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Samenvatting 

In het kader van de ontwikkeling van de Zandmaas 2 en als onderdeel van de beleidsontwikkeling 
archeologie Maasvallei heeft ADC ArcheoProjecten in opdracht van de provincie Limburg een 
inventariserend geo-archeologisch onderzoek uitgevoerd voor die delen die nog niet met 
booronderzoek zijn onderzocht. Met de term “verkenning PLUS” doelt de provincie Limburg op een 
verzwaring van de eisen die de KNA aan een verkennend onderzoek stelt. Het plangebied omvat 
drie deelgebieden: 1) Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen, 2) Hoogwatergeul Wanssum en 3) 
Wanssum haven. Doel van het onderhavig onderzoek is het verkrijgen van een optimaal inzicht in 
de genese, dynamiek en gaafheid van het landschap in het onderzoeksgebied. Daarnaast heeft het 
onderzoek als doelstelling een reconstructie van het landschap gedurende de laatste 15.000 jaar te 
maken waardoor betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de potente van het 
landschap in relatie tot het gebruik en bewoning door de mens. 
 
In alle deelgebieden is een verkennend booronderzoek uitgevoerd in raaien die loodrecht op de 
watervoerende geul van de Maas zijn geplaatst. De raaien hebben een onderlinge afstand van ca. 
250 m. Binnen een raai zijn de boringen voor zover mogelijk geplaatst met een onderlinge afstand 
van 20 m. In plangebied Ooijen en Kop van Ooijen  zijn in totaal 318 boringen uitgevoerd, in 
plangebied HWG Wanssum zijn 111 boringen gezet en in Wanssum haven 81 boringen. In 
plangebied Ooijen en Kop van Ooijen en Wanssum haven zijn op de hoge delen van het Jonge 
Dryas terras oppervlaktekarteringen uitgevoerd. In plangebied Ooijen en Kop van Ooijen en HWG 
Wanssum zijn proefputten aangelegd: 33 putten in Ooijen en 18 putten in HWG Wanssum.  Het 
doel van de proefputten is de verificatie van de boorresultaten en de lithogenetische analyse en 
interpretatie ten behoeve van de genese en gaafheid van het landschap. Een tweede doel is de 
relatie tussen clusters van oppervlaktevondsten en de eventuele bron te bestuderen.  
 
Op basis van de gegevens uit de boringen en de profielen zijn lithogenetische dwarsprofielen 
gemaakt. De basis voor de profielen vormen de zes lithogenetische eenheden.  De lithogenetische 
eenheden zijn vertaald naar een geomorfogenetische kaart, waarbij zoveel mogelijk de indeling van 
de lithogenetische eenheden is aangehouden. 

In plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen zijn verschillende geomorfogenetische eenheden 
aangetroffen. In het westelijke deel van het plangebied is het pleistocene rivierterras daterend uit 
de Jonge Dryas aangetroffen. Het terras bestaat uit een hooggelegen deel, een laag gelegen deel 
en geulen. Het oostelijke hoge deel van het terras is non-erosief afgedekt door holocene 
oeverafzettingen. Alleen in de laag gelegen delen zijn verstoringen aangetroffen. Geconcludeerd 
wordt dat de top van het Jonge Dryas terras een hoge landschappelijke gaafheid heeft. In een 
aantal boringen en putten zijn in de top van de afzettingen uit de Jonge Dryas archeologische 
indicatoren aangetroffen zoals aardewerkfragmenten, houtskool en huttenleem. Tevens is in het 
zuiden lokaal een bodemhorizont aangetroffen. De aangetroffen archeologische resten komen 
veelal overeen met de vindplaatsen/vondstlocaties die in eerder onderzoek zijn aangetroffen.  In 
het noordoosten van het plangebied is een smalle zone met kronkelwaardruggen aangetroffen die 
gevormd is door de meanderende Maas in het Holoceen. Op de westelijke kronkelwaardrug is in 
een groot gebied een bodem aangetroffen in de top van de kronkelwaardrug. In de bodem zijn op 
vijf locaties archeologische indicatoren aangetroffen. De kronkelwaardafzettingen worden in het 
gehele gebied non-erosief afgedekt door holocene oeverafzettingen. Deze oeverafzettingen zijn 
waarschijnlijk gevormd na de Romeinse tijd.  
 
In het zuidwestelijke deel van het plangebied HWG Wanssum  is een zeer smal restant van het 
pleistocene rivierterras daterend uit de Jonge Dryas aangetroffen. De top van het terras is laag 
vergeleken bij de top van de afzettingen in Wanssum haven en Ooijen. Ten noorden 
terrasafzettingen is een brede restgeul aangetroffen. In het noordoosten van het plangebied is een 
brede  zone met kronkelwaardruggen aangetroffen die gevormd is in het Holoceen.  De top van het 
beddingzand ligt op verschillende hoogte ten opzichte van NAP. Hieruit kan de laterale verplaatsing 
van de Maas worden afgeleid: de kronkelwaardrug met het diepst gelegen zand is het oudst. Op de 
kaart is een lijn getrokken tussen vijf  kronkelwaardruggen met dezelfde diepte van de top van het 
zand. Slechts op één plek (put 7) is een bodem in de top van de kronkelwaardafzettingen 
aangetroffen. Dit is geen erosierestant omdat de Maas zich lateraal naar het noordoosten heeft 
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verplaatst en de opeenvolging van ruggen goed zichtbaar is in de profielen De bodem is ontstaan 
tijdens een stilstandfase in de sedimentatie vermoedelijk vanaf het Neolithicum tot de Romeinse tijd 
toen de Maas zich in een evenwichtssituatie bevond. Vanaf de Romeinse tijd en in de 
Middeleeuwen was er een toename van overstromingen waardoor de kronkelwaardafzettingen en 
terrasafzettingen bedekt zijn door oeverafzettingen. Hierdoor heeft het gehele plangebied een grote 
landschappelijke gaafheid. 
 
Het overgrote deel van het plangebied Wanssum haven bestaat uit een rivierterras daterend uit de 
Jonge Dryas. Het terras bestaat uit een hooggelegen deel, een laag gelegen smal deel en twee 
geulen. Vrijwel het gehele afzettingen, behalve een smal deel in het oosten, is afgedekt door 
pleistocene oeverafzettingen. Het gehele  terras is non-erosief afgedekt door holocene 
oeverafzettingen. De verstoringen die aangetroffen zijn beperken zich in diepte tot de holocene 
oeverafzettingen. Geconcludeerd wordt dat de top van het Jonge Dryas terras een hoge 
landschappelijke gaafheid heeft. In een aantal boringen zijn in de top van de afzettingen uit de 
Jonge Dryas archeologische indicatoren aangetroffen zoals houtskool. Tevens is in een aantal 
boringen een bodemhorizont aangetroffen. In het noordoosten van het plangebied is een smalle 
zone met een diep ingesneden restgeul aangetroffen. 
 
Op basis van de resultaten van het onderzoek, de landschapsdynamiek en uitgebreid onderzoek in 
Lomm en Well Aijen is voor de verschillende geomorfogenetische eenheden de archeologische 
potentie beschreven op basis van de genese en de landschappelijke gaafheid. Tevens wordt de 
vraag beantwoord wat de verwachte conservering en gaafheid van de eventuele archeologische 
resten zal zijn. 
 
Aan de hoge delen van het Jonge Dryas terras  voor het oostelijke deel van plangebied HWG 
Ooijen en Kop van Ooijen en Wanssum haven is een hoge archeologische potentie voor 
archeologische resten gegeven. Het westelijke deel van de Jonge Dryas terras in plangebied 
Ooijen is niet afgedekt  door holocene oeverafzettingen. Hierdoor is de gaafheid minder omdat 
eventuele archeologische resten vanaf de verlating van het terras door de Maas (vanaf Holoceen) 
aan het oppervlak hebben gelegen en eventueel verploegd kunnen zijn. 
 
De lage delen van het Jonge Dryas terras, de geulen in het Jonge Dryas terras en de restgeulen 
hebben door de lage ligging een lage potentie voor het aantreffen van nederzettingen. Er kunnen 
echter wel infrastructurele werken of deposities worden aangetroffen. 
 
De archeologische potentie van de holocene kronkelwaard is afhankelijk van de ouderdom van de 
kronkelwaardruggen. In HWG Ooijen heeft de westelijke kronkelwaardrug grenzend aan de 
restgeul een vermoedelijke vroeg-holocene ouderdom. Deze zone heeft een hoge potentie voor 
archeologie met veel kans op archeologische resten uit het Mesolithicum en Neolithicum. De 
archeologische potentie van de kronkelwaardrug zone dicht langs de Maas is onduidelijk omdat de 
ouderdom van de kronkelwaardrug is niet bekend is. De ouderdom kan bepaald worden met behulp 
van de OSL datering. Mogelijk is de kronkelwaardrug vanaf de Romeinse tijd gevormd. In dat geval 
heeft deze zone een lage archeologische potentie voor nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd 
en later. In HWG Wanssum is de brede zone met kronkelwaardruggen ingedeeld in verschillende 
ruggen met de top van het beddingzand ligt op verschillende hoogte ten opzichte van NAP.  Voor 
de twee zuidelijke zones met de top van het zand op resp. 10,8 en 11,3 m + NAP een middelhoge 
potentie gegeven. Voor de kronkelwaardruggen met een diepte van resp. 12 tot 12,4 m + NAP en 
13,0 m + NAP wordt een hoge potentie gegeven met veel kans op archeologische resten uit het 
Mesolithicum en Neolithicum. Direct langs de Maas ligt een kronkelwaardrug met een diepte van 
13,5 m + NAP. Vermoedelijk is deze gevormd na de Romeinse tijd heeft deze zone een lage 
archeologische potentie voor nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd en later. 
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 

Periode Afkorting Tijd in jaren 

Nieuwe tijd NT 1500 - heden  

Middeleeuwen:                                     XME 450 – 1500 na Chr.  

Late Middeleeuwen LME  1050 - 1500 na Chr. 

Vroege Middeleeuwen  VME  450 - 1050 na Chr. 

Romeinse tijd:                                      ROM 12 voor Chr. – 450 na Chr.  

Laat-Romeinse tijd ROML  270 - 450 na Chr. 

Midden-Romeinse tijd  ROMM  70 - 270 na Chr. 

Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  12 voor Chr. - 70 na Chr. 

IJzertijd:                                                IJZ 800 – 12 voor Chr.  

Late IJzertijd  IJZL  250 - 12 voor Chr. 

Midden-IJzertijd  IJZM  500 - 250 voor Chr. 

Vroege IJzertijd IJZV  800 - 500 voor Chr. 

Bronstijd:                                             BRONS 2000 - 800 voor Chr.  

Late Bronstijd BRONSL  1100 - 800 voor Chr. 

Midden-Bronstijd BRONSM  1800 - 1100 voor Chr. 

Vroege Bronstijd BRONSV  2000 - 1800 voor Chr. 

Neolithicum (Jonge  Steentijd):            NEO 5300 – 2000 voor Chr.  

Laat-Neolithicum NEOL  2850 - 2000 voor Chr. 

Midden-Neolithicum  NEOM  4200 - 2850 voor Chr. 

Vroeg-Neolithicum  NEOV  5300 - 4200 voor Chr. 

Mesolithicum (Midden-Steentijd):     MESO 8800 – 4900 voor Chr.  

Laat-Mesolithicum  MESOL  6450 - 4900 voor Chr. 

Midden-Mesolithicum  MESOM  7100 - 6450 voor Chr. 

Vroeg-Mesolithicum  MESOV  8800 - 7100 voor Chr. 

Paleolithicum (Oude Steentijd):         PALEO tot 8800 voor Chr.  

Laat-Paleolithicum  PALEOL  35.000 - 8800 voor Chr. 

Midden-Paleolithicum  PALEOM  300.000 – 35.000 voor Chr. 

Vroeg-Paleolithicum  PALEOV  tot 300.000 voor Chr. 

Bron: Archeologisch Basis Register 1992 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In het kader van de ontwikkeling van de Zandmaas 2 en als onderdeel van de beleidsontwikkeling 
archeologie Maasvallei en in het kader van het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) heeft ADC 
ArcheoProjecten in opdracht van de provincie Limburg een inventariserend geo-archeologisch 
onderzoek uitgevoerd voor de plangebieden Ooijen en Kop van Ooijen, Wanssum en Wanssum 
Haven, voor de delen die nog niet met booronderzoek zijn onderzocht. Met de term “verkenning 
PLUS” doelt de provincie Limburg op een verzwaring van de eisen die de KNA aan een verkennend 
onderzoek stelt. 
 
Het plangebied omvat drie deelgebieden: 1) Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen, 2) 
Hoogwatergeul Wanssum en 3) Wanssum haven (afb. 1). 
 
In deelgebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen en Hoogwatergeul Wanssum zijn eerder 
vooronderzoeken uitgevoerd.1 De resultaten van deze onderzoeken zullen worden besproken in 
verschillende paragrafen. 
 

1.2 Doelstelling en vraagstelling 

Doel van het onderhavig onderzoek is het verkrijgen van een optimaal inzicht in de genese, 
dynamiek en gaafheid van het landschap in het onderzoeksgebied. Daarnaast heeft het onderzoek 
als doelstelling een reconstructie van het landschap gedurende de laatste 15.000 jaar te maken 
waardoor betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de potentie van het landschap in 
relatie tot het gebruik en bewoning door de mens. 
 
Het betreft een landschappelijk onderzoek waardoor de vragen van een verkennend onderzoek van 
kracht zijn. Daarnaast zijn er specifieke vragen over de verhanglijnen van de verschillende 
lithogenetische eenheden, het voorkomen van bodems, voorkomen van paleoecologisch materiaal 
voor 14C-datering, OSL-datering en archeologische gegevens. 
 
Ten behoeve van het onderzoek is een Programma van Eisen geschreven  waarin de  volgende 
vragen zijn opgesteld: 
 

1 Wat is de landschappelijke context van de onderzoekgebieden? 

2 Welke lithogenetische eenheden worden onderscheiden? 

3 Welke lithologische karakteristieken kenmerken deze lithogenetische eenheden? Het gaat dan 
om textuur, korrelgrootte, sortering, afronding en kleur. 

4 Welke sedimentaire structuren kenmerken deze lithogenetische eenheden? Het gaat dan om 
gelaagdheid, overgangen tussen lithogenetische pakketten (Gradueel, abrupt), dikte van de sets, 
fining upward sequenties, periglaciale en andere post-sedimentaire verschijnselen. 

5 Hoe kunnen de lithogenetische eenheden vertaald worden naar proces en milieu? 

6 Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding (Oxidatie, oxidatie-reductie en 
reductiezone)? 

7 Welke fenomenen wijzen op stilstandfasen in de sedimentatie en waar zijn deze aangetroffen? 
Beschrijf de kenmerken waaronder diepteligging, ligging ten opzichte van NAP, aard van het 
moedermateriaal en lithogenetische of geomorfogenetische eenheid, kleur en dikte.  

8 Waar is sprake van verbruining en wat zijn hiervan de kenmerken? Het betreft hier bijvoorbeeld 
aard moedermateriaal en genetische eenheid, kleur, dikte en de positie van de bodem ten opzichte 
van NAP en onder maaiveld. 

9 Beschrijf per lithogenetische eenheid per onderzoekgebied, het referentiebodemprofiel. 

10 Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel en daarmee afwijking van het verwachte 
referentieprofiel. Zoja, waar en tot welke diepte is hier sprake van? Om welke ingrepen gaat het 
hier? Is er een natuurlijke verklaring voor de afwijking van het referentieprofiel? 

                                                           
1 Heunks 2000, Geraeds, 2007, Kappel et. al, 2009; Van Kappel et al., 2009 
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11 Wat zijn de verwachte conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten, gelet op 
het voormalig grondgebruik, natuurlijke processen van erosie en verspoeling en de aard van de 
ondergrond? 

12 Wat is de landschappelijke gaafheid en wat betekent dit in termen van archeologische 
verwachting? 

13 Wat is de landschapsdynamiek in de in het tijdbereik voorkomende archeologische perioden in 
termen van risico voor bewoning en andere vormen van landgebruik? 

14 Welke oppervlaktevondsten zijn gedaan? 

15 Is er sprake van clustering of en anderszins verklaarbare verspreiding van vondstmateriaal? Zo 
ja, welke? 

16 Is er een relatie tussen eventuele oppervlaktevondsten, eventueel in de boorkernen 
aangetroffen archeologische indicatoren en middels proefputten verkregen vindplaats en 
lithogenetische informatie? 

17 In hoeverre wijkt de middel proefputten verkregen landschappelijke en archeologische informatie 
af van hetgeen in het booronderzoek is aangetoond en hoe is dat te verklaren? 

18 In hoeverre wijkt deze informatie af van datgene dat bij eerder onderzoek in of nabij (5 km) het 
plan/projectgebied is aangetroffen. Wat zijn de mogelijke oorzaken van verschillen (bv 
interpretatie)? 

19 Waaruit bestaan eventuele archeologische resten en wat is de datering ervan? 

20 Wat zijn de waarden behorende bij de verhanglijnen van de verschillende rivierfasen en hoe 
verhouden die zich tot elkaar en tot de bekende waarden van deze fasen benedenstrooms Cuijk? 

21 Wat kan gezegd worden over de locatie van de actieve Maas per 1000 jaar, startend met het 
Laat-glaciaal en de verandering van de actieve geul? 

22 Wat kan gezegd worden over het debiet, op basis van geulgeometrie en aantal geulen? 

23 Beschrijf de sedimentatiesnelheden voor zover deze kunnen worden gereconstrueerd op basis 
van beschikbare archeologische en andere gegevens (bv 14C). 
 
 

2 Algemene inleiding Maasdal 

2.1 Algemene geologie van het Maasdal 

De plangebieden zijn gelegen in Noord-Limburg in het rivierdal van de Maas. Langs de Maas zijn 
gedurende het Laat-Glaciaal en in het warmere Holoceen meerdere rivierterrassen ontstaan onder 
invloed van sterke klimaatschommelingen. Tijdens koude perioden heeft de Maas een vlechtend 
karakter gehad met een brede riviervlakte en accumulatie van sedimenten. Gedurende de 
overgang van een koude naar een warme periode vond insnijding plaats in de riviervlakte, 
waardoor een rivierterras ontstond. Op deze insnijdingsfase volgde een meanderend riviersysteem 
van de Maas, waarbij de rivier zich concentreerde in één geul en gedifferentieerde sedimenten 
zoals bedding-, oever- en komafzettingen werden afgezet (afb. 2). In de plangebieden komen 
rivierterrassen voor uit drie verschillende perioden: Allerød, Jonge Dryas en het Vroeg Holoceen.2 
Er worden verschillende benamingen gegeven aan de terrassen. In tabel 2 staat een overzicht van 
de benaming van de verschillende terrassen en de ouderdom.  
 
  

                                                           
2 Huisink 1998; Kasse, et al. 1995; Tebbens 1999.;Van de Berg, 1996; Van den Broek & Maarleveld, 1963 
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Tabel 2 Ouderdom en benaming rivierterrassen van de Maas 

 
Chronostratigrafie Huisink 

1998 

Kasse 1995 Van den Berg, 1996 

Holoceen Subatlanticum 

Subboreaal 

Atlanticum 

Boreaal 

Preboreaal 

Holocene 

riviervlakte: 

meanderend 

Holocene 

riviervlakte: 

meanderend 

 

 

 

Level 6: 

meanderend 

 

 

 

 

 

Terrace 6 

Weichselien Laat-

Glaciaal 

Jonge Dryas Wanssum 

terras: 

vlechtend 

level 5: vlechtend Terrace 5: vlechtend 

Allerød Broekhuizen 

terras: 

meanderend 

level 4: 

meanderend 

Terrace 3 en 4: meanderend 

Bølling Vierlingsbeek 

terras: 

overgang 

level 3: lage 

sinuositeit 

 

Pleniglaciaal Rijkevoort 

terras: 

vlechtend 

level 2+1: 

vlechtend 

Terrace 1 

Pre-Weichselien/ 

Saalien 

Overloon 

terras: 

vlechtend 

 Terrace 1 

 

Allerød  

Na een koude periode tijdens het laat Pleniglaciaal steeg de temperatuur en neerslag in het 
Bølling-Allerød interstadiaal.3 Hierdoor kon de vegetatie zich stabiliseren waardoor de oevers van 
de Maas stabieler werden en minder sediment in de rivier werd vervoerd. De riviermorfologie 
veranderde van een vlechtend in een meanderend systeem en de rivier begon zich in te snijden.4  
In het Bølling had de Maas een meanderend systeem met een lage sinuositeit. Deze lage 
sinuositeit veranderde geleidelijk in een hoge sinuositeit in het Allerød waardoor grote 
meanderbogen met goed ontwikkelde oeverwallen werden gevormd. De uitbreiding van dit Allerød 
terras is beperkt omdat het grootste deel van het oppervlak is geërodeerd gedurende de Jonge 
Dryas en het Holoceen.  
 
De bedding- en oeverwallen van het Allerød terras worden gekarakteriseerd door een zeer lange 
“fining-up” sequentie: een slecht gesorteerd, zeer grof, grindrijk zand aan de basis die gevormd is 
door sterke stromingen in de geul van de meanderende rivier.5 Dit grove zand  gaat geleidelijk over 
in matig grof, goed-gesorteerd zand en siltig zand aan de top van de sequentie. De oude geulen, 
vaak zo’n 3 m diep,  zijn opgevuld met veen, gyttja en soms zand. 
 
Jonge Dryas 

In het begin van de Jonge Dryas is er een sterke afname in zomertemperatuur waardoor het 
rivierpatroon drastisch veranderde. Lage temperaturen en een verslechtering van het vegetatiedek 
leidden tot lagere evapotranspiratie.6 In combinatie met vermoedelijke stijging van de neerslag 
resulteerde dit in grote hoeveelheden smeltwater in het voorjaar. Samen met de permafrost in de 
bodem leidde dit tot een verandering in riviersysteem van meanderend naar vlechtend.  Deze 
rivieren worden gekenmerkt door een brede riviervlakte met een stelsel van vele meestal brede en 

                                                           
3 Kasse, et al, 1995 
4 Huisink, 1998; Kasse, et al. 1995. 
5 Huisink, 1998; Kasse, et al. 1995. 
6 Kasse, et al, 1995 
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ondiepe geulen. Deze geulen splitsen zich herhaaldelijk en liggen niet lang op dezelfde plaats, 
maar verleggen zich snel in het losse materiaal. Tussen de geulen liggen zand- en grindbanken die 
bij hoogwater vaak overstroomd raken. Gedurende een groot deel van het jaar was de 
watertoevoer laag en lag de bedding droog. Gedurende het latere gedeelte van de Jonge Dryas 
wordt het klimaat warmer en droger en neemt de rivieractiviteit af.7 Door het drogere klimaat neemt 
ook de eolische activiteit in het gebied sterk toe. Door een schaarse vegetatie konden de 
zandbanken gemakkelijk verstuiven. Hierdoor zijn aan de oostkant van de Maas grote rivierduinen 
ontstaan. Op het rivierterras zelf zijn de zand- en grindbanken van het vlechtende riviersysteem 
lokaal verstoven zodat kleine duintjes op de rivierbanken ontstonden.8  
 

 
Afb. 2 Schematische ontwikkeling van de rivierterrassen in het Maasdal 

 
De vlechtende rivierafzettingen bestaan uit kalkloze grofzandige afzettingen met een wisselende 
zandmediaan: matig grof (210-300 µm) tot uiterst grof (420-600 µm). De korrelgrootte van het 
terraszand wordt grover op grotere diepte. Het zand is op veel plaatsen zwak grindig in de 
bovenlaag van het terras en wordt grindrijker dieper in de ondergrond. De grindrijke afzettingen 
worden afgedekt door zandige afzettingen met een kleinere zandmediaan matig fijn tot matig grof. 
Tevens is het siltpercentage hoger: matig tot sterk siltig. Het zijn de fijnere afzettingen die in de 
laatste periode van de Jonge Dryas zijn afgezet.9 Soms zijn de grindrijke afzettingen bedekt door 
goed gesorteerd, zwak siltig, matig fijn zand met soms enkele grindjes. Het matig fijne zand op de 
grovere afzettingen is geïnterpreteerd als eolische afzettingen. Het zand is zeer lokaal verstoven 
over een kleine afstand waardoor het zand minder goed gesorteerd is dan in de grote eolische 
duincomplexen aan de oostkant van de Maas waardoor ook soms grind in het zand aanwezig kan 
zijn. 
 
