebieden de volgende 
gespecificeerde archeologische verwachting: 

 Deelgebied 1 (Klein-Haasdal):  
o In dit deelgebied geldt een hoge verwachting voor nederzettingsresten, resten van 

begraving en resten van randactiviteiten uit het neolithicum t/m de volle middeleeuwen 
en een hoge verwachting voor nederzettingsresten, resten van randactiviteiten en een 
weg uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. De gaafheid van de resten kan slecht tot 
goed zijn. 

 Deelgebied 2 (Bekerbaan):  
o In het noordelijk deel van de Bekerbaan geldt een hoge verwachting voor 

kampementen uit het midden paleolithicum t/m mesolithicum, een hoge verwachting 
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voor nederzettingsresten, resten van begraving en resten van randactiviteiten uit het 
neolithicum t/m de volle middeleeuwen en een hoge verwachting voor 
nederzettingsresten, resten van randactiviteiten en een weg uit de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd. De gaafheid van de resten kan slecht tot goed zijn.  

o In het centrale deel van de Bekerbaan worden voornamelijk nederzettingsresten 
verwacht uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Wel kunnen in deze zone nog diepe 
grondsporen aanwezig zijn uit het neolithicum t/m de volle middeleeuwen. De gaafheid 
van de archeologische resten kan slecht tot goed zijn.  

o In het zuidelijk deel van de Bekerbaan geldt een hoge verwachting voor kampementen 
uit het midden paleolithicum t/m mesolithicum, een hoge verwachting voor 
nederzettingsresten, resten van begraving en resten van randactiviteiten uit het 
neolithicum t/m de volle middeleeuwen en een hoge verwachting voor 
nederzettingsresten, resten van randactiviteiten en een weg uit de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd. De gaafheid van de resten kan slecht tot goed zijn.  

 Deelgebied 3 (de waterbuffer):  
o In dit deelgebied geldt een hoge archeologische verwachting voor nederzettingsresten, 

resten van begraving en resten van randactiviteiten uit het neolithicum t/m de volle 
middeleeuwen en een hoge verwachting voor resten van randactiviteiten uit de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd. In dit deelgebied hebben de resten vermoedelijk een 
matige tot goede gaafheid. 

4.2 Advies 

Op basis van dit onderzoek blijkt dat in verschillende zones van het plangebied mogelijk 
archeologische resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Aangezien de exacte 
locaties en dieptes van de voorgenomen bodemingrepen nog niet bekend zijn volgen hieronder de 
algemene adviezen (zie ook figuur 15): 

Deelgebied 1 (Klein-Haasdal) 

Voor het deelgebied 1 wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek plaats te laten vinden in de vorm 
van een archeologische begeleiding wanneer de werkzaamheden dieper gaan dan het wegdek. 
Geadviseerd wordt om de begeleidingen in eerste instantie intensief 26 te laten plaatsvinden en 
eventueel af te schalen naar een extensieve begeleiding27. Voorafgaand aan een archeologische 
intensieve en extensieve begeleiding dient een, door het bevoegd gezag goedgekeurd, Programma van 
Eisen (PvE) aanwezig te zijn. 

Deelgebied 2 (Bekerbaan) 

Voor het deelgebied 2 worden voor verschillende zones een vervolgonderzoek geadviseerd, in de vorm 
van een archeologische begeleiding, wanneer de werkzaamheden dieper gaan dan het wegdek. In deze 
gebieden worden direct onder de weg archeologische resten verwacht uit verschillende perioden. 
Geadviseerd wordt om de begeleidingen in eerste instantie intensief 28 te laten plaatsvinden en 

                                                           
26 Archeoloog is dan de hele tijd ter plaatste om te controleren of archeologische resten aanwezig zijn.  
27 Archeoloog komt regelmatig kijken of archeologische resten aanwezig zijn.  
28 Archeoloog is dan de hele tijd ter plaatste om te controleren of archeologische resten aanwezig zijn. 
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eventueel af te schalen naar een extensieve begeleiding29. Voorafgaand aan een archeologische 
intensieve en extensieve begeleiding dient een, door het bevoegd goedgekeurd, Programma van Eisen 
(PvE) aanwezig te zijn. 

Daarnaast wordt ook geadviseerd om een aantal zones vrij te geven. In deze gebieden kunnen alleen 
zeer diepe grondsporen aangetroffen worden. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden in deze 
gebieden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de 
Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).   

