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1 Inleiding 

 

 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van het Projectbureau Ooijen-Wanssum heeft het onderzoeks- en 

adviesbureau BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek 

uitgevoerd met behulp van boringen (karterende fase) in het plangebied Ooijen-

Wanssum nabij de dorpen Ooijen en Wanssum (IVO-kartering PLUS). Het 

plangebied bestaat uit twee deelgebieden, te weten het deelgebied Wanssum en 

het deelgebied Ooijen (zie paragraaf 1.2).  

Aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het plangebied, waarbij 

een aantal hoogwatergeulen zal worden aangelegd en weerdverlaging zal 

worden toegepast. Dit in het kader van de verbetering van de waterhuishouding 

van de Maas bij (extreem) hoge waterstanden. Op deze wijze wordt getracht om 

de impact van grote overstromingen zoals in 1993 en 1995 in de toekomst te 

beperken. Bij de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd tijdens de 

realisatie van de plannen, kan de bodem (plaatselijk) tot maximaal 6 m beneden 

huidig maaiveld worden afgegraven. Binnen deze diepte kunnen zich 

archeologische vindplaatsen bevinden, die als gevolg van de werkzaamheden 

gevaar lopen vernietigd te worden. Conform de huidige wetgeving dienen 

dergelijke vindplaatsen voorafgaand aan de werkzaamheden in kaart te zijn 

gebracht, waarbij tevens een uitspraak gedaan dient te worden over de 

behoudenswaardigheid van een eventueel aanwezige vindplaats. Om dit te 

kunnen bewerkstelligen, dient in een aantal fases archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd. De verkennende fase, waarbij voornamelijk is gekeken naar 

de potentie van het (begraven) landschap in relatie tot menselijke bewoning, is 

reeds uitgevoerd.
1
 Onderhavig rapport behandelt de resultaten van het 

karterende onderzoek.   

 

Het doel van het karterend booronderzoek PLUS is tweezijdig. Enerzijds dienen 

eventueel aanwezige vindplaatsen in kaart te worden gebracht (hoofddoel). 

Anderzijds dient zoveel mogelijk informatie te worden verzameld aangaande het 

onderliggende landschap zodat vragen over de landschapsgenese, de invloed van 

de mens op het landschap, de potentie van het landschap voor de mens en 

dergelijke (deels) beantwoord kunnen worden. Om er zorg voor te dragen dat dit 

mogelijk is, heeft de provincie Limburg de eisen die de KNA aan een ‘normaal’ 

karterend booronderzoek stelt, verzwaard. Vandaar de naam ‘karterend 

booronderzoek PLUS’. Deze eisen staan beschreven in het Programma van Eisen 

(PvE) dat door de provincie is opgesteld en hebben met name betrekking op een 

zeer nauwkeurige beschrijving van het sediment en het graven van kijkgaten op 

strategische locaties.
2
  

De contouren van het plangebied zijn in het PvE vastgelegd. Op basis van de 

resultaten van het verkennend booronderzoek en een zanddiepte analyse zijn 

gebieden in kaart gebracht waar archeologie verwacht kan worden. Vervolgens 

                                                      
1
 Zuidhoff et. al. 2012. 

2
 Isarin 2013. 
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heeft men de geplande ingrepen hier overheen geplot. Onderhavig onderzoek 

heeft alleen plaatsgevonden in die gebieden waar archeologische resten worden 

verwacht en die door de voorgenomen werkzaamheden worden bedreigd. 

Gebieden waar wel archeologische resten worden verwacht maar waar geen 

bedreigende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, zijn middels onderhavig 

onderzoek niet onderzocht.   

 

Het karterende booronderzoek PLUS is uitgevoerd conform het PvE. In dit rapport 

zijn de resultaten van het karterende booronderzoek beschreven. Op basis van 

deze resultaten worden aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. 

 

Tijdens het onderzoek dienen (indien mogelijk) de volgende onderzoeksvragen 

uit het PvE
3
 te worden beantwoord: 

 

▪ Wat is de lithogenese en daarmee de ontstaanswijze van het 

onderzoeksgebied? 

▪ Welke lithogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden? 

▪ Welke lithogenetische karakteristieken kenmerken deze lithogenetische 

eenheden? 

▪ Welke sedimentaire structuren kenmerken deze lithogenetische eenheden?  

▪ Hoe kunnen de lithogenetische eenheden vertaald worden naar proces en 

milieu? 

▪ Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding (oxidatie, oxidatie-

reductie en reductiezone)? 

▪ Welke fenomenen wijzen op stilstandsfasen in sedimentatie en waar zijn 

deze aangetroffen? 

▪ Waar is sprake van verbruining en wat zijn hiervan de kenmerken? 

▪ Beschrijf per lithogenetische eenheid per onderzoeksgebied het referentie 

bodemprofiel. 

▪ Wat is de landschapsdynamiek in de in het tijdbereik voorkomende 

archeologische perioden in termen van risico voor bewoning en andere 

vormen van landgebruik? 

▪ Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard 

en datering van de ze resten? Zo nee, hoe kan de afwezigheid van vondsten 

worden verklaard? 

▪ Wat zijn de locaties, de diepteligging ten opzichte van het huidige maaiveld 

en NAP en de horizontale en verticale verspreiding van archeologische 

resten? 

▪ Zijn de vondsten te koppelen aan een specifieke lithogenetische eenheid en 

zo ja, welke? Zo nee, welk verband is er dan tussen de vondsten 

/indicatoren en de stratigrafie? 

▪ Zijn er begraven bodems aanwezig en zo ja, op welke diepte en hoe zien 

deze eruit? Zo nee, welke redenen zijn er voor de afwezigheid van bodems? 

▪ Is een archeologische stratigrafie aanwezig en zo ja, welke? Zo nee, wat 

kan de reden hiervan zijn?  

▪ Zijn de vondsten te koppelen aan een specifieke generatie of fase binnen 

een lithogenetische eenheid en zo ja, welke? Zo nee, welk verband is er dan 

tussen de vondsten/indicatoren en de stratigrafie? 

▪ Kunnen er vindplaatsen worden begrensd? Zo ja, welke en wat is de 

omvang? 

▪ Welke complextypen zijn aanwezig? 

                                                      
3
 Isarin 2013.  
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▪ Kunnen er locaties/gebieden worden begrensd waar zich intacte 

vuursteenvindplaatsen bevinden. Zo ja, welke en wat is de omvang ervan? 

▪ Wat zegt, op hoofdlijnen, de ligging van de vindplaatsen/complextypen 

over de locatiekeuze, gezien in synchroon en diachroon perspectief? 

▪ Hoe was de waterhuishouding voordat het gebied in de middeleeuwen 

door de mens werd ontwaterd? Op welke wijze is de waterhuishouding van 

invloed geweest op de locatiekeuze en het landgebruik in het verleden? 

▪ Wat zijn de verwachte conservering en gaafheid van archeologische resten, 

gelet op het voormalig grondgebruik, natuurlijke processen van erosie en 

verspoeling en de aard van de ondergrond? 

▪ Welke delen van het gebied zijn verstoord, afgeschoven of afgegraven en 

tot welke diepte? Kan worden achterhaald om wat voor soort ingrepen het 

gaat? 

▪ Welke delen van het Jonge Dryas-terras zijn afgedekt door holocene 

sedimenten? Kan binnen de holocene sedimenten onderscheid worden 

gemaakt tussen verschillende overstromingsfasen? 

▪ Is een oppervlaktekartering mogelijk en zo ja, welke vondsten zijn hierbij 

aangetroffen? In welke landschappelijke eenheden bevinden zich deze 

resten? Zijn er clusters van oppervlaktevondsten te duiden, al dan niet in 

combinatie met de vondsten gedaan tijdens eerder onderzoek? 

▪ Is er een relatie tussen de oppervlaktevondsten, in de boorkernen 

aangetroffen archeologische indicatoren en de middels de kijkgaten 

verkregen vindplaatsinformatie? 

▪ In hoeverre wijkt de middels onderhavig onderzoek verkregen 

landschappelijke en archeologische informatie af van hetgeen in het 

verkennend onderzoek is aangetoond en hoe is dat te verklaren? 

▪ Heeft de gevolgde onderzoeksmethode meerwaarde ten opzichte van de 

conventionele aanpak (verkennende boringen in combinatie met 

oppervlaktekartering opgevolgd door een proefsleuvenonderzoek) en zo ja, 

welke en waarom? Zo nee, waarom niet? 

▪ Zijn er locaties in het onderzoeksgebied die voor paleo-ecologisch of 

chronologisch onderzoek geschikt zijn?  

▪ Zijn er verschillende fasen van rivieractiviteit te onderscheiden 

(verschillende generaties van kronkelwaardvorming) en zo ja, hoe zijn deze 

te onderscheiden en op welke diepte ten opzichte van maaiveld en hoogte 

ten opzichte van NAP komen deze voor?  

▪ Wat is de ouderdom van de waargenomen generaties? 

▪ Zijn er verschillende fasen van kom- of oeverwalafzettingen te 

onderscheiden en zo ja, kunnen deze gekoppeld worden aan 

fasen/generaties van rivieractiviteit? 

▪ Welke terreindelen/vindplaatsen komen voor waarderend 

proefsleuvenonderzoek in aanmerking en waarom? 

▪ Hoe verhouden de resultaten zich tot eerder uitgevoerd onderzoek in de 

plangebieden? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het onderzoeksspecifieke PvE en de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3.
4
 Bij discrepanties tussen het 

PvE en de KNA is het PvE als leidend beschouwd. Indien tijdens de uitvoering van 

het veldwerk in het belang van het onderzoek moest worden afgeweken van het 

PvE is dit met de opdrachtgever en het bevoegd gezag besproken. Dit geldt 

voornamelijk voor het zeven van het sediment ter plaatse van het Dryas-terras (is 

                                                      
4
 CCvD 2012. 
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niet in het PvE opgenomen), het plaatsen van diepere boringen en het plaatsen 

van minder kijkgaten. 

1.2 Ligging van het gebied 

Beide deelgebieden bevinden zich in het buitengebied. In geen van beide 

deelgebieden is bebouwing aanwezig. Het deelgebied Wanssum betreft een 

gebied van 80 ha en bevindt zich op 2 km ten noordoosten van het dorp 

Wanssum, in de gemeente Venray. Het deelgebied bestaat voornamelijk uit grond 

die voor agrarische doeleinden in gebruik is. Het betreft voornamelijk akkerland. 

In het zuidoostelijke deel is tevens weide en een boomgaard aanwezig. In het 

noordwestelijke deel bevindt zich een klein hoekje van de camping ‘de Kooy’.  

 

 
Figuur 1.1 Ligging van het deelgebied Wanssum.5 

 

De N270 doorkruist het deelgebied. Het pad de ‘Maasstraat’ vormt globaal de 

noordgrens van het deelgebied. In het oosten grenst het deelgebied aan de Maas. 

De ‘Brugweg’ vormt de zuidgrens en in het westen van het deelgebied loopt de 

weg ‘De Kooy’. In figuur 1.1 is de ligging van het deelgebied Wanssum 

weergegeven. 

 

Het deelgebied Ooijen betreft een gebied van 79 ha en bevindt zich globaal 

tussen het gehucht Ooijen en het dorp Broekhuizenvorst. Dit deelgebied bevindt 

zich geheel binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Horst aan de Maas. 