Holoceen 

Aan het begin van het Holoceen was er een stijging van de temperatuur evenals een toename van 
de neerslag. De door regen gevoede Maas is zeer gevoelig voor temperatuur en 
neerslagveranderingen en als reactie op deze klimaatveranderingen sneed de rivier zich in het 
Jonge Dryas-terras in. De voorheen ondiepe geulen van het vlechtende riviersysteem werden voor 
het overgrote deel verlaten. Een aantal geulen werden echter uitgediept waarvan er één de actieve 
watervoerende geul was, de voorloper van de huidige Maas. De overige geulen waren slechts 
actief bij grote debieten en werden in rustige periodes opgevuld. Door een afname in  
 
 

                                                           
7 Kasse, et al. 1995; Isarin & Boncke, 1999 
8 Zuidhoff & Bos 2011. 
9 Huisink, 1998 
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stroomsnelheden in de geulen konden de kleine lutum en silt-deeltjes neerslaan en werden de 
geulen opgevuld met klei en soms met veen. Waar de Maas zich in het Vroeg Holoceen 
(Preboreaal-Boreaal) lateraal heeft verplaatst zijn er kronkelwaardruggen ontstaan.10 De 
eroderende en sedimentatie fase van het Vroeg-Holoceen werd opgevolgd door een 
evenwichtsfase, waarbij de rivier zich niet noemenswaardig insneed en weinig sedimentatie optrad. 
In deze periode was er een climax in de vegetatie en was het Maasdal bedekt met bos. Een groot 
deel van de regen verdampte waardoor weinig water in de Maas werd vervoerd en weinig 
sedimentatie optrad. Pas door grootschalige ontbossingen vanaf de Romeinse tijd trad aanzienlijk 
meer sedimentatie op als gevolg van een verhoogde rivierafvoer en sedimentlast. Hierdoor zijn 
opnieuw kronkelwaardruggen ontstaan. Tevens zijn de vroeg holocene kronkelwaardruggen en het 
Jonge Dryas terras bedekt met oeverafzettingen door een toename van overstromingen. Deze 
toename was vooral na de Middeleeuwen de oorzaak van een vergrote sedimentatiesnelheid en de 
vorming van het dikke pakket zandige oeverafzettingen.11  
 

De lithologie van de kronkelwaardruggen wordt beschreven aan de hand van de bevindingen in 
Well Aijen.12 De Vroeg Holocene kronkelwaardruggen bestaan uit kalkloze, matig grof zandige 
beddingafzettingen die geleidelijke overgaan in sterk en uiterst siltige klei. In de top van de klei is 
een bodem gevormd die gekenmerkt wordt door een vuile bruingrijze kleilaag vanwege 
humusaanrijking. Het is het maaiveld geweest gedurende het mesolithicum tot de ijzertijd. Deze 
laag is echter niet overal even goed herkenbaar. De post-romeinse kronkelwaardafzettingen 
bestaan tevens uit kalkloze, matig grof zandige beddingafzettingen. Ze worden echter bedekt door 
maar een paar decimeter dunne laag matig tot sterk siltige klei, zonder duidelijke bodemvorming in 
de top. 
 
De post-Romeinse oeverafzettingen hebben een groter percentage zand dan de onderliggende 
kronkelwaard sedimenten. Uit het micromorfologisch onderzoek naar de herkomst van deze 
zandige laag wordt geconcludeerd dat het een natuurlijke afzetting is , gevormd onder turbulente 
omstandigheden tijdens overstromingen.13 Dit komt goed overeen met eerder uitgevoerd onderzoek 
naar deze zandlaag.14  
 
De kronkelwaardafzettingen, de post-Romeinse oeverafzettingen en de fijne afzettingen van het 
Jonge Dryas-terras hebben een egaal bruine kleur. De bruine kleur wordt veroorzaakt door 
ijzeroxiden die vrijkomen bij de afbraak van mineralen. Dit ijzer wordt in huidjes afgezet rondom de 
minerale delen en veroorzaakt mede de kleur van de sedimenten. Een uniforme bruine kleuring is 
het gevolg van een uniforme verdeling van ijzer in de bodem. Dit proces heet verbruining en heeft 
plaatsgevonden in het gehele pakket van oeverafzettingen. 
 
2.2 Geologie van de plangebieden 

2.2.1 Plangebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen 

Door middel van diepe geologische raaien gezet tijdens het vooronderzoek van RAAP is een goed 
beeld verkregen van de landschappelijke opbouw van het plangebied.15  In het oosten direct langs 
de Maas ligt een holocene overstromingsvlakte met kronkelwaardafzettingen afgedekt door 
oeverafzettingen. Op basis van archeologische indicatoren is door RAAP aangenomen dat de 
kronkelwaardafzettingen vooral aan het begin van het Holoceen zijn gevormd. In het westen ligt 
een hoger gelegen terras uit de Jonge Dryas. Tussen de holocene kronkelwaard en het Jonge 
Dryas terras ligt volgens dit onderzoek een langgerekt komgebied. Op het Jonge Dryas terras is op 
veel plaatsen een antropogeen opgebracht dek aangetroffen. Onderzoek uit 2007 concludeert 
echter dat in het zuidelijke deel is een deklaag bestaat uit postmiddeleeuwse oeverafzettingen van 
de Maas. In het noorden is wel een plaggendek aangetroffen.16 
 

                                                           
10  Heunks, 2000; Tichelmann, G. (red.) 2005; Müller, A. & Opbroek, 2012 
11 Ibid. 
12 Müller  & Opbroek, 2012 
13 Ibid. 
14 Jongmans en Miedema, 1986, Kooistra & Haring 2001 
15 Heunks, 2000 
16 Geraeds, 2007 
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2.2.2 Plangebied Hoogwatergeul Wanssum 

Het plangebied bevindt zich in de Holocene riviervlakte met kronkelwaardafzettingen van de Maas 
van verschillende ouderdom.17 Direct aan de Maas, in het noordelijk deel van het plangebied, ligt 
het beddingzand van de  kronkelwaardafzettingen ondieper dan 150 cm –mv. De ouderdom van 
deze kronkelwaard kan op basis van de pollenscans  van de geulen in het oostelijk deel van het 
plangebied worden bepaald: de ouderdom is jonger dan het Vroeg-Midden Atlanticum 
(Neolithicum). Verder van de Maas af naar het zuiden toe wordt de bovengrond kleiiger en wordt 
het beddingzand aangetroffen op maximaal 200 cm –mv. Deze kronkelwaard is ontstaan tussen het 
Midden Boreaal en het Midden-Laat Atlanticum: in het Mesolithicum. In beide geulen wordt de top 
van het veen afgedekt door kleilagen en klei met zandlagen. Deze zijn waarschijnlijk gevormd in de 
Romeinse tijd als gevolg van grootschalige ontbossingen. 
 
2.2.3 Plangebied Wanssum haven 

Het plangebied bevindt  zich geheel op het Jonge Dryas terras.18  
 
2.3 Archeologie van het Maasdal aan de hand van resultaten opgravingen in 

Lomm en Well Aijen 

In het traject van de Zandmaas is in twee gebieden, Lomm en Well Aijen, uitgebreid onderzoek 
gedaan door middel van boringen, proefsleuven en opgravingen.19 Voor de ligging van Well-Aijen 
en Lomm zie afbeelding 1. Omdat voor de archeologische verwachting in het noordelijke Maasdal 
gerefereerd wordt naar deze gebieden zal hieronder een samenvatting gegeven van de 
aangetroffen archeologische resten in deze gebieden. 
 
Lomm 

In het plangebied Lomm ligt direct aan de Maas aan de westkant van het dorp Lomm. Hier wordt in 
het kader van het project ‘Zandmaas’ van de Maaswerken meer ruimte voor deze rivier gecreëerd. 
Voor het plangebied waren voor aanvang van het bureauonderzoek geen gegevens bekend. In 
2000 is een bureauonderzoek, een oppervlaktekartering en een booronderzoek uitgevoerd. Dit 
heeft in het totale plangebied 18 vindplaatsen opgeleverd en daarnaast een beeld van de 
landschappelijke opbouw van het gebied.20  De archeologische resten dateren voornamelijk uit de 
late prehistorie en Romeinse tijd. Een proefsleuvenonderzoek in 2003 kon deze datering 
aanscherpen tot bewoning vanaf de Late Bronstijd tot en met Romeinse Tijd.21 Op basis van de 
bevindingen uit het proefsleuvenonderzoek werd door de Archeologische Monumenten Commissie 
van de toenmalige ROB (de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE) besloten dat het 
hele plangebied Lomm Hoogwatergeul van zeer hoge archeologische waarde is en dat het 
opgegraven moet worden. 
 
In de periode 2006 t/m 2009 zijn archeologische opgravingen uitgevoerd in drie verschillende 
fasen. Het uiterste noorden van het gebied is niet archeologisch onderzocht. Tijdens het 
archeologische onderzoek in het kader van Fase I is ca. 10 ha vrijwel vlakdekkend opgegraven in 
het noordelijke deel van het gebied. Tijdens de opgravingen zijn sporen gevonden van bewoning en 
gebruik van het gebied in diverse perioden.22 Uit het Mesolithicum en Neolithicum  zijn vuurstenen 
artefacten gevonden, die waarschijnlijk ter plaatse zijn gemaakt en gebruikt. Uit de Late Bronstijd 
dateert in ieder geval één spoor: een kuil met resten van graan en aardewerk. Tijdens de Vroege 
en begin Midden-IJzertijd is het gebied bewoond geweest: de sporen van vermoedelijk twee of drie 
erven zijn aangetroffen. Tevens zijn sporen aangetroffen van een nederzetting uit de Romeinse tijd. 
Uit de overgangsperiode tussen de Laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen dateren enkele 
vondsten die doen vermoeden, dat er sprake is van bewoning in de directe omgeving, maar er zijn 
geen sporen uit deze periode gevonden. Uit de Vroege Middeleeuwen stammen enkele meilers, die 
op de flank van de overloopgeul zijn gevonden en een meilerkuil in het oostelijke deel van het 

                                                           
17 Tebbens, 1999; Kappel et. al, 2009 
18 Kasse, et al. 1995, Tebbens, 1999 
19 Prangsma, 2008; Gerrets & Williams, 2011; Gerrets & de Leeuwe, 2011; Kimenai & Mooren, 2012; Müller & Opbroek, 2012, 

Wal & Tebbens, 2012 
20 Raemakers & Heunks, 2000 
21 Verhoeven & Schutte, 2004 
22 Prangsma, 2008 
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gebied. Uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn vooral greppels gevonden. Het land werd 
duidelijk steeds meer ingedeeld. Diverse van de gevonden greppels zijn terug te vinden op oude 
kaarten. Daarnaast is een duiker gevonden, die vermoedelijk in de Haagbeek of een voorloper 
daarvan heeft gelegen. Dit is tevens de enige aanwijzing voor een weg in het gebied. Ten slotte zijn 
ook uit de Tweede Wereldoorlog nog sporen gevonden in de vorm van loopgraven, die zigzaggend 
door het gebied lopen. 
Fase II beslaat het gebied ten zuiden van Fase I en is ruim 17 ha groot. Daarvan is door middel van 
78 werkputten in totaal 5,3 ha vlakdekkend onderzocht. Tijdens dit onderzoek konden veel 
aanvullende gegevens worden verzameld waardoor het beeld verder konden worden 
gecomplementeerd en verdiept. Onder ander is een reconstructie van het landschap gemaakt aan 
de hand van botanisch en fysisch geografisch onderzoek. Tijdens de opgraving zijn drie 
deelgebieden onderzocht waarbij vooral op de hogere terrasdelen in het centrale deelgebied 
nederzettingssporen zijn gevonden. Uit de periode Mesolithicum t/m de Bronstijd zijn alleen 
artefacten aangetroffen. Uit de vroege/midden IJzertijd zijn nederzettingssporen aangetroffen. De 
sporen duiden op kleine structuren waarvan het maar zeer de vraag is of er permanent gewoond is. 
Ook het grafveldje omvat slechts enkele graven waarschijnlijk gerelateerd aan één enkel 
huishouden. In deze tijd was het gebied nog dicht bebost met enkele kleinschalige graanakkertjes. 
Vlakbij de Maas in het westelijke deelgebied is een cultusplaats uit de midden/late IJzertijd 
aangetroffen met daarbij een crematiegrafveld uit de late IJzertijd en de Romeinse Tijd. De 
cultusplaats en het grafveld werden gebruikt tot in de 1e eeuw n. Chr., maar de buitenste greppel is 
in de 1e eeuw v. Chr. al in onbruik geraakt. Uit de Vroege Middeleeuwen zijn 16 houtskoolmeilers 
aangetroffen, die aanwijzingen vormen voor bijvoorbeeld  ijzerwinning en houtskoolbranden. 
 
Fase III beslaat het gebied ten zuiden van Fase II en ten noorden van de weg Voort en is 14,5 ha 
groot waarvan uiteindelijk 3 ha. is onderzocht. Het onderzoek in fase 3 was gericht op het 
verzamelen van nog ontbrekende bouwstenen voor het landschapsarcheologische verhaal. Met 
name op het gebied van landschap- en vegetatieontwikkeling heeft het archeologische onderzoek 
in deze fase belangrijke aanvullende gegevens opgeleverd. Aangetoond kon worden dat er sprake 
is van differentiatie in de landschap- en vegetatieontwikkeling. Zo bleef het relatief laaggelegen 
zuidelijke deel van het onderzoeksgebied langer bebost, dan het hoger gelegen noordelijke deel. 
En hoewel de ontbossing in het gehele plangebied in de tijd achterblijft bij andere delen van 
Nederland, is het uiteindelijk ook door toedoen van de mens dat het landschap vanaf de Bronstijd 
geleidelijk steeds opener wordt ten gunste van akkerbouw en veeteelt. De aangetroffen sporen in 
fase III betreffen een vroeg-Romeins crematiegrafveld met enkele waarschijnlijk bijbehorende 
structuren aan de Maasoever. Tevens zijn uit een verspoelingslaag aan de Maasoever 
aardewerkscherven uit het vroeg-neolithicum geborgen; dit maakt samen met  de aangetroffen 
vuursteenartefacten duidelijk dat het gebied zeker al in de Steentijd in gebruik was. Verder zijn er 
op het hoger gelegen  terras in het middengedeelte van het terrein van Lomm fase III enkele 
structuren (‘spiekers’) aangetroffen die uit de midden-IJzertijd dateren. Daarbij bevindt zich ook een 
aantal kuilen die aansluiten bij een cluster dat tijdens fase II werd aangetroffen.  In het oostelijke 
deel zijn er nog een ’spieker’ en enkele kuilen uit de ijzertijd aangetroffen. Opvallend is dat er veel 
kuilen zijn met verbrand aardewerk – vooral schalen -  en bepaalde natuursteensoorten. Dit werd in 
samenhang gebracht met bewuste deposities en rituele handelingen die met de grafvelden en de 
cultusplaats aan de Maasoever (in Lomm fase 2)  te maken hebben. 
 
Uit de onderzoeken van het noordelijke gedeelte van Lomm kan geconcludeerd worden dat vanaf 
de Late Bronstijd tot aan de midden-IJzertijd menselijke activiteiten zich vooral concentreerden op 
het hogere centrale middendeel van het Jonge Dryas terras. Vanaf het eind van de midden-IJzertijd 
verplaatst de focus van menselijke activiteiten zich dichter naar de rivier de Maas in het lagere, 
westelijke deel van het plangebied. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de menselijke 
activiteiten in het gebied zich toch vooral hebben geconcentreerd op de relatief hoger gelegen 
delen van het landschap. 
 
Well Aijen 

Het plangebied Well –Aijen ligt aan de oostkant van de Maas tussen de dorpen Well en Aijen.  
In het plangebied zal een hoogwatergeul worden aangelegd, waarbij het gebied tot grote diepte zal 
worden afgegraven. De ingrepen zijn van dien aard dat behoud van archeologische resten in situ 
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niet mogelijk is. Aangezien het bodemarchief als gevolg van de aanleg van de hoogwatergeul zal 
worden vernietigd, dienen de aanwezige archeologische waarden te worden opgegraven.  
 
In 2001 is een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd.23 Het onderzoek bestond uit een 
bureauonderzoek en een veldonderzoek door middel van archeo-geologische boringen en 
oppervlaktekarteringen van een gebied tussen Well en Aijen met een oppervlakte van 190 ha. Uit 
het bureauonderzoek bleek dat er geen archeologische meldingen binnen het gebied bekend 
waren. In 2003 is een karterend archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij op basis van de 
aangetroffen archeologische resten en/of indicatoren acht grote archeologische vindplaatsen zijn 
gedefinieerd op basis van vondstverspreiding, geomorfogenese en geomorfologie.24 Zes 
vindplaatsen liggen op het hoger gelegen Jonge Dryas terras en hebben een zeer globale datering 
van de Steentijd tot en met de middeleeuwen. De meeste aardewerkscherven dateren uit de 
prehistorie  en de Romeinse tijd. Op vindplaats 6 zijn veel sporen die betrekking hebben op 
ijzerwinning gevonden. Vindplaats 3 en 8 liggen op de holocene kronkelwaard. Het vondstniveau 
bevindt zich tussen 0,5 en 1,50 meter onder maaiveld. De oudste aangetroffen vondsten dateren uit 
de Steentijd, maar er kan niet met zekerheid een oudere datering dan Bronstijd voor de top van de 
oude klei te geven. Wel wordt de mogelijkheid geschetst dat het zandige deel van de kronkelwaard 
uit een vroege fase van het Holoceen dateert.  
 
In 2004 is er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij het gehele plangebied onderzocht is 
door middel van 29 proefsleuven.25 Op basis van de bevindingen van dit waarderende onderzoek is 
het plangebied onderverdeeld in vijf deelgebieden, met elk een andere landschappelijke ligging. In 
het oosten (deelgebied 2) en zuiden (deelgebied 3) dagzomen delen van het Jonge Dryas terras. 
Tussen deelgebieden 2 en 3 is een geulvormige laagte volgbaar (deelgebied 4), een oude 
MaasgeuI. In het westen bevindt zich een oude kronkelwaard in de binnenbocht van de rivier 
(deelgebieden 1 en 5). In het totale gebied zijn 22 sites gedefinieerd. Op de kronkelwaard 
(deelgebied 1) zijn zes steentijd sites  gevonden waarvan drie uit het Mesolithicum en twee uit het 
Neolithicum. Tevens zijn twee sites uit de late prehistorie gevonden waarvan één uit de IJzertijd 
Tevens is één site uit de Nieuwe tijd gevonden. Bewoningsresten op het Jonge Dryas terras 
(deelgebied 2 en 3)  werden aangetoond voor het Neolithicum (twee sites en een depositie), de 
Bronstijd (drie sites), de Vroege en Midden IJzertijd (twee sites), de Late IJzertijd en Romeinse tijd 
(twee sites) en de Late Middeleeuwen. (één site). Sporen van activiteiten uit de Vroege 
Middeleeuwen zijn eveneens gevonden (twee sites), maar deze wijzen niet op bewoning. Deze 
sporen wijzen op mogelijke industriële activiteiten (ijzerproductie), en ook op landbouw. Opvallend 
binnen deelgebied 3 is een noord-zuid verlopende rug, waarschijnlijk het gevolg van duinvorming, 
waarop zes van de zeven aangetroffen sites liggen. In de geulzone zijn weinig archeologische 
sporen aangetroffen, slechts twee kuilen, die gezien de aanwezige houtskool op ambachtelijke 
werkzaamheden wijzen. Op basis van dit vooronderzoek heeft de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) het gebied in 2005 reeds geselecteerd voor nader onderzoek, en in februari 2009 
voorbeschermd als archeologisch rijksmonument. Dit betekent dat de RCE het hele gebied een 
zeer hoge archeologische waarde (nationaal belang) toekent en daarmee hier ook het bevoegd 
gezag is voor de archeologische monumentenzorg. 
 
In 2010 is in deelgebied 3 in het zuiden van het plangebied een opgraving uitgevoerd, waarbij 3,4 
ha werd onderzocht (werkvak 1, archeologische deelgebied 3). Dit gebied wordt gevormd door een 
terrasrest uit de Jonge Dryas met daarop lage landduinen en restgeulen. De archeologische sporen 
en resten bevinden zich op de hogere, convexe delen van het terras waar zich de rivierduinen 
bevinden. Het overgrote deel van het plangebied is afgedekt door post-romeinse oeverafzettingen. 
Slechts de hoogste delen van de rivierduinen zijn niet bedekt. In de afgedekte delen zijn de 
nederzettingssporen goed bewaard zijn gebleven. Tijdens het onderzoek zijn vier vindplaatsen 
gedefinieerd en één concentratie van vondstmateriaal. Het materiaal uit de vondstconcentratie is 
toegeschreven aan de midden-neolithische Vlaardingen-Steingroep. Er zijn vier vindplaatsen 
aangetroffen. De vindplaats uit de midden Bronstijd bestond uit een kleine concentratie aan 
(paal)kuilen. Er konden geen structuren gereconstrueerd worden, maar er wordt geconcludeerd dat 

                                                           
23 Heunks, 2001 
24 Van Dijk, 2003 
25 Tichelmann, 2005 
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het om een enkele boerderijplaats ging. In de late Bronstijd tot vroege IJzertijd is een vindplaats 
aangetroffen bestaande uiteen clustering van zeven of acht, deels overlappende, woonhuizen en/of 
schuren. Twee vindplaatsen zijn bewoond gedurende twee periodes: één fase dateert de vroege tot 
midden IJzertijd en één fase uit de Romeinse tijd. De ijzertijd sporen beperken zich tot enkele 
kuilen die mogelijk een ritueel gebruik hadden. Een grote nederzetting uit het begin van de 
Romeinse tijd bestond uit een groot woonstalhuis, twee bijgebouwen en een spieker en werd aan 
drie zijden begrensd door een greppel. Opvallend is dat geen sporen van begravingen zijn 
aangetroffen in tegenstelling tot plangebied Lomm 
 
In 2011 zijn twee archeologische onderzoeken uitgevoerd in het westen van het plangebied: een 
proefsleuvenonderzoek in het zuiden van de kronkelwaardrug (werkvak 2, archeologische 
deelgebied 1) en een proefsleuvenonderzoek en opgraving in het noorden van het plangebied op 
de kronkelwaardrug, de geulzone en het Jonge Dryas terras (werkvak 4, archeologische 
deelgebieden: 1, 2 en 4).26 Van deze onderzoeken zijn voorlopig alleen de  evaluatierapporten 
verschenen. Het landschap in het westen van het plangebied Well Aijen bestaat uit een begraven 
systeem van kronkelwaardruggen en –geulen in het oosten en westen grenzend aan restgeulen 
van de Maas. De zandige kronkelwaardrug ligt min of meer noordwest-zuidoost door het 
plangebied heen en is bedekt met oeverafzettingen uit het laat holoceen. De zuidelijke 
kronkelwaardrug is gedateerd met behulp van hazelnootdoppen en heeft een vroeg-Holocene 
ouderdom (tussen 9200 en 9800 14C-jaar BP).27  Het noordelijke deel van de kronkelwaard is 
jonger en heeft vermoedelijk een post-romeinse ouderdom. In het zuidelijke deel van de 
kronkelwaardrug zijn 15 vindplaatsen gedefinieerd daterend van het Mesolithicum tot de Nieuwe 
tijd. De meeste vindplaatsen dateren uit het Mesolithicum en Neolithicum. Vijf vindplaatsen 
bevinden zich op de hoge delen van de kronkelwaardrug en bestaan uit een vondstspreiding van 
vuursteen, aardewerk en sporen. De begrenzing van de vindplaatsen wordt gevormd door de 
begrenzing van de kronkelwaardrug zelf. De overige tien vindplaatsen zijn kleiner en bestaan uit 
kleinere sporen zoals greppels, dumpzones en bijvoorbeeld een waterput uit de Nieuw Tijd. Het 
archeologisch onderzoek in het noordelijke deel van de kronkelwaardrug heeft slechts twee 
vindplaatsen  opgeleverd.28 Één vindplaats is de noordelijke uitloper van de vindplaats die door 
BAAC is aangetroffen op de kronkelwaardrug en voorlopige datering plaatst deze vindplaats in het 
Midden-Neolithicum (Michelsberg cultuur). Ook is een vindplaats in de geulzone (archeologisch 
deelgebied 4) aangetroffen op een kleine kronkelwaardrug: de vuursteenvindplaats behoort tot het 
uitgebreide mesolithische landschap dat vast is gesteld door BAAC.29 Op het gehele noordelijke 
deel van de kronkelwaardrug, die jonger is dan de zuidelijke, zijn geen archeologische vindplaatsen 
aangetroffen. Het verschil in hoogte van de top van het zand van de oude kronkelwaardruggen en 
de jonge kronkelwaardrug bedraagt ca. 0,5 m. De kronkelwaardruggen zijn ca 40 tot 80 m breed. 
Op het Jonge Dryas terras (archeologisch deelgebied 2) is een oppervlak van ca. 1,6 ha 
onderzocht.30 Het gehele terras wordt als één vindplaats (vroegmiddeleeuws) gezien, met 
daarbinnen een vindplaats uit de Vroege IJzertijd. Er zijn vooral veel houtskoolmeilers uit de vroege 
Middeleeuwen aangetroffen en een erf met huisplattegrond uit de Vroege IJzertijd.  
 
Uit de onderzoeken van het zuidelijke en centrale deel van Well Aijen kan geconcludeerd worden 
dat de bewoning in het Mesolithicum en Neolithicum zich geconcentreerd heeft op de 
kronkelwaardrug in het westen van het plangebied. Vanaf de midden Bronstijd tot aan de vroeg 
Romeinse tijd concentreerden de menselijke activiteiten zich vooral op de hogere delen van het 
onderzoeksgebied en dan vooral op hooggelegen rivierduinen op het Jonge Dryas terras. Na de 
derde eeuw na Chr. is het gebied verlaten, vermoedelijke door meer overstromingen in het gebied 
als gevolg van door verregaande ontbossing. Wel zijn er in de Vroeg Middeleeuwen activiteiten in 
het gebied geweest die duiden op ijzerwinning en houtskoolvervaardiging. 
 