Deelgebied 3 (waterbuffer) 

Voor het deelgebied 3 wordt ook een vervolgonderzoek geadviseerd wanneer de werkzaamheden 
dieper gaan dan 10 cm boven de top van de brikgronden (zie de groene getallen in figuur 14). Indien de 
werkzaamheden een groot deel beslaan van het deelgebied, wordt geadviseerd om het hele deelgebied 
te verder te onderzoeken d.m.v. een proefsleuvenonderzoek. Bij een proefsleuvenonderzoek wordt 
nagegaan of binnen de contouren van het deelgebied behoudenswaardige archeologische resten 
aanwezig zijn. Indien de waterbuffer(s) maar gering van omvang zijn , wordt geadviseerd om de 
werkzaamheden intensief te laten begeleidingen door een archeoloog. Voorafgaand aan een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek of intensieve begeleiding dient een, door het bevoegd 
goedgekeurd, Programma van Eisen (PvE) aanwezig te zijn.  

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden, in de gebieden waar deze ondieper gaan dan 10 cm 
boven de top van de brikgronden, onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is 
conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minis ter van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht 
(vondstmelding via ARCHIS).   

4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid , de gemeente Beekdaelen, deze 
al dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit.  

                                                           
29 Archeoloog komt regelmatig kijken of archeologische resten aanwezig zijn.  
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Figuur 15. Visuele weergave van het archeologisch advies omtrent vervolgonderzoek.  
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Bijlage 2. Motivatie geraadpleegde bronnen 
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Bijlage 3. Boorbeschrijvingen 

 



boorbeschrijvingen SCBEK

bron: Scbek.geojson - 14-12-2021 13:55:12

Boring: SCBEK_1
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 1, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185593.144, Y-coördinaat in meters: 323863.244, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 133.955, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 133.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 133.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei
60 / 133.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 120 / 132.76

Boring: SCBEK_2
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 2, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185632.325, Y-coördinaat in meters: 323849.443, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 132.451, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 132.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 132.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Lithologie vrijveld: colluvium
Laag opmerking: Opmerking: cokes, baksteenpuintje
200 / 130.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Ondergrens laag in cm: 220, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
Einde boring 220 / 130.25



boorbeschrijvingen SCBEK

bron: Scbek.geojson - 14-12-2021 13:55:12

Boring: SCBEK_3
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 3, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185662.716, Y-coördinaat in meters: 323823.159, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 132.792, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 132.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 132.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei
80 / 131.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 120 / 131.59

Boring: SCBEK_4
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 4, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185615.646, Y-coördinaat in meters: 323821.384, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 133.689, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 133.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / 133.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei
70 / 132.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 100 / 132.69

Boring: SCBEK_5
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 5, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185568.39, Y-coördinaat in meters: 323820.017, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 133.321, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 133.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
40 / 132.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig slap
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: met grijze vlekken
60 / 132.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei
80 / 132.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekjes
Einde boring 120 / 132.12



boorbeschrijvingen SCBEK

bron: Scbek.geojson - 14-12-2021 13:55:12

Boring: SCBEK_6
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 6, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185531.687, Y-coördinaat in meters: 323819.546, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 132.795, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 132.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
50 / 132.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Lithologie vrijveld: colluvium
Laag opmerking: Opmerking: cokes
80 / 131.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 110 / 131.69

Boring: SCBEK_7
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 7, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185512.91, Y-coördinaat in meters: 323779.28, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 131.11, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 131.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel grind: matig grindig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
40 / 130.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei
100 / 130.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Einde boring 120 / 129.91

Boring: SCBEK_8
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 8, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185543.49, Y-coördinaat in meters: 323776.499, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 131.927, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 131.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 131.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig slap, Lithologie vrijveld: colluvium
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: baksteenpuintjes, cokes
70 / 131.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 100 / 130.93



boorbeschrijvingen SCBEK

bron: Scbek.geojson - 14-12-2021 13:55:12

Boring: SCBEK_9
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 9, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185590.688, Y-coördinaat in meters: 323778.411, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 132.947, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 132.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
30 / 132.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: slap, Lithologie vrijveld: colluvium
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: cokes, baksteen
120 / 131.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 140 / 131.55

Boring: SCBEK_10
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 10, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185637.787, Y-coördinaat in meters: 323779.798, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 132.798, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 132.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / 132.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: slap, Lithologie vrijveld: colluvium
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: cokes
80 / 132.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 120 / 131.60