Het deelgebied bestaat geheel uit landbouwgrond. De Blitterswijckse/Ooijense 

weg doorkruist het deelgebied. Het deel van het deelgebied ten westen van de 

Blitterswijckse weg bestaat uit relatief laaggelegen, drassige weide. Het deel ten 

oosten van de Blitterswijckse weg is wat hoger gelegen en betreft voornamelijk 

akkerland. Het pad de ‘Horreweg’ vormt globaal de noordgrens van het 

deelgebied. In het oosten grenst het deelgebied aan de Maas. De ‘Maasveldweg’ 

vormt globaal de zuidgrens en in het zuidwesten van het deelgebied grenst het 

deelgebied aan de dijk gelegen aan de Broekstraat. Het westelijke deel van het 

deelgebied wordt doorkruist door de ‘Ganzenkampstraat’. In het uiterste 

                                                      
5
 Kadaster 2011. 
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westelijke puntje van het deelgebied vormt de ‘Nachtegaalstraat’, gelegen aan de 

visvijver ‘Gubbels vijver’, de westelijke begrenzing. In figuur 1.2 is de ligging van 

het deelgebied Ooijen weergegeven. 

 

 
Figuur 1.2 Ligging van het deelgebied Ooijen.6 

  

                                                      
6
 Kadaster 2011. 
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1.3 Administratieve gegevens 

Provincie: Limburg 

Gemeente: Horst a/d Maas, Venray 

Plaats: Ooijen - Wanssum 

Toponiem: Ooijen - Wanssum 

Datum opdracht: 15 oktober 2013 

Datum veldwerk: 20-11-2013 t/m 28-03-2014  

Datum conceptrapportage: 18-07-2014  

BAAC-projectnummer: V-13.0227 

Coördinaten deelgebied Wanssum: 203.570 / 395.443 

 205.377 / 395.122 

 205.261 / 394.040 

 203.533 / 395.316 

Coördinaten deelgebied Ooijen: 207.404 / 391.087 

 208.342 / 391.869 

 209.248 / 390.539 

 208.997 / 389.445 

Kaartblad: 52E 

Oppervlakte: Wanssum:  80 ha 

Ooijen:       79 ha 

Datering: paleolithicum – nieuwe tijd  

Onderzoeksmeldingsnummer: Wanssum:  61138 

Ooijen:       61139    

 

Onderzoeksnummer: Wanssum:  50291 

Ooijen:       50292  

 

AMK-terrein: N.v.t.  

Waarnemingnummer(s): N.v.t  

Vondstmeldingsnummer(s): N.v.t  

Type onderzoek: Inventariserend veldonderzoek (karterende 

fase PLUS) 

Opdrachtgever: Projectbureau Ooijen-Wanssum 

dhr. M. Dijkema 

Beatrixstraat 9 

5864 AG  Meerlo  

Bevoegde overheid: Provincie Limburg 

Beheer documentatie: Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed en archief BAAC bv. 

Beheer vondstmateriaal: PDB -Limburg 

Centre Ceramique 

Avenue Ceramique 50 

6221 KV Maastricht 

tel. 043-3504586 

Uitvoerder: BAAC bv, vestiging Deventer 

Postbus 2015 

7420 AA Deventer 

tel. 0570-670055 

Projectleider: drs. M.J. van Putten 

e-mail: m.vanputten@baac.nl  
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2 Vooronderzoek 

 

 

 

2.1 Inleiding 

In het recente verleden is het gebied reeds tal van keren onderzocht. Het gaat 

hierbij om bureaustudies en booronderzoek. Zo is het deelgebied Ooijen in 2000 

door RAAP onderzocht. Hierbij is een aantal vindplaatsen gedefinieerd, waarvan 

er zes binnen de grenzen van het deelgebied Ooijen gelegen zijn.
7
 In 2007 is, 

wederom in het deelgebied Ooijen, een karterend booronderzoek uitgevoerd 

door Grontmij. Hierbij zijn eveneens vindplaatsen aangetroffen, die echter niet 

goed konden worden begrensd.
8
 In 2009 zijn delen van het deelgebied Wanssum 

door het ADC middels een boor- en oppervlaktekartering onderzocht.
9
 Het 

onderzoek waar onderhavig onderzoek het vervolg op is, is in 2012 door het ADC 

uitgevoerd. Het betreft het ‘Inventariserend archeologisch onderzoek Verkenning 

Plus’.
10

 De resultaten van alle voorgaande onderzoeken zijn in dit laatste rapport 

opgenomen. Voor een uitgebreide beschrijving van al het vooronderzoek wordt 

verwezen naar het desbetreffende rapport.    

 

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de relevante resultaten van het 

vooronderzoek uit 2012.  

2.2 Samenvatting ADC-rapport 3183 

Als onderdeel van de beleidsontwikkeling archeologie Maasvallei heeft ADC 

ArcheoProjecten in 2012 een inventariserend geo-archeologisch onderzoek 

uitgevoerd in de deelgebieden ‘Hoogwatergeul Ooijen en Kop van Ooijen’, 

‘Hoogwatergeul Wanssum’ en ‘Wanssum haven’. Doel van het onderzoek was het 

verkrijgen van een optimaal inzicht in de genese, dynamiek en gaafheid van het 

landschap. Bovendien dienden betrouwbare uitspraken gedaan te worden 

aangaande de potentie van het landschap in relatie tot het gebruik en bewoning 

door de mens. 

 

Het verkennend booronderzoek bestond uit het plaatsen van een aantal raaien 

die loodrecht op de watervoerende geul van de Maas zijn gesitueerd. De afstand 

tussen de raaien bedroeg circa 250 m. Binnen de raaien zijn de boringen voor 

zover mogelijk om de 20 meter geplaatst. Naast het plaatsen van boorraaien zijn 

in de deelgebieden ‘HWG Ooijen en Kop van Ooijen’ en ‘Wanssum haven’ 

oppervlaktekarteringen uitgevoerd op de hoge delen van het Jonge Dryas terras. 

                                                      
7
 Heunks 2000. 

8
 Geraeds 2007. 

9
 Van Kappel et al. 2009. 

10
 Zuidhoff et al 2012. 
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Tot slot zijn ter verificatie van de boorresultaten in de deelgebieden ‘HWG Ooijen 

en Kop van Ooijen’ en ‘HWG Wanssum’ kijkgaten aangelegd. 

 

Het westelijke deel van het deelgebied ‘HWG Ooijen en Kop van Ooijen’ bestaat 

volgens Zuidhoff et al. uit een pleistoceen rivierterras daterend uit de Jonge 

Dryas. Het oostelijke deel van het terras is non-erosief afgedekt door holocene 

oeverafzettingen. Er is geconcludeerd dat dit deel van het Jonge Dryas-terras een 

hoge landschappelijke gaafheid heeft. Tijdens het onderzoek zijn ter plaatse van 

een aantal boringen en kijkgaten archeologische indicatoren aangetroffen in de 

top van de afzettingen van het Jonge Dryas-terras. Het betreft 

aardewerkfragmenten, houtskool en huttenleem. Tevens is in enkele boringen 

een bodemhorizont aangetroffen. De aangetroffen archeologische resten komen 

qua aard en locatie goed overeen met de tijdens eerder onderzoek aangetroffen 

vindplaatsen. Het noordoosten van het deelgebied bestaat uit een smalle zone 

met kronkelwaardruggen. De kronkelwaardruggen zijn gedurende het Holoceen 

gevormd door een meanderend riviersysteem. In de top van de oudste, diepst 

gelegen (westelijke) kronkelwaardrug is een bodem aangetroffen. In die bodem 

zijn op vijf locaties archeologische indicatoren aangetroffen. De 

kronkelwaardafzettingen worden in het gehele gebied non-erosief afgedekt door 

laat-holocene oeverafzettingen (waarschijnlijk post-Romeins van ouderdom). 

 

Ook in het deelgebied ‘HWG Wanssum’ is door Zuidhoff et al. het pleistocene 

rivierterras daterend uit de Jonge Dryas aangetroffen. Het betreft slechts een 

smal restant van dit terras in het zuidwestelijke deel van het deelgebied. De top 

van dit terras bevindt zich vergeleken met het Dryas terras ter plaatse van het 

deelgebied te Ooijen relatief laag. Ten noorden van de terrasafzettingen is een 

brede restgeul aangetroffen. Het noordoosten van het deelgebied bestaat uit een 

brede zone met kronkelwaardruggen. Deze kronkelwaardruggen zijn gedurende 

het Holoceen gevormd. Uit het feit dat de top van het beddingzand van de 

kronkelwaardruggen in de richting van de huidige Maas steeds hoger gelegen is, 

kan worden afgeleid dat de Maas tijdens het laat-Holoceen een aggraderend, 

zich lateraal verplaatsend  systeem betrof, waarbij de diepst gelegen 

kronkelwaardrug het oudst is. Er zijn vijf kronkelwaardruggen onderscheiden. In 

de top van een van de kronkelwaardruggen is een bodem aangetroffen, wat erop 

duidt dat gedurende een langere periode geen sediment is afgezet. Dit betreft 

vermoedelijk de periode vanaf het neolithicum tot de Romeinse tijd. Vanaf de 

Romeinse tijd en in de middeleeuwen nam de frequentie van de overstromingen 

als gevolg van grootschalige ontbossing sterk toe. Als gevolg hiervan zijn de 

kronkelwaardafzettingen en de terrasafzettingen non-erosief bedekt door 

oeverafzettingen. Het gehele deelgebied heeft derhalve een grote 

landschappelijke gaafheid. 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek hebben Zuidhoff et al. 

aan het oostelijke deel van het Jonge Dryas terras in het deelgebied ‘HWG Ooijen 

en Kop van Ooijen’ een hoge kans op het aantreffen van archeologische resten 

gegeven. Het westelijke deel van het Jonge Dryas terras is in dit deelgebied niet 

afgedekt met holocene oeverafzettingen. Als gevolg hiervan hebben eventueel 

aanwezige archeologische resten vanaf de vorming van het terras door de Maas 

(na de insnijding vanaf het vroeg-Holoceen) aan het oppervlak gelegen, wat de 

kans op palimpsest archeologie of juist recente verstoring veel groter maakt. 

 

Zuidhoff et al. hebben aan de lage delen van het Jonge Dryas terras en de 

restgeulen een lage verwachting op het aantreffen van nederzettingen gegeven. 

Dit vanwege hun relatief lage landschappelijke ligging. Men heeft geconcludeerd 

dat infrastructurele werken of deposities wel kunnen worden verwacht.  
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De archeologische potentie van de holocene kronkelwaard is volgens Zuidhoff et 

al. afhankelijk van de ouderdom van de individueel te onderscheiden 

kronkelwaardruggen. In het deelgebied ‘HWG Ooijen en kop van Ooijen’ heeft de 

diepst gelegen, westelijke kronkelwaardrug vermoedelijk een vroeg-holocene 

ouderdom. Zuidhoff et al. hebben aan deze zone een hoge potentie voor 

archeologie met veel kans op archeologische resten uit het mesolithicum en 

neolithicum gegeven. Aangezien niet bekend is wat de ouderdom van de 

oostelijke kronkelwaardrug is, heeft men geen uitspraak kunnen doen over de 

archeologische potentie van deze kronkelwaardrug. Men vermoedt dat deze 

kronkelwaardrug vanaf de Romeinse tijd is gevormd. Mocht dat het geval zijn, 

dan geeft men aan deze zone een lage archeologische potentie voor 

nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd en later.  

In het deelgebied ‘HWG Wanssum’ is de brede zone met kronkelwaardruggen op 

basis van de hoogteligging van de beddingzanden door Zuidhoff et al. ingedeeld 

in ruggen van verschillende ouderdom. Zuidhoff et al. hebben aan de twee 

oudste (diepst gelegen) ruggen een middelhoge potentie gegeven. Aan de twee 

hierop volgende ruggen is een hoge potentie gegeven met veel kans op 

archeologische resten uit het mesolithicum en neolithicum. Aan de jongste, 

hoogst gelegen kronkelwaardrug direct langs de Maas is een lage archeologische 

potentie voor nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd en later gegeven. 