Conclusie archeologie op het Jonge Dryas terras 

                                                           
26 Kimenai & Mooren, 2012; Müller & Opbroek, 2012 
27 Kimenai &  Mooren, 2012 
28 Müller & Opbroek, 2012 
29 Müller & Opbroek, 2012 
30 Müller & Opbroek, 2012 
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Er is een duidelijke relatie tussen de geomorfologie en de archeologische sporen aangetroffen: De 
meeste archeologische sporen zijn aangetroffen op de hogere delen van het Jonge Dryas terras en 
op de flanken hiervan. Op dit hoge deel zijn de grofzandige afzettingen daterend uit de Jonge 
Dryas deels afgedekt door een laag eolische afzettingen en deels door oeverafzettingen uit de 
Jonge Dryas. De cultusplaats en het grafveld van Lomm is deels aangelegd op kleiige afzettingen 
van een vroeg holocene geul en deels op het Jonge Dryas-terras.  
 
Conclusie archeologie op de holocene riviervlakte 
De archeologische verwachting van dit gebied is afhankelijk van de ouderdom van de 
kronkelwaardruggen. Op de kronkelwaardruggen die in het Vroeg Holoceen zijn gevormd kunnen 
archeologische resten verwacht worden uit het Mesolithicum en Neolithicum. Dit betreft 
vuursteenconcentraties en grondsporen. De mesolithische en neolithische vindplaatsen zijn goed 
bewaard gebleven omdat ze bedekt worden door een pakket Laat Holocene oeverafzettingen van 1 
tot 2 m dik. Tevens kunnen archeologische resten worden verwacht uit de IJzertijd en Romeinse 
tijd. In Well Aijen zijn graven uit de (Vroege) IJzertijd aangetroffen. De kronkelwaardruggen die in 
vanaf de Romeinse tijd zijn gevormd hebben een lage archeologische verwachting voor 
nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In deze zones kunnen 
wel andere archeologisch fenomenen uit deze perioden voorkomen zoals perceelsgreppels,  
sluizen, watermolens en kazematten.  
 
2.4 Archeologische vooronderzoeken 

2.4.1 Plangebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen 

In 2000 is er direct langs de Maas (hoogwatergeul Ooijen) een bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd door middel van een karterend booronderzoek (30 * 40 
m grid ). Hierop volgde een waarderend booronderzoek in gebieden met een hoge archeologische 
potentie en een oppervlaktekartering.31  Hierbij zijn zeven vindplaatsen gedefinieerd, waarbij de 
vindplaatsen 1 t/m 6 zich in het plangebied bevinden. De vindplaatsen 1, 2, 5 en 6 bevinden op de 
rand van het Jonge Dryas terras en de datering loopt van Mesolithicum tot late Middeleeuwen. De 
vindplaatsen 3 en 4 bevinden zich op een holocene kronkelwaardrug vlak langs de Maas die 
afgedekt is door oeverafzettingen. De archeologische indicatoren die hier zijn aangetroffen dateren 
vooral uit het  Mesolithicum en Neolithicum. Op basis van deze vondsten is aangenomen dat de 
kronkelwaard aan het begin van het Holoceen is gevormd. Per vindplaats wordt nader onderzoek 
geadviseerd: voor vindplaats 1, 2, 3 en 4 wordt geadviseerd de vindplaatsen te waarderen 
doormiddel van proefsleuven of proefputjes. Omdat op vindplaats 5 en 6 vermoedelijk de 
grondsporen zijn verploegd, wordt door RAAP booronderzoek aanbevolen. Er is in het kader van de 
Maaswerken geen selectiebesluit genomen waarin het gezag, in deze het Rijk (toenmalige ROB), 
zich uitspreekt over de behoudenswaardigheid (en omvang) van de vindplaatsen en al dan niet 
selectie. Bij de huidige ontwikkeling (PIP) treedt de Provincie Limburg (afdeling CWZ) op als 
bevoegd gezag.  
 
In het gebied Kop van Ooijen, gelegen zuidelijk van de HWG Ooijen, en aansluitend op / onderdeel 
van de Oude Maasarm is in 2007 een bureauonderzoek en karterend booronderzoek (40 x 50 m 
grid) in combinatie met een oppervlaktekartering uitgevoerd.32  Tijdens het bureauonderzoek is een 
gespecificeerde verwachtingsmodel opgesteld: het gehele plangebied heeft een middelhoge tot 
hoge trefkans voor het aantreffen van archeologische waarden uit vrijwel alle perioden. Tijdens de 
oppervlaktekartering zijn vondsten verzameld variërend van vuursteen daterend uit het 
Mesolithicum en Neolithicum en aardewerk uit de Nieuwe tijd. Geconcludeerd wordt dat het Jonge 
Dryas terras afgedekt is met oeverafzettingen waardoor de interpretatie van de 
oppervlaktevondsten bemoeilijkt wordt. Mogelijk zijn de vondsten van elders afkomstig (verspoeld). 
Het veldonderzoek heeft drie vondstlocaties opgeleverd die naar verwachting alle onderdeel zijn 
van vindplaatsen uit IJzertijd en/of Romeinse Tijd. Hierbij valt vindplaats 1 buiten het plangebied. 
Een duidelijke begrenzing van de vindplaats kon niet worden gegeven. Geraeds beveelt aan ter 
hoogte van de vondstlocaties een proefsleuvenonderzoek uit te voeren om de kwaliteit, aard, 
datering,omvang en diepteligging van de eventuele vindplaatsen vast te stellen. Tevens wordt 

                                                           
31 Heunks, 2000 
32 Geraeds, 2007 
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aanbevolen om de hoge delen van het plangebied te onderzoek op aanwezigheid van 
vuursteenvindplaatsen door middel van proefsleuven. 
 
In 2008 is een risicoanalyse archeologie van het gehele plangebied Ooijen Wanssum gemaakt met 
een concept waarden- en verwachtingenkaart als bijlage.33 Op de archeologische 
verwachtingskaart uit 2011 die een bijlage is bij de archeologische maatregelenkaart die nog in 
concept is wordt voor het plangebied dezelfde archeologische verwachting gegeven.34 Het 
plangebied heeft drie verschillende archeologische verwachtingen gekregen: de holocene 
kronkelwaard en het zuidelijke deel van het centrale deel van het Jonge Dryas terras hebben een 
gematigde verwachting gekregen. De restgeul en het noordelijke deel van het Jonge Dryas terras 
hebben een lage archeologische verwachting gekregen. Waarom een onderscheid is gemaakt in 
het noordelijke en zuidelijke Jonge Dryas terras is niet expliciet beschreven in het rapport. Op de 
geomorfologische kaart is het zuidelijke deel is als dalvlakteterras aangegeven en het noordelijke 
deel als rivierdalbodem relatief hooggelegen. Echter de zone direct langs de Maas is ook 
aangegeven als rivierdalbodem, relatief hooggelegen. Deze heeft echter een gematigde 
verwachting gekregen en geen lage verwachting. De gehele oostelijke zone die aansluit op de 
reactivering van de Oude Maasarm heeft een specifieke archeologische verwachting met 
betrekking tot beekdalen. De terrasranden langs deze oude Maasarm hebben een hoge 
archeologische verwachting gekregen. In de geul zelf kunnen overblijfselen van oversteekplaatsen 
of watergebonden activiteiten worden aangetroffen.  
 
In 2009 is een onderzoekskader met een wetenschappelijke leidraad voor het archeologisch 
onderzoek in Ooijen-Wanssum geschreven.35 Hierin worden de vooronderzoeken in het gebied 
samengevat en de archeologische verwachting van de verschillende plangebieden beschreven. Op 
de kronkelwaardafzettingen is er een archeologische verwachting voor sites uit het Mesolithicum en 
Neolithicum. Op het Jonge Dryas terras worden sites daterend van de prehistorie tot en met de 
Romeinse tijd verwacht. Tevens kunnen sporen van houtskoolbereiding en ijzerwinning uit de 
Vroege Middeleeuwen worden verwacht. De direct oeverzone van de Maas heeft een hoge 
verwachting voor grafvelden uit de IJzertijd en Romeinse tijd. 
 
2.4.2 Plangebied Hoogwatergeul Wanssum  

In 2008 is een risicoanalyse archeologie van het gehele plangebied Ooijen Wanssum gemaakt met 
een concept waarden- en verwachtingenkaart als bijlage.36 Op de archeologische 
verwachtingskaart uit 2011 die een bijlage is bij de archeologische maatregelenkaart die nog in 
concept is wordt voor het plangebied dezelfde archeologische verwachting gegeven.37 Het 
plangebied heeft drie verschillende archeologische verwachtingen gekregen: een brede zone direct 
grenzend aan de Maas in het noorden en oosten heeft een middelhoge verwachting gekregen. Het 
westelijke gebied dat aan de Maas grenst heeft een lage archeologische verwachting. De in het 
zuiden gelegen geulzone heeft een specifieke archeologische verwachting met betrekking tot 
beekdalen. De reden van deze verschillen in het plangebied is niet specifiek aangegeven. 
 
In 2009 is in het plangebied een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in de vorm van een 
booronderzoek en een oppervlaktekartering.38  De archeologische vondsten van de 
oppervlaktekartering bestaan voornamelijk uit scherven uit Vroege en Late Middeleeuwen en de 
Nieuwe tijd. Op basis van de boringen is geconcludeerd dat het onderzoeksgebied in het noorden 
bestaat uit kronkelwaardafzettingen van de Maas. In het centrale en zuidelijke deel zijn restgeulen 
gevonden met een veenvulling. De geulen zijn gedateerd met behulp van een pollenscan. De 
zuidelijke geul is door de Maas verlaten in het Midden Boreaal (vroeg Mesolithicum). De geul in het 
centrale oostelijke deel van het onderzoeksgebied is verlaten in het Vroeg-Midden Atlanticum 
(Neolithicum). Tijdens het booronderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op 
archeologische sporen in de bodem. Op basis van kennis opgedaan tijdens proefsleuvenonderzoek 

                                                           
33 Heeringen et al., 2008 
34 Heeringen & Schrijvers, concept 
35 Van der Gauw en Simons, 2009 
36 Heeringen et al., 2008 
37 Heeringen & Schrijvers, concept 
38 Van Kappel et al., 2009 
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in het plangebied Well-Aijen is aan het gebied met de kronkelwaardafzettingen tussen de twee 
geulen een hoge verwachting voor het aantreffen van sporen uit het Mesolithicum en Neolithicum 
toegekend. Dit in tegenstelling tot de lage verwachting uit de risicoanalyse uit 2008. De brede zone 
langs de Maas in het noorden en oosten heeft een lage archeologische verwachting gekregen in 
tegenstelling tot de verwachting uit de risicoanalyse uit 2008. Geadviseerd is in het zuidelijke 
deelgebied - gezien de hoge verwachting - een proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren en dus 
een regulier karterend booronderzoek over te slaan.  
In het onderzoekskader voor het archeologisch onderzoek in Ooijen-Wanssum uit 2009 wordt aan 
de gehele kronkelwaardzone een archeologische verwachting voor sites uit de vroege prehistorie 
tot de Romeinse tijd toegekend.39 De geulzone heeft een verwachting voor nautische vondsten. In 
het westen grenst vrijwel aan het plangebied een Romeinse en vroegmiddeleeuwse 
nederzettingsterrein. Hier moet in de aangrenzende gebieden met off-site verschijnselen rekening 
worden gehouden.  
 
2.4.3 Plangebied Wanssum haven 

In het plangebied is geen apart bureauonderzoek uitgevoerd. Het gebied gelegen is op het Jonge 
Dryas terras. Deze landschappelijke setting is vergelijkbaar met dat van de Romeinse villa ten 
westen van Wanssum. Op de concept waarden- en verwachtingenkaart uit de risicoanalyse 
archeologie van het gehele plangebied Ooijen Wanssum uit 2008 krijgt het gebied daarom 
grotendeels een hoge archeologische verwachting.40  Alleen een smalle zone in het noordoosten 
direct langs de Maas heeft een lage verwachting voor archeologie. Op de archeologische 
verwachtingskaart uit 2011 die een bijlage is bij de archeologische maatregelenkaart die nog in 
concept is wordt voor het plangebied vrijwel dezelfde archeologische verwachting gegeven.41 Alleen 
de geul die door het gebied loopt heeft een specifieke archeologische verwachting met betrekking 
tot beekdalen gekregen. 
 
In het onderzoekskader voor het archeologisch onderzoek in Ooijen-Wanssum uit 2009 geeft aan 
dat  op alle hogere gebieden, zoals terrasruggen, kunnen nederzettingen uit de prehistorie, met 
name uit de late prehistorie kunnen worden aangetroffen. In de geulen en laagtes kunnen 
depotvondsten, dumpzones of nautische vondsten worden verwacht.  
 
 

3 Veldwerk 

3.1 Inleiding 

Het veldwerk is uitgevoerd conform het Programma van Eisen “Inventariserend archeologisch 
onderzoek ‘verkenning plus’ projectgebieden Zandmaas 2”.42  Voor een uitgebreide beschrijving van 
de genomen onderzoeksstrategie wordt verwezen naar het Plan van Aanpak “Gebiedsplan Ooijen-
Wanssum”.43 
 
3.2 Verkennend booronderzoek 

3.2.1 Plangebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen 

In het deelgebied HWG Ooijen zijn in totaal twaalf raaien geplaatst loodrecht op de watervoerende 
geul van de Maas. De raaien hebben een onderlinge afstand van ca. 250 m. Binnen een raai zijn 
de boringen voor zover mogelijk geplaatst met een onderlinge afstand van 20 m. Er zijn in totaal 
318 boringen uitgevoerd met een gemiddelde diepte van ca. 180 cm –mv (afb. 3). Hierbij zijn in 
totaal 11 boringen uitgevallen om diverse redenen (zie onderstaande tabel 2). De boorgegevens 
worden gepresenteerd in bijlage 1. Het veldwerk is uitgevoerd door F.S. Zuidhoff 
(seniorprospector), J. Huizer (medior prospector), N. de Jonge (junior prospector), J. Holl (medior 
prospector), J. Blom (medior prospector), J. van Rooij (medior prospector), R. van der Zee (medior 

                                                           
39 Van der Gauw & Simons, 2009 
40 Heeringen et al., 2008 
41 Heeringen & Schrijvers, concept 
42 R. Isarin, 2011 
43 Zuidhoff, 2012 
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prospector en B. Hunink (stagair). De boorraaien zijn van te voren op de topografische ondergrond 
geplot. In de praktijk bleek dat niet op alle locaties boringen gezet konden worden. 
 

Tabel 3 Nummers van de boringen per raai plangebied Ooijen 

Raai Geplande 

boringen 

Uitgevallen 

boringen 

Opmerkingen 

A 1 t/m 15 - Geen 

B 16 t/m 50 en 282 26 en 27 Aan het begin v/h veldwerk is in raai B geboord met een 

onderlinge boorafstand van 25 m 

C 51 t/m 82 61 Gepland op weg 

D 83 t/m 112 en  

314 t/m 320 

97 Boorpunt was gepland op dijkje 

E 113 t/m 144 en  

321 t/m 328  

113 Boorpunt in Maas oever 

F 145 t/m 185 en  

278 t/m 281 

145 Boorpunt in Maas oever 

G 186 t/m 221 en  

251 t/m 255 

255 Boorpunt was gepland buiten plangebied op talud 

H 222 t/m 250 222 Boorpunt in Maas oever 

I 256 t/m 277 277 Boorpunt was gepland buiten plangebied op talud 

J 283 t/m 294 294 Idem 

K 295 t/m 307 307 Boorpunt was gepland buiten plangebied op talud 

L 308 t/m 313 - Geen 

 

3.2.2 Plangebied Hoogwatergeul Wanssum 

Reeds in 2009 heeft in een deel van het huidige deelgebied HWG Wanssum een verkennend 
booronderzoek plaatsgevonden.44 Bij het onderhavige onderzoek zijn de in 2009 uitgevoerde 
boorraaien in zuidwestelijke richting uitgebreid. In het deelgebied HWG Wanssum  zijn tijdens het 
onderhavige onderzoek grondboringen in elf raaien geplaatst loodrecht op de watervoerende geul 
van de Maas. De raaien hebben een onderlinge afstand van ca. 150 à 250 m. Binnen een raai zijn 
de boringen voor zover mogelijk geplaatst met een onderlinge afstand van 20 m. Er zijn in totaal 
111 boringen uitgevoerd tot een diepte variërend van 1 tot enkele meters  –mv (afb. 4). De 
boorgegevens worden gepresenteerd in bijlage 2. Het veldwerk werd uitgevoerd door F.S. Zuidhoff 
(senior prospector), J. Huizer (medior  prospector), N. de Jonge (junior prospector), J. Holl 
(prospector), J.M. Blom (prospector) en B. Hunink (stagair). 
De boorraaien zijn van te voren op de topografische ondergrond geplot. In de praktijk bleek dat niet 
op alle locaties boringen gezet konden worden. Hierdoor is 1 boring uitgevallen om genoemde 
reden (zie onderstaande tabel). 
 

Tabel 4  Nummers van de boringen per raai plangebied HWG Wanssum 

Raai Geplande 

boringen 

Uitgevallen 

boringen 

Opmerkingen 

A 4 en 5 - geen 

B 10 t/m 15 - geen 

C 31 t/m 46 - geen 

D 47 t/m 64 - geen 

F 89 t/m 101 101 Boorpunt bleek in dijk te zijn geplot 

G 102 t/m 111 - geen 

H 1 t/m 3 - geen 

I 6 t/m 9 - geen 

J 16 t/m 30 - geen 

K 65 t/m 76 - geen 

L 77 t/m 88 - geen 

                                                           
44 Van Kappel, et al. 2009. 
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3.2.3 Plangebied Wanssum haven 

In het deelgebied Wanssum haven zijn drie raaien geplaatst loodrecht op de watervoerende geul 
van de Maas. De raaien hebben een onderlinge afstand van ca. 250 m. Binnen een raai zijn de 
boringen voor zover mogelijk geplaatst met een onderlinge afstand van 20 m. Er zijn in totaal 81 
boringen uitgevoerd met een gemiddelde diepte van ca. 180 cm –mv (afb. 5). De boorgegevens 
worden gepresenteerd in bijlage 3. Het veldwerk is uitgevoerd door J. Huizer (medior prospector), 
N de Jonge (junior prospector), F.S. Zuidhoff (senior prospector) en B. Hunink (stagiair). 
 

Tabel 5 Nummers van de boringen per raai plangebied Wanssum haven 

Raai Geplande boringen Uitgevallen 

boringen 

Opmerkingen 

A 1 t/m 39 en 93 - geen 

B 40 t/m 48 en 61 t/m 79 49 t/m 60 In bebouwd terrein 

C 80 t/m 92 - geen 

 
3.3 Oppervlaktekartering 

3.3.1 Inleiding 

De oppervlaktekartering is gedaan in gebieden waarbij de vermoedelijke interessante 
archeologische laag zich dicht onder of aan het maaiveld bevindt. De percelen zijn belopen in 
raaien met een afstand tussen de raaien van 10 m. De vondsten zijn verzameld in vakken van 10 * 
10 m. De vondstzichtbaarheid is onderverdeeld in vier klassen: 

1) Geen zichtbaarheid: oppervlakte betegeld of geasfalteerd;  
2) Slechte zichtbaarheid: grasland, molshopen, slootkanten; 
3) Matige zichtbaarheid: geploegd en niet uitgeregend terrein; 
4) Goede zichtbaarheid: geploegd en uitgeregend terrein. 

 
3.3.2 Plangebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen 

In dit plangebied zijn de hoogste delen van het pleistocene  terras in het centrale deel van het 
onderzoekgebied gekarteerd  (afb. 6). In de lage delen van het pleistocene terras is het landgebruik 
uit grasland waardoor geen oppervlaktekartering is uitgevoerd. Het deel van het plangebied dat 
zich op de Holocene kronkelwaard bevindt is niet gekarteerd omdat de archeologie zich 
vermoedelijk op grotere diepte bevindt door afdekking met oeversedimenten . 
 

Tabel 6  Lijst van belopen percelen met oppervlakte en vondstzichtbaarheid plangebied Ooijen en 

Kop van Ooijen 

perceel Oppervlakte 

(Km
2
) 

Vondst-

zichtbaarheid 

Vondstnrs. Opmerkingen 

353 

368 

 

387 

390 

392 

395 

0,011 

0,072 

 

0,030 

0,019 

0,029 

0,016 

Matig 

Matig 

 

Matig 

Matig 

Matig 

Goed 

24,28 

6,13,14,15, 20,21, 21,26 

2,10,11,12,16,30 

3,4,7,8,9,23,27 

1,25 

5,19 

Jonge Dryas terras 

Jonge Dryas terras 

Jonge Dryas terras 

Jonge Dryas terras 

Jonge Dryas terras 

Jonge Dryas terras 

Jonge Dryas terras 

 
 
3.3.3 Plangebied Hoogwatergeul Wanssum 

In dit plangebied is reeds in 2009 een oppervlaktekartering uitgevoerd voor het noordelijke deel. In 
het zuidelijke deel dat tijdens het huidige onderzoek is onderzocht is geen oppervlaktekartering 
uitgevoerd.  In het gedeelte met  het Jonge Dryas terras bestaat het landgebruik uit boomgaard  
waardoor sprake was van een slechte zichtbaarheid. 
 
3.3.4 Plangebied Wanssum haven 

In dit plangebied zijn de hoogste delen van het pleistocene  terras in het zuidelijk deel van het 
onderzoekgebied gekarteerd  (afb. 7). In het noordelijke deel van het gebied was de 
vondstzichtbaarheid zo slecht dat daar geen oppervlaktekartering is uitgevoerd. 
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Tabel 7 Lijst van belopen percelen met oppervlakte en vondstzichtbaarheid 

Oppervlakte 

(Km
2
) 

Vondst-zichtbaarheid Vondstnrs. Opmerkingen 

0,103 

0,059 

Buiten belopen 

percelen 

Matig 

Goed 

 

2, 3, 5 

4, 9 10, 11, 12 

6,7,13 

Pleistoceen terras 

Pleistoceen terras 

Pleistoceen terras 

 
3.4 Proefputten 

3.4.1 Inleiding 

Het doel van de proefputten is de verificatie van de boorresultaten en de lithogenetische analyse en 
interpretatie ten behoeve van de genese en gaafheid van het landschap. Een tweede doel is de 
relatie tussen clusters van oppervlaktevondsten en de eventuele aanwezige grondsporen 
vondstlagen  te bestuderen.  
 
Van elke proefput zijn de noord- en oostwand beschreven en gedocumenteerd. De diepte is 
wisselend en afhankelijk van de landschapsvorm en minimaal 1,50 m. Het veldwerk is uitgevoerd 
door A. Müller (senior archeoloog), F.S. Zuidhoff (fysisch geograaf/seniorprospector), N. de Jonge 
(fysisch geograaf/ junior prospector),  B. Weekers-Hendrikx (medior archeoloog) en J. Warmerdam 
(senior veldtechnicus). Kraanmachinist was Ger Drissen (firma Peeters).. 
 
In elke raai zijn op basis van de resultaten van het booronderzoek de locaties van de proefputten 
bepaald. In de verschillende landschapseenheden zijn de algemene argumenten voor het 
aanleggen van de putten als volgt omschreven: 
 

- Jonge Dryas terras in deze landschappelijke eenheid zijn de putten aangelegd om de 
gaafheid van de top van de terrasafzettingen vast te stellen. 

- Geulen in het Jonge Dryas terras: in deze landschappelijke eenheid worden in het 
algemeen geen putten aangelegd. Alleen daar waar een  veenlaag aanwezig is, geschikt  
voor een goede bemonstering wordt een put aangelegd. Tevens wordt een put aangelegd 
als er zandlenzen voorkomen in de geulen. In een put kan beter de interpretatie van de 
zandlenzen worden vastgesteld (eventuele reactivatie van de geulen). 

- Oeverafzettingen op kronkelwaardrug: in deze landschappelijke eenheid worden putten 
aangelegd om de overgang en diepte tussen oeverafzettingen en kronkelwaardrug te 
bepalen. 

- Kronkelwaardgeulen: in deze landschappelijke eenheid worden putten aangelegd voor 
een goede bemonstering van de veenlaag en bekijken van de zandlenzen voor bepaling 
van de reactivatie van de geulen. 

 
3.4.2 Plangebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen 

In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van de aangelegde putten inclusief de verantwoording van 
de ligging. De locatie van de putten wordt weergegeven in afbeelding 7. De profielbeschrijvingen 
van de putten worden weergegeven in bijlage 4 en 5. 
 

Tabel 8 Lijst van gegraven putten per boorraai plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 

Raai boring  put Argumentatie 

A 8 

 

12 

15 

Niet gezet 

 

33 

32 

opbouw restgeul met veen (dikste veenpakket in gehele raai), diepte geul 150 

cm –mv 

opgereden en opgebrachte grond door boer t.b.v. droger maken land  

terras opbouw / sporen van evt. bewoning? 