Boring: SCBEK_11
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 11, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185684.796, Y-coördinaat in meters: 323781.574, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 132.127, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 132.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 131.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: slap, Lithologie vrijveld: colluvium
Laag opmerking: Opmerking: cokes
70 / 131.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 110 / 131.03



boorbeschrijvingen SCBEK

bron: Scbek.geojson - 14-12-2021 13:55:12

Boring: SCBEK_12
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 12, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185659.75, Y-coördinaat in meters: 323738.245, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 132.22, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 132.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / 131.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Lithologie vrijveld: colluvium
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
80 / 131.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 110 / 131.12

Boring: SCBEK_13
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 13, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185612.758, Y-coördinaat in meters: 323736.638, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 132.268, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 132.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / 131.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: slap, Lithologie vrijveld: colluvium
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
70 / 131.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 110 / 131.17

Boring: SCBEK_14
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 14, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185565.67, Y-coördinaat in meters: 323735.082, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 131.592, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 131.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
20 / 131.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: slap, Lithologie vrijveld: colluvium
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
130 / 130.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 150 / 130.09



boorbeschrijvingen SCBEK

bron: Scbek.geojson - 14-12-2021 13:55:12

Boring: SCBEK_15
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 15, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185505.573, Y-coördinaat in meters: 323741.591, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 130.021, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 130.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 129.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: slap, Lithologie vrijveld: colluvium
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: cokes, baksteen
100 / 129.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 120 / 128.82

Boring: SCBEK_16
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 16, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185493.393, Y-coördinaat in meters: 323689.906, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 130.008, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 130.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 129.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: sterk verstoord (gevlekt)
40 / 129.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt, grind en cokes
60 / 129.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 100 / 129.01

Boring: SCBEK_17
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 17, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185540.598, Y-coördinaat in meters: 323691.845, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 130.325, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 130.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 130.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: slap, Lithologie vrijveld: colluvium
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
90 / 129.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 120 / 129.12



boorbeschrijvingen SCBEK

bron: Scbek.geojson - 14-12-2021 13:55:12

Boring: SCBEK_18
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 18, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185587.917, Y-coördinaat in meters: 323693.438, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 131.616, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 131.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 131.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: grote gele brokken
40 / 131.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: slap, Lithologie vrijveld: colluvium
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: puintje cokes
105 / 130.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 120 / 130.42

Boring: SCBEK_19
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 19, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185640.48, Y-coördinaat in meters: 323705.366, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 132.422, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 132.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 132.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: slap, Lithologie vrijveld: colluvium
Laag opmerking: Opmerking: cokes
70 / 131.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met grijsgele vlekken
Einde boring 100 / 131.42

Boring: SCBEK_20
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 20, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185571.957, Y-coördinaat in meters: 323661.324, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 130.896, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 130.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 130.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Consistentie: slap, Lithologie vrijveld: colluvium
Laag opmerking: Opmerking: cokes, mergel
140 / 129.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Consistentie: matig stevig
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, IJzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: met gele zandvlekken
Einde boring 170 / 129.20



boorbeschrijvingen SCBEK

bron: Scbek.geojson - 14-12-2021 13:55:12

Boring: SCBEK_21
Kop algemeen: Projectcode: SCBEK, Boornummer: 21, Beschrijver(s): EV, MV, Datum: 10-12-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 185524.778, Y-coördinaat in meters: 323656.886, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 130.239, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg, Gemeente: Beekdaelen
Uitvoering: Opdrachtgever: gemeente Beekdaelen, Uitvoerder: RAAP Zuid

0 / 130.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: gele löss brokken, baksteenpuin
50 / 129.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: zwak zandig, Lithologie vrijveld: colluvium
Laag opmerking: Opmerking: cokes
70 / 129.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-bruin
Lithologie: Grondsoort: leem, Bijmengsel: sterk zandig
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, IJzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 100 / 129.24



Appendix 1. Korte beschrijvingen van archeologische 

vondstlocaties en onderzoekslocaties. 