 

Om de archeologische verwachting zoals dit uit het verkennend booronderzoek 

naar voren is gekomen te verfijnen is tijdens het opstellen van het PvE een 

zandhoogtekaart vervaardigd.
11

 De zandhoogte is gekozen als benadering van 

mogelijke archeologische niveaus. Vervolgens heeft men de zandhoogtekaarten 

vertaald naar archeologische verwachtingskaarten. Hierbij is de archeologische 

verwachting niet alleen gebaseerd op de zandhoogtekaart, maar ook op de 

landschappelijke ligging van reeds bekende vindplaatsen in het Maasdal, alsmede 

de uitkomst van een expert-meeting. Op deze wijze zijn beide deelgebieden 

onderverdeeld in zones met een hoge verwachting (Jonge Dryas-terras en de 

oudste generaties van kronkelwaardvorming), een middelhoge verwachting (de 

lager gelegen delen van het Jonge Dryas-terras en de jongste generatie van 

kronkelwaardvorming) en een lage verwachting (Holocene en Pleistocene 

restgeulen en het relatief laag gelegen ‘komgebied’ in het deelgebied Wanssum. 

Aangezien beide deelgebieden bij de toekomstige werkzaamheden niet integraal 

ontgraven zullen worden, is als laatste stap de kaart met de beoogde ingrepen 

over de verwachtingskaarten gelegd. Op deze wijze zijn de gebieden waarvoor 

een archeologische verwachting geldt en die bij de bodemingrepen bedreigd 

worden in kaart gebracht. Hierbij is tevens rekening gehouden met een buffer 

van een één meter dikke afdeklaag. Alle gebieden waar archeologie wordt 

verwacht en waar als gevolg van de toekomstige bodemingrepen de afdekkende 

(beschermende) bodemlaag minder dan één meter dik zal worden, zijn in het PvE 

aangewezen voor vervolgonderzoek.       

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Isarin 2013. 
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3 Inventariserend veldonderzoek 

 

 

 

3.1 Werkwijze 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform het door het bevoegd 

gezag opgestelde PvE.
12

 Hierin is opgenomen dat het onderzoek erop is gericht 

om inzicht te krijgen in de verspreiding en diepteligging van archeologische 

vindplaatsen. Daarnaast dient het onderzoek andere, meer landschapsgenetische 

doelen. Hierbij moet worden gedacht aan het nauwkeuriger begrenzen van te 

verstoren kansrijke lithogenetische eenheden en het verschaffen van inzicht in 

het mechanisme van kronkelwaard op- en uitbouw in tijd en ruimte (en daarmee 

hun archeologische potentie). Hiermee dient het landschappelijke en 

verwachtingsmodel te worden getoetst en verfijnd. Voor een uitgebreide 

beschrijving van de gekozen onderzoeksstrategie wordt verwezen naar dit PvE. In 

deze paragraaf zal kort worden ingegaan op de gebruikte onderzoeksmethoden.  

3.1.1 Karterend booronderzoek 

In het PvE was voorzien in een karterend boorgrid volgens standaardmethode A6. 

Bij een dergelijk boorgrid worden de boringen in een verspringend grid van 

20x25 meter geplaatst. De keuze voor een dergelijk grid is gebaseerd op de 

evaluatie van een eerder uitgevoerde pilot voor een Kartering Plus. Tijdens deze 

pilot, waarbij het plangebied geheel op het Dryas-terras was gelegen, is geboord 

met een 17x20 grid. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat een dergelijk 

dicht grid minder toegevoegde waarde had dan van te voren gedacht. Er is 

geadviseerd bij toekomstige onderzoeken te boren met een 20x35 grid. Voor dit 

specifieke onderzoek is daar echter vanaf geweken. Het plangebied van de 

eerdere pilot bevond zich geheel binnen het Dryas-terras, terwijl onderhavig 

onderzoek voor circa de helft uit een holoceen, gestapeld landschap bestaat. Een 

20x35 grid zou te kort kunnen schieten voor het traceren van vindplaatsen.    

Conform de Leidraad inventariserend veldonderzoek wordt standaardmethode 

A6 geschikt geacht om nederzettingen die groter zijn dan 1000 m
2
 en die 

gekenmerkt worden door een vondstenstrooiing van overwegend vuursteen te 

kunnen opsporen. Ook huisplaatsen met een omvang van 500 tot 2000 m
2
 

kunnen conform de Leidraad middels deze methode worden getraceerd. De 

Leidraad stelt een dergelijk grid ook voor ten behoeve van het opsporen van 

middelgrote steentijdvindplaatsen die worden gekenmerkt door het voorkomen 

van een archeologische laag.
13

 Met deze methode worden gemiddeld 20 

boringen per hectare verricht. Conform het PvE is de bovenste 1,2 meter met een 

Edelmanboor met diameter van 12 cm uitgeboord. Voor het Dryas-terras is een 

dergelijke diepte veelal afdoende gebleken. Indien de verwachte archeologische 

niveaus zich dieper dan 1,2 m-mv bevonden, is wegens Arbo-technische redenen 

overgegaan op de 7-cm Edelmanboor of de 3-cm steekguts. In het plangebied zijn 

                                                      
12

 Isarin 2013. 
13

 CCvD 2012. 



 Inventariserend veldonderzoek (karterende fase plus) 18 

 

zo 3230 boringen gepland, waarvan 1627 in het deelgebied Wanssum en 1603 in 

het deelgebied Ooijen. Vanwege het ontbreken van betredingstoestemming of 

de aanwezigheid van verharding zijn echter in totaal 191 boringen niet geplaatst. 

Op verzoek van de opdrachtgever zijn ter plaatse van deelgebied Ooijen nog vijf 

aanvullende boringen geplaatst. In totaal zijn derhalve 3044 boringen geplaatst. 

Hiervan zijn 1469 boringen in het deelgebied Wanssum geplaatst en 1575 ter 

plaatse van het deelgebied Ooijen. In het deelgebied Wanssum zijn derhalve 158 

boringen komen te vervallen. Voor 142 boringen was het ontbreken van 

betredingstoestemming de reden. Ter plaatse van de overige 16 boringen die niet 

zijn geplaatst was het terrein ofwel verhard of was een dijklichaam aanwezig. In 

het deelgebied Ooijen zijn 33 boringen niet geplaatst. Van deze 33 boringen zijn 

er 18 in overleg met het bevoegd gezag niet geplaatst.
14

 De reden hiervoor is dat 

tijdens de boorcampagne bleek dat deze boringen in een (recente) restgeul 

gepland waren. Aangezien hier geen archeologische resten worden verwacht, is 

hier een aantal boringen geschrapt.    

 

In het PvE is uitgegaan van een gemiddelde boordiepte van 1 meter voor het 

Dryas-terras en 2 meter voor het holocene deel van het plangebied. Tijdens het 

veldwerk bleek echter dat dit geen reële inschatting was. De benodigde 

boordiepte ter plaatse van het Dryas-terras lag gemiddeld rond de 1,5 meter. Ter 

plaatse van het holocene deel van het plangebied zijn na overleg nagenoeg alle 

boringen doorgezet tot een diepte van minstens 4 meter. Een deel van de 

boringen binnen het holocene deel is doorgezet tot maximaal 6 meter. Dit werd 

nodig geacht om een goed beeld van de geologische opbouw van het gebied te 

kunnen verkrijgen. Het aantal geboorde meters is hiermee wel veel hoger 

uitgevallen dat in het PvE werd ingeschat.      

 

Bij het inventariserend veldonderzoek (karterende fase) is het plangebied 

gekarteerd op archeologische indicatoren, aangezien dit het hoofddoel van het 

onderzoek is. Conform het PvE dienden de archeologisch relevante bodemlagen 

middels het brokkelen en snijden van het sediment te worden onderzocht op de 

aanwezigheid van archeologische indicatoren. Dit is voor die delen van het 

plangebied waar de archeologisch relevante bodemlagen zich in kleiige 

afzettingen bevonden ook op deze wijze uitgevoerd (holocene deel). In het veld 

bleek echter dat ter plaatse van het Dryas-terras de archeologische relevante laag 

(top terras-afzettingen bestaande uit zand en grind) goed kon worden bereikt 

middels de 12 cm boor. Er is voorgesteld om deze archeologisch relevante 

bodemlaag te zeven over een zeef met een maaswijdte van 4 mm en het 

zeefresidu met het oog te controleren op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren. Dit is een veel nauwkeuriger methode dan alleen brokkelen en 

snijden. Na goedkeuring door de opdrachtgever is dit ook zo uitgevoerd. Dit 

heeft geresulteerd in een groot aantal vondsten die mogelijk anders niet waren 

aangetroffen. 

Het secundaire doel van het onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in de 

ontstaanswijze van het deelgebied. Hiervoor is de koppeling tussen het sediment 

en het afzettingsmilieu van groot belang. In dat kader is aan het onderzoek een 

aantal aanvullende eisen gesteld met betrekking tot de beschrijving van het 

sediment. Naast de standaard boorbeschrijving conform de ASB en de NEN 5104 is 

extra aandacht besteed aan de sortering van het zand en grind. Hierbij is 

onderscheid gemaakt in een slechte, matig slechte, matige, matig goede en 

goede sortering. Ook is extra aandacht besteed aan de afronding van het 

sediment, waarbij onderscheid is gemaakt in een slechte, matige en goede 

                                                      
14

 Boringen 1710, 1728, 1729, 1740, 1741, 1745, 1760, 1761, 1772, 1776, 1777, 1792, 1793, 

1801, 1802, 1804, 1805 en 1814. 
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afronding. Tot slot is de kleur van alle bodemlagen conform de Munsell Soil 

Colour kaart beschreven.    

 

De locaties van de boringen zijn ingemeten met 06-GPS, waarbij de afwijking 

maximaal 5 centimeter bedraagt. Dit is uitgevoerd door het bedrijf Bodac b.v., 

een bedrijf dat is gespecialiseerd in het opsporen van explosieven. Alle 

boorpunten zijn voorafgaand aan het plaatsen van de boringen gecontroleerd op 

de aanwezigheid van explosieven.  De hoogteligging ten opzichte van NAP is uit 

het Actueel Hoogtebestand Nederland gehaald. 

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode november 2013 tot en 

met maart 2014. De locaties van de boringen staan weergegeven op de 

boorpuntenkaarten (bijlage 2). De boorbeschrijvingen bevinden zich in de 

toegevoegde CD-rom. 

3.1.2 Oppervlaktekartering 

Tijdens voorgaand onderzoek zijn al veel delen van het plangebied onderzocht 

middels een oppervlaktekartering. Deze delen zijn conform het PvE niet nogmaals 

onderzocht. Daarnaast is in het PvE opgenomen dat voor die delen waarvan is 

vastgesteld dat de archeologisch relevante laag zich ruim onder de bouwvoor 

bevindt, een oppervlaktekartering niet nuttig is. Tevens moet de 

vondstzichtbaarheid aan het oppervlak goed zijn. Mocht een terrein aan deze 

voorwaarden voldoen, dan is conform het PvE om de 5 meter een baan over het 

betreffende perceel belopen. Het doel van een dergelijke oppervlaktekartering is 

het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van archeologische indicatoren 

aan het oppervlak. Hierdoor kan snel een indruk worden gekregen van de 

aanwezigheid en verbreiding van een mogelijk archeologische vindplaats.  

 

 
Figuur 3.1 Overzicht van de middels een oppervlaktekartering onderzochte delen van het 

deelgebied Wanssum. 

 

Eventueel aanwezige relevante archeologische vondsten zijn gemarkeerd, 

ingemeten en achteraf door materiaal- en periodespecialisten gedetermineerd. 