B 17 

24 

33 

 

50 

10 

11 

Niet gezet 

 

Niet gezet 

op kronkelwaardrug overgang oever naar kronkelwaard nog niet duidelijk 

op terras om overgang van fining upwards van terras naar recente oever te 

bekijken  

in laagte in terras gyttja op 230-250 cm –mv direct op grind, gyttja heeft 

scherpe grens met bovenliggende pakket humeuze klei; reactivatie geul? 

overgang naar terras, ondiepe bouwvoor, kijken terrasopbouw en evt. 
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Raai boring  put Argumentatie 

archeologische sporen 

C 52 

57 

59 

64 

1 

2 

3 

4 

op kronkelwaardrug: overgang oever naar kronkelwaard nog niet duidelijk 

op kronkelwaardrug: overgang oever naar kronkelwaard nog niet duidelijk 

op kronkelwaardrug : houtskool op 180-240 cm – mv 

huttenleem op terras op 60 cm – mv RAAP vindplaats 2 

D 90 

92 

99 

5 

6 

Niet gezet 

scherf op 160 cm - mv op kronkelwaardrug en RAAP vindplaats 3 

scherf op 120 cm – mv op kronkelwaardrug en RAAP vindplaats 3 

voor eventuele monstername veen, ook reactivatie: zandlaagjes in het veen 

E 115 

127 

 

131 

328 

12 

Niet gezet 

 

Niet gezet 

Niet gezet 

veel houtskool op 30 – 120 cm – mv op kronkelwaardrug 

op terras sterk zandige klei op matig grof zand met aardewerk fragmenten 

RAAP vindplaats 1 

idem 

in laagte op terras dubbele bouwvoor op terras met in bovenste interval (0-45 

cm –mv) houtskool-spikkels, spoor sintels en baksteen 

F 148 

150 

152 

157 

160 

164 

13 

14 

15 

16 

31 

30 

op kronkelwaardrug houtskool op 40-120 cm - mv 

op kronkelwaardrug houtskool van 50 – 240 cm en bodem van 240 – 250 cm - 

mv 

op kronkelwaardrug houtskool en verbrandde leem van 130 – 145 cm - mv 

boring  

humeuze laag op 130 cm – mv op kronkelwaardrug 

plantenresten en houtresten op 105-120 cm –mv  

opbouw terras bij RAAP vindplaats 1, op ca. 110 cm –mv op zand 

G 187 

190 

191 

194 

202 

208 

17 

18 

19 

20 

7 

8 

op kronkelwaardrug houtskool op 145 – 165 cm – mv 

op kronkelwaardrug  gevlekte bodem en houtskool op 120 – 160 cm 

op kronkelwaardrug houtskoolen verbrandde leem op 130 – 170 cm – mv 

op kronkelwaardrug  HK op 160 – 200 cm – mv 

op terras RAAP vindplaats 6 

op terras zand niet heel grof: kijken of eolisch zand op terrasgrind 

H 223 

226 

234 

21 

22 

9 

op kronkelwaardrug houtskool op 170 cm RAAP vindplaats 4 

op kronkelwaardrug houtskoolop 60-90 cm RAAP vindplaats 4 

boring op terras: zandige bovengrond: recente oever, daaronder Kz2 fining 

upwards op terraszand 

I 257 23 met vieze laag: antropogeen?? Op 70 – 95 cm – mv RAAP vindplaats 5 

J 283 

288 

293 

24 

25 

29 

op terras spoor houtskool -brokken in matig zandige klei 

op terras weinig houtskool -brokken in zwak zandige klei 

op terras spoor houtskool -brokken in sterk siltige klei, ten oosten 

K 299 

304 

26 

27 

op overgang terras naar geul houtskool op 130 -180 cm – mv 

op terras abrupte overgang naar terras zand: erosie?? 

L 310 28 overgang kronkelwaard naar terras: hier een put om profiel te bekijken 

 
 
3.4.3 Plangebied Hoogwatergeul Wanssum 

In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de aangelegde putten inclusief de verantwoording van 
de ligging. Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen de boorraaien die in 2009 zijn gezet en de 
booraaien uit 2012.  De locatie van de putten wordt weergegeven in afbeelding 9. De 
profielbeschrijvingen van de putten worden weergegeven in bijlage 6 en 7. 
 

Tabel 9 Lijst van gegraven putten per boorraai 

Raai boring  put Argumentatie 

A 2009 9 Niet gezet op oude kronkelwaardrug met hoge verwachting 

B 2009 23 

27 

2 

3 

op jonge kronkelwaardrug met lage verwachting  

op oude kronkelwaardrug met hoge verwachting 

C 2009 108 

112 

6 

4 

op jonge kronkelwaardrug met lage verwachting  

op oude kronkelwaardrug met hoge verwachting 
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Raai boring  put Argumentatie 

D 2009 97 

103 

7 

5 

scherf op 160 cm - mv op kronkelwaardrug en RAAP vindplaats 

3 

scherf op 120 cm – mv op kronkelwaardrug en RAAP vindplaats 

3 

Buiten 

raaien 2009 

32 

62 

50 

Niet gezet 

Niet gezet 

8 

op oude kronkelwaardrug met hoge verwachting  

op oude kronkelwaard  

op jonge kronkelwaard 

B 2012 14 16 kronkelwaardrug: zand op 200 - mv 

C 2012 43 12 op terras: zand op 80 cm – mv 

D 2012 50 

60 

Niet gezet 

11 

zand op 200: kronkelwaardzand? 

op terras met HK op 15-60 cm – mv (iets naar NW verschoven) 

F 2012 97 Niet gezet oever op kleilaag op terras: bekijken van overgang kleilaag naar 

terras op 175 cm – mv 

G 2012 106 

 

111 

14 

 

15 

zandige oever met HK op geul op terras. Mooi voorbeeld van 

algemene beeld in die hoek  

alleen zand op terras geen kleilaag zoals in de rest: afwijkend 

dus 

H 2012 1 1 Houtskool op 90 cm - mv  

I 2012 8 Niet gezet HK op 70-80 cm – mv op kronkelwaardrug 

J 2012 18 

21 

30 

17 

18 

13 

Houtskoolbrokken op 85 cm - mv  

kronkelwaardrug vanaf  130 cm  

kronkelwaardrug of terras vanaf 90 cm 

K 2012 76 9 in kleine kronkelwaard geul: zandlens: reactivering en veen voor 

datering 

L 2012 84 10 terras in boomgaard: op pad langs zijkant 

 
3.4.4 Plangebied Wanssum haven 

In tabel 10 wordt een overzicht gegeven van de geplande putten, inclusief de verantwoording van 
de ligging. Vanwege het ontbreken van betredingstoestemming zijn echter geen van de geplande 
putten gegraven.  
 

Tabel 10 Lijst van gegraven putten per boorraai 

Raai boring  put Argumentatie 

A 9 

18 

 

23 

24 

 

28 

Niet gezet 

Niet gezet 

 

Niet gezet 

Niet gezet 

 

Niet gezet 

op terras: op 70 cm een bodem in een duintje  

op terras: bovengrond tot ca. 1 m opvallend grindig. Op 160 cm – ma zat 

hieronder een bodem (duin?).  

in laagte op terras : hier zat rond 100 cm een opvallend donkergrijze 

zandlaag 

in laagte op terras: 75-105 cm – mv: stroachtige plantenresten aan de 

rand van het hogere gedeelte met evt. bewoning bij boring 27 en 28. 

op terras op 65-90 cm – mv een begraven bodem met weinig HK spikkels 

B 48 

62 

69 

78 

Niet gezet 

Niet gezet 

Niet gezet 

Niet gezet 

aan de rand van geulafzettingen, dichtbij een steilrand van terras, HK op 

45-80cm  

op terras: oude bodem en houtskool op 100 cm – mv 

op terras: verbrandde leem op 100 cm – mv  

op terras: oppervlaktevondsten 

C 82 

88 

Niet gezet 

Niet gezet 

in laagte op terras  

op terras en houtskool op resp. 90 cm – mv  
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lithogenetische eenheden 

Op basis van de gegevens uit de boringen en de profielen zijn lithogenetische dwarsprofielen 
gemaakt. De basis voor de profielen vormen de lithogenetische eenheden. Alleen de 
lithogenetische eenheden die zijn aangetroffen in de plangebieden  worden hieronder  beschreven. 
In de plangebieden zijn geen holocene komafzettingen aangetroffen.  
 

Holoceen:  

Oeverafzettingen: de textuur van de oeverafzettingen varieert van sterk tot uiterst siltige klei (Ks3/4) 
tot matig tot sterk zandige klei (Kz2/3) en sterk tot matig siltig zand (Zs2/3). De oeverafzettingen 
zijn afgezet in een wisselend milieu variërend van een relatief laag energetisch milieu waarbij de 
matig tot uiterst siltige kleien zijn afgezet en een hoger energetisch milieu waarbij het zandige 
kleipakket is afgezet. De oeverafzettingen zijn over het algemeen homogeen zonder 
macroscopische gelaagdheid. In een enkel geval is horizontale gelaagdheid waargenomen 
(Plangebied Ooijen put 17). De kleur van de oeverafzettingen is egaal bruin tot rood bruin. 
Beschrijving volgens de Munsell kaart geeft echter een zeer uiteenlopende kleurbeschrijving (7,5 
YR 4/4; 10 YR 4/4; 10 YR 4/3; 10 YR 5/4) Dit is een typerende kleur van afzettingen waarbij 
verbruining heeft plaatsgevonden. De bruine kleur wordt veroorzaakt door ijzeroxiden die vrijkomen 
bij de afbraak van mineralen. Dit ijzer wordt in huidjes afgezet rondom de minerale delen en 
veroorzaakt mede de kleur van de sedimenten. Een uniforme bruine kleuring is het gevolg van een 
uniforme verdeling van ijzer in de bodem. De verbruining heeft plaatsgevonden in het gehele 
pakket van oeverafzettingen. De oeverafzettingen bevinden zich deels in de oxidatiezone deels in 
de oxidatie/reductie zone. In de top van de oeverafzettingen op de kronkelwaardrug is in veel 
boringen een bodemhorizont waargenomen: deze wordt gekarakteriseerd door vlekken en een 
donkerbruingrijze kleur. Tevens zijn hierin houtskoolspikkels waargenomen. 
 
Beddingafzettingen: de textuur van de beddingafzettingen bestaat uit zwak tot uiterst siltig zand 
(Zs1-3) of sterk zandige klei (Kz3). Het zand heeft een zandmediaan tussen matig fijn (150 – 210 
µm) en matig grof (210 – 300 µm). De sortering van het zand heeft een matig kleine tot matig grote 
spreiding. De beddingafzettingen zijn over het algemeen homogeen zonder grote macroscopische 
gelaagdheid. In een enkele put zijn in de beddingafzettingen schuin weglopende zand- en kleilagen 
waargenomen (HWG Ooijen put 17, raai G) Deze zijn geïnterpreteerd als laterale accretievlakken 
behorende tot de beddingafzettingen van de kronkelwaard. In een aantal putten is in de top van de 
beddingafzettingen een horizontale gelaagdheid waargenomen. Dit is een overgangslaag naar de 
oeverafzettingen. De beddingafzettingen zijn gevormd in de rivier met een matig tot grote 
stroomsnelheid. In de top van de beddingafzettingen is een zogenaamde “fining upwards” 
sequentie waargenomen: de korrelgrootte neemt geleidelijk naar boven toe af en gaat over van 
zwak siltig zand naar sterk zandige klei: de oeverafzettingen. Dit is het gevolg van een afnemende 
stroomsnelheid. De kleur van de beddingafzettingen varieert van grijs (reductiezone) via bruingrijs 
(oxidatie/reductiezone) tot bruin (oxidatiezone). In deze afzettingen is ook verbruining opgetreden 
vooral in de top van de beddingafzettingen, waar het zand een bijmening van silt heeft of waar de 
beddingafzettingen bestaan uit sterk zandige klei.  
 
Restgeulafzettingen: de textuur van de restgeulafzettingen varieert van zwak tot sterk siltige klei 
(Ks1-3). De afzettingen zijn veelal humeus. De afzettingen zijn gevormd in stilstaand tot zwak 
stromend water waar de fijne deeltje die in suspensie worden vervoerd kunnen bezinken. In de 
restgeulafzettingen is geen gelaagdheid waargenomen. De kleur van de restgeulafzettingen is 
wisselend: grijs en blauwgrijs (reductiezone), bruingrijs (oxidatie/reductiezone) en grijsbruin 
(oxidatiezone).  In een aantal geulen is veen aangetroffen met een mineraal arme tot sterk kleiige 
bijmenging. Het veen beston in de meeste gevallen uit rietveen. Dit veen kan gevormd worden 
zodra de waterdiepte 2 m of minder bedraagt.45 
 
Pleistoceen 

Rivierduinen: slechts in een aantal boringen is rivierduinzand aangetroffen: boring 9, 77 en 86 in 
plangebied Wanssum haven en boring 208 in plangebied Ooijen. De textuur van de rivierduinen 
                                                           
45 Berendsen, 1997 
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bestaat uit zwak tot matig siltig, matig fijn zand (150 – 210 µm) met een kleine spreiding. Ze zijn 
gevormd door de wind, in de laatste fase van de actieve vlechtende rivier. In deze periode wordt 
het klimaat warmer en droger en neemt de rivieractiviteit af.46 Door het drogere klimaat neemt ook 
de eolische activiteit in het gebied sterk toe. Door een schaarse vegetatie konden de zandbanken 
gemakkelijk verstuiven. De kleur van de eolische afzettingen is bruin (oxidatiezone) tot lichtgrijs 
(oxidatie/reductiezone). 
 
Oeverafzettingen: de textuur van de oeverafzettingen bestaat uit matig tot sterk zandige klei 
(Kz2/3). Ze zijn gevormd in een middel hoog energetisch milieu: als oeverafzettingen van de 
insnijdende Maas aan het eind van de Jonge Dryas.47 De oeverafzettingen zijn over het algemeen 
homogeen zonder macroscopische gelaagdheid. De kleur van de afzettingen varieert van bruin tot 
bruingrijs. In de oeverafzettingen heeft het  proces van verbruining plaatsgevonden. De afzettingen 
bevinden zich deels in de oxidatiezone, deels in de oxidatie/reductie zone. De oeverafzettingen 
bevinden zich stratigrafisch op de afzettingen van het vlechtende rivierterras. De overgang tussen 
de twee afzettingen is geleidelijk. Het onderscheid met de bovenliggende holocene 
oeverafzettingen is niet altijd te maken omdat deze soms dezelfde textuur hebben. Veelal was het 
onderscheid wel te maken omdat de holocene oeverafzettingen relatief zandiger zijn dan de 
pleistocene oeverafzettingen. 
 
Afzettingen van vlechtende rivieren: de textuur van deze afzettingen bestaat uit zwak tot matig siltig 
zand (Zs1/2) soms met een bijmenging van grind. Het zand heeft een zandmediaan tussen matig 
grof (210 – 300 µm) en uiterst grof (420 - 2000 µm). Het zand heeft een matig grote tot zeer grote 
spreiding. In de afzettingen is een horizontale gelaagdheid zichtbaar. De afzettingen zijn gevormd 
in de rivier met een wisselend milieu waarbij zowel grote als kleine stroomsnelheden voorkomen. In 
de top van de afzettingen is een zogenaamde “fining upwards” sequentie waargenomen: de 
korrelgrootte neemt geleidelijk naar boven toe af en gaat over van zeer grof zand naar matig grof 
zand. De kleur van de afzettingen is grijs (reductiezone) en bruingrijs (oxidatie/reductiezone). 
 
4.2 Lithogenetische profielen 

Hieronder zullen de profielen afzonderlijk worden beschreven, waarbij voor de lithologie van de 
verschillende eenheden verwezen wordt naar de beschrijving van de lithogenetische eenheden. 
 
4.2.1 Plangebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen 

In Ooijen zijn negen lithogenetische profielen vervaardigd (afbeelding 11 t/m 19). Zie afbeelding 32 
voor de ligging van de raaien. 
 
Raai A (afbeelding 11) 
Het gehele profiel is gelegen op het Jonge Dryas terras. In dit deel van het plangebied zijn geen 
pleistocene oeverafzettingen aangetroffen en bestaat de ondergrond uit beddingafzettingen van 
een vlechtende rivier. De hoogste delen van dit terras bevinden zich aan de noord- en zuidrand van 
het profiel en liggen op ca. 14,5 tot 14,8 m + NAP. In het centrale deel van het profiel is de hoogte 
van het terras op ca. 14 m + NAP. In dit deel zijn een aantal smalle geulen aangetroffen die circa 
0,5 tot 1,5 m diep zijn met de basis op 12,8 m + NAP. Slecht is één boring zijn holocene 
oeverafzettingen aangetroffen (boring 7). In drie boringen (4, 8 en 12) en in put 33 is onder de 
bouwvoor een pakket lichtgeelbruin zand en lichtgrijs zand aangetroffen met kleibrokjes. Het profiel 
vertoont een scherpe overgang naar de onderliggende sedimenten. Het zand is geïnterpreteerd als 
een opgebracht pakket. Dit is waarschijnlijk opgebracht ten behoeve van de demping van een 
laaggelegen en drassig deel van het landschap. 
 
Raai B (afbeelding 12) 
In dit profiel is een smalle zone (circa 40 m) met bedding- en oeverafzettingen van de kronkelwaard 
aangetroffen. De hoogste delen van de beddingafzettingen van de kronkelwaard liggen op 11,7 m + 
NAP. Ten westen van deze afzettingen zijn afzettingen van vlechtende rivieren aangetroffen. 
Slechts in één boring zijn pleistocene oeverafzettingen aangetroffen (boring 25). De hoogste delen 
liggen in het westen op ca 13 m + NAP. Tussen dit hoge deel en de bedding- en oeverafzettingen 

                                                           
46 Kasse, et al. 1995; Isarin & Boncke, 1999 
47 Törnqvist et al.,1994 
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van de kronkelwaard ligt een 100 m brede restgeul met een maximale diepte van ca 1,5 m met een 
basis op 9,6 m + NAP. Zowel over de kronkelwaardafzettingen als het pleistocene terras ligt een ca 
0,5 tot 1,2 m dik pakket holocene oeverafzettingen. 
 
Raai C (afbeelding 13) 
Dit profiel is vergelijkbaar met het profiel van raai B. In de smalle zone van kronkelwaardafzettingen 
(150 m) zijn twee ruggen onderscheiden: een oostelijke rug met de hoogste zandvoorkomens op 
ca. 13,7 m + NAP en een westelijke rug met de hoogste zandvoorkomens op ca. 14 m + NAP. 
Tussen de ruggen is een kronkelwaardgeul gelegen (boring 54) met het diepste punt op 11,9 + 
NAP. In de top van de westelijke kronkelwaardrug is een bodem aangetroffen van 30 tot 40 cm dik. 
De restgeul is ca. 100 m breed en is tot een diepte van 11,3 m + NAP ingesneden, ca. 2 m in het 
Jonge Dryas terras. Hoogste delen van het Jonge Dryas terras liggen op 14,1 m + NAP. Hier is in 
boring 64/put 4 een bodemhorizont aangetroffen met houtskool. De holocene oeverafzettingen zijn 
zeer dik in de restgeul: ca 2,0 m en zijn ca. 30 cm dik op de top van het Jonge Dryas terras en de 
hoogste delen van de kronkelwaard. 
 
Raai D (afbeelding 14) 
Het profiel van Raai D is zowel ten westen als ten oosten van kasteel Ooijen getekend. In het 
oosten is het profiel vergelijkbaar met Raai B en C. De holocene kronkelwaard  is ca. 170 m breed 
en heeft twee ruggen van ca. 50 m breed: met de hoogste delen van de bodem op ca. 14,0 m + 
NAP. In het oosten ligt een kronkelwaardrug die net niet is aangeboord. Tussen de twee westelijke 
ruggen en de oostelijke ligt een kronkelwaardgeul die als diepste punt 11,7 m + NAP heeft. Op de 
meeste westelijke rug van de kronkelwaard is een bodem gevormd (boring 90/put 5 en 91) waarin 
prehistorische scherven en houtskool zijn aangetroffen. De geul ten westen van de 
kronkelwaardrug is ca. 60 m breed en het diepste punt van de geul ligt op ca. 11,5 m + NAP. De 
vlechtende rivierafzettingen van het Jonge Dryas terras beslaan het grootste deel van het profiel. 
Het terras is hier ca. 900 m breed. In het niet gekarteerde deel bij Kasteel Ooijen liggen afzettingen 
behorende tot het Allerød terras.48 De hoogste delen van het Jonge Dryas terras liggen ten westen 
van Kasteel Ooijen en liggen op ca. 15,1 m + NAP. Ten oosten van Kasteel Ooijen is het hoogste 
punt 14,2 m + NAP. Er is slechts één diep ingesneden geul gelegen direct ten westen van Kasteel 
Ooijen (boring 99). De geul is ca 50 m breed ca. 2,3 m diep ( diepste punt 11,6 m + NAP) en is met 
veen opgevuld. Ten oosten van Kasteel Ooijen zijn zowel de kronkelwaardafzettingen als de lage 
delen van het pleistocene terras afgedekt door  holocene oeverafzettingen. Ten westen van het 
kasteel is alleen in het oostelijke deel de holocene oeverafzettingen aangetroffen.  
 
Raai E (afbeelding 15) 
Dit profiel is vergelijkbaar met het profiel van raai D. De holocene kronkelwaard  is ca. 200 m breed 
en heeft twee ruggen van ca. 50 m breed: met de hoogste delen van de bodem op ca. 14,4 m + 
NAP. Tussen de twee westelijke ruggen ligt een kronkelwaardgeul die als diepste punt 13,0 m + 
NAP heeft. In deze geul is een bodem aangetroffen (boring 119) waarin houtskool is aangetroffen. 
De geul ten westen van de kronkelwaardrug is ca. 50 m breed en het diepste punt van de geul ligt 
op ca. 11,6 m + NAP. De vlechtende rivierafzettingen van het Jonge Dryas terras beslaan het 
grootste deel van het profiel. Het terras is hier ca. 850 m breed. De hoogste delen van het de 
beddingafzettingen van het Jonge Dryas terras liggen ten westen van Kasteel Ooijen en liggen op 
ca. 15,0 m + NAP. Ten oosten van Kasteel Ooijen is het hoogste punt 14,7 m + NAP. Er is slechts 
één diep ingesneden geul gelegen direct ten westen van Kasteel Ooijen (boring 133). De geul is ca 
30 m breed ca. 2,3 m diep ( diepste punt 11,9 m + NAP) en is met veen opgevuld. Ten oosten van 
Kasteel Ooijen zijn zowel de kronkelwaardafzettingen als de lage delen van het pleistocene terras 
afgedekt door  holocene oeverafzettingen. Ten westen van het kasteel zijn geen holocene 
oeverafzettingen aangetroffen.  
 
Raai F (afbeelding 16) 
In het westen van het profiel is de holocene kronkelwaard aangesneden. Deze is ca 125 m breed 
en bestaat uit twee kronkelwaardruggen in het westen (boring 149 t/m 152) en een lager gedeelte 
in het oosten (boring 146). De hoogste delen van het beddingzand van de kronkelwaard liggen in 
het oosten op 14,6 m + NAP. Op de meeste westelijke rug van de kronkelwaard is een bodem 

                                                           
48 Kasse, et al., 1995; Tebbens, 1999 
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gevormd op een hoogte van 14,6 m +NAP (boring 150/put 14, boring 151, boring 152/put 15). 
Hierin zijn prehistorische scherven en houtskool aangetroffen. Het beddingzand ligt hier op 13,8 m 
+ NAP. De restgeul ten westen van de kronkelwaard is hier op zijn breedst ten opzichte van het 
gehele plangebied: 175 m. Het diepste deel van de geul ligt op 12,1 m + NAP. De vlechtende 
rivierafzettingen zijn in dit profiel 600 m breed en de hoogste delen liggen op ca. 14,8 m + NAP. 
Deze hoge delen liggen op de rand van het Allerød-terras in het zuidwesten en midden in het 
profiel ten zuiden van Kasteel Ooijen (terrasrest Allerød). Ten westen van boring 172 tot aan boring 
160 ligt de top van de vlechtende rivierafzettingen op een lager niveau: op ca. 13,8 m + NAP. In 
tegenstelling tot profiel F zijn in het profiel geen pleistocene oeverafzettingen aangegeven. 
Waarschijnlijk zijn de afzettingen van het vlechtende riviersysteem in dit profiel wel afgedekt door 
pleistocene oeverafzettingen maar zijn deze niet herkend omdat het onderscheidt met de 
bovenliggende holocene oeverafzettingen gering is. Deze holocene oeverafzettingen zijn daardoor 
relatief dikker dan in profiel G en H. Ter hoogte van boring 177 t/m 181 zijn een aantal diepere 
geulen ingesneden. De diepste is met veen opgevuld (boring 180) en is 2 m diep (diepste deel op 
12,0 m + NAP). Zowel over de kronkelwaardafzettingen als het pleistocene terras ligt een ca 0,5 tot 
1,2 m dik pakket holocene oeverafzettingen. Slechts het oostelijke deel van het profiel is niet 
afgedekt door holocene oeverafzettingen.  
 
Raai G (afbeelding 17) 
In het westen van het profiel is de holocene kronkelwaard aangetroffen met een breedte van 120 
m. In het westelijke deel van de holocene kronkelwaard zijn de twee ruggen die in F zijn 
aangeboord weer aangetroffen De hoogste delen van het beddingzand van de kronkelwaard liggen 
in het westen op 13,9 m + NAP. De top van de bodem die is aangetroffen ligt op 14,5 m + NAP. De 
restgeul ten westen van de kronkelwaard is hier 120 m breed. Het diepste deel van de geul ligt op 
11,2 m + NAP. De vlechtende rivierafzettingen zijn in dit profiel 550 m breed en de hoogste delen 
liggen op ca. 14,7 m + NAP. Deze hoge delen liggen op de rand van het Allerød-terras in het 
zuidwesten in het profiel. Ten westen van boring 213 tot aan boring 220 ligt de top van de 
vlechtende rivierafzettingen op een lager niveau: op ca. 14,0 m + NAP. Ter hoogte van boring 215 
en 216 is een diepere geul ingesneden tot een diepte van 12,0 m + NAP. Zowel over de 
kronkelwaardafzettingen als het pleistocene terras ligt een ca 0,5 tot 1,0 m dik pakket holocene 
oeverafzettingen. Slechts het oostelijke deel van het profiel is niet afgedekt door holocene 
oeverafzettingen.  
 