Archis3 vondstlocaties1 

zaakid.nr. ligging t.o.v. 

het plangebied 

complex datering Materiaal diepte verzamelwijze 

32913321002 80 meter ten 

noordoosten 

Geen Late 

middeleeuwen 

– nieuwe tijd 

Aardewerk Uit de 

bouwvoor 

Archeologisch: 

proefsleuven 

2919892100 20 meter ten 

zuidwesten 

Niet te 

bepalen 

Romeinse tijd Dolium en 

gedraaid 

aardewerk dat 

ruwwandig is of 

geverfd 

onbekend Niet 

archeologisch: 

vondstmelding 

2122867100  

(1)3 

0 meter ten 

noordoosten 

Akker Late 

middeleeuwen 

Gedraaid 

aardewerk 

Maaiveld Archeologisch: 

booronderzoek 

en oppervlakte 

kartering 

2122867100 

(2)4 

40 meter ten 

noordoosten 

Niet te 

bepalen 

 

Akker 

 

 

Paleolithicum-

neolithicum 

 

ijzertijd- 

nieuwe tijd 

Vuurstenen afslag  

 

 

Maalsteen, 

steengoed, 

geglazuurd 

aardewerk 

Maaiveld Archeologisch: 

booronderzoek 

en oppervlakte 

kartering 

2122867100 

(3)5 

130 meter ten 

noordoosten 

Niet te 

bepalen 

 

 

akker 

Paleolithicum- 

neolithicum 

 

ijzertijd- 

nieuwe tijd 

Vuurstenen kling, 

afslag en spits 

 

Maalsteen en 

geelwitbakkend 

gedraaid 

aardewerk 

Maaiveld Archeologisch: 

booronderzoek 

en oppervlakte 

kartering 

20415831006 100 meter ten 

noordoosten 

Niet te 

bepalen 

Paleolithicum-

ijzertijd 

 

 

Vroege 

middeleeuwen 

– late 

middeleeuwen 

Vuurstenen 

werktuigen en 

afval 

 

Gedraaid 

aardewerk en 

Brunssum-

Schinveld 

aardewerk 

Maaiveld Archeologisch: 

inventarisatie 

en oppervlakte 

kartering 

31351071007 30 meter ten 

zuidwesten 

Bewoning 

Begraving 

(?) 

 

 

 

ijzertijd- 

Romeinse tijd 

 

 

Kuilen met 

houtskool, asch, 

aardewerk, 

zandsteen, 

maalsteen 

 

onbekend Archeologisch: 

opgraving 

                                                           
1 https://archis.cultureelerfgoed.nl/ 
2 Van Dijk, 2015. 
3 Ellenkamp en De Baere, 2006. 
4 Ellenkamp en De Baere, 2006. 
5 Ellenkamp en De Baere, 2006. 
6 Van der Graaf, 1989. 
7 Beckers en Beckers, 1940. 



 

Archis3 Onderzoekslocaties8 

                                                           
8 https://archis.cultureelerfgoed.nl/ 
9 Van der Graaf, 1989. 
10 Verhoeven, 2007. 
11 Van der Heijden, 2018. 
12 Paulussen, 2010. 
13 Van Kappel en Orbons, 2015. 
14 Moonen, 2009. 
15 Van Dijk, 2015. 

Zaakid.nr. Ligging t.o.v. 

het 

plangebied 

Resultaat/advies Opmerkingen  

2041583100 

en 

2041567100 9 

0 meter en 10 

meter ten 

noorden 

Oud onderzoek om vindplaatsen op te sporen op het 

centraal plateau. Allereerst is hierbij een archief- en 

literatuuronderzoek en een inventarisatie van 

amateurcollecties uitgevoerd. Vervolgens is er een 

veldkartering uitgevoerd door RAAP om de lege zones 

te inspecteren. Verder is er voor de vindplaatsen die 

verstoord dreigen te worden een aanvullend 

onderzoek uitgevoerd d.m.v. boringen en 

weerstandsmetingen. Tijdens het onderzoek zijn 

voornamelijk resten uit het paleolithicum, 

mesolithicum, neolithicum, ijzertijd en de Romeinse 

tijd aangetroffen. Waarbij de voorkeur lag op de 

vlakkere delen in het landschap. 

 

231311010010 0 meter Archeologische verwachtingskaart van Parkstad.  

457166810011 0 en 210 

meter ten 

zuidwesten 

Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 

waarbij in beide plangebieden is colluvium 

aangetroffen tot de maximaal onderzochte dieptes 

(120 en 200 cm –mv). Voor beide plangebieden is 

daarom de archeologische verwachting naar laag 

bijgesteld en de gebieden vrijgegeven.  

 

227413410012 250 meter ten 

zuiden 

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek. Op de 

helling ontbreekt de Bt-horizont bijna volledig, 

halverwege de helling is een afgedekte bergbrikgrond 

aanwezig en in het droogdal een 115 tot 185 cm dik 

colluviumpakket aanwezig. Er zijn geen 

archeologische resten aangetroffen, waardoor 

geadviseerd wordt om het gebied vrij te geven. 