Omdat pas na de uitvoering van het booronderzoek kon worden nagegaan welke 

percelen nog in aanmerking kwamen voor een oppervlaktekartering, is de 
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oppervlaktekartering aan het eind van het veldwerk uitgevoerd. Uiteindelijk 

bleek slechts een zeer beperkt gedeelte in aanmerking te komen. Ter plaatse van 

het overgrote deel van het plangebied was reeds een oppervlaktekartering 

uitgevoerd of lag de archeologisch relevante laag te diep. Van de twee 

onderzochte gebieden bevindt er zich één in het deelgebied Wanssum en één in 

het deelgebied Ooijen. Hierbij moet worden vermeld dat het terrein in het 

deelgebied Wanssum dat middels een oppervlaktekartering is onderzocht 

voorafgaand aan de boorcampagne is belopen. Dit op verzoek van de 

betreffende landeigenaar die het land eind november, begin december 2013 zou 

gaan inzaaien. Achteraf zou blijken dat dit terrein niet in aanmerking zou komen 

voor een oppervlaktekartering, aangezien de relevante bodemlaag zich hier ook 

diep (circa 80 cm) onder de bouwvoor bevindt. Voor beide terreinen geldt dat 

slechts ‘mestaardewerk’ is aangetroffen. Deze vondsten zijn derhalve niet in de 

vondstenlijst opgenomen. In de figuren 3.1 en 3.2 zijn beide belopen terreinen 

weergegeven. 

 

 
Figuur 3.2 Overzicht van de middels een oppervlaktekartering onderzochte delen van het 

deelgebied Ooijen. 

3.1.3 Kijkgaten 

Conform het PvE zijn in beide deelgebieden een aantal kijkgaten gegraven met 

als primaire doel het verifiëren van de boorresultaten en de lithogenetische 

analyse en interpretatie. Daarnaast dienen, indien aanwezig, eventuele sporen en 

vondstlagen te worden bestudeerd.  

 

Conform het PvE dienden in het deelgebied Wanssum 25 kijkgaten geplaatst te 

worden. In overleg met de opdrachtgever is op grond van de gegevens van het 

booronderzoek nog eens gekeken naar het nut en de noodzaak van een dergelijk 

aantal proefputjes. Op basis van dit overleg is vanuit de opdrachtgever het 

verzoek ingediend om dit aantal terug te brengen naar 15. Hierover is overleg 

geweest met het bevoegd gezag. Na goedkeuring vanuit het bevoegd gezag is 

besloten het aantal kijkgaten in dit deelgebied terug te brengen naar 15. 

Idealiter zouden de locaties voor de kijkgaten bepaald moeten worden op basis 

van een (voorlopige) interpretatie van alle boorgegevens en een (voorlopige 
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geomorfologische kaart van het gebied, zoals voor het deelgebied Ooijen wel is 

gedaan. In het deelgebied Wanssum is dat niet mogelijk gebleken, aangezien de 

pachters vanwege de zeer zachte winter en het vroege voorjaar de ploeg- en 

zaaiwerkzaamheden al vroeg in het voorjaar uitvoerden. De locatiekeuze van de 

kijkgaten is in het deelgebied Wanssum derhalve minder goed gefundeerd dan 

de locatiekeuze in het deelgebied Ooijen. Bovendien is voor een drietal kijkgaten 

geen toestemming verkregen van de gebruikers. Ter plaatse van het deelgebied 

Ooijen is voor één kijkgat geen toestemming verkregen.     

 

 
Figuur 3.3 Overzicht van de in deelgebied Wanssum geplaatste kijkgaten. De blauwe 

vierkanten betreffen de uiteindelijk geplaatste kijkgaten. Voor de geplande rode locaties is 

geen betredingstoestemming verkregen. 

 

In het deelgebied Ooijen zijn in totaal 26 kijkgaten gepland, waarvan er 25 zijn 

geplaatst. Hier zijn de locatiekeuzes gebaseerd op een gedegen analyse van de 

boorgegevens en een (voorlopige) geomorfologische kaart. De kijkgaten zijn in 

dit deelgebied voornamelijk daar geplaatst waar op basis van de resultaten tot 

dan toe een hoge archeologisch potentie werd verwacht. Zo zijn de kijkgaten 1 

t/m 9 op het hoger gelegen deel van het Dryas-terras in de kop van Ooijen 

geplaatst en de kijkgaten 14 t/m 17 in het noordelijke puntje van het deelgebied 

ter plaatse van een terrasrest, afgedekt met oeverwalafzettingen behorende tot 

de kronkelwaard. In het eerste geval was er onduidelijkheid of ter plaatse sprake 

was van een rivierduin of terras. Bovendien was de verwachting dat middels de 

kijkgaten beter zichtbaar zou zijn of ter plaatse een begraven bodem aanwezig 

zou zijn en of de hier aanwezige vindplaats inderdaad non-erosief is afgedekt 

met oeverwalafzettingen. In het tweede geval was tijdens de boorcampagne een 

indicatie voor een vindplaats aangetroffen in de vorm van de aanwezigheid van 

veel houtskoolspikkeltjes, zonder dat overige indicatoren als aardewerk en/of 

bewerkt vuursteen in de boringen zijn aangetroffen. Door op deze locatie het 

aantal kijkgaten te vergroten, zou mogelijk meer inzicht verkregen kunnen 

worden of  inderdaad sprake is van een vindplaats of van een natuurlijke oorzaak 

voor de aanwezigheid van de houtskoolspikkels. Bovendien was de gedachte dat 

middels de kijkgaten beter inzicht verkregen zou kunnen worden in de 

aanwezigheid van eventuele begraven bodems. Uit het onderzoek in het 

plangebied Hoogwatergeul Well-Aijen was namelijk al duidelijk dat het 
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kleurverschil in dergelijke bodems dermate gering is, dat deze moeilijk in de 

boringen als zodanig zijn te herkennen.   

 

 
Figuur 3.4 Overzicht van de in deelgebied Ooijen geplaatste kijkgaten. De blauwe 

vierkanten betreffen de uiteindelijk geplaatste kijkgaten. Voor de geplande rode locatie is 

geen betredingstoestemming verkregen. 

 

Van elk kijkgat zijn de noord- en oostwand beschreven en gedocumenteerd. De 

diepte van de kijkgaten varieert afhankelijk van de landschapsvorm van 

gemiddeld 1,30 meter beneden maaiveld ter plaatse van het Dryas-terras tot 

gemiddeld 1,9 meter beneden maaiveld ter plaatse van het holocene deel. In de 

onderstaande tabellen is per deelgebied een overzicht geven van de aangelegde 

kijkgaten inclusief een korte verantwoording voor de locatie.  

 

Tabel 3.1 Overzicht van de gegraven kijkgaten in het deelgebied Wanssum. 

 

Kijkgat Doel Geplaatst 

27 Nadere bestudering afzettingen kronkelwaard nee 

28 Nadere bestudering afzettingen kronkelwaard ja 

29 
Nadere bestudering afzettingen holocene geul en eventuele 

aanwezigheid vindplaats 
ja 

30 Nadere bestudering afzettingen kronkelwaard ja 

31 Nadere bestudering afzettingen holocene geul  ja 

32 Nadere bestudering afzettingen kronkelwaard nee 

33 Nadere bestudering afzettingen kronkelwaard nee 

34 Is sprake van een begraven terrasrest onder restgeul? ja 

35 Nadere bestudering afzettingen kronkelwaard en vindplaats ja 

36 
Nadere bestudering sediment. Betreft het 

kronkelwaardafzettingen of een restgeul? 
ja 

37 Nadere bestudering afzettingen terras ja 

38 
Nadere bestudering sediment. Betreft het 

kronkelwaardafzettingen of een restgeul? 
ja 

39 
Nadere bestudering sediment. Betreft het 

kronkelwaardafzettingen of een restgeul? 
ja 

40 Nadere bestudering afzettingen holocene geul ja 
41 Nadere bestudering afzettingen terras ja 
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Tabel 3.2 Overzicht van de gegraven kijkgaten in het deelgebied Ooijen. 

 

Kijkgat Doel Geplaatst 

1 Betreft het rivierduin of terrasafzettingen? ja 

2 
Is sprake van een dun pakket  oude overstromingsafzettingen 

op terrasafzettingen? 
ja 

3 
Is sprake van een dun pakket  oude overstromingsafzettingen 

op terrasafzettingen? 
ja 

4 
Is sprake van een dun pakket  oude overstromingsafzettingen 

op terrasafzettingen? 
ja 

5 
Is sprake van een dun pakket  oude overstromingsafzettingen 

op terrasafzettingen? 
ja 

6 Betreft het rivierduin of terrasafzettingen? ja 

7 Betreft het rivierduin of terrasafzettingen? ja 

8 Betreft het rivierduin of terrasafzettingen? ja 

9 
Is sprake van een dun pakket  oude overstromingsafzettingen 

op terrasafzettingen? 
ja 

10 
Is sprake van een dun pakket  oude overstromingsafzettingen 

op terrasafzettingen? 
ja 

11 Betreft het rivierduin of terrasafzettingen? ja 
12 Betreft het rivierduin of terrasafzettingen? ja 

13 
Hier is veel vondstmateriaal aangetroffen, maar waarschijnlijk 

in de oeverwalafzettingen, wat is de context? 
nee 

 

14 

Is sprake van een pakket oude oeverwalafzettingen op terras?  
Zijn er begraven bodems aanwezig?  

Zijn er bewoningssporen aanwezig? 

ja 

15 

Is sprake van een pakket oude oeverwalafzettingen op terras?  

Zijn er begraven bodems aanwezig?  
Zijn er bewoningssporen aanwezig? 

ja 

16 

Is sprake van een pakket oude oeverwalafzettingen op terras?  

Zijn er begraven bodems aanwezig?  

Zijn er bewoningssporen aanwezig? 
ja 

17 

Is sprake van een pakket oude oeverwalafzettingen op terras?  

Zijn er begraven bodems aanwezig?  
Zijn er bewoningssporen aanwezig? 

ja  

18 

Controle bodemopbouw zoals verkregen uit boorstaten. Wel of 

geen bodem zichtbaar? Wel of geen dubbele 

kronkelwaardafzetting 

ja 

19 
Controle bodemopbouw zoals verkregen uit boorstaten. Wel of 
geen bodem zichtbaar? 

ja 

20 
controle bodemopbouw zoals verkregen uit boorstaten. Wel of 

geen bodem zichtbaar? 
ja 

21 

controle bodemopbouw zoals verkregen uit boorstaten. Wel of 

geen bodem zichtbaar? Wel of geen dubbele 

kronkelwaardafzetting. Vondsten aanwezig? 

ja 

22 

controle bodemopbouw zoals verkregen uit boorstaten. Wel of 

geen bodem zichtbaar? wel of geen dubbele 

kronkelwaardafzetting? 

ja 

23 

controle bodemopbouw zoals verkregen uit boorstaten. Wel of 

geen bodem zichtbaar? Wel of geen dubbele 

kronkelwaardafzetting? 

ja 

24 
Is sprake van een pakket oude oeverwalafzettingen op terras?  
Zijn er begraven bodems aanwezig?  

Zijn er bewoningssporen aanwezig? 

ja 

25 

Controle bodemopbouw zoals verkregen uit boorstaten. Wel of 

geen bodem zichtbaar? Wel of geen dubbele 

kronkelwaardafzetting? 

ja 

26 

Controle bodemopbouw zoals verkregen uit boorstaten. Wel of 

geen bodem zichtbaar? Wel of geen dubbele 

kronkelwaardafzetting? 

ja 
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 Middels de kijkgaten is bevestigd dat de informatie verkregen uit de boringen 

zeer betrouwbaar is. Daarnaast hebben de kijkgaten nuttige aanvullende 

informatie opgeleverd. Middels de kijkgaten kan goed worden nagegaan of ter 

plaatse van de kronkelwaardafzettingen begraven bodems aanwezig zijn. Deze 

begraven bodems komen vanwege het minimale kleurverschil veel minder goed 

uit de boringen naar voren. Ook hebben de kijkgaten 14 t/m 19 en 21 veel 

indicatoren opgeleverd die op deze locatie niet tijdens het booronderzoek zijn 

aangetroffen. Hier wordt in paragraaf 3.7 nader op ingegaan. 