Raai H (afbeelding 18) 
Profiel H ligt in het zuidelijk deel van het plangebied. De holocene kronkelwaard is hier ca. 100 m 
breed. In dit profiel zijn de twee ruggen uit Raai F niet aangeboord. De hoogste delen van de 
kronkelwaard liggen in het westelijke deel op ca. 14,5 m + NAP. In boring 226/put 22 is een bodem 
aangetroffen in de top van de kronkelwaardrug met scherven daterend uit de IJzertijd. De restgeul 
ten westen van de kronkelwaard is ca 60 m breed en ca. 5 m diep. Het diepste punt ligt op 11,0 m 
+ NAP. Hier zijn in tegenstelling tot profiel F geen grote verschillen in de hoogteligging van het 
Jonge Dryas terras aangetroffen en ligt vrijwel het gehele profiel rond 14,5 m + NAP. De 
afzettingen van het vlechtende riviersysteem zijn in dit profiel over grote delen afgedekt door 
pleistocene oeverafzettingen. Zowel over de kronkelwaardafzettingen als het pleistocene terras ligt 
een ca. 0,5 tot 1,0 m dik pakket holocene oeverafzettingen. Slechts het oostelijke deel van het 
profiel is niet afgedekt door holocene oeverafzettingen.  
 
Raai J (afbeelding 19) 
Dit profiel is geheel gelegen op het Jonge Dryas terras. De hoogste delen van het terras liggen op 
15,0 m + NAP. In het oosten in boring 283, 284 en 282 is een dunne bodem in de top van de 
vlechtende rivierafzettingen gevonden. In het westen is een ondiepe geul aangetroffen. Het gehele 
Jonge Dryas terras is afgedekt door holocene oeverafzettingen. In boring 288 is in de top van de 
oeverafzettingen een bodem aangetroffen met houtskoolspikkels.  
 
4.2.2 Plangebied Hoogwatergeul Wanssum 

In HWG Wanssum zijn negen lithogenetische profielen vervaardigd (afbeelding 20 t/m 28). Zie 
afbeelding 33 voor de ligging van de raaien. 
 
Raai H (afbeelding 20) 
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Profiel H ligt in het westen van het plangebied en ligt geheel in de zone met 
kronkelwaardafzettingen. Er zijn drie kronkelwaardruggen aangetroffen: een kronkelwaardrug in het 
noorden met het beddingzand op een diepte van 13,0 m + NAP, één 40 m zuidelijker een 
kronkelwaardrug op een diepte van 11,3 m + NAP en een kronkelwaardrug met de top van het 
zand op 11,8 m + NAP. De ruggen zijn gescheiden door kronkelwaardgeulen. 
 
Raai A (afbeelding 21) 
Aan de noordkant is een ca. 300 m brede zone met kronkelwaardafzettingen aangetroffen. De top 
van de zandige beddingafzettingen van de kronkelwaard wisselt enorm: in het noorden is die 12,0 
m + NAP en meer naar het zuiden op 11,4 m + NAP en in het zuidelijkst op 10,8 m + NAP. Dit is 
het gevolg van de laterale verplaatsing van de Maas naar het noorden waarbij de 
kronkelwaardruggen jonger werden en door een stijgende zeespiegel het zand op een hoger 
niveau wordt afgezet. Ten zuiden van de kronkelwaardruggen is een zeer smalle geul aangeboord 
met een diepte van ca. 1,5 m (boring 4). In het uiterste zuiden zijn afzettingen van het vlechtend 
rivierterras aangetroffen. De hoogte van deze afzettingen is 12,3 m + NAP. Zowel over de 
kronkelwaardafzettingen als het pleistocene terras ligt een ca 1,5 m dik pakket holocene 
oeverafzettingen. 
 
Raai B (afbeelding 22) 
De holocene kronkelwaard is hier 400 m breed. De hoogste delen van de kronkelwaardafzettingen 
liggen in het midden van de kronkelwaardrug op ca. 12,3 m + NAP (boring 24 en 25). Ten zuiden 
hiervan ligt een kronkelwaardrug met een diepte van 11,5 m + NAP (boring 27).  Er is een smalle 
kronkelwaardgeul aangetroffen in het zuiden van de kronkelwaard (boring 28). Ten zuiden hiervan 
ligt een kronkelwaardrug met het zand op 10,2 m + NAP. De restgeul ten zuiden van de 
kronkelwaard is ca 100 m breed en 4 m diep. Het diepste punt ligt op 7,8 m + NAP. Ten zuiden van 
de geul is een smal deel van het Jonge Dryas terras aangetroffen waarvan de top van de 
afzettingen op 11,0 + NAP ligt. Ten zuiden van het plangebied ligt een zeer brede vlechtende 
riviervlakte (ca. 1 km breed) die een stuk hoger gelegen is dan het smalle gedeelte. Ten zuiden van 
het smalle terrasdeel is weer een geul aangetroffen met een diepte van 1,5 m. Zowel de 
kronkelwaardafzettingen als de restgeul en het pleistocene terras zijn afgedekt met een ca  1,5 m 
dik pakket holocene oeverafzettingen. 
 
Raai J (afbeelding 23) 
Dit profiel is vergelijkbaar met raai B. Hier zijn op drie niveaus kronkelwaardruggen aangetroffen: in 
het noorden op een diepte van 13,3 m + NAP (boring 40), in het midden drie ruggen met zand op 
een diepte van 13,0 m + NAP (boring 34,36 en 38) en in de geul een rug met zand op een diepte 
van 11,8 m + NAP (boring 21). De kronkelwaardruggen worden gescheiden door geulen waarbij de 
breedste geul gelegen is tussen boring 21 en boring 31: ca 4 m diep en het diepste punt op 7,8 m + 
NAP. Een smalle geul scheidt de kronkelwaardrug van een smal deel van het Jonge Dryas terras 
waarvan de top van de grofzandige afzettingen op 11,7 m+ NAP ligt.  Zowel de 
kronkelwaardafzettingen als de restgeul en het pleistocene terras zijn afgedekt met een ca  1,5 m 
dik pakket holocene oeverafzettingen. 
 
Raai C (afbeelding 24) 
Dit profiel is zeer vergelijkbaar met raai J. Hier zijn op drie niveaus kronkelwaardruggen 
aangetroffen: in het noorden op een diepte van 13,5 m + NAP (boring 105 en 106), in het midden 
een rug met zand op een diepte van 13,0 m + NAP (boring 109 t/m111) en in de geul twee ruggen 
met zand op een diepte van 10,8 m + NAP (boring 35 en 37). De kronkelwaardruggen worden 
gescheiden door geulen waarbij de breedste geul gelegen is tussen boring 113 en boring 35: ca. 3 
m diep en het diepste punt op 9,0 m + NAP. Een smalle geul scheidt de kronkelwaardrug van een 
smal deel van het Jonge Dryas terras waarvan de top van de grofzandige afzettingen op 12,6 m+ 
NAP ligt.  Zowel de kronkelwaardafzettingen als de restgeul en het pleistocene terras zijn afgedekt 
met een ca  1,5 m dik pakket holocene oeverafzettingen. 
 
Raai D (afbeelding 25) 
Profiel D ligt in het midden van het plangebied. In het noorden is een 400 brede zone met 
kronkelwaardafzettingen te zien. De hoogte van het zand ligt op verschillende niveaus. In het 
zuiden ligt het zand op een diepte van 12,1 m + NAP, in het midden op 13,0 m + NAP en in het 
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noorden op 12,5 m + NAP.  Op de middelste rug is in put 7 is op een diepte van 155 tot 195 cm – 
mv een bodem aangetroffen. In de bovenliggende oeverafzettingen is een prehistorische 
aardewerkscherven aangetroffen. Mogelijk behoren de oeverafzettingen bij de kronkelwaardrug. 
Ook is het mogelijk dat de scherf in de jonge kronkelwaardafzettingen die de gehele 
kronkelwaardrug afdekken. In dat geval horen de scherven niet bij de bodem. De restgeul ten 
zuiden van de kronkelwaardafzettingen is hier op zijn breedst: ca. 350 m en 4 m diep. De geul 
bevat slechts op één locatie (boring 101) veen. In het onderzoek uit 2007 is een pollenscan op het 
veen uitgevoerd waarbij pollen kenmerkend voor het Vroeg-Midden Atlanticum (Neolithicum) 
aanwezig waren. Ten zuiden van de restgeul is een ca 100 m brede restant van het Jonge Dryas 
aangetroffen. De top van deze afzettingen ligt op 13,6 m + NAP. In boring 60 is in de top houtskool 
aangetroffen. De holocene oeverafzettingen liggen vrijwel overal over de andere afzettingen. De 
oeverafzettingen zijn het dikst in het noorden van de restgeul, ca. 2 m en wiggen uit naar het 
zuiden. Op het hoogste deel van het Jonge Dryas terras liggen geen oeverafzettingen omdat dit 
mogelijk te hooggelegen is.. 
 
Raai K (afbeelding 26) 
In het noorden kan een kronkelwaard met drie ruggen onderscheiden worden: in het noorden op 
een diepte van rond 13,0 m + NAP (boring 80), in het midden een rug met zand op een diepte van 
13,6 m + NAP (boring 69) en in de geul een rug met zand op een diepte van 11,4 m + NAP (boring 
74). De kronkelwaardruggen worden gescheiden door geulen waarbij de breedste geul gelegen is 
tussen boring 75 en boring 70: ca. 6 m diep en het diepste punt op 6,5 m + NAP. Ten zuiden van 
de geul ligt een smal deel van het Jonge Dryas terras waarvan de top van de grofzandige 
afzettingen op 14,8 m+ NAP ligt.  Zowel de kronkelwaardafzettingen als de restgeul en het 
pleistocene terras zijn afgedekt met een ca  1,5 m dik pakket holocene oeverafzettingen. 
 
Raai F (afbeelding 27) 
Profiel F ligt in het oosten van het plangebied. In het noorden is een smalle kronkelwaardgeul 
aangetroffen vrijwel direct langs de Maas. De geul is ca. 3,5 m diep. De kronkelwaardafzettingen 
zijn ca. 300 m breed. De hoogste delen van de kronkelwaardafzettingen liggen op 13,5 m + NAP. 
De restgeul is hier ca. 80 m breed en 4 m diep. Het diepste punt ligt op ca. 8,0 m + NAP. Het Jonge 
Dryas terras is hier ca. 120 m breed en de top ligt op 12,2 m + NAP. Op het terras ligt een smalle 
ondiepe geul (boring 96). De holocene oeverafzettingen zijn ca. 0,5 tot 2 m dik. 
 
Raai G (afbeelding 28) 
De kronkelwaard is hier 200 m breed. De top van de kronkelwaardafzettingen ligt op 13,7 m + NAP 
en is hier duidelijk een rug. De restgeul is hier ca. 200 m breed en veel minder diep dan in profiel F: 
het diepste punt ligt in het noorden op 11,5 m + NAP. De geul ligt deels op het Jonge Dryas terras. 
Alleen in het uiterste zuiden is een hoog deel van het Jonge Dryas-terras aangetroffen:  het ligt hier 
op 13,0 m +NAP. Ook hier ligt een pakket oeverafzettingen over alle andere afzettingen heen. 
 
4.2.3 Plangebied Wanssum haven 

In Wanssum haven zijn twee lithogenetische profielen vervaardigd (afbeelding 23 en 24).  
 
Raai A (afbeelding 23) 
In het gehele profiel zijn afzettingen van vlechtende rivieren aangetroffen.  De top van deze 
afzettingen ligt op 14,0 m + NAP. Op deze afzettingen zijn pleistocene oeverafzettingen 
aangetroffen met een dikte van ca. 1 m. De top van deze afzettingen ligt op 14,4 m +NAP. In de top 
van deze afzettingen zijn in 5 boringen houtskoolspikkels aangetroffen (boring 25 t/m 29). In twee 
boringen (15 en 18) is een bodem aangetroffen. In het zuiden van het profiel ligt een laagte in het 
Jonge Dryas terras. Tevens is een smalle geul aangetroffen die opgevuld zijn met klei (boring 22 
t/m 24, 34 en 39. In het noorden is een ca 2 m diepe restgeul aangeboord (boring 1 t/m 3). Het 
diepste punt ligt op 10,8 m + NAP. Zowel de restgeul als het Jonge Dryas terras is bedekt door een 
ca 1 m dik pakket holocene oeverafzettingen. 
 
Raai B (afbeelding 24) 
Dit profiel is vergelijkbaar met Raai A. De top van de afzettingen van vlechtende rivieren ligt op 14,0 
m + NAP. De top van de  pleistocene oeverafzettingen ligt op 14,8 m +NAP. In één boring (62) is in 
de top van de afzettingen een bodem aangetroffen met houtskoolspikkels. In het zuiden is een 
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laaggelegen deel aangetroffen met een breedte van 175 m  op 12,6 m + NAP. De restgeul in het 
noorden is ca. 200 m breed en ca. 2 m breed (boring  40 t/m 49). In de afdekkende 
oeverafzettingen zijn ook in een aantal boringen ( 48, 62, 64, 69 en 71) houtskoolspikkels 
aangetroffen. Dit zijn vermoedelijk ook deels fragmenten steenkool. Dit betekent dat het 
waarschijnlijk recent materiaal is 
 
4.3 Geomorfogenetische kaart 

4.3.1 Inleiding 

De lithogenetische eenheden zijn vertaald naar een profieltype kaart, waarbij zoveel mogelijk de 
indeling van de lithogenetische eenheden is aangehouden (afb. 32 t/m 34). De legenda behorende 
bij de kaarten staat in afbeelding 31. In verband met de potentie voor archeologische resten is het 
Jonge Dryas terras onderverdeeld in een hooggelegen deel en een laaggelegen deel. Deze grens 
is bepaald aan de hand van de hoogte van de top van de beddingafzettingen van het vlechtende 
rivierterras. In de gebieden tussen de raaien zijn de grenzen doorgetrokken met behulp van het 
AHN. De scheiding tussen hooggelegen en laaggelegen gebieden is in plangebied HWG Ooijen 
gelegd op een hoogte van 14,1 m + NAP op basis van het profiel H en op basis van de 
hoogteligging van de bodem op de holocene kronkelwaard. In profiel H ligt een zeer gelijkmatig 
hooggelegen middendeel dat gemiddeld ligt op 14,5 m + NAP. De overgang naar een laag gelegen 
deel in het oosten en westen ligt hier op 14,1 m + NAP. De bodem op de holocene 
kronkelwaardrug is ontstaan in een stilstandfase in de sedimentatie waarbij weinig overstromingen 
optraden vanuit de Maas en deze hoger gelegen delen bewoonbaar waren voor de mens. De 
bodem ligt op een gemiddelde hoogte tussen 14,2 en 14,6 m + NAP (tabel 11 en afbeelding 35). Dit 
komt overeen met de indeling tussen het hoog- en laaggelegen deel van het Jonge Dryas terras 
gemaakt op basis van profiel H. In plangebied Wanssum haven is de scheiding tussen 
hooggelegen en laaggelegen gebieden is gelegd op een hoogte van 13,6 m + NAP omdat B de 
pleistocene beddingafzettingen hier een duidelijke knik maken. 
 
4.3.2 Plangebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen 

Er is een duidelijke zonering van eenheden te herkennen die min of meer parallel ligt met de 
huidige Maas (afb. 32). In het westelijke deel van het plangebied is het pleistocene rivierterras 
daterend uit de Jonge Dryas aangetroffen. De top van de afzettingen van de vlechtende 
rivierafzettingen ligt op een diepte variërend van 13,5 tot 15,1 m + NAP. Deze hoogteverschillen 
zijn zeer gebruikelijk voor een vlechtend riviersysteem. In Lomm is een verschil van 1,7 m 
waargenomen tussen de hooggelegen banken en de laaggelegen geulen van het Jonge 
Dryasterras.49 In het westelijke deel zijn de hoogste delen van het Jonge Dryas terras aangetroffen. 
Deze liggen in een smalle zone langs de randen van het aangrenzende Allerød terras ten 
zuidenwesten van het plangebied (raai A en raai F) en ten oosten en zuiden van de terrasrest bij 
Kasteel Ooijen (raai E en raai F)).  Hier ligt de top van de vlechtende rivierafzettingen op 14,8 tot 
15,1 m + NAP. In het centrale deel van het plangebied liggen de hoogste delen rond 14,5 m + NAP 
(profiel H en profiel G). Een mogelijke verklaring voor dit verschil in hoogteligging is dat in de Jonge 
Dryas twee insnijdingfasen zijn geweest. Één insnijdingfase waarbij het Allerød-terras van ca 17,2 
naar ca. 15,0 m + NAP is verlaagd en een tweede insnijdingfase met circa 0,5 meter naar het 
niveau van 14,5 m + NAP met een smallere riviervlakte. De lage delen – de voormalige geulen van 
het vlechtende riviersysteem - liggen op een diepte rond 14,0 m + NAP zowel in het westen als in 
het oosten.  
 
In het plangebied zijn twee geulen aangetroffen. De geul in het westelijke deel van het plangebied 
bestaat uit meerdere smalle geulen die ca. 2,5 m diep ingesneden zijn in het terras. De geul is 
opgevuld met zwak tot sterk siltige klei (Ks1-3) en bevat op veel plaatsen veen (boring 4 8, 12, 27, 
32, 33, 34, 35, 65, 67, 98, 99, 132, 180, 194 en 274) . Deze geulen zijn reeds op twee plekken 
gedateerd: circa één km ten westen van het plangebied aan de Kasteelweg met behulp van pollen: 
basis van de geul heeft een datering van eind Jonge Dryas- vroeg Preboreaal; circa drie km ten 
westen van het plangebied aan de Linksstraat met behulp van een 14C-datering:  10.850 ± 570 
BP.50 De oostelijke geul die het Jonge Dryas terras van de holocene kronkelwaard scheidt varieert 
in breedte tussen 60 en 150 m en in diepte tussen 2 en 3,5 m. De geul is opgevuld met zwak tot 
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50 Kasse, et al. 1995. Tebbens, 1999 
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sterk siltige klei (Ks1-3) en bevat geen veen. De basis van de geul is circa 1 km ten westen van het 
plangebied gedateerd met behulp van een 14C-datering: 9170 ± 200 BP.51 Zowel de westelijke als 
de oostelijke de geul zijn in het Vroeg Holoceen is ingesneden als gevolg van een warmer wordend 
klimaat.  Na de verticale insnijdingsfase heeft de Maas zich lateraal verplaatst vanuit de oostelijke 
geul. Beide geulen zijn verlaten in rustige periodes opgevuld met klei en soms met veen.  
 
In het zuidelijke deel van het plangebied worden in een smalle zone de grindrijke terras afzettingen 
afgedekt door pleistocene oeverafzettingen (ter hoogte van profiel H en I). De afzettingen uit het 
Pleistoceen worden alleen in het oostelijke deel afgedekt door holocene oeverafzettingen.  
 
In het noordoosten van het plangebied is een smalle zone met kronkelwaardruggen aangetroffen 
die gevormd is in het Holoceen. In de profielen van raai D, E en F zijn duidelijk twee ruggen te zien. 
In de andere raaien is het onderscheid in verschillende ruggen minder duidelijk. De ruggen zijn 
gevormd door de laterale verplaatsing van de Maas naar het noordoosten. Hierdoor is de westelijke 
kronkelwaardrug ouder dan de oostelijke. Op de westelijke kronkelwaardrug is een bodem 
aangetroffen in de top van de kronkelwaardrug. De diepteligging van de bodem varieert sterk en is 
afhankelijk van de dikte van de afdekkende oeverafzettingen. De bodem ligt op een diepte van 40 
tot 240 cm – mv en circa 14,0 tot 14,6 m + NAP. De bodem is ca. 50 tot 70 cm dik. De top van het 
zand van de oude kronkelwaard ligt op een diepte van 13,5 tot 14,3 m + NAP. De top van het zand 
van de jonge kronkelwaard ligt op een diepte van 13,8 tot 14,6 m + NAP. Dit is ongeveer gelijk aan 
de top van de bodem van de oude kronkelwaard. In Well Aijen is dit ook het geval: het zand van de 
jonge kronkelwaard ligt tussen 11,3 en 11,7 m + NAP en de top van de bodem op de oude 
kronkelwaardrug ligt op een diepte van 11,4 m + NAP. (zie 4.3.4). Op basis van deze vergelijking is 
de hoogteliggende kronkelwaardrug in HWG Ooijen vermoedelijk ook gevormd na de Romeinse 
tijd. 
 
De kronkelwaardafzettingen worden in het gehele gebied afgedekt door oeverafzettingen. Deze 
oeverafzettingen zijn waarschijnlijk gevormd na de Romeinse tijd. Onderzoek gedaan in Lomm (7 
km ten noorden van het plangebied) toont aan dat er in de Romeinse tijd en in de Middeleeuwen 
lokaal grote ontbossingen plaatsvinden.52 Deze grootschalige ontbossingen veroorzaakten een 
hoge sedimentafvoer en een verhoogde rivierdynamiek als gevolg van hogere piekafvoeren. De 
toename van overstromingen was vooral na de Middeleeuwen de oorzaak van een vergrote 
sedimentatiesnelheid in het gebied en de vorming van het dikke pakket zandige oeverafzettingen in 
Lomm. 
 
Verstoringen 

De verstoring van de bodemopbouw beperkt zich in het gehele plangebied vooral tot de bovenste 
30 tot 50 cm: de bouwvoor. Alleen in het lage deel van het jonge Dryas terras in het westelijke deel 
van het plangebied is in meerdere boringen en in put 33 (zie profiel A) onder de bouwvoor een 
pakket lichtgeelbruin zand en lichtgrijs zand aangetroffen met kleibrokjes. Het zand vertoont een 
scherpe overgang naar de onderliggende sedimenten. Het zand is geïnterpreteerd als een 
opgebracht pakket. Dit is waarschijnlijk opgebracht ten behoeve van de demping van een 
laaggelegen en drassig deel van het landschap. 
 
4.3.3 Plangebied Hoogwatergeul Wanssum 

Er is een duidelijke zonering van eenheden te herkennen die min of meer parallel ligt met de 
huidige Maas (afb. 33). In het zuidwestelijke deel van het plangebied is het pleistocene rivierterras 
daterend uit de Jonge Dryas aangetroffen. De top van de afzettingen ligt op een diepte van circa 12 
tot 13,5 m + NAP met een paar uitschieters van 13,6 en 13,8 m + NAP. Ter weerszijden van de 
terrasafzettingen zijn twee geulen aangetroffen. De geul in het zuidelijke deel van het plangebied 
ligt in het lage deel van het Jonge Dryas terras en bestaat uit een ondiep ingesneden geul. De geul 
is hier opgevuld met zwak tot sterk siltige klei (Ks1-3) en bevat plaatselijk  veen (boring 64 en 75). 
De noordoostelijke geul varieert in breedte tussen 60 en 350 m en in diepte tussen 2 en 3,5 m. De 
geul is het diepst in raai K: ca. 6 m diep en het diepste punt op 6,5 m + NAP: in de buitenbocht van 
de geul. De geul is opgevuld met  zwak tot sterk siltige klei (Ks1-3) en plaatselijk met matig fijn tot 
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matig grof zand. Zowel door de pollenscan als door eerder palynologisch verricht onderzoek wordt 
geconcludeerd dat in het Boreaal (Mesolithicum) de geul niet meer actief was.53  In de geul zijn in 
een aantal profielen (raai B, J, C en K) één of twee kronkelwaardruggen aangetroffen. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de geul ontstaan is door de laterale verplaatsing van de Maas naar het 
noordoosten waarbij verschillende kronkelwaardruggen zijn ontstaan met daartussen geulen. In het 
westen is de geul smal: hier is een brede kronkelwaardrug gelegen die de geul heeft afgesneden 
toen die niet meer actief was.  
 