 

397560510013 190 meter ten 

noordoosten 

Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 

waaruit is gebleken dat de bodem relatief diep geroerd 

is (60 tot 150 cm –mv). Er zijn ooivaaggronden 

aangetroffen (AC-profiel) waardoor geen 

archeologische resten meer verwacht worden. 

Geadviseerd wordt om het gebied vrij te geven. 

 

220794110014 80 meter ten 

noordoosten 

Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Bij 

het veldonderzoek is gebleken dat in het hele 

plangebied colluvium is aangetroffen. Onder het 

colluvium bevindt zich de Bt-horizont (afgedekte 

bergbrikgrond). Archeologische resten bevinden zich 

direct onder het colluvium (vanaf 35 of 85 cm –mv). Er 

wordt vervolgonderzoek geadviseerd. 

Opgevolgd door 

onderstaand 

proefsleuvenonderzoek 

329133210015 80 meter ten 

noordoosten 

Proefsleuvenonderzoek waarbij enkele recente 

verstoringen zijn aangetroffen en twee scherven uit de 

late middeleeuwen en nieuwe tijd. Geadviseerd wordt 

om het gebied vrij te geven. 

 



 

                                                           
16 Ellenkamp en De Baere, 2006. 
17 Archis en EASY bevatten samen een groot deel van de Nederlandse archeologische onderzoeksrapporten 
(https://archis.cultureelerfgoed.nl/ en https://easy.dans.knaw.nl/). 
18 Ras, 2010. 
19 Bouter en Mientjes, 2012. 
20 Paulussen en Orbons, 2017. 
21 Van Dijk, 2001. 

2919892100 20 meter ten 

zuidwesten 

Niet archeologische vondstmelding van een dolium, 

geverfd/ruwwandig gedraaid aardewerk uit de 

Romeinse tijd.  

 

212286710016 5 meter ten 

noordoosten 

Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. In 

het gebied zijn twee droogdalen aanwezig. Op de 

vlakke delen is een radebrikgrond aangetroffen. Op de 

steilere hellingen is er een bergbrik aangetroffen. 

Tijdens de oppervlakte kartering zijn enkele vondsten 

uit de steentijd, late middeleeuwen en nieuwe tijd 

aangetroffen. De vondsten uit de late middeleeuwen 

en nieuwe tijd betreffen bemestingsaardewerk. Voor 

het gebied geldt een lage verwachting en daarom 

wordt geadviseerd deze vrij te geven. 

 

3135107100 30 meter ten 

zuidwesten 

Archeologische opgraving waarbij bewoningsresten 

zijn aangetroffen uit de ijzertijd en Romeinse tijd en 

een crematiegraf uit de Romeinse tijd. Ook is er 

aardewerk, zandsteen, maalsteen uit deze perioden 

aangetroffen. 

Rapport niet raadpleegbaar 

in Archis of EASY17. 

227006810018 0 meter ten 

noorden 

Bureauonderzoek waarbij verschillende tracés voor het 

transport riool zijn onderzocht. Op basis van het 

onderzoek worden in alle tracés archeologische resten 

verwacht dus een vervolgonderzoek geadviseerd. 

Opgevolgd door 

onderstaande begeleiding 

232919910019 0 meter ten 

noorden 

Archeologische begeleiding waarbij nabij het huidige 

plangebied resten zijn aangetroffen met colluvium, een 

radebrikgrond een bergbrikgrond en ooivaaggronden. 

In de omgeving van het huidige plangebied is een kuil 

aangetroffen van onbekende datering 

 

454986310020 170 meter ten 

noordwesten 

Bureauonderzoek en verkennend/karterend 

booronderzoek. Op basis van het veldonderzoek blijkt 

dat de bodem relatief diep is geroerd. Alleen in boring 

1 is een bergbrikgrond aangetroffen. Er zijn geen 

archeologische vondsten aangetroffen. Op basis van 

de lage verwachting wordt geadviseerd om het gebied 

vrij te geven. 

 

207754810021 290 meter ten 

noordwesten 

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek van vijf 

verschillende locaties. Locatie van buffer 59 ligt nabij 

het huidig plangebied. In dit deel is onder colluvium 

direct de C-horizont aangetroffen. Geadviseerd wordt 

om het gebied vrij te geven. 

 



Appendix 2. Locatie van kabels en leidingen (bron: 

https://www.kadaster.nl/zakelijk)   
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