    

3.2 Lithogenese 

Op grond van de resultaten van het booronderzoek zijn binnen het plangebied 

acht lithogenetische eenheden onderscheiden. Deze zijn in zowel het deelgebied 

Wanssum als het deelgebied Ooijen aangetroffen. Het onderscheid tussen de 

verschillende lithogenetische eenheden is gebaseerd op basis van het type 

sediment (zand, klei) of veen en, in het geval van zand, op basis van 

korrelgrootte, sortering en afronding. Zowel binnen de deelgebieden als tussen 

de deelgebieden bestaat enige variatie binnen de afzonderlijke eenheden. Voor 

het overzicht is echter besloten om de gemeenschappelijke deler van de 

eenheden hier als een soort standaard te beschrijven, zonder al te diep in te gaan 

op de verschillen. In deze paragraaf zal de bodemopbouw binnen het plangebied 

derhalve aan de hand van de lithogenetische eenheden worden beschreven. 

Hierbij is een tweedeling gemaakt tussen de afzettingen die gedurende het 

Holoceen zijn afgezet en de afzettingen die gedurende het Pleistoceen zijn 

afgezet. Het betreft pleistocene beddingafzettingen, restgeulafzettingen, eolisch 

zand en hoogvloedleem (paragrafen 3.2.1 t/m 3.2.4) en holocene 

beddingafzettingen, restgeulafzettingen, oeverwalafzettingen en 

overstromingsafzettingen (paragrafen 3.2.5 t/m 3.2.8).  

3.2.1 Beddingafzettingen (pleistoceen) 

In beide deelgebieden is in veel boringen (op wisselende dieptes) sediment 

aangetroffen bestaande uit matig fijn tot uiterst grof zand (korrelgrootte 150-210 

µm tot groter dan 420 µm) dat slecht is gesorteerd en matig tot slecht is 

afgerond. Ook komen (dunne) leemlagen en/of grindlagen voor. In een enkele 

boring bestaat dit type afzetting uit grind. Het zand is overwegend matig grof 

(210-300 µm) tot zeer grof (300-420 µm), al is ook regelmatig uiterst grof 

sediment aangetroffen (> 420 µm). In slechts een beperkt aantal boringen (2,1 %) 

is matig fijn zand aangetroffen (150-210 µm), voornamelijk in het deelgebied 

Ooijen. In dergelijke gevallen is het soms lastig om te beoordelen of het eolisch 

(door de wind afgezet) of fluviatiel sediment betreft. Bij nadere bestudering van 

dit fijne sediment (bijvoorbeeld door het te zeven of goed te bekijken in de 

kijkgaten) blijkt dat de sortering dermate slecht is (veel relatief fijnkorrelig grind), 

dat een beoordeling als beddingzand is gerechtvaardigd. De kleur van het 

beddingzand is overwegend grijs, waarbij een flinke variatie in grijstinten is 

genoteerd.
15

 

Het matig tot slecht afgeronde en dus scherp aanvoelende zand in combinatie 

met de gelaagdheid van het sediment geeft aan dat het om fluviatiel afgezet 

zand gaat. Het grove karakter en de slechte sortering duiden op afzetting in een 

hoog-energetisch milieu (bedding). Over het algemeen is sprake van een grote 

variatie in korrelgrootte, zowel lateraal als verticaal. Plaatselijk komen korte 

                                                      
15

 Veel voorkomende Munsell coderingen zijn 7,5 YR 5/3, 6/3, 7/3. 10 YR 5/3, 5/4, 6/2, 6/3, 7/1, 

7/2, 7/3, 8/1, 8/2 en 2,5 Y 7/1, 7/2, 7/3. 
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fining-upward sequenties voor. In enkele boringen zijn in dit type sediment 

sporen van verspoeld hout, plantenresten of riet aangetroffen (met name ter 

plaatse van de in dit sediment aangetroffen restgeulen.  

De grote laterale en verticale variatie in korrelgrootte, alsmede het grove 

karakter van het sediment, zijn kenmerkend voor afzettingen van een vlechtend 

riviersysteem.
16

 Vlechtende rivieren kenmerken zich door de aanwezigheid van 

vele, relatief ondiepe geulen die regelmatig van richting en ligging veranderen 

(zie figuur 3.5). De beddingen doorsnijden elkaar, met als gevolg dat er een 

geheel van kriskras door elkaar lopende stroomdraden ontstaat, een zogenaamd 

'vlechtend riviersysteem'. De aanvoer van water fluctueert periodiek sterk en de 

aanvoer van grof sediment is groot en onregelmatig. Het sediment wordt in de 

vorm van zand- en grindbanken afgezet, die zich regelmatig verplaatsen.  

 

 
Figuur 3.5. Voorbeeld van een vlechtende rivier, de Yukon rivier in Canada (Universiteit van 

Utrecht).  

3.2.2 Restgeulafzettingen (pleistoceen) 

In totaal 533 boringen is (op wisselende dieptes) sediment aangetroffen 

bestaande uit gyttja,
17

 (humeuze) klei, leem of veen, of een gelaagde combinatie 

van deze sedimenten. Strikt genomen is veen overigens geen klastisch sediment, 

maar een ter plaatse gevormd sedentaat. Het veen betreft hoofdzakelijk amorf 

veen. Daar waar het veen nog wel kon worden benoemd, betrof het voornamelijk 

bosveen.  

 

De gyttja en de humeuze klei/leem zijn onder (zeer) laag-energetische 

omstandigheden afgezet in riviergeulen die niet langer deel uitmaakten van het 

actieve riviersysteem, maar die nog wel lange tijd watervoerend zijn geweest 

(stilstaand water in zogenaamde restgeulen). Onder dergelijke laag-energetische 

omstandigheden kunnen de fijne deeltjes die in water aanwezig zijn, bezinken. 

Op het moment dat er geen klei meer wordt afgezet in de restgeul, kan zich veen 

ontwikkelen. Dit heeft zich voornamelijk in de wat diepere restgeulen ook 

voorgedaan. In veel boringen waarin veen is aangetroffen, betrof het amorf 

veen, waarbij niet meer kon worden vastgesteld of het rietveen, bosveen of een 

ander soort veen betrof. Daar waar het type veen wel kon worden vastgesteld, 

betrof het bosveen. 

                                                      
16

 Huisink 1998, Kasse 1995. 
17

 Slechts in één boring (nr. 2482). 
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In geen van de boringen is het schoolvoorbeeld van een verlande restgeulvulling 

aangetroffen, bestaande uit een dunne laag donkergrijsgroene gyttja, bedekt 

met een pakket zwartbruine humeuze klei dan wel detritus en een pakket veen. 

De restgeulvullingen bestaan overwegend uit een pakket zwak tot uiterst siltige, 

humusloze tot zwak humeuze, overwegend blauwgrijze tot bruingrijze klei dan 

wel sterk zandige leem.
18

 In enkele gevallen is dit sediment bedekt met veen. In 

sommige gevallen is de restgeul alleen met veen gevuld.  

De restgeulen kunnen op basis van diepte en omvang in twee typen worden 

onderverdeeld. Nagenoeg alle pleistocene restgeulen betreffen kleinere, 

ondiepere geulen met breedtes variërend van 20 tot circa 50 m. Deze geulen 

hebben een maximale diepte van circa 1,5 m en zijn typisch voor een vlechtend 

riviersysteem. In het deelgebied Ooijen is in het westelijke deel van het 

deelgebied, daar waar het gebied ‘de Oude Maasarm’ begint, een brede, 

asymmetrische geul met een doorsnede van circa 175 m aangetroffen (zie ook 

paragraaf 3.6). Deze geul is ook dieper (circa 2 meter) en de asymmetrische 

kenmerken wijzen op een meanderende origine. 

3.2.3 Rivierduin zand (pleistoceen) 

In deelgebied Ooijen is in een gering aantal boringen (66 in totaal) zwak siltig, 

matig fijn tot matig grof (korrelgrootte 150-300 µm), matig slecht tot matig goed 

gesorteerd, overwegend matig afgerond zand aangetroffen. Dit zand is in diverse 

tinten bruin aanwezig.
19

 

Dit sediment is beduidend beter gesorteerd en beduidend fijner van 

samenstelling dan het in paragraaf 3.2.1 beschreven beddingzand. Lemige laagjes 

ontbreken in de betreffende zandpakketten. Op basis van deze eigenschappen 

wordt dit zand geïnterpreteerd als door de wind afgezet sediment (eolische 

afzettingen). Het betreft hier echter geen dekzand, maar (zeer kleine) 

rivierduinen, bestaande uit zeer lokaal verstoven beddingzand. Vanwege het feit 

dat de duinen uit verstoven beddingzand bestaan, is het onderscheid tussen 

rivierduin en fijnkorrelige oeverafzettingen moeilijk te maken. Het onderscheid is 

voornamelijk gebaseerd op de betere sortering binnen het duinlichaam.  

De dikte van deze eenheid varieert sterk, van minimaal 10 cm tot maximaal 90 

cm. Gemiddeld zijn de rivierduintjes niet dikker dan een centimeter of 40.  

3.2.4 Hoogvloedleem (vroeg-holoceen) 

In een flink aantal boringen, met name aan de randen van of in de restgeulen, is 

stugge leem of klei met duidelijke (zwak tot sterke) zandbijmenging 

aangetroffen. Het sediment heeft een vaak een typische blauwgrijze tot 

roodgrijze kleur.
20

 Het sediment is onder relatief laag-energetische 

omstandigheden afgezet, waarbij het fijne sediment de kans heeft gekregen om 

te bezinken. Dat het sediment echter niet in stilstaand water is afgezet, blijkt uit 

de zwak tot sterke zandbijmenging. Op basis van de typerende kleur en de 

zandbijmenging is dit sediment geïnterpreteerd als een hoogvloedleem (Laag van 

Wijchen). 

                                                      
18

 Veel voorkomende Munsell coderingen zijn 7,5 YR 4/3, 4/4, 6/2. 10 YR 5/3, 5/4, 5/6. 5 Y 5/1, 

5/2 en Gley2 6/10G, 7/10BG. 
19

 Veel voorkomende Munsell coderingen zijn 7,5 YR 5/3. 10 YR 6/4, 7/4 en 2,5 Y 6/3, 7/2. 
20

 Veel voorkomende Munsell coderingen zijn 7,5 YR 6/6, 7/2, 7/3. 10 YR 5/1 6/2, 6/3 en Gley 

2 8/10B, 7/10BG, 7/5BG. 
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3.2.5 Beddingafzettingen (holoceen) 

In beide deelgebieden is in veel boringen (op wisselende dieptes) sediment 

aangetroffen bestaande uit matig tot sterk siltig, matig fijn tot matig grof zand 

(korrelgrootte 150-320 µm), al is ook matig fijn en zeer grof zand aangetroffen. 

Binnen dit zand zijn in slechts zeer beperkte mate dunne klei- of leemlagen 

aangetroffen. Over het algemeen betreft het een vrij homogeen pakket, zonder 

dat een duidelijke gelaagdheid is waargenomen. Het sediment is over het 

algemeen matig goed gesorteerd en matig goed tot goed afgerond. De kleur van 

het beddingzand is overwegend geelbruin, waarbij een flinke variatie in 

bruintinten is genoteerd.
21

  

Het betreft hier fluviatiel afgezet zand. De matig goede sortering en de matig 

goede tot goede afronding van het zand wijken duidelijk af van de 

beddingzanden zoals deze zijn afgezet door een vlechtend systeem (zie paragraaf 

3.2.1). Dit zand is onder duidelijk minder hoog-energetische omstandigheden 

afgezet. Het betreft beddingzand van een meanderende rivier, afgezet in de 

binnenbocht. De stroomsnelheid is in de binnenbocht beduidend lager dan in de 

buitenbocht, met als gevolg dat het sediment wat in de buitenbocht erodeert, in 

de binnenbocht wordt afgezet. Op deze wijze verplaatst de rivier zich zowel 

zijwaarts als stroomafwaarts en ontstaan in de binnenbochten zogenaamde 

kronkelwaardruggen en -geulen.
22

 Het beddingzand van deze lithogenetische 

eenheid betreft beddingzand behorende tot een kronkelwaardrug. In dergelijk 

sediment is veelal sprake van een schuine gelaagdheid en korte fining-upward 

sequenties. De schuine gelaagdheid is in de boringen echter niet waargenomen. 