In het noordoosten van het plangebied is een brede zone met kronkelwaardruggen aangetroffen die 
gevormd is in het Holoceen. De top van het beddingzand ligt op verschillende hoogte ten opzichte 
van NAP. Hieruit kan de laterale verplaatsing van de Maas worden afgeleid: de kronkelwaardrug 
met het diepst gelegen zand is het oudst. Op de kaart (afb. 33) is een lijn getrokken tussen de 
kronkelwaardruggen met dezelfde diepte van de top van het zand. In het westen, direct ten 
noorden van de restgeul liggen twee kronkelwaardruggen met zand op een diepte van 
respectievelijk 10,8 en 11,3 m + NAP. Ten noorden van de kronkelwaardgeul ligt een 
kronkelwaardrug met zand op een diepte van 12 tot 12,4 m + NAP. Ten oosten van deze rug ligt 
een zone met kronkelwaardruggen met de top van het zand rond 13,0 m + NAP. Direct langs de 
Maas ligt een kronkelwaardrug met een diepte van 13,5 m + NAP. Slechts op één plek (put 7) is 
een bodem in de top van de kronkelwaardafzettingen aangetroffen. De bodem is zeer moeilijk te 
herkennen in het veld door de geringe kleurverschillen. Hierdoor is zeer waarschijnlijk de bodem 
tijdens het booronderzoek in 2007 niet herkend. Ook in put 6, die op dezelfde kronkelwaardrug ligt, 
is de bodem echter niet aangetroffen. Toch is het waarschijnlijk dat de bodem zich over een groter 
gebied uitstrekt in dit deel van de kronkelwaardzone. Tijdens een stilstandfase in de sedimentatie 
ontwikkelt een bodem zich in een gebied met dezelfde grondsoort over een groter gebied. De optie 
van erosierestant is niet waarschijnlijk omdat de Maas zich lateraal naar het noordoosten heeft 
verplaatst en de opeenvolging van ruggen goed zichtbaar is in de profielen. In de top van de 
andere oudere kronkelwaardruggen is in de boringen en putten (2, 3, 4 en 18) ook geen bodem 
aangetroffen. Mogelijk is de bodemvorming hier slecht ontwikkeld omdat er maar een kleine 
periode was waarbij geen sedimentatie is opgetreden. Er heeft echter een stilstandfase in de 
sedimentatie opgetreden vanaf het Neolithicum tot de Romeinse tijd toen de Maas zich in een 
evenwichtssituatie bevond. Aangezien in de jongere kronkelwaardrug (waar put 7 in ligt) wel een 
bodem is aangetroffen, is te verwachten dat ook in de oudere kronkelwaardruggen een bodem 
aanwezig is. De afwezigheid van een bodem in de putten op de oudere kronkelwaardruggen is 
daarom niet te verklaren. De hooggelegen kronkelwaardruggen waren in het Neolithicum tot de 
Romeinse tijd geschikte bewoningslocaties. Vanaf de Romeinse tijd en in de Middeleeuwen was er 
een toename van overstromingen waardoor de kronkelwaardafzettingen en terrasafzettingen 
bedekt zijn door oeverafzettingen.  
 
Verstoringen 

Er zijn vrijwel geen verstoringen in het plangebied aangetroffen.  
 
4.3.4 Plangebied Wanssum haven 

In vrijwel het gehele plangebied is het pleistocene rivierterras daterend uit de Jonge Dryas 
aangetroffen (afb. 34). De top van de vlechtende rivierafzettingen ligt op een diepte van circa 13,2 
tot 14,0 m + NAP. Het rivierterras bestaat uit een hoog deel in het centrale deel van het plangebied 
en een laag smal deel in het zuidwestelijke deel. In deze smalle laagte is een ondiepe geul 
aangetroffen die opgevuld is met matig tot sterk siltige klei (Ks2-3). Een dergelijke geul is ook 
aangetroffen in het noordelijke deel van het plangebied. De geul bevat geen veen. In het 
noordoosten is een diepe geul aangetroffen die opgevuld is met  matig tot sterk siltige klei (Ks1-3).  
 
Verstoringen 

De verstoring van de bodemopbouw beperkt zich in het gehele plangebied vooral tot de bovenste 
30 tot 50 cm: de bouwvoor. In een aantal boringen is de bodem dieper verstoord vanwege oude 
slootopvullingen. Deze verstoringen reiken echter niet tot in de pleistocene afzettingen. In het 
oosten van het plangebied ligt een zijarm van de haven, waardoor het bodemprofiel tot grote diepte 
is verstoord. 
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4.3.5 Zandverhanglijnen  

In afbeelding 35 zijn de zandverhanglijnen van de top van de hoge en lage delen van het 
vlechtende riviersysteem, de top van de bodem van de holocene kronkelwaard en de top van het 
zand van de kronkelwaard  weergegeven voor de plangebieden HWG Ooijen, HWG Wanssum en 
Wanssum haven (zie ook tabel 11). Ter vergelijking zijn de waarden van de plangebieden HWG 
Lomm en Well Aijen meegenomen. Op de x-as staat de afstand tot Belgische grens waar de Maas 
Nederland binnenstroomt. Met behulp van een lineaire regressie is de verhanglijn berekend. 
 
De gradiënt van de zandverhanglijn volgens dit diagram is voor de hoge delen van het Jonge Dryas 
terras: 22cm /km.  Ter vergelijking met waarden uit de literatuur: Tebbens berekent een 
zandverhanglijn van 14,3 cm/km tussen Venlo en Gennep en Huisink 25,14 cm/km voor het gebied 
tussen Cuijk en Well Aijen.54 In vergelijking met de plangebieden HWG Lomm en Well Aijen ligt het 
Jonge Dryas terras in HWG Ooijen hoog. De waarden die in dit diagram zijn verwerkt zijn echter de 
hoogste waarden die gelegen zijn langs de randen van het Allerød terras. Het hooggelegen 
centrale deel ligt op een hoogte van ca 14,5 m + NAP. Dit komt goed overeen met de hoogteligging 
in HWG Lomm en Well Aijen. Ook de waarden van Wanssum haven liggen hoog ten opzichte van 
HWG Lomm en Well Aijen. Een goede verklaring is hiervoor niet te geven. In plangebied HWG 
Wanssum liggen vrijwel alle waarden onder de lijn. Dit zijn de waarden van het smalle deel ten 
zuiden van de geul. De top van het Jonge Dryas terras is hier vermoedelijk geërodeerd aan het 
begin van het Holoceen.  
 
Voor het Holoceen zijn de waarden van de top van het zand van de verschillende 
kronkelwaardruggen weergegeven. Alleen een zandverhanglijn van de jongste en hoogstgelegen 
rug is berekend: 23,5 cm/km. Deze komen vrijwel overeen met de waarde van het Jonge Dryas 
terras. Dit in tegenstelling tot de waarden uit de literatuur: Tebbens berekent een zandverhanglijn 
van 11,6 cm/km tussen Venlo en Gennep en Huisink 11.99 cm/km voor het gebied tussen Cuijk en 
Well Aijen.55 De zandverhanglijn voor het Holoceen berekend uit dit onderzoek is daarom ook niet 
betrouwbaar. In plangebied HWG Ooijen ligt de top van het zand van de oude kronkelwaardrug 
rond de 13,8 – 14,0 m + NAP, de top van de bodem ligt ca. een halve meter hoger rond 14,5 m + 
NAP. De top van het zand van de jonge kronkelwaard ligt op twee punten net iets onder het niveau 
van de bodem en op één punt erboven. In Well Aijen ligt de top van het zand van de jonge 
kronkelwaard ongeveer gelijk aan de top van de bodem van de oude kronkelwaard. In plangebied 
HWG Wanssum zijn er meerdere niveaus van de top van de bedding van de kronkelwaardruggen. 
De top van de bodem ligt in vergelijking met HWG Ooijen een stuk lager. Vermoedelijk zijn er twee 
fasen van bodemvorming geweest. De top van het zand van de hoogste kronkelwaardrug ligt net 
als in HWG Ooijen en Well Aijen ca. 0,5 m hoger dan de top van de één na hoogste 
kronkelwaardrug. In combinatie met het voorkomen van een bodem op de één na hoogste 
kronkelwaardrug kan geconcludeerd worden dat de zone direct langs de Maas ook een jonge 
kronkelwaard is gevormd na de Romeinse tijd.  
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Tabel 11 Hoogte van de verschillende lithogenetische eenheden 

      
Jonge Dryas 
terras 

Jonge Dryas 
terras 

Jonge Dryas 
terras  Kronkelwaard Kronkelwaard  Kronkelwaard  

    hoge delen lage delen top oeverafz 
oude top 
zand  

oud top 
bodem  jong top zand 

    
top grof zandige 
afz 

top grof zandige 
afz m + NAP m + NAP m + NAP m + NAP 

    km m + NAP m + NAP         

Wanssum raai A 132,7 14 13,4 14,4       

haven raai B 132,4 14 12,5 14,8 -     

HWG west A 131,56 12,4   - 10,8-12,0     

Wanssum west H 131,75       10,8-11,3   13 

  west B 131,07 11   - 10,2-12,4   12,4 

  midden J 130,83 12,1 11,8 12,3 11,8-13,0   13,3 

  midden C 130,77 12,6 12   10,8-13,0   13,5 

  midden D 130,6 13,6   - 12,1-13,0 12,42 13,3 

  midden K 130,5 13,8 12,5   11,4   13,6 

  oost E 130,25       12,8   13,5 

  oost F 130   12,2   12,8   13,5 

  oost G 129,9 13 12,5       13,7 

HWG  noord A,C 126 14,8 14,2   13,7 14,2 13,8 

Ooijen noord B 126 12,6 11,8   11,7     

  midden D 125,5 15,1 14   13,5 14 14 

  midden E 125,25 14,7 14,2   13,8 14,4   

  midden F 125 14,9 13,8   13,8 14,6 14,6 

  midden G 124,75 14,7 14,2 14,8 13,9 14,5   

  zuid H 124,5 14,5 14 14,9 14,3 14,6   

  zuid J 124 15 14         

                  

Well Aijen midden 135 12,2 11,2-11,8   11,1 11,4 11,3-11,7 

            11,5 12   

Lomm fase 2 117,5 15,7 14,3         

 
 
4.4 Archeologie 

4.4.1 Plangebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen 

De vondsten uit de oppervlaktekartering, boringen en putten  worden weergegeven in tabel 12. De 
spreiding van de oppervlaktevondsten staat in afbeelding 6. 
 
Oppervlaktekartering 

De vondsten zijn voornamelijk aangetroffen op het hoogste deel van het Jonge Dryas terras. 
Tijdens de oppervlaktekarting zijn zes stuks vuursteen aangetroffen verspreid over het gekarteerde 
gebied. Het betreft drie afslagen en drie klingen of klingfragmenten. De meeste hebben geen 
duidelijke datering. Één afslag dateert uit het Neolithicum (vnr. 6) en één afslag dateert in het 
Paleolithicum of Mesolithicum (vnr. 25). Er zijn geen duidelijke concentraties van aardewerk 
aangetroffen. De datering van de aardewerk varieert van de Prehistorie tot aan de Nieuwe Tijd, 
waarbij niet één periode overheerst.  
 
Booronderzoek 

Tijdens het booronderzoek is slechts één groter stuk aardwerk aangetroffen: een 2cm grootte 
scherf, niet specifieker te dateren dan  uit de prehistorie (vnr. 23, boring 90 Raai D) in de bodem die 
gevormd is in de top van de kronkelwaardafzettingen. In deze bodem zijn in meerdere boringen 
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archeologische indicatoren aangetroffen: houtskool en verbrande leem. Op alle locaties waar 
archeologische indicatoren zijn aangetroffen in de boor is een proefput aangelegd (zie puttenplan 
paragraaf 2.4).  
 

Proefputten 

In de aangelegde proefputten zijn geen grondsporen aangetroffen. Er zijn 15 vondsten aangetroffen 
in 9 proefputten. De meeste vondsten bevonden zich in de bodem die gevormd is in de top van de 
kronkelwaardafzettingen: in put 3 (Raai C boring 59), vuursteen; in put 14 (Raai F,boring 150) 
Romeins aardewerk;in put 18 en 19  (Raai G, boring 190 en 191) vuursteen en Bronstijd 
aardewerk,   in put 22 (Raai H boring 226), IJzertijd aardewerk en vuursteen. Tevens zijn een 
aantal vondsten gedaan in de jonge oeverafzettingen op de kronkelwaardrug: put 15 (Raai F, 
boring 152); vroeg middeleeuws aardewerk;put 17 (Raai G boring 187) steenkool; put 18 (Raai G 
boring 190) aardewerk  uit de Volle Middeleeuwen . Op grond van deze vondsten uit de twee 
verschillende lagen kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de top van de kronkelwaardrug 
waarschijnlijk lang aan het oppervlak heeft gelegen tot aan de Romeinse tijd en dat de afdekkende 
oeverafzettingen gevormd zijn vanaf de Vroege Middeleeuwen. Dit wordt ook geconcludeerd aan 
de hand van de vondsten uit het eerder uitgevoerde onderzoek in Ooijen.56  In de proefputten op het 
Jonge Dryas terras is in twee putten huttenleem aangetroffen in de top van de afzettingen van het 
vlechtende rivierterras (Raai J put 24, boring 283 en put 25, boring 288).  
 

Tabel 12 Overzicht vondsten van oppervlaktekartering, boringen en proefputten met datering 

plangebied Ooijen en Kop van Ooijen. 

 

VONDSTNR INHOUD PERIODE AANTAL OPMERKING VERZAMELMETHODE DIEPTE  

1 SVU PREH 1 Afslag Valkenburg vuursteen oppervlaktevondst   

2 AW LMEB 1 
Verbrand roodbakkend, 14e t/m begin 
16e eeuw oppervlaktevondst   

4 AWG VMED/LMEA 1 Blauwgrijs, Elmpt, 12e en 13e eeuw oppervlaktevondst   

5 AWG NT 1 
Westerwald steengoed, 1e helft 17e 
eeuw oppervlaktevondst   

6 SVU NEO 1 
Afslag, evt tertiair uit frankrijk : moet 
nog naar gekeken worden oppervlaktevondst   

7 AWG VMED/LMEA 1 Blauwgrijs, Elmpt, 12e en 13e eeuw oppervlaktevondst   

8 AWG VME 1 Ruwwandig oppervlaktevondst   

9 SVU PREH 1 Kling oppervlaktevondst   

10 SVU PREH 1 
Verbrande afslag/kling met recente 
retouche oppervlaktevondst   

11 AWG VMED/LMEA 1 Pingsdorf of Blauwgrijs oppervlaktevondst   

12 SVU PREH 1 
Verbrand klingfrangment met 
subrecent retouche/breukvlak oppervlaktevondst   

13 AWG NT 1 Siegburgsteengoed, 16e eeuw oppervlaktevondst   

14 AWG VME 1 Ruwwandig oppervlaktevondst   

15 AW ROM 1 Gladwandig oppervlaktevondst   

16 AWG NT 1 Westerwald, 17e t/m 18e eeuw oppervlaktevondst   

17 AWG NT 1 
Steengoed, geglazuurd, 16e-17e 
eeuw oppervlaktevondst   

19 AWG ROML/VME 1 Ruwwandig oppervlaktevondst   

20 AWG NT 1 Witbakkend, bord oppervlaktevondst   

21 AWH ROML/VME 1 grote vorm: pot/kruikamfoor oppervlaktevondst   

22 AW ROM 1 
Kookpot met dekselgeul (va. 150 
n.chr.) oppervlaktevondst   

23 AWH PREH 1   boring 90 
diepte 90 cm - 
mv 

24 AWG ROML/VME 1 Ruwwandig oppervlaktevondst   

25 SVU PREH 1 Klingfragment oppervlaktevondst   

26 AWG NT 1 
Raeren steengoed, 16 tot 1e kwart 
17e eeuw oppervlaktevondst   

28 AWG NT 1 Westerwald steengoed, 18e eeuw oppervlaktevondst   

29 AWG VME 1 Protosteengoed, 13e eeuw oppervlaktevondst   

30 AWG ROM 1 Gladwandig oppervlaktevondst   

31 AWG LMEB 1 
Steengoed, Langerwehe, 14e tm 15e 
eeuw oppervlaktevondst   

32 AWG VMED/LMEA 1 
Blauwgrijs, Elmpt,randscherf, 12e en 
13e eeuw 

oppervlaktevondst 

   

                                                           
56 Heunks, 2000 
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VONDSTNR INHOUD PERIODE AANTAL OPMERKING VERZAMELMETHODE DIEPTE  

59 SVU PREH 1  afslag proefput 3   

63 AWH ROM 6 verbrand proefput 14   

64 AWG VME 2 ruwwandig proefput 15  in jonge oever 
65 AWG VMED/LMEA 1 Blauwgrijs, Elmpt,12e en 13e eeuw proefput 18 30 -40 cm mv 
66 SVU PREH 1 afslag proefput 18 80 cm-mv 
67 SVU PREH 1 afslag proefput 18 90 cm mv 
68 AWH BRONS 3   proefput 18 140 cm mv 
69 SVU PREH 1 afslag proefput 19 135 cm mv 

70 SVU PREH 2 
afslag, twee aaneenpassende 
fragmenten oppervlaktevondst   

71 AWH IJZ 1   proefput 22 90 cm mv 

72 SVU REC 3 3 afslagen en 1 kern, recent proefput 22 
120 cm mv in 
vlak 

73 AWH IJZ 1   proefput 22 110 cm mv 
73 SVU PREH 2 1 afslag, 1 afslag of kern  proefput 22 110 cm mv 
74 HUTTELM   2   proefput 24 120 cm mv 

75 HUTTELM   6   proefput 25 
50 cm mv in 
vlak 

77 AWG NTA 1   proefput 27 75 cm mv 

 
4.4.2 Plangebied Hoogwatergeul Wanssum 

Oppervlakte kartering 

Een oppervlaktekartering werd reeds in 2009 uitgevoerd. Hierbij werd een groot deel van het 
toenmalige plangebied onderzocht op het voorkomen van archeologisch vondstmateriaal. Daarbij 
werden een kleine honderd vondsten geregistreerd, voor een belangrijk deel bestaande uit 
aardewerkfragmenten, waarvan één mogelijk uit de Romeinse tijd, enkele uit de Vroege 
Middeleeuwen D en de overige uit latere perioden. 
 
Boor- en proefputtenonderzoek 

Tijdens het booronderzoek zijn geen indicatoren aangetroffen. Daarentegen werden tijdens het 
proefputtenonderzoek in put 7 enkele fragmenten handgevormd aardewerk uit de IJzertijd 
aangetroffen. 
 
4.4.3 Plangebied Wanssum haven 

De vondsten uit de oppervlaktekartering worden weergegeven in tabel 13. De spreiding van de 
oppervlaktevondsten staat in afbeelding 7. 
 
Oppervlaktekartering 

De vondsten zijn aangetroffen  zowel op de hoge delen als op de lage delen van het Jonge Dryas 
terras. Het overgrote deel van het gebied had een matige vondstzichtbaarheid. Tijdens de 
oppervlaktekarting zijn vijf stuks vuursteen aangetroffen verspreid over het gekarteerde gebied.. De 
meeste stuks vuursteen hebben geen duidelijke datering. Één afslag dateert uit het Neolithicum 
(vnr  3). Er is één kleine concentratie van aardewerk een vuursteen aangetroffen met aardewerk uit 
de Vroege Middeleeuwen D/ Late Middeleeuwen A. Deze lag echter in het lage deel van het Jonge 
Dryas terras en is mogelijk verspoeld.  De datering van de aardewerk varieert van de Vroege 
Middeleeuwen tot Middeleeuwen D/ Late Middeleeuwen A.  
 
Booronderzoek 

Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische vondsten gedaan behalve houtskoolspikkels. 
 

Tabel 13 Overzicht vondsten van oppervlaktekartering en boringen met datering plangebied 

Wanssum haven 

VONDSTNR INHOUD PERIODE ARTEFACTTYPE AANTAL VERZAMELMETHODE OPMERKING 

2 SVU PREH   1 oppervlaktevondst vuursteen Halffabrikaat 

3 SVU NEO   1 oppervlaktevondst Reykholt gekerft 

4 SVU PREH   1 oppervlaktevondst Blok 

5 SXX NT GRIFFEL 1 oppervlaktevondst   

6 GLS PREH   1 oppervlaktevondst Kraal, glas 

7 AW VME AW 1 oppervlaktevondst   
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VONDSTNR INHOUD PERIODE ARTEFACTTYPE AANTAL VERZAMELMETHODE OPMERKING 

8 AW LMEB AW 1 oppervlaktevondst Protosteengoed 13e eeuw 

9 SVU PREH   1 oppervlaktevondst kling 

10 SVU PREH   1 oppervlaktevondst   

11 AWG VMED/LMEA AWG 1 oppervlaktevondst 
Blauwgrijs aardewerk 
12e/13e eeuw 

12 AWG VMED/LMEA AWG 1 oppervlaktevondst   

13 MXX   MUNT 1 oppervlaktevondst   

 

4.5 Monstername 

4.5.1 Plangebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen 

 
14

C-datering 

Tijdens het booronderzoek zijn 23 monsters genomen voor pollenonderzoek of 14C-datering (afb. 
36 en tabel 14). De meeste monsters zijn afkomst uit de veenopvulling van de geul in het westen 
van het plangebied. Één monster is genomen uit de oostelijke geul (vnr 47, boring 194). Voor een 
globale datering van de laatste actieve fase van de westelijke geul wordt aanbevolen de monsters 
van het basisveen of gyttja uit boring 33 (vnr. 39), boring 180 (vnr. 53) en boring 274 (vnr. 44) te 
waarderen. Tevens wordt aanbevolen nog drie monsters uit boring 33 te waarderen op pollen: 
midden veen (vnr. 35) en top veen (vnr. 33). Hiermee wordt een chronologie van de opvulling van 
de geul verkregen. De laatste actieve fase van de oostelijke geul kan gedateerd worden met 
waardering van de pollen uit boring 194 (vnr. 47). Na de waardering kan besloten worden voor een 
eventuele 14C-datering voor een exacte datering.  
 
OSL-datering 

Er zijn drie monsters genomen voor OSL-datering (afb. 37). Optisch gestimuleerde luminescentie 
(OSL) datering bepaalt het moment van afzetting en begraving van zandkorrels. De methode maakt 
gebruik van een klein lichtsignaaltje dat kwartskorrels kunnen uitzenden. Dit luminescentiesignaal 
wordt op nul gesteld (gebleekt) door zonlicht, en bouwt na afzetting en begraving van de korrels op 
doordat de korrels natuurlijke achtergrondstraling absorberen uit hun directe omgeving. De 
methode is toepasbaar voor sedimenten van enkele jaren oud tot ongeveer 150.000 jaar.  
 
Voor datering van de kronkelwaardafzettingen op de oostelijke kronkelwaardrug is in put 5 en put 
12 een monster genomen: put 5: vnr. 60  op 190 cm – mv en put 12 vnr. 62  op 120 cm – mv. In put 
5 is tevens een monster genomen voor datering van de oeverafzettingen:  vnr. 61 op 85 cm – mv. 
 

 
 
Afb. 37 OSL monster (vnr. 62) van de kronkelwaardafzettingen in put 12 
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Tabel 14 Overzicht van de monsters plangebied Ooijen en Kop van Ooijen 

OPGR_ID VONDSTNR Boornummer PUTNR MONSTER VERZAMEL OPMERKING 

VENY2-12 33 33   MP BOOR  top veen diepte 50-60 cm 

VENY2-12 35 33   MP BOOR basis veen diepte 155-165 cm 

VENY2-12 36 32   MP BOOR basis veen diepte 140 - 150 cm – mv 

VENY2-12 37 34   MP BOOR Basis veen diepte 175-185 cm – mv 

VENY2-12 38 27   MP BOOR top veen diepte 175-185 cm 

VENY2-12 39 33   MP BOOR gyttja diepte 240-250 cm 

VENY2-12 40 33   MP BOOR gyttja diepte 230-240 cm 

VENY2-12 41 33   MP BOOR top veen diepte 50-60 cm 

VENY2-12 42 4   MP BOOR Basis veen diepte 50-60 cm – mv 

VENY2-12 43 4   MP BOOR 
topveen diepte 50-60 cm - mv slecht 
monster 

VENY2-12 44 274   MP BOOR Basis veen diepte 105-115 cm – mv 

VENY2-12 45 8   MP BOOR Basis veen diepte 75-85 cm – mv 

VENY2-12 47 194   MP BOOR diepte 240 - 260 cm – mv 

VENY2-12 49 67   MP BOOR Basis veen diepte 120 - 130 cm – mv 

VENY2-12 50 65   MP BOOR Basis veen diepte 120 - 130 cm – mv 

VENY2-12 51 99   MP BOOR Basis veen diepte 200-210 cm – mv 

VENY2-12 52 180   MP BOOR topveen diepte 90-1000 cm – mv 

VENY2-12 53 180   MP BOOR Basis veen diepte 220-230 cm – mv 

VENY2-12 54 132   MP BOOR Basis veen diepte 70 - 80 cm – mv 

VENY2-12 55 67   MP BOOR Top veen diepte 80 - 90 cm – mv 

VENY2-12 56 65   MP BOOR Top veen diepte 420 - 430 cm – mv 

VENY2-12 57 12   MP BOOR Basis veen diepte 115 - 125 cm – mv 

VENY2-12 58 33   MP BOOR Basis veen diepte 165-175 cm – mv 

VENY2-12 60   5 MOSL AANV diepte 190 cm 

VENY2-12 61   5 MOSL AANV diepte 80 - 85 cm 

VENY2-12 62   12 MOSL AANV diepte 120 cm 

 
4.5.2 Plangebied Hoogwatergeul Wanssum 

Ten behoeve van de datering en vegetatiereconstructie van de restgeulvulling(en) zijn enkele 
monsters genomen met organisch materiaal (MP). Deze zijn gespecificeerd in onderstaande tabel. 
 

Tabel 15 Overzicht van de monsters en vondsten plangebied HWG Wanssum 

OPGR_ID Vondstnr Put Boring Monster Verzamel Opmerking 

VENY-12 4 65 MP BOOR diepte 510 - 520 cm - mv 

VENY-12 5 63 MP BOOR 

VENY-12 6 48 MP BOOR top veen diepte 125-135 cm - mv 

VENY-12 7 63 MP BOOR top veen 

VENY-12 9 65 MP BOOR diepte 60 - 70 cm - mv 

VENY-12 10 27 MP BOOR 
basis veen diepte 210 - 215 cm - mv 
matig monster 

VENY-12 11 6 MOSL SPIT 230 cm -mv 

VENY-12 12 6 MOSL SPIT 130 cm -mv 

VENY-12 13 9 MP SPIT   

VENY-12 14 7   AANV 
 Aardewerkfragmenten uit de 
IJzertijd (handgevormd) 
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14
C-datering 

Tijdens het booronderzoek zijn zeven monsters genomen voor eventueel pollenonderzoek of 14C-
datering (afb. 38). De meeste monsters zijn afkomstig uit de veenopvulling van de meest 
zuidwestelijke restgeul (vnrs. 4, 5, 7, 9, 10 en 13; boringen 27, 63 en 65; put 9). Één monster is 
genomen uit de noordoostelijke geul (vnr 4, boring 48). Voor een globale datering van de laatste 
actieve fase van de zuidwestelijke geul wordt aanbevolen de monsters van het veen uit put 9 (vnr 
13) en boring 27 (vnr 10) te waarderen op pollen en/of macroresten. Na de waardering kan 
besloten worden voor een eventuele 14C-datering voor een exacte datering.  
 
OSL-datering 

Er zijn twee monsters genomen voor OSL-datering. Voor datering van de kronkelwaardafzettingen 
zijn in put 6 twee monsters genomen: vnr. 11  op 230 cm – mv en vnr. 12  op 130 cm – mv (afb. 39). 
Aanbevolen wordt deze dateren met OSL-analyse. 
 

 
 
Afb. 39 OSL-monsters (vnrs. 11 en 12) van de kronkelwaardafzettingen in put 6. 

 
4.5.3 Plangebied Wanssum haven 

In dit plangebied zijn geen monsters genomen voor 14C-datering vanwege gebrek aan veen. Omdat 
er geen putten zijn gegraven zijn ook geen OSL monsters genomen. 
 
4.6 Vergelijking eerder uitgevoerd onderzoek 

4.6.1 Plangebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen 

Hieronder zal een vergelijking gemaakt worden tussen de gegevens uit de eerdere onderzoeken 
van RAAP en De Grontmij en het huidig uitgevoerde onderzoek.57 RAAP vindplaats 7 bevindt zich 
buiten het plangebied en wordt hierin niet meegenomen. 
 

                                                           
57 Heunks, 2000; Geraeds, 2007 
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RAAP vindplaats 1 bevindt zich op het Jonge Dryas terras. Op een diepte van 60-100 cm – mv zijn 
in de top van de pleistocene oeverafzettingen archeologische indicatoren aangetroffen: een spits uit 
het Mesolithicum, neolithisch vuursteen en aardewerk uit de IJzertijd/Romeinse tijd. Tijdens het 
huidige booronderzoek zijn in twee boringen (boring 127 en 131) aardewerkfragmenten 
aangetroffen op een diepte van 100 tot 130 cm - mv.  Er kon helaas geen put worden aangelegd op 
deze plek vanwege het ontbreken van toestemming. Om te bekijken of de vindplaats zich in 
zuidelijke richting uitstrekte is ter hoogte van raai F (boring 164) een put gegraven (put 30). In deze 
put zijn echter geen archeologische vondsten aangetroffen omdat dit deel van het Jonge Dryas 
terras laaggelegen is en mogelijk niet geschikt voor bewoning. De begrenzing van de vindplaats 
van RAAP is daarom in het zuiden waarschijnlijk goed. 
 
RAAP vindplaats 2 en Grontmij vondstlocatie 1 bevindt zich op het Jonge Dryas terras. Op een 
diepte van  80- cm – mv is aardewerk uit de Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen aangetroffen in 
de top van de pleistocene oeverafzettingen. De vindplaats bevindt zich buiten het huidige 
plangebied. Net ten noorden van de vindplaats is echter in boring 64 en put 4 in de top van de 
pleistocene oeverafzettingen op een diepte van 60 tot 105 cm - mv een bodem aangetroffen met 
houtskoolbrokken en huttenleem. Vermoedelijke is dit een voortzetting van vindplaats 2 en is de 
vindplaats groter dan door RAAP is begrensd. 
 
RAAP vindplaats 3 bevindt zich op de westelijke holocene kronkelwaardrug, afgedekt door 
oeverafzettingen. Archeologische indicatoren bevinden zich op 60-110 cm – mv in de top van de 
oeverafzettingen van de onderliggende kronkelwaardrug: houtskool, verbrandde leem, vondsten 
daterend van Neolithicum tot Late Middeleeuwen. De vondsten bevinden zich in situ. Buiten de 
vindplaats is aardewerk en vuursteen aan het oppervlak waargenomen. Waarschijnlijk betreft dit 
hergesedimenteerd materiaal uit Laat Middeleeuwse oeverafzettingen. Tijdens het huidige 
onderzoek zijn zowel in de boringen als in de putten archeologische indicatoren waargenomen op 
een diepte van 120 tot 160 cm – mv in de bodem van de top van de kronkelwaard (Raai D; boring 
90 en 91 en put 5). Geconcludeerd wordt daarmee dat op deze kronkelwaard mogelijk vanaf het 
Neolithicum is gewoond. De vindplaats is mogelijk groter dan begrensd en loopt door naar het 
noorden waar in de boringen een bodem in de top van de kronkelwaard is aangetroffen. 
 
RAAP vindplaats 4 bestaat uit een vuursteenconcentratie dicht langs de Maas op de holocene 
kronkelwaard. Archeologische indicatoren bevinden zich zowel aan het oppervlak als op 40-115 cm 
– mv in de top van de kronkelwaardrug: vuursteen daterend uit het Mesolithicum en Neolithicum en 
prehistorisch aardewerk. Tijdens het huidige onderzoek zijn zowel in de boringen als in een put 22 
(raai H) archeologische indicatoren waargenomen op een diepte van 80 tot 140 cm – mv in het 
westelijke deel van de begrenzing van de vindplaats. In het oostelijke deel zijn geen archeologische 
indicatoren aangetroffen. De oppervlaktevondsten zijn mogelijk hergesedimenteerd materiaal. De 
vindplaats bevindt zich in het zuidelijke deel van de westelijke kronkelwaard waar in de top een 
bodem is aangetroffen (raai F, G en H, zie afb. 32). Geconcludeerd kan worden dat  er mogelijk 
bewoning is geweest op de gehele westelijke kronkelwaardrug en dat de begrenzing van de 
vindplaats naar het noorden kan worden uitgebreid. In het oosten is echter geen bewoning te 
verwachten op de Jonge kronkelwaardrug.  
 
RAAP vindplaats 5 bevindt zich op de rand van het Jonge Dryas terras. Archeologische indicatoren 
zijn aangetroffen  ca. 100- cm – mv en aan het oppervlak: vuursteen en natuursteen uit het 
Mesolithicum. Tijdens het huidige onderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in 
de put als in de boringen. In put 23 (Raai I, boring 257) was de bovengrond echter tot 105 cm – mv 
verstoord waardoor de top van het oude oppervlak verstoord is. Ten westen van vindplaats 5 zijn 
echter door Grontmij wel archeologische indicatoren aangetroffen (vondstlocatie 2).  
 
RAAP vindplaats 6 bevindt zich op rand van Jonge Dryas terras. Archeologische indicatoren zijn 
aangetroffen op ca. 105-125- cm – mv in de top van de pleistocene oeverafzettingen: houtskool, 
natuursteen, prehistorisch aardewerk. Tijdens het huidige onderzoek zijn geen archeologische 
indicatoren aangetroffen (Raai G,. put 7, boring 202). De vondstconcentraties in de gebieden langs 
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de Maas zijn echter vaak zeer laag waardoor een kleine kans is dat vondsten worden aangetroffen 
in de boor.58 Mogelijk strekt de vindplaats zich uit ten westen van de begrenzing van RAAP. 
 
Grontmij vondstlocatie 2 bevindt zich in de top van de afzettingen uit het Jonge Dryas. De 
archeologische vondsten zijn gevonden op een diepte van 75-110 cm – m en bestaan uit 
aardewerkfragmenten uit de IJzertijd/Romeinse tijd. Tijdens het huidige onderzoek is 50 m ten 
noorden van vondstlocatie 2 in de boor een bodemhorizont aangetroffen, echter zonder 
archeologische indicatoren (Raai I, boring 265). Mogelijk behoren beide locaties tot één vindplaats. 
 
Grontmij vondstlocatie 3 bevindt zich in de top van de afzettingen uit het Jonge Dryas. De 
archeologische vondsten zijn gevonden op een diepte van 65-75 cm – mv en bestaan uit 
aardewerkfragmenten uit de IJzertijd/Romeinse tijd. Tijdens het huidige onderzoek is 20 m ten 
noorden van vondstlocatie 3 zowel in boringen als in een put een bodemhorizont aangetroffen, met 
houtskool (Raai J, boring 283 t/m 285). Mogelijk behoren beide locaties tot één vindplaats, die 
samen met Grontmij vondstlocatie 2 één vindplaats vormt. 
 
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat aan de oostelijke randen van het Jonge Dryas 
terras (RAAP onderzoek) en in het centrale deel van het Jonge Dryas terras in het zuiden (RAAP 
en Grontmij), in de top van de pleistocene oeverafzettingen of in de top van de terrasafzettingen 
archeologische indicatoren zijn aangetroffen daterend van prehistorie tot en met de Romeinse tijd. 
Tevens zijn tijdens het huidige onderzoek in enkele boringen en putten archeologische vondsten 
aangetroffen in de top van de pleistocene afzettingen op de hoge delen van het Jonge Dryas terras. 
Dit betekent dat het hoge deel van het Jonge Dryas terras een hoge archeologische verwachting 
heeft voor sites daterend van de prehistorie tot en met de Romeinse tijd. 
Op de westelijke kronkelwaardrug zijn tijdens het RAAP onderzoek twee vindplaatsen aangetroffen. 
Tijdens het huidige onderzoek is over een groot deel van deze kronkelwaardrug een bodem in de 
top van de rug aangetroffen. Dit duidt op een stilstandfase in de sedimentatie en mogelijkheden 
voor bewoning. Vermoedelijk  
 
4.6.2 Plangebied Hoogwatergeul Wanssum 

De gegevens uit het onderzoek van 2009 komen goed overeen met de resultaten van het huidige 
onderzoek. In 2009 is op basis van een pollenscan echter verondersteld dat een brede zone van 
het noordelijke deel van de kronkelwaard jonger is dan het Neolithicum (mogelijk post Romeins) en 
daarom heeft deze zone geen hoge archeologische verwachting gekregen. Het veen waarop een 
pollenscan is gedaan is echter niet in het diepste deel van de geul genomen (boring 101 raai D). De 
kronkelwaardruggen ten noorden van de geul zijn daardoor waarschijnlijk ouder dan het 
Neolithicum. Tevens is tijdens het huidige onderzoek in deze zone een bodem aangetroffen met 
prehistorische scherven. Dit duidt op een stilstandfase in de sedimentatie waardoor dit gebied 
geschikt is geweest voor bewoning in de prehistorie. Alleen een smalle zone direct langs de Maas 
waar het zand van de kronkelwaardrug hoog ligt is waarschijnlijk jonger dan de Romeinse tijd en 
heeft daardoor een lage archeologische verwachting voor de prehistorie.. 
 
4.6.3 Plangebied Wanssum haven 

In dit gebied is niet eerder onderzoek gedaan. 
 
 

5 Conclusies 

5.1.1 Plangebied Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen 

Het onderzoekgebied kan onderverdeeld worden in verschillende geomorfogenetische eenheden. 
In het westelijke deel van het plangebied is het pleistocene rivierterras daterend uit de Jonge Dryas 
aangetroffen. Deze afzettingen zijn gevormd door vlechtende rivieren. In verband met de potentie 
voor archeologische resten is het Jonge Dryas terras onderverdeeld in een hooggelegen deel en 
een laaggelegen deel en diepe geulen. De scheiding tussen hooggelegen en laaggelegen gebieden 
is in plangebied HWG Ooijen gelegd op basis van de hoogte van de top van de beddingafzettingen 

                                                           
58 Prangsma, 2008; Gerrets & Williams, 2011; Gerrets & de Leeuwe, 2011; Kimenai & Mooren, 2012; Müller & Opbroek, 2012, 

Ter  Wal & Tebbens, 2012 
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van het vlechtende rivierterras in profiel H en op basis van de hoogteligging van de bodem op de 
holocene kronkelwaard. Het hooggelegen deel van het Jonge Dryas terras lag even hoog of hoger 
dan de bodem op de holocene kronkelwaardrug. Tijdens het Holoceen waren beide hoger gelegen 
delen bewoonbaar waren voor de mens. In het hooggelegen deel van het Jonge Dryas terras zijn 
twee niveaus onderscheidden. Een mogelijke verklaring voor dit verschil in hoogteligging van dit 
hoger gelegen  deel is dat in de Jonge Dryas twee insnijdingsfasen zijn geweest. Wanneer deze 
insnijdingsfasen zijn geweest is niet bekend. De lage delen omvatten de  voormalige geulen van 
het vlechtende riviersysteem. Een deel van de grindrijke terras afzettingen zijn afgedekt door 
pleistocene oeverafzettingen. Deze zijn gevormd op de overgang van de koude periode van de 
Jonge Dryas naar het warmere Holoceen. Waarschijnlijk zijn de oeverafzettingen in het gehele 
gebied afgezet. Ze waren echter niet altijd goed te onderscheiden van de bovenliggende holocene 
oeverafzettingen. Opvallend is dat vrijwel geen eolische afzettingen zijn aangetroffen. Deze 
eolische afzettingen zijn gevormd in de laatste fase van de Jonge Dryas. Vooral aan de oostkant 
van de Maas zijn grote rivierduincomplexen ontstaan vanwege de overheersende westen winden. 
Op het rivierterras zelf kunnen de zand- en grindbanken van het vlechtende riviersysteem echter 
ook lokaal verstuiven zodat kleine duintjes op de rivierbanken ontstaan.59 Vermoedelijk zijn de 
duinen hier ook vooral aan de oostkant van het vlechtende terras gevormd. Verder onderzoek naar 
de andere gebieden in het Maasdal zal dit uitwijzen. 
 
Het oostelijke hoge deel van het terras is non-erosief afgedekt door holocene oeverafzettingen. 
Alleen in de laag gelegen delen zijn verstoringen aangetroffen. Geconcludeerd wordt dat de top van 
het Jonge Dryas terras een hoge landschappelijke gaafheid heeft. In een aantal boringen en putten 
zijn in de top van de afzettingen uit de Jonge Dryas archeologische indicatoren aangetroffen zoals 
aardewerkfragmenten, houtskool en huttenleem. Tevens is in het zuiden lokaal een bodemhorizont 
aangetroffen. De aangetroffen archeologische resten komen veelal overeen met de 
vindplaatsen/vondstlocaties die in eerder onderzoek zijn aangetroffen. 
 
In het noordoosten van het plangebied is een smalle zone met kronkelwaardruggen aangetroffen 
die gevormd is door de meanderende Maas in het Holoceen (afb. 32). In een paar raaien kan 
onderscheid gemaakt worden in twee ruggen. Op de westelijke kronkelwaardrug is in een groot 
gebied een bodem aangetroffen in de top van de kronkelwaardrug (4,7 ha). In de bodem zijn op vijf 
locaties archeologische indicatoren aangetroffen. De ruimtelijke verspreiding van de bodems kon 
slechts globaal worden gegeven vanwege de grote afstand tussen de raaien. De 
kronkelwaardafzettingen worden in het gehele gebied non-erosief afgedekt door holocene 
oeverafzettingen. Deze oeverafzettingen zijn waarschijnlijk gevormd na de Romeinse tijd.  
 
5.1.2 Plangebied Hoogwatergeul Wanssum 

In het zuidwestelijke deel van het plangebied is een zeer smal deel van het pleistocene rivierterras 
daterend uit de Jonge Dryas aangetroffen. Ten zuiden van het plangebied ligt een zeer brede 
vlechtende riviervlakte uit de Jonge Dryas (ca. 1 km breed) die een stuk hoger gelegen is dan het 
smalle gedeelte. De top van het terras is ook laag vergeleken bij de top van de afzettingen in 
Wanssum haven en Ooijen (zie zandverhanglijn, afb. 35). Vermoedelijk is dit smalle deel 
geërodeerd in het Vroeg Holoceen toen de Maas zich insneed in het terras. Ten noorden van de 
terrasafzettingen is een 60 tot 350 m brede restgeul aangetroffen. Volgens een pollenwaardering 
van het zuidelijke deel van de geul vond de eerste fase van de geulopvulling plaats in het Vroeg tot 
Midden Atlanticum (overgang Mesolithicum – Vroeg Neolithicum).60 De top van de veenlaag is 
gedateerd in de Bronstijd. In de geul zijn in één of twee kronkelwaardruggen aangetroffen. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat de geul ontstaan is door de laterale verplaatsing van de Maas naar 
het noordoosten waarbij verschillende kronkelwaardruggen zijn ontstaan met daartussen geulen. In 
het westen is de geul smal: hier is een brede kronkelwaardrug gelegen die de geul heeft 
afgesneden toen die niet meer actief was. In het noorden van de brede geul is met een 
pollenwaardering vastgesteld dat in het midden van de geul een veenlaag is ontstaan in het 
Neolithicum. De geul zelf is dus vóór het Neolithicum verlaten. 
 

                                                           
59 Zuidhoff & Bos 2011. 
60 Van Kappel et al. 2009. 
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In het noorden van het plangebied is een brede  zone met kronkelwaardruggen aangetroffen die 
gevormd is in het Holoceen (afb. 33). De kronkelwaardruggen zijn ontstaan in het Vroeg Holoceen 
In ieder geval vanaf het Mesolithicum. De top van het beddingzand ligt op verschillende hoogte ten 
opzichte van NAP. Hieruit kan de laterale verplaatsing van de Maas worden afgeleid: de 
kronkelwaardrug met het diepst gelegen zand is het oudst. Op de kaart is een lijn getrokken tussen 
de kronkelwaardruggen met dezelfde diepte van de top van het zand. Slechts op één plek (put 7) is 
een bodem in de top van de kronkelwaardafzettingen aangetroffen. De bodem is zeer moeilijk te 
herkennen in het veld door de geringe kleurverschillen. Hierdoor is zeer waarschijnlijk de bodem 
tijdens het booronderzoek in 2007 niet herkend. Ook in put 6, die op dezelfde kronkelwaardrug ligt, 
is de bodem echter niet aangetroffen. Toch is het waarschijnlijk dat de bodem zich over een groter 
gebied uitstrekt in dit deel van de kronkelwaardzone. Tijdens een stilstandfase in de sedimentatie 
ontwikkelt een bodem zich in een gebied met dezelfde grondsoort over een groter gebied. De optie 
van erosierestant is niet waarschijnlijk omdat de Maas zich lateraal naar het noordoosten heeft 
verplaatst en de opeenvolging van ruggen goed zichtbaar is in de profielen. In de top van de 
andere oudere kronkelwaardruggen is in de boringen en putten (2, 3, 4 en 18) ook geen bodem 
aangetroffen. Mogelijk is de bodemvorming hier slecht ontwikkeld omdat er maar een kleine 
periode was waarbij geen sedimentatie is opgetreden. Er heeft echter een stilstandfase in de 
sedimentatie opgetreden vanaf het Neolithicum tot de Romeinse tijd toen de Maas zich in een 
evenwichtssituatie bevond. Aangezien in de jongere kronkelwaardrug (waar put 7 in ligt) wel een 
bodem is aangetroffen, is te verwachten dat ook in de oudere kronkelwaardruggen een bodem 
aanwezig is. De afwezigheid van een bodem in de putten op de oudere kronkelwaardruggen is 
daarom niet te verklaren. De hooggelegen kronkelwaardruggen waren in het Neolithicum tot de 
Romeinse tijd geschikte bewoningslocaties. Vanaf de Romeinse tijd en in de Middeleeuwen was er 
een toename van overstromingen waardoor de kronkelwaardafzettingen en terrasafzettingen 
bedekt zijn door oeverafzettingen. Hierdoor heeft het gehele plangebied een grote landschappelijke 
gaafheid. 
 
5.1.3 Plangebied Wanssum haven 

Het overgrote deel van het plangebied bestaat uit een rivierterras daterend uit de Jonge Dryas (afb. 
34). Het terras bestaat uit een hooggelegen deel, een laag gelegen smal deel en twee geulen. 
Vrijwel het gehele afzettingen, behalve een smal deel in het oosten, is afgedekt door pleistocene 
oeverafzettingen. Het gehele  terras is non-erosief afgedekt door holocene oeverafzettingen. De 
verstoringen die aangetroffen zijn beperken zich in diepte tot de holocene oeverafzettingen. 
Geconcludeerd wordt dat de top van de Jonge Dryas terras een hoge landschappelijke gaafheid 
heeft. In een aantal boringen zijn in de top van de afzettingen uit de Jonge Dryas archeologische 
indicatoren aangetroffen zoals houtskool. Tevens is in een aantal boringen een bodemhorizont 
aangetroffen. In het noordoosten van het plangebied is een smalle zone met een diep ingesneden 
restgeul aangetroffen. 
 
 

6 Genese, gaafheid en dynamiek van het landschap in relatie tot de 
archeologische potentie.  

6.1 Landschappelijke gaafheid 

Voor het bepalen van de landschappelijke gaafheid in termen van archeologische verwachting. 
wordt voornamelijk gekeken naar afzettingen die aan het oppervlak (hebben/zijn) gelegen en waar 
mogelijkerwijs archeologische resten in/op liggen. De archeologische potentie die daaraan te 
relateren is, hangt in deze beschrijving dus af van de mate van intactheid van de top van deze 
afzettingen. Voorwaarde die aan de landschappelijke eenheden worden gesteld is dat deze 
gedurende een bepaalde periode stabiel genoeg zijn geweest, dat bewoning of gebruik in het 
verleden mogelijk is geweest. De andere voorwaarde is dat latere landschapsdynamiek zo min 
mogelijk erosief van aard is geweest zodat de archeologie houdende toplaag van deze afzettingen 
zo mogelijk intact is. Oude oppervlakten zoals gerijpte afzettingen, a-horizonten die niet erosief zijn 
afgedekt kunnen in potentie goed geconserveerde archeologisch resten bevatten. Als deze echter 
zijn geërodeerd is de kans op de aanwezigheid van goed geconserveerde archeologie resten vele 
malen lager.     
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6.2 Algemene landschapsdynamiek in relatie tot bewoning 

Hieronder zal een beeld worden geschetst van de landschapsdynamiek door de tijd heen in de 
plangebieden op basis van kennis van andere gebieden, waaronder HWG Lomm en Well Aijen. 
Gedurende het Jonge Dryas (Laat Paleolithicum) bestonden de onderzoekgebieden uit een 
vlechtend riviersysteem die mogelijk tijdens twee insnijdingsfasen is ontstaan. De eerste 
insnijdingfase is ontstaan op de overgang van het Allerød naar het Jonge Dryys. De tweede 
insnijdingfase heeft waarschijnlijk in een vroege fase in het Jonge Dryas plaatsgevonden omdat 
beide niveaus kenmerken hebben behorende bij dit riviersysteem: een brede riviervlakte met een 
stelsel van vele meestal brede en ondiepe geulen. Deze geulen splitsen zich herhaaldelijk en liggen 
niet lang op dezelfde plaats, maar verleggen zich snel in het losse materiaal. Tussen de geulen 
liggen hooggelegen zand- en grindbanken die bij hoogwater vaak overstroomd raken. Gedurende 
een groot deel van het jaar was de watertoevoer laag en lag de bedding droog. Het gebied had 
echter in de periode van veel sneeuwsmeltwater hoge afvoeren waardoor het gebied niet geschikt 
was voor menselijk gebruik. Gedurende het latere gedeelte van de Jonge Dryas wordt het klimaat 
warmer en droger en neemt de rivieractiviteit af.61 Door het drogere klimaat neemt ook de eolische 
activiteit in het gebied sterk toe. Door een schaarse vegetatie konden de zandbanken gemakkelijk 
verstuiven. Hierdoor zijn aan de oostkant van de Maas grote rivierduinen ontstaan. Op het 
rivierterras zelf kunnen de zand- en grindbanken van het vlechtende riviersysteem lokaal verstuiven 
zodat kleine duintjes op de rivierbanken ontstonden. De duintjes staken boven de rivierbedding uit 
waardoor ze eventueel geschikt waren voor menselijke activiteiten. Deze duintjes zijn echter niet in 
de gebieden teruggevonden. Ook gedurende deze periode zijn daardoor geen menselijke 
activiteiten te verwachten.  
 