3.2.6 Restgeulafzettingen (holoceen) 

In totaal 737 boringen is (op wisselende dieptes) sediment aangetroffen 

bestaande uit zand, (humeuze) klei, leem of (in veel mindere mate) veen. 

Vanwege deze lithologische variatie, maar ook vanwege het feit dat deze 

boringen veelal tot onder het grondwaterniveau zijn doorgezet (gereduceerde 

omstandigheden) is een grote variatie aan kleuren genoteerd. Boven de 

grondwaterspiegel betreft het veelal geelgrijze en oranjebruine tot oranjegrijze 

tinten. Onder gereduceerde condities betreft het veelal groenblauwe of 

blauwgroene tinten.
23

   

Opvallend fenomeen hierbij is dat het sediment van de restgeulafzettingen veelal 

gelaagd is. Het gaat hierbij meestal om een afwisseling van (dunne lagen) klei en 

zand. Ook afwisselingen van zand en leem zijn aangetroffen. Het overgrote deel 

van de geulvullingen bestaat echter uit klastisch sediment (matig tot sterk siltige 

klei). Daar waar veen is aangetroffen betreft het hoofdzakelijk amorf veen.  

De (humeuze) klei/leem is onder (zeer) laag-energetische omstandigheden 

afgezet in riviergeulen die niet langer deel uitmaakten van het actieve 

riviersysteem, maar die nog wel lange tijd watervoerend zijn geweest (stilstaand 

water in zogenaamde restgeulen). Onder dergelijke laag-energetische 

omstandigheden kunnen de fijne deeltjes die in water aanwezig zijn, bezinken. 

Op het moment dat er geen klei meer wordt afgezet in de restgeul, kan zich veen 

ontwikkelen. Dit heeft zich voornamelijk in de wat diepere restgeulen ook 

voorgedaan. In veel boringen waarin veen is aangetroffen, betrof het amorf 

veen, waarbij niet meer kon worden vastgesteld of het rietveen, bosveen of een 

                                                      
21

 Veel voorkomende Munsell coderingen zijn 5 Y 4/1. 7,5 YR 5/2, 5/4, 6/3, 7/3. 10 YR 5/1, 5/2, 

5/3, 6/1 t/m 6/4. GLEY 1 2,5/Y10, 4/5GY, 4/10GY, 5/N, 5/5GY, 5/10Y, 6/N, 6/10Y, 6/10GY en 

GLEY 2 6/10BG 
22

 Berendsen 2008a. 
23

 Veel voorkomende Munsell coderingen zijn 7,5 YR 4/3, 4/4, 6/2. 10 YR 5/3, 5/4, 5/6. 5 Y 5/1, 

5/2 en Gley2 6/10G 7/10BG. 
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ander soort veen betrof. Daar waar het type veen wel kon worden vastgesteld, 

betrof het bosveen. De afwisseling van zand en klei die in veel restgeulen is 

aangetroffen, duidt erop dat (sommige) van de restgeulen regelmatig zijn 

‘hergebruikt’ (gereactiveerd). Dit zal waarschijnlijk gedurende korte perioden 

tijdens hoogwaterstanden het geval zijn geweest. 

In geen van de boringen is het schoolvoorbeeld van een verlande restgeulvulling 

aangetroffen, bestaande uit een dunne laag gyttja, bedekt met een pakket 

humeuze klei dan wel detritus en een pakket veen. Het moet echter worden 

gezegd dat met name ter plaatse van het deelgebied Wanssum de geulvulling 

nergens geheel is aangeboord op het diepste punt, aangezien de boringen niet 

dieper zijn doorgezet dan zes meter beneden maaiveld en de geul hier dieper is. 

Mogelijk dat binnen het plangebied derhalve wel degelijk een schoolvoorbeeld 

van een verlande restgeulvulling aanwezig is.   

 

De restgeulen kunnen op basis van diepte en omvang in twee typen worden 

onderverdeeld. Het betreft kleinere, ondiepere geulen met breedtes variërend 

van 24 tot circa 40 m en dieptes tot maximaal 4 meter. Deze geulen bevinden zich 

tussen de kronkelwaardruggen en worden derhalve gerekend tot 

kronkelwaardgeulen. 

Er zijn echter ook aanwijzingen voor de aanwezigheid van een zeer grote en 

diepe holocene restgeul in het deelgebied Wanssum. In het zuidoostelijke deel 

van dit deelgebied heeft de geul een vermoedelijke breedte van ruim 400 meter. 

De diepte is op basis van onderhavig onderzoek niet te bepalen, aangezien de 

bodem binnen de maximale boordiepte van zes meter niet is aangeboord. Uit de 

resultaten van eerder onderzoek blijkt dat de geul hier acht meter diep is en een 

veentraject tussen 7320 en 5340 BP liet zien.
24

   

3.2.7 Oeverwalafzettingen (holoceen) 

Deze lithogenetische eenheid is in nagenoeg alle boringen aangetroffen. Alleen 

ter plaatse van het westelijke deel van deelgebied Ooijen komt deze eenheid niet 

voor. Het sediment waaruit deze eenheid bestaat, is vrij divers en varieert 

overwegend van sterk tot uiterst siltige klei tot sterk tot uiterst siltig zand. In het 

geval van de zandige oeverwalafzettingen gaat het veelal om matig fijn 

(korrelgrootte 150-210 µm), matig goed tot goed gesorteerd, matig goed 

afgerond zand. Er is een duidelijke relatie zichtbaar tussen de mate van 

zandigheid en de afstand tot de Maas. De zandige oeverwalafzettingen bevinden 

zich op korte afstand van de Maas. Hoe groter de afstand tot de Maas, des te 

kleiiger het sediment. Dit is het gevolg van het verschil in milieu waaronder het 

sediment is afgezet. Dicht bij de Maas is het sediment onder hoger energetische 

omstandigheden afgezet dan op grotere afstand van de Maas. Over het 

algemeen zijn de oeverwalafzettingen homogeen van samenstelling. Er is geen 

duidelijke gelaagdheid in waargenomen.  

De oeverwalafzettingen zijn overwegend egaal bruin van kleur. Hierbij zijn wel 

veel verschillende bruintinten waargenomen. Dit uit zich voornamelijk in de 

uiteenlopende kleurbeschrijvingen volgens de Munsell kaart.
25

 De variatie in 

bruine kleuren is typisch voor afzettingen waarbij verbruining is opgetreden. De 

vorming van ijzeroxiden bij de afbraak van in het sediment voorkomende 

primaire ijzerhoudende mineralen veroorzaakt de bruine kleur. In nagenoeg het 

hele pakket oeverwalafzettingen heeft verbruining plaatsgevonden. Als gevolg 

hiervan is het met name in oudere oeverwalafzettingen lastig tot onmogelijk om 
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 Restgeul Blitterswijck, nr. 2 in Tebbens 1999, p. 19 en 21. 
25

 De meest voorkomende Munsell coderingen betreffen 7,5 YR 4/2 t/m 4/6, 5/2, 5/4. 10 YR 

4/3, 4/4, 5/4 en 6/6. 
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begraven bodems als zodanig te kunnen herkennen. Toch is dit in een aantal 

boringen wel gelukt. Maar met name in de kijkgaten is het goed gelukt om 

binnen de oudere oeverwalafzettingen op basis van kleurverschillen verschillende 

fases van bodemvorming te herkennen. 

Op basis van de lithologische opbouw van de oeverwalafzettingen is naast een 

laterale differentiatie ook een verticale differentiatie waarneembaar (zij het 

minder uitgesproken). De oudere oeverwalafzettingen zoals deze ter plaatse van 

de (begraven) kronkelwaardafzettingen zijn aangetroffen, zijn over het 

algemeen veel kleiiger van aard (sterk tot uiterst siltige klei), terwijl de 

afdekkende jonge oeverwalafzettingen op deze locaties veel zandiger zijn.    

3.2.8 Overstromingsafzettingen (holoceen) 

Ter plaatse van het deelgebied Ooijen is op grote afstand van de Maas, dus 

voornamelijk in het westelijke deel van het deelgebied, een dun pakket matig tot 

sterk zandige klei aangetroffen. In sommige boringen is de klei matig humeus. De 

kleur van dit sediment varieert tussen hoofdzakelijk donkergrijsbruin, grijsbruin 

en donkergrijs.
26

 Dit sediment bevindt zich aan het oppervlak en is aan grond 

bewerkende activiteiten blootgesteld. De zandbijmenging is waarschijnlijk het 

gevolg van grondverbetering (antropogeen) of het inploegen van tijdens 

hoogwaters afgezette zandbanen aan het oppervlak. De (siltige) kleien zijn onder 

laag-energetische omstandigheden afgezet. Het sediment is op basis van de 

lithologische samenstelling en het feit dat het aan het huidige oppervlak ligt, 

geïnterpreteerd als (recente) overstromingsafzettingen bij hoogwaterstanden van 

de Maas. 

3.3 Geomorfologische kaarten 

Om tot een geomorfologische kaart van het plangebied te kunnen komen, zijn 

per deelgebied alle boorbeschrijvingen doorgenomen. Hierbij zijn acht 

geomorfologische eenheden onderscheiden. Het betreft de holocene 

kronkelwaard (afgedekt met jonge oeverwalafzettingen), een geul van een 

meanderend (holoceen) systeem, het Dryas-terras (afgedekt met een pakket 

oeverwalafzettingen), het Dryas-terras (deels opgehoogd, deels verstoord), het 

Dryas-terras (bedekt met overstromingsafzettingen), het Dryas-terras (bedekt met 

rivierduinafzettingen), het Dryas-terras (niet afgedekt) en geulen van het 

vlechtende systeem. Deze zijn per boring op de kaart geplot. Daarnaast is een 

zanddieptekaart gemaakt door per boring te kijken naar de hoogteligging van 

het beddingzand van het vlechtende systeem en het holocene meanderende 

systeem. Hieruit zijn goed bruikbare kaartbeelden naar voren gekomen (zie ook 

bijlage 3). Vervolgens zijn de interpretaties per boring over de zanddieptekaarten 

geplot. Met behulp van de combinatie van deze twee datasets is per deelgebied 

een geomorfologische kaart gemaakt (zie bijlage 4). 

3.3.1 Deelgebied Wanssum 

De geomorfologische kaart van het deelgebied Wanssum (zie figuur 3.6) laat zien 

dat dit deelgebied in vier min of meer parallel aan de Maas lopende zones onder 

is te verdelen.  

In het zuidwesten van het deelgebied bevindt zich een pleistoceen rivierterras 

daterend uit het Jonge Dryas. Dit terras is ondanks de vrij grote afstand tot de 

huidige Maas (maximaal 800 meter) afgedekt met relatief recente 
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oeverwalafzettingen. Binnen het terras zijn nog tal van restgeulen behorend tot 

het vlechtende systeem herkenbaar. Eén hiervan valt op door zijn wat grotere 

omvang. Deze circa 50 meter brede en relatief rechte geul, waarin overigens veel 

veen is aangetroffen, bevindt zich aan de zuidwestzijde van het terras, globaal op 

de grens van het plangebied. De hoogte van het oppervlak van het Dryas-terras 

fluctueert behoorlijk, mede als gevolg van de aanwezigheid van restgeulen. 

Gemiddeld bevinden de grinden en zanden van het Dryas-terras zich echter op 

circa 12,5 m +NAP. Uitzondering hierop vormt een hoger gelegen ‘eilandje’ in het 

noordwestelijke deel van het terras. Hier bevindt de top van het zand zich op een 

hoogte van maximaal 13,7 m + NAP. Dit is op de zanddieptekaart goed zichtbaar  

(zie figuur 3.7). 

 

 
Figuur 3.6. Geomorfologische kaart van deelgebied Wanssum. In oranje is het Dryas-terras 

weergegeven. Middels de donkerblauwe kleuren zijn de restgeulen van het vlechtende 

riviersysteem geduid. De lichtblauwe kleur toont de holocene restgeulen. In het groen zijn 

de holocene kronkelwaardruggen en geulen weergegeven, zonder dat hierbij onderscheid is 

gemaakt tussen de geulen en de ruggen. De gebieden waarvoor geen 

betredingstoestemming is verkregen en waarvoor informatie dus ontbreekt, zijn in het grijs 

weergegeven. In bijlage 4 is de kaart (inclusief legenda) op A3 formaat bijgevoegd. 

 

Het Dryas-terras wordt aan de noordoostzijde begrensd door een (met name in 

het zuidoosten van het deelgebied) zeer brede restgeul. Uit onderzoek uit 1999 

blijkt dat deze geul een vroeg-holocene ouderdom heeft.
27

 De geul is op zijn 

breedst maar liefst 470 meter breed. Het beeld zoals dit uit de zanddieptekaart 

naar voren komt, is voor deze geul niet geheel representatief, aangezien de 

maximale diepte van deze geul binnen het boorbereik van onderhavig onderzoek 

nergens is bereikt. Om toch een zanddieptekaart te kunnen maken is wel een 

zanddiepte ingevuld gelijk aan de maximale boordiepte. Vandaar dat op de 

zanddiepte kaart in de geul zo nu en dan groente tinten zichtbaar zijn, waar dit 

eigenlijk donkerblauw zou moeten zijn. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat de 

geul in ieder geval 8 meter diep is geweest.
28
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De volgende min of meer parallel aan de Maas lopende zone bestaat uit een 

kronkelwaard, waarin vier kronkelwaardruggen, van elkaar gescheiden door 

kronkelwaargeulen, zichtbaar zijn (zie figuur 3.7). Het betreft hier de 

binnenbocht van de zich in noordelijke richting uitbouwende meanderbocht. 

Hierbij is de meest zuidelijke rug het oudst (vroeg-holoceen, rug 1 in figuur 3.7) 

en de meest noordelijke het jongst (rug 4 in figuur 3.7). Van de jongste fase is 

vooralsnog geen goede datering bekend, maar het lijkt erop dat deze in de 

Romeinse tijd of zelfs pas in de middeleeuwen is gevormd.
29

 

 

 
Figuur 3.7. Zanddieptekaart voor deelgebied Wanssum. De oranjebruine tinten betreffen 

hooggelegen delen, de donkerblauwe tinten de laaggelegen delen. In deze figuur is de 

diepteligging van het zand overigens relatief weergegeven. Binnen de holocene geul en 

kronkelwaardzone is dezelfde schaal aangehouden, maar de schaal voor het Dryas-terras is 

aangepast zodat hier meer detail zichtbaar is. De zwarte stippellijnen vertegenwoordigen 

de holocene kronkelwaardruggen 1 t/m 4. 

 

De top van het beddingzand van de kronkelwaardruggen varieert zowel binnen 

de ruggen als tussen de ruggen. Zoals in figuur 3.7 is te zien, vallen de vier 

ruggen nergens allemaal binnen het plangebied. Het is derhalve niet mogelijk om 

iets te zeggen over verschillen in hoogteligging tussen alle vier ruggen. In het 

centrale noordelijke deel van het deelgebied zijn binnen de contouren van het 

plangebied twee ruggen aanwezig. Door deze te vergelijken blijkt dat daar waar 

twee ruggen aanwezig zijn, de oudste van de twee (de meest zuidelijk gelegen 

rug) lager gelegen is dan de jongste. Dit verschil in hoogte varieert behoorlijk 

(minimaal 0,1 meter, maximaal 1,3 meter). Dit verschijnsel van steeds hoger 

liggende beddingzanden naarmate de kronkelwaardruggen jonger worden is een 

bekend verschijnsel langs de Maas.  

In de bij de kronkelwaardfase behorende oeverwalafzettingen, die direct op het 

beddingzand zijn aangetroffen, is bodemvorming aangetroffen. Dit is alleen in de 

kijkgaten waarneembaar gebleken. De kleurverschillen zijn dermate miniem, dat 

dit in de boringen niet of nauwelijks is waargenomen. In paragraaf 3.6 zal nader 

worden ingegaan op de kronkelwaardafzettingen en de fasering hierin. 
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De laatste zone is alleen in het oostelijke deel van het deelgebied aangetroffen 

aangezien het plangebied hier aan de Maas grenst. Het betreft een relatief 

recente restgeul van de huidige Maas. 

 

Binnen dit deelgebied zijn behoudens de bouwvoor ter plaatse van de akkers 

nagenoeg geen verstoringen aangetroffen. Alleen ter plaatse van kijkgat 31 is 

een gedempte sloot aangetroffen. Daar waar het deelgebied begrensd wordt 

door de Maas is in de boringen pal aan de Maas op enkele locaties eveneens 

verstoring waargenomen. Waarschijnlijk houdt dit verband met werkzaamheden 

in het kader van kadeversteviging. Ter plaatse van de hier aanwezige (verwoeste) 

bunker heeft ook (zeer lokaal)  verstoring plaatsgevonden.
30

 

3.3.2 Deelgebied Ooijen 

Ruim driekwart van het deelgebied Ooijen bestaat uit afzettingen behorende tot 

het Jonge Dryas-terras. Het terras is in de nabijheid van de Maas afgedekt met 

een dik pakket overwegend zandige oeverwalafzettingen (tot 80 cm dik). Hoe 

groter de afstand tot de Maas, des te kleiiger en dunner deze afdekkende laag. In 

het meest westelijke deel van het deelgebied is op sommige locaties zelfs geen 

afdekkende laag aanwezig. Binnen het terras zijn nog tal van restgeulen 

behorend tot het vlechtende systeem herkenbaar, met name in het westelijke 

deel van het deelgebied. De kop van Ooijen (het oranje gekleurde deel in figuur 

3.8) wordt in zowel het westen als het oosten begrensd door een wat bredere 

restgeul. Deze vallen echter grotendeels buiten het plangebied. Het oppervlak 

van het Dryas-terras fluctueert behoorlijk, mede als gevolg van de aanwezigheid  

 

 
Figuur 3.8. Geomorfologische kaart van deelgebied Ooijen. In oranje, lichtgroen en 

marienblauw is het Dryas-terras weergegeven. De gele kleur vertegenwoordigt de 

rivierduinen op het Dryas-terras. Middels de donkerblauwe kleuren zijn de restgeulen van 

het vlechtende riviersysteem geduid. De lichtblauwe kleur toont de holocene restgeul. In het 

groen zijn de holocene kronkelwaardruggen en -geulen weergegeven. In bijlage 4 is de 

kaart (inclusief legenda) op A3 formaat bijgevoegd. 
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van restgeulen. Desalniettemin lijken binnen het terras meerdere niveaus 

aanwezig te zijn. Zo bevindt zich in de kop van Ooijen, ten noordoosten van 

Broekhuizenvorst een ‘eiland’ waarvan de top van de terrasafzettingen zich op 

maximaal 15,4 m +NAP bevindt. De top van het terras bevindt zich in het 

westelijke deel op een hoogte van gemiddeld 14,2 m +NAP. In het centrale deel 

ligt deze top iets lager (gemiddeld 13,5 m +NAP). In het noordelijke deel is een 

klein terrasrestant aangetroffen onder de (vroeg-holocene) oeverwalafzettingen. 

De top hiervan bevindt zich op 12,9 m +NAP. In paragraaf 3.6 zal hier nader op 

worden ingegaan.   

 

 
Figuur 3.9. Zanddieptekaart voor deelgebied Ooijen. De oranjebruine tinten betreffen 

hooggelegen delen, de donkerblauwe tinten de laaggelegen delen. In deze figuur is de 

diepteligging van het pleistocene zand t.o.v. het holocene zand overigens relatief 

weergegeven. De zwarte cirkel betreft het laagst gelegen deel van het Dryas-terras. 

 

In een smalle zone in het noordoostelijke deel van het deelgebied bevindt zich 

een kronkelwaard. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat hier sprake is van 

twee kronkelwaardruggen. Ook hier is dus sprake van de binnenbocht van de zich 

in dit geval in noordoostelijke richting uitbouwende meanderbocht. Hierbij is de 

meest zuidwestelijke rug het oudst (vroeg-holoceen). Van de jongste fase is  

vooralsnog geen goede datering bekend, maar het lijkt erop dat deze in de 

Romeinse tijd of zelfs pas in de middeleeuwen is gevormd.
31

 

De top van het beddingzand van de kronkelwaardruggen varieert zowel binnen 

de ruggen als tussen de ruggen. Daar waar de twee ruggen allebei binnen het 

deelgebied gelegen zijn, blijkt dat de oudste van de twee (de meest zuidwestelijk 

gelegen rug) lager ligt dan de jongste. Dit verschil in hoogte varieert tussen de 2 

en 2,5 meter. In de bij de kronkelwaardfase behorende oeverwalafzettingen, 

welke direct op het beddingzand zijn aangetroffen, is ter hoogte van de oudste 

kronkelwaardrug op verschillende niveaus bodemvorming aangetroffen. Ook 

voor dit deelgebied geldt dat dit voornamelijk in de kijkgaten waarneembaar is 

gebleken. De kleurverschillen zijn dermate minimaal, dat dit in de boringen niet 
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of nauwelijks is waargenomen. In paragraaf 3.6 zal nader worden ingegaan op de 

kronkelwaardafzettingen en de fasering hierin. 

De laatste zone is alleen in het noordoostelijke en het zuidoostelijke deel van het 

deelgebied aangetroffen. Het betreft een relatief recente restgeul van de huidige 

Maas. 

 

Ook in dit deelgebied is slechts in beperkte mate sprake van verstoringen 

(bouwvoor). Ter plaatse van de recente restgeul van de Maas in het 

noordoostelijke deel van deelgebied Ooijen heeft als gevolg van kleiwinning ten 

behoeve van de steenbakkerij verstoring plaatsgevonden. De verstoring is echter 

gering (circa 1 meter onder maaiveld). Ook in het westelijke deel van deelgebied 

Ooijen zijn naast de bouwvoor in meerdere boringen verstoringen aangetroffen. 

Het gaat hierbij veelal om een licht vlekkerig pakket zand waarin recent 

bouwpuin aanwezig is. De overgang naar de onderliggende sedimenten is scherp. 

Het betreft hier een pakket opgebracht sediment. Aangezien het voornamelijk in 

de drassige delen is aangetroffen, mag worden geconcludeerd dat het hier 

opgebracht materiaal betreft om de lagere, drassige delen in de weiden te 

dempen.  

3.4 Lithogenetische profielen 

Conform het PvE zijn voor het plangebied een aantal lithogenetische 

dwarsprofielen gemaakt. Conform het PvE zou het om 30 profielen moeten gaan. 

Het zijn er in totaal 31 geworden. Hierbij zijn er 14 ter plaatse van het deelgebied 

Wanssum gesitueerd en 17 ter plaatse van het deelgebied Ooijen. De 

plaatsbepaling van de betreffende raaien is in overleg met zowel de 

opdrachtgever als het bevoegd gezag bepaald. De profielen zijn in bijlage 5 

weergegeven. In onderstaande paragrafen zullen de raaien per raai kort worden 

beschreven. 