Aan het begin van het Holoceen (Vroeg Mesolithicum) was er een stijging van de temperatuur 
evenals een toename van de neerslag. Als reactie op deze klimaatveranderingen sneed de rivier 
zich in het Jonge Dryas terras in. De voorheen ondiepe geulen van het vlechtende riviersysteem 
werden voor het overgrote deel verlaten en vormen nu de lage delen van het Jonge Dryas terras. 
Een aantal geulen werden echter uitgediept waarvan er één de actieve watervoerende geul was, de 
voorloper van de huidige Maas. De overige geulen waren slechts actief bij grote debieten en 
werden in rustige periodes opgevuld. Deze geulen vormen de nu smalle, diepe geulen in het Jonge 
Dryas terras. Zowel in Ooijen als in Wanssum zijn een aantal geulen gedateerd en hebben allemaal 
een Vroeg Holocene datering: Ooijen Linkstraat: 10.850 ± 570 BP, Ooijen 9170 ± 200 BP, 
Wanssum Boreaal.62 Vanuit deze geulen zijn oeverafzettingen gevormd op de grofzandige 
vlechtende rivierafzettingen. Waar de Maas zich in het Vroeg Holoceen (Preboraal-Boreaal/Vroeg 
Mesolithicum) lateraal heeft verplaatst zijn er kronkelwaardruggen ontstaan. In HWG Ooijen is één 
smalle kronkelwaardrug ontstaan met een bodem in de top van de kronkelwaardafzettingen. In 
HWG Wanssum zijn meerder kronkelwaardruggen ontstaan met de top van het zand op 
verschillende dieptes. Slechts op één plek in het systeem van kronkelwaardruggen is een bodem in 
de top van de kronkelwaardafzettingen aangetroffen. Dit is op de kronkelwaardrug die mogelijk als 
laatste in het Vroeg Holoceen is ontstaan. Ondanks dat het maar in één put is aangetroffen is het 
toch waarschijnlijk dat de bodem zich over een groter gebied uitstrekt in dit deel van de 
kronkelwaardzone. Tijdens een stilstandfase in de sedimentatie ontwikkelt een bodem zich namelijk 
in een gebied met dezelfde grondsoort over een groter gebied. De optie van erosierestant is niet 
waarschijnlijk omdat de Maas zich lateraal naar het noordoosten heeft verplaatst en de 
opeenvolging van ruggen goed zichtbaar is in de profielen.  
 
De eroderende en sedimentatie fase van het Vroeg-Holoceen werd opgevolgd door een 
evenwichtsfase, waarbij de rivier zich niet noemenswaardig insneed en weinig sedimentatie optrad. 
In deze periode was er een climax in de vegetatie en was het Maasdal bedekt met bos. Een groot 
deel van de regen verdampte waardoor weinig water in de Maas werd vervoerd en weinig 
sedimentatie optrad. In de droog-gelegen gebieden kon zich een bodem ontwikkelen. In deze 
periode: Midden Mesolithicum t/m Romeinse tijd konden zowel de hogere delen van het Jonge 
Dryas terras als de kronkelwaardruggen bewoond worden omdat er slechts weinig overstromingen 
waren. In Well Aijen is echter gebleken dat in het Mesolithicum en Neolithicum vooral de 
kronkelwaardruggen in gebruik waren. De hoge delen van het Jonge Dryas terras is vooral 

                                                           
61 Kasse, et al. 1995; Isarin & Boncke, 1999; Mingaars, 1995 
62 Kasse, et al. 1995. Tebbens, 1999 
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bewoond geweest vanaf Bronstijd tot aan de vroeg Romeinse tijd.  Het gebied direct grenzend aan 
de Maas werd – ondanks de soms lagere ligging van het Jonge Dryas terras - in de IJzertijd en 
Romeinse tijd gebruikt voor grafvelden en culturele activiteiten (zoals het grafveld en de 
cultusplaats in Lomm). Pas door grootschalige ontbossingen vanaf de Romeinse tijd trad 
aanzienlijk meer sedimentatie op als gevolg van een verhoogde rivierafvoer en sedimentlast. 
Hierdoor zijn opnieuw kronkelwaardruggen ontstaan. Tevens zijn de vroeg holocene 
kronkelwaardruggen en het Jonge Dryas terras bedekt met oeverafzettingen door een toename van 
overstromingen. Deze toename was vooral na de Middeleeuwen de oorzaak van een vergrote 
sedimentatiesnelheid en de vorming van het dikke pakket zandige oeverafzettingen. Na de 
Romeinse tijd was het gebied als gevolg van de overstromingen niet meer aantrekkelijk voor de 
mens om zich te vestigen. Wel kunnen er in de Vroeg Middeleeuwen activiteiten in het gebied 
geweest die duiden op ijzerwinning en houtskoolvervaardiging. 
 
6.3 Archeologische potentie in de plangebieden 

Op basis van de resultaten van het onderzoek, bovenstaande landschapsdynamiek en de 
uitgebreid onderzoek in Lomm en Well Aijen is voor de verschillende geomorfogenetische 
eenheden de archeologische potentie beschreven op basis van de genese en de landschappelijke 
gaafheid. Tevens wordt de vraag beantwoord wat de verwachte conservering en gaafheid van de 
eventuele archeologische resten zal zijn. 
 
In verband met de potentie voor archeologische resten is het Jonge Dryas terras onderverdeeld in 
een hooggelegen deel en een laaggelegen deel. Deze grens is bepaald aan de hand van de hoogte 
van de top van de beddingafzettingen van het vlechtende rivierterras en op basis van de 
hoogteligging van de bodem op de holocene kronkelwaard. Het hooggelegen deel van het Jonge 
Dryas terras lag even hoog of hoger dan de bodem op de holocene kronkelwaardrug. Tijdens het 
Holoceen waren beide hoger gelegen delen bewoonbaar waren voor de mens  (zie hs 4.3.1). In het 
westelijke deel van plangebied Ooijen en kop van Ooijen worden twee niveaus onderscheiden in 
het hooggelegen deel van het Jonge Dryas terras. Deze hebben echter een gelijke potentie voor de 
archeologie omdat ze beide hooggelegen zijn. 
 
1) Hoge delen van het Jonge Dryas terras 
Op de archeologische verwachtingskaart uit 2011 wordt  voor de hoge delen van het Jonge Dryas 
terras verschillende archeologische verwachting gegeven.63  In Wanssum haven hebben de hoge 
delen van het Jonge Dryas terras een hoge verwachting gekregen. In Ooijen heeft het zuidelijke 
deel van het Jonge Dryas terras een gematigde verwachting gekregen. Het noordelijke deel van het 
hooggelegen Jonge Dryas terras in Ooijen heeft een lage archeologische verwachting gekregen. 
Waarom een onderscheid is gemaakt in het noordelijke en zuidelijke Jonge Dryas terras in HWG 
Ooijen is niet expliciet beschreven in het rapport. Op de geomorfologische kaart is het zuidelijke 
deel is als dalvlakteterras aangegeven en het noordelijke deel als rivierdalbodem relatief 
hooggelegen. Echter de zone direct langs de Maas is ook aangegeven als rivierdalbodem, relatief 
hooggelegen. Deze heeft echter een gematigde verwachting gekregen en geen lage verwachting. 
In HWG Wanssum heeft het gedeelte in de geulzone een lage verwachting gekregen. De meest 
zuidelijke zone grenzend aan het bredere Jonge Dryas terras heeft een hoge archeologische 
verwachting gekregen. 
 
In plangebied Ooijen zijn op de hoge delen van het Jonge Dryas terras tijdens eerder onderzoek 
drie vindplaatsen (RAAP vindplaats 1, 2 en 6) en twee vondstlocaties (Grontmij vondstlocatie 2 en 
3) aangetroffen verspreid over het gehele hoge deel van het plangebied. De vondsten bevonden 
zich in de top van de pleistocene bedding- of oeverafzettingen afgedekt door holocene 
oeversedimenten. De drie RAAP vindplaatsen zijn echter maar beperkt begrensd omdat het 
onderzoeksgebied van RAAP zich maar voor een klein deel op het Jonge Dryas terras bevond. De 
vondstlocaties van Grontmij konden door een grof boorgrid (40 x 50 m) niet goed  begrensd 
worden. In deze zone kunnen derhalve meer vindplaatsen worden verwacht.  
 
Voor plangebied HWG Ooijen en kop van Ooijen wordt voor het oostelijke deel van het Jonge 
Dryas terras een hoge potentie voor archeologische resten gegeven daterend uit het Neolithicum 
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t/m de Vroege Middeleeuwen. Dit is gebaseerd op de non-erosieve afdekking met holocene 
oeverafzettingen, de relatieve hoge ligging van dit deel van het Jonge Dryas terras ten opzicht van 
de Maas in die periode en de reeds aangetroffen vondstlocaties met vondsten daterend uit die 
periode. Tevens is het hoge deel van het Jonge Dryas terras hooggelegen ten opzichte van de 
hooggelegen delen van het Jonge Dryas terras in de plangebieden HWG Lomm en Well Aijen, 
waar veel archeologische resten uit die periode zijn aangetroffen. Dit betekent dat het gebied zeker 
hoog genoeg gelegen was om beschermd te zijn tegen periodieke overstromingen van de Maas in 
die periode. Deze eenheid strekt zich verder uit naar het noorden dan aangegeven op de 
archeologische verwachtingskaart uit 2011. Het westelijke deel van het Jonge Dryas terras in 
plangebied HWG Ooijen is niet afgedekt  door holocene oeverafzettingen. Hierdoor is de gaafheid 
minder omdat eventuele archeologische resten vanaf de verlating van het terras door de Maas 
(vanaf Holoceen) aan het oppervlak hebben gelegen en eventueel verploegd kunnen zijn.  
 
Ook voor plangebied Wanssum haven wordt op basis van de gaafheid van de top van de 
afzettingen van de vlechtende rivier en de  non-erosieve afdekking met holocene oeverafzettingen 
voor deze zone een hoge archeologische potentie gegeven. Dit is in overeenstemming met de 
archeologische verwachtingskaart. In HWG Wanssum zijn de smalle delen van het jonge Dryas 
terras laaggelegen ten opzicht van de andere plangebieden. Derhalve heeft wordt het ingedeeld in 
bij de lage delen van het Jonge Dryas terras.  
 
In deze zone kunnen nederzettingen uit het Neolithicum t/m de Vroege Middeleeuwen worden 
aangetroffen. Archeologische sporen kunnen verwacht worden onder de afdekkende 
oeverafzettingen op een diepte van ca. 60 tot 120 cm – mv. Er is geen duidelijke archeologische 
laag aanwezig waar de sporen en vondsten zich in bevinden. De verwachtte vondstdichtheid en 
sporendichtheid op basis van opgraving uit Lomm en Well Aijen is laag. De conservering van 
archeologische artefacten is naar verwachting matig doordat de eventuele archeologische lagen 
zich in de oxidatie en oxidatie/reductie zone bevinden. Tevens heeft verbruining opgetreden in de 
top van het Jonge Dryas terras waardoor de sporen slecht leesbaar zijn.  
 
2) Lage delen van het Jonge Dryas terras  
Deze zone komt voor in alle plangebieden. Per plangebied de grens tussen hoog en laag bepaald: 
in HWG Ooijen ligt die op 14,1 m + NAP en in Wanssum haven op 13,6 m + NAP (zie hs 4.3). In 
HWG Wanssum is het gehele terras laaggelegen.  Op de archeologische verwachtingskaart uit 
2011 wordt  voor deze zone een specifieke archeologische verwachting met betrekking tot 
beekdalen gegeven.64  Door de lage ligging is het gebied waarschijnlijk zeer nat geweest en bij 
hoge waterstanden vaak overstroomd. Hierdoor is de zone niet aantrekkelijk voor nederzettingen. 
Om deze reden heeft deze zone een lage archeologische potentie voor dit complextype. Er kunnen 
echter wel infrastructurele werken of deposities worden aangetroffen.  
 
3) Holocene kronkelwaard 
Deze zone komt alleen voor in het plangebied HWG Wanssum en plangebied HWG Ooijen en Kop 
van Ooijen. Op de archeologische verwachtingskaart uit 2011 wordt  voor plangebied HWG Ooijen 
voor deze zone een gematigde archeologische verwachting gegeven.65 Voor HWG Wanssum wordt 
het westelijke deel in plangebied HWG Wanssum een lage verwachtingswaarde en het oostelijke 
deel een gematigde verwachting.  
 
De archeologische verwachting van deze zone is echter afhankelijk van de ouderdom van de 
kronkelwaardruggen. Voor plangebied Ooijen is aan de hand van archeologische indicatoren 
aangenomen dat de kronkelwaardafzettingen vooral aan het begin van het Holoceen zijn gevormd.  
In de zone op de westelijke kronkelwaardrug waar in een groot gebied een bodem is aangetroffen 
met archeologische indicatoren is de potentie voor archeologie hoog. De landschappelijke ligging 
vlak langs de Maas, de verminderde overstromingen van uit de Maas waardoor een bodem kon 
worden gevormd en de latere afdekking met oeversedimenten maken dat dit gebied een goede 
locatie was voor menselijke activiteiten. Tijdens eerder onderzoek zijn op deze kronkelwaardrug 
twee vindplaatsen aangetroffen (RAAP vindplaats 3 en 4). Tijdens het huidige onderzoek in 
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plangebied Ooijen zijn echter op meer plaatsen archeologische indicatoren aangetroffen. De gehele 
westelijke kronkelwaardrug in HWG Ooijen heeft daarom een hoge potentie voor archeologische 
resten uit het Mesolithicum en Neolithicum. De archeologische potentie van de oostelijke zone van 
de kronkelwaardrug is onduidelijk omdat de ouderdom van de kronkelwaardrug niet bekend is. De 
ouderdom kan bepaald worden met behulp van de OSL datering in put 12. Er zijn tijdens het eerder 
uitgevoerde en het huidige onderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Mogelijk is de 
kronkelwaardrug vanaf de Romeinse tijd gevormd. In dat geval heeft deze zone een lage 
archeologische potentie voor archeologie van de prehistorie tot de Romeinse tijd. In de periode na 
de vorming is de archeologische potentie ook laag vanwege de overstromingen. 
 
Voor het plangebied HWG Wanssum is de brede zone met kronkelwaardruggen ingedeeld in 
verschillende ruggen met de top van het beddingzand ligt op verschillende hoogte ten opzichte van 
NAP. Hieruit kan de laterale verplaatsing van de Maas worden afgeleid: de kronkelwaardrug met 
het diepst gelegen zand is het oudst. In het westen, direct ten noorden van de restgeul liggen twee 
kronkelwaardruggen met zand op een diepte van respectievelijk 10,8 en 11,3 m + NAP. Ten 
noorden van de kronkelwaardgeul ligt een kronkelwaardrug met zand op een diepte van 12 tot 12,4 
m + NAP. Ten oosten van deze rug ligt een zone met kronkelwaardruggen met de top van het zand 
rond 13,0 m + NAP. Hier is op één plek (put 7) is een bodem in de top van de 
kronkelwaardafzettingen aangetroffen. De bodem is zeer moeilijk te herkennen in het veld door de 
geringe kleurverschillen. Hierdoor is zeer waarschijnlijk de bodem tijdens het booronderzoek in 
2007 niet herkend. Ook in put 6, die op dezelfde kronkelwaardrug ligt, is de bodem echter niet 
aangetroffen. Toch is het waarschijnlijk dat de bodem zich over een groter gebied uitstrekt in dit 
deel van de kronkelwaardzone. Tijdens een stilstandfase in de sedimentatie ontwikkelt een bodem 
zich in een gebied met dezelfde grondsoort over een groter gebied. De optie van erosierestant is 
niet waarschijnlijk omdat de Maas zich lateraal naar het noordoosten heeft verplaatst en de 
opeenvolging van ruggen goed zichtbaar is in de profielen. In de top van de andere oudere 
kronkelwaardruggen is in de boringen en putten (2, 3, 4 en 18) ook geen bodem aangetroffen. 
Mogelijk is de bodemvorming hier slecht ontwikkeld omdat er maar een kleine periode was waarbij 
geen sedimentatie is opgetreden. Er heeft echter een stilstandfase in de sedimentatie opgetreden 
vanaf het Neolithicum tot de Romeinse tijd toen de Maas zich in een evenwichtssituatie bevond. 
Aangezien in de jongere kronkelwaardrug (waar put 7 in ligt) wel een bodem is aangetroffen, is te 
verwachten dat ook in de oudere kronkelwaardruggen een bodem aanwezig is. De afwezigheid van 
een bodem in de putten op de oudere kronkelwaardruggen is daarom niet te verklaren. De 
hooggelegen kronkelwaardruggen waren in het Neolithicum tot de Romeinse tijd geschikte 
bewoningslocaties. Vanaf de Romeinse tijd en in de Middeleeuwen was er een toename van 
overstromingen waardoor de kronkelwaardafzettingen en terrasafzettingen bedekt zijn door 
oeverafzettingen.  
 
Tijdens opgravingen in Well Aijen zijn op soortgelijke ruggen vindplaatsen uit het Mesolithicum en 
Neolithicum aangetroffen. De hoogte van de oude kronkelwaardruggen verschilde hier echter 
maximaal één meter met de hoogteligging van de jongste kronkelwaardrug. In de periode van het 
Mesolithicum en Neolithicum waren vermoedelijk alleen de hoogstgelegen kronkelwaardruggen 
dicht aan de Maas aantrekkelijk voor bewoning. De lagere gelegen kronkelwaardruggen lagen 
mogelijk te laag voor bewoning. In Well Aijen is echter ook een vindplaats aangetroffen op een 
smalle kronkelwaardrug gelegen in de geulzone. De hoogteligging van het zand verschilde hier 
echter 0,5 meter met de langgerekte kronkelwaardruggen met veel vindplaatsen. Daarom is de 
archeologische potentie van de twee zuidelijke kronkelwaardruggen met de top van het zand op 
resp. 10,8 en 11,3 m + NAP lager dan de hoger gelegen ruggen. Voor de kronkelwaardruggen met 
een diepte van resp. 12 tot 12,4 m + NAP en 13,0 m + NAP wordt een hoge archeologische 
potentie gegeven. Direct langs de Maas ligt een kronkelwaardrug met een diepte van 13,5 m + 
NAP. Vermoedelijk is deze gevormd na de Romeinse tijd.  In dat geval heeft deze zone een lage 
archeologische potentie voor archeologie van de prehistorie tot de Romeinse tijd. In de periode na 
de vorming is de archeologische potentie ook laag vanwege de overstromingen. 
 
In de zone met een hoge archeologische potentie kunnen vuursteenconcentraties en grondsporen 
worden verwacht uit het Mesolithicum en Neolithicum. Tevens kunnen archeologische resten 
worden verwacht uit de IJzertijd en Romeinse tijd. De gaafheid van de archeologische resten is 
naar verwachting zeer goed omdat ze bedekt worden door een pakket laat holocene 
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oeverafzettingen van 1 tot 2 m dik. De diepteligging van het archeologisch niveau is afhankelijk van 
de dikte van de oeverafzettingen en varieert tussen 40 en 240 cm. De conservering van 
archeologische artefacten is naar verwachting matig doordat de eventuele archeologische lagen 
zich in de oxidatie en oxidatie/reductie zone liggen. Tevens heeft verbruining opgetreden in de top 
van de kronkelwaardafzettingen waardoor de sporen slecht leesbaar zijn.  
 
In de zone van de kronkelwaardrug met een lage archeologische potentie kunnen 
nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd en later  worden verwacht. Tevens kunnen andere 
archeologisch fenomenen uit deze perioden voorkomen zoals sluizen, watermolens en kazematten. 
 
4) Holocene en pleistocene restgeulen en kronkelwaardgeulen  
Op de archeologische verwachtingskaart uit 2011 wordt  voor deze zone in alle gebieden een 
specifieke archeologische verwachting met betrekking tot beekdalen gegeven.66  Door de lage 
ligging is het gebied waarschijnlijk zeer nat geweest en bij hoge waterstanden vaak overstroomd. 
Hierdoor is de zone niet aantrekkelijk voor nederzettingen. Om deze reden heeft deze zone een 
lage archeologische potentie voor deze complextype. Er kunnen echter wel infrastructurele werken 
of deposities worden aangetroffen. In de geulen zijn geen aanwijzingen voor erosie door stromend 
water. Slechts in enkele geulen is een zandlaag aangetroffen. De conservering van organisch 
materiaal is in deze zone goed vanwege de hoge grondwaterstand. Een deel van het aanwezige 
veen bevindt zich in de gereduceerde zone waardoor botanisch materiaal goed geconserveerd is. 
De geulzone is daarom belangrijk voor landschappelijk onderzoek omdat hieruit gegevens kunnen 
worden verzameld over de ontwikkeling van de vegetatie. 
 
 

7 Advies voor veldwerkstrategie Verkenning Plus 

Naar aanleiding van de voorlopige resultaten kan over de veldwerkstrategie het volgende worden 
opgemerkt: 

- met behulp van proefputten is een beter inzicht verkregen in lithologische overgangen dan 
met behulp van de boringen 

- Vooral de oude bodems in de top van de holocene kronkelwaard zijn beter te herkennen in 
de putten dan in de boringen. 

- De geomorfogenetische eenheden zijn echter maar beperkt te begrenzen door de grote 
raaiafstand. Dit geldt vooral voor de Holocene kronkelwaard. 

- Op het Jonge Dryas terras en in de geulen is de variatie in lithologie gering waardoor de 
boorafstand vergroot kan worden. 

 
De volgende aanpassingen op de veldwerkstrategie uit het PvE wordt aanbevolen: 

- In het gehele gebied de raaien in eerste instantie om de 250 m te leggen om de 
geologische opbouw van het plangebied te bepalen. 

- Op het Jonge Dryas terras en de geulen de boorafstand vergroten naar 50 m: indien er 
veranderingen tussen de 50 m plaatsvinden kan een tussenboring worden gezet. 

- Op de holocene kronkelwaard op één geschikte locatie  waarin in de boor een bodem is 
aangetroffen of waar een bodem wordt verwacht een aantal proefputten achter elkaar te 
leggen om de kernmerken van de top van de kronkelwaard te bepalen, zodat deze beter 
herkend kunnen worden in de boor. 

- Op basis van de informatie verkregen uit het profiel kan vervolgens de top van de 
kronkelwaardrug worden uitgeboord in tussenraaien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66 Heeringen en Schrijvers, concept 
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Afb. 1 Ligging van de plangebieden HWG Wanssum, Wanssum haven, HWG Ooijen en de 

plangebieden HWG Lomm en Well-Aijen 

 
  



 54 

 

 

 

Afb. 3 Boorpuntenkaart overzicht plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 
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Afb. 3b Boorpuntenkaart detail 1 plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 
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Afb. 3c Boorpuntenkaart detail 2 plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 
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Afb. 3c Boorpuntenkaart detail 3 plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 
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Afb. 4a Boorpuntenkaart  westelijk deel plangebied HWG Wanssum  
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Afb. 4b Boorpuntenkaart oostelijk deel plangebied HWG Wanssum  
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Afb. 5 Boorpuntenkaart plangebied Wanssum haven 
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Afb. 6 Resultaten oppervlaktekartering plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 

                                       A3liggend los achterin 

 

Afb. 7 Resultaten oppervlaktekartering plangebied Wanssum haven 
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Afb. 8 Locaties van de proefputten plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 
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Afb.9 Locaties van de proefputten plangebied HWG Wanssum 
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Afb.10  Legenda lithogenetische profielen 
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Afb.11 Lithogenetisch profiel Raai A plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 
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Afb.12 Lithogenetisch profiel Raai B  west en oost plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 

A3liggend los achterin 

Afb.13 Lithogenetisch profiel Raai C west en oost plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 

A3liggend los achterin 

Afb.14 Lithogenetisch profiel Raai D plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 

A3liggend los achterin 

Afb.15 Lithogenetisch profiel Raai E  plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 

A3liggend los achterin 

Afb.16 Lithogenetisch profiel Raai F plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 

A3liggend los achterin 

Afb. 17 Lithogenetisch profiel Raai G plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 

A3liggend los achterin 

Afb. 18 Lithogenetisch profiel Raai H plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 

A3liggend los achterin 

Afb. 19 Lithogenetisch profiel Raai J plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 

A3liggend los achterin 
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Afb. 20 Lithogenetisch profiel Raai H plangebied HWG Wanssum  
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Afb. 21 Lithogenetisch profiel Raai A plangebied HWG Wanssum 
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Afb. 22 Lithogenetisch profiel Raai B plangebied HWG Wanssum 

A3liggend los achterin 

Afb. 23 Lithogenetisch profiel Raai J plangebied HWG Wanssum 

A3liggend los achterin 

Afb. 24 Lithogenetisch profiel Raai C plangebied HWG Wanssum 

A3liggend los achterin 

Afb. 25 Lithogenetisch profiel Raai D plangebied HWG Wanssum 

A3liggend los achterin 

Afb. 26 Lithogenetisch profiel Raai K plangebied HWG Wanssum 

A3liggend los achterin 

Afb. 27 Lithogenetisch profiel Raai F plangebied HWG Wanssum 

A3liggend los achterin 

Afb. 28 Lithogenetisch profiel Raai G plangebied HWG Wanssum 

A3liggend los achterin 

Afb. 29 Lithogenetisch profiel Raai A plangebied  Wanssum haven 

A3liggend los achterin 

Afb. 30Lithogenetisch profiel Raai B plangebied  Wanssum haven 

A3liggend los achterin 
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Afb. 31 Legenda geomorfogenetische kaart plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen 
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Afb.32  Geomorfogenetische kaart van plangebied HWG Ooijen en Kop van Ooijen. 

A3liggend los achterin 

 Afb.33  Geomorfogenetische kaart van plangebied HWG Wanssum. 

A3liggend los achterin 

Afb.34  Geomorfogenetische kaart van plangebied Wanssum haven 

A3liggend los achterin 

Afb. 35 Zandverhanglijnen van de verschillende lithogenetische eenheden 

A3liggend los achterin 
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Afb.36  Locaties van de monsters voor 
14

Cdatering en OSL-datering plangebied Ooijen en Kop van 

Ooijen 
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Afb.38  Locaties van de monsters voor 
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Cdatering en OSL-datering plangebied HWG Wanssum 
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Affb.32  Geomorfofogenetische kaaart van plangebbied HWG Ooijjen en Kop van Ooijen.    Afb. 34 Geommorfogenetischee kaatr van planngebied Wansssum haven 

 

 



 

Affb.33  Geomorfofogenetische kaaart van plangebbied HWG Wannssum. 
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