3.4.1 Deelgebied Wanssum 

Voor deelgebied Wanssum zijn 14 lithogenetische profielen vervaardigd. Het 

betreft de raaien AA-AA’ t/m NN-NN’ (zie bijlage 5). De lengte van de profielen 

varieert van minimaal 100 meter (profiel AA-AA’) tot maximaal 780 meter (profiel 

II-II’), afhankelijk van de breedte van het deelgebied. De afstand tussen de 

boringen binnen de raaien bedraagt 25 meter. In bijlage 5 is de lithogenetische 

opbouw van de boorraaien visueel weergegeven.  

 

Profiel AA-AA’ 

Profiel AA-AA’ bevindt zich geheel in het holocene deel van het deelgebied en 

omvat een kronkelwaardrug die aan weerszijden wordt begrensd door een 

holocene restgeul. De beddingzanden van de kronkelwaardrug bevinden zich op 

hun hoogste punt (binnen het plangebied) op een hoogte van circa 12,1 m +NAP. 

De bedding van de ten zuiden van de kronkelwaardrug aanwezige geul is binnen 

deze raai niet bereikt en bevindt zich derhalve op een grotere diepte dan zes 

meter beneden maaiveld. Het betreft hier de jongste kronkelwaardrug (fase 4 op 

figuur 3.7) 

De ten noorden van de kronkelwaardrug gelegen geul (boring 28) zou op basis 

van dit profiel als een kronkelwaardgeul kunnen worden geïnterpreteerd. Dit is 

echter niet het geval, gezien de dimensie van deze geul zoals uit overige 

boringen blijkt (ruim 6,5 m diep). 

Zowel geul- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket (recente) 

oeverwalafzettingen.  
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Profiel BB-BB’ 

Ook dit profiel bevindt zich grotendeels in het holocene deel van het deelgebied. 

Alleen in het uiterste zuidelijke deel is het Dryas-terras aangeboord (boring 116). 

De top van het terras bevindt zich hier op een hoogte van circa 10,0 m +NAP, erg 

laag voor het Dryas-terras. Omdat het terras hier wordt afgedekt met 

geulafzettingen, is het aannemelijk dat het Dryas-terras hier door de holocene 

geul gedeeltelijk is geërodeerd. Ten noorden van de holocene geul, waarvan de 

maximale diepte onbekend is (boring 114), bevinden zich twee door een 

kronkelwaardgeul van elkaar gescheiden kronkelwaardruggen. De betreffende 

kronkelwaardgeul (boringen 109 en 110) lijkt hier een breedte te hebben van 

ruim 50 meter. In werkelijkheid is deze geul echter smaller, aangezien de geul 

schuin wordt aangesneden in dit profiel. De meest noordelijke kronkelwaardrug 

(boring 108) betreft naar alle waarschijnlijkheid slechts de aanzet naar de 

daadwerkelijke rug die zich verder naar het noorden moet bevinden en aansluit 

op de in raai AA-AA’ weergegeven jongste rug (fase 4). De beddingzanden van de 

kronkelwaardrug ter plaatse van de boringen 111 t/m 113 bevinden zich op hun 

hoogste punt op een hoogte van circa 9,4 m +NAP. Het betreft de westelijke 

uitloper van een oudere kronkelwaardfase (fase 3 in figuur 3.7).  

Zowel geul- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket (recente) 

oeverwalafzettingen.  

 

Profiel CC-CC’ 

Profiel CC-CC’ is vergelijkbaar met profiel BB-BB’. Ook dit profiel ligt nagenoeg 

geheel in het holocene deel van het deelgebied. Alleen in het zuidelijke deel is 

het Dryas-terras aangeboord (boringen 194 en 195). De top van het terras bevindt 

zich hier op een hoogte van circa 11,4 m +NAP, bijna 1,5 meter hoger dan ter 

plaatse van profiel BB-BB’. Het Dryas-terras grenst aan een circa 130 meter brede 

holocene restgeul (boringen 196 t/m 200). De diepte van deze geul is niet bekend, 

aangezien de basis nog niet binnen de maximale boordiepte (boring 197: 6 m –

mv) is aangeboord. Het noordelijke deel van het profiel bestaat uit een 

kronkelwaardrug (boringen 201 en 202) en een kronkelwaardgeul. Het betreft de 

op één na jongste kronkelwaardrug (fase 3 op figuur 3.7), welke aansluit op de in 

raai BB-BB’ weergegeven rug. De beddingzanden van de kronkelwaardrug 

bevinden zich op een hoogte van maximaal 10,5 m +NAP. De dimensies van de 

kronkelwaardgeul kunnen niet uit dit profiel worden afgeleid, aangezien de geul 

niet geheel binnen het profiel is opgenomen.  

Zowel geul- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket holocene 

oeverwalafzettingen.  

 

Profiel DD-DD’ 

Profiel DD-DD’ bevindt zich geheel binnen het holocene deel van het deelgebied. 

Binnen dit profiel is een tweetal boringen (nrs. 297 en 298) niet geplaatst. Op het 

perceel waar deze twee boringen zijn gepland, is geen betredingstoestemming 

verleend.  

Het zuidelijke deel van dit profiel betreft een minstens 100 meter brede holocene 

restgeul (boringen 293 t/m 296). Ook hier geldt dat het diepste punt van deze 

geul zich buiten het bereik van de maximale boordiepte bevindt. De geul is op 

het diepste punt dieper dan vijf meter. Het noordelijke deel van het profiel 

bestaat uit een tweetal kronkelwaardruggen (boringen 292 en 310) en een 

kronkelwaardgeul. Het beddingzand van de zuidelijke kronkelwaardrug bevindt 

zich op het hoogste punt op een hoogte van 11,7 m +NAP. Het betreft hier de op 

één na oudste fase (fase 2 in figuur 3.7). Het hoogste niveau van het beddingzand 

van de noordelijke kronkelwaardrug (boring 310) kan niet uit dit profiel worden 

afgeleid, aangezien hier alleen de zuidelijke flank van de rug is aangeboord. 

Zoals op figuur 3.7 kan worden afgeleid, betreft het de zuidelijke flank van fase 
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3. De dimensie van de kronkelwaardgeul kan niet uit dit profiel worden afgeleid, 

aangezien de geul niet geheel binnen het profiel is opgenomen. Bovendien is de 

geul schuin in het profiel opgenomen, waardoor de geul breder lijkt dan hij is. 

Ook de diepte is niet goed af te leiden uit het profiel, aangezien de basis op het 

diepste punt niet is aangeboord. Wel kan worden geconcludeerd dat het een vrij 

diepe geul betreft (minstens 3,8 meter diep).  

Zowel geul- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een relatief dun 

pakket recente oeverwalafzettingen. In deze oeverwalafzettingen is een mogelijk 

archeologisch relevant niveau aangetroffen tussen 12,4 en 12,9 m +NAP, direct 

onder de bouwvoor. Hierin is relatief veel houtskool en (verbrand) huttenleem 

aangetroffen. Ter plaatse van boring 291 is een fragment vuursteen 

aangetroffen. Dit betreft echter natuurlijk vuursteen (zie ook paragraaf 3.7). 

 

Profiel EE-EE’      

Profiel EE-EE’ is vergelijkbaar met profiel DD-DD’. Ook dit profiel ligt geheel 

binnen de holocene afzettingen van het deelgebied. Echter, in dit profiel zijn in 

ieder geval twee, mogelijk vier kronkelwaardruggen herkenbaar. Zo is in het 

zuidelijke deel van het profiel (boring 374) beddingzand aangetroffen op een 

hoogte van 11,1 m +NAP. Dit is geïnterpreteerd als de meest westelijke uitloper 

van de oudste binnen het plangebied aanwezige kronkelwaardrug (fase 1 in 

figuur 3.7). Deze kronkelwaardrug wordt in het noorden begrensd door een zeer 

brede geul (150 meter) met een maximale diepte van meer dan vijf meter 

(boringen 375 t/m 380). Dergelijke dimensies zijn van dermate omvang, dat hier 

geen sprake is van een kronkelwaardgeul maar van een restgeul. Ter plaatse van 

boring 377 is sprake van een opduiking van (bedding) zand. Dit zou kunnen 

worden geïnterpreteerd als een kronkelwaardrug, ware het niet dat het zand 

dermate diep ligt (9,4 m +NAP) vergeleken met de overige kronkelwaardruggen 

in dit profiel, dat een zandopduiking in de bedding van de restgeul 

waarschijnlijker is. In het noordelijke deel van het profiel is wederom een 

kronkelwaardrug aanwezig (boringen 381 t/m 384). Het betreft de op één na 

oudste kronkelwaardrug (fase 2 op figuur 3.7). De top van het beddingzand 

bevindt zich hier op een hoogte van 12,4 m +NAP. Binnen deze kronkelwaardrug 

is een kronkelwaardgeul zichtbaar (boring 382). Het betreft een relatief kleine 

geul (minder dan 25 m breed en slechts 1,4 m diep). Beide ruggen zijn in figuur 

3.7 geïnterpreteerd als behorende tot fase 2, ondanks de binnen deze rug 

aanwezige geul. De reden hiervoor is dat de geul betrekkelijk klein is en in 

oostelijke richting niet consequent vervolgd kan worden.    

Zowel geul- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een sterk in dikte 

variërend pakket holocene oeverwalafzettingen. In deze oeverwalafzettingen is, 

net als ter plaatse van profiel DD-DD’, een mogelijk archeologisch relevant niveau 

aangetroffen tussen 12,4 en 12,9 m +NAP, direct onder de bouwvoor. Hierin is 

relatief veel houtskool en (verbrand) huttenleem aangetroffen. Ter plaatse van 

boring 381 en kijkgat 30 is op dit niveau tevens een scherf middeleeuws 

aardewerk aangetroffen.  

    

Profiel FF-FF’ 

Profiel FF-FF’ is vergelijkbaar met het noordelijke deel van profiel EE-EE’ . Ook dit 

profiel ligt geheel binnen de holocene afzettingen van het deelgebied. Binnen dit 

profiel is een viertal boringen (nrs. 462 t/m 465) niet geplaatst, aangezien op die 

locatie geen betredingstoestemming is verleend.  

In het noordelijke deel van dit profiel zijn twee kronkelwaardruggen herkenbaar. 

Zo is ter plaatse van boring 460 de top van het beddingzand aangetroffen op een 

hoogte van 12,4 m +NAP. Deze rug wordt geïnterpreteerd als behorende tot de 

oudste fase (fase 1, zie figuur 3.7). Deze rug is van de noordelijke 

kronkelwaardrug gescheiden door een kronkelwaardgeul (boring 459). Deze geul 
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is relatief klein met een breedte van 35 meter en een diepte van 1,2 meter. De 

top van het beddingzand van de noordelijke kronkelwaardrug bevindt zich op 

een hoogte van circa 12,5 m +NAP. Deze rug wordt gerekend tot fase 2 (zie figuur 

3.7).  

Aan de zuidzijde worden de kronkelwaardafzettingen begrensd door een diepe 

geul (boring 461, de basis van de geul bevindt zich dieper dan 6 m -mv). Helaas 

kan niet worden vastgesteld of het hier een brede restgeul betreft of dat er 

verder zuidelijk nog een kronkelwaardrug in de ondergrond aanwezig is, 

aangezien hier geen boringen zijn geplaatst. Gezien de diepte van de geul 

betreft het waarschijnlijk een diepe, brede restgeul. Aan de noordzijde bevindt 

zich waarschijnlijk een kronkelwaardgeul (boring 455), al is dat ook hier niet met 

zekerheid te zeggen aangezien de geul niet geheel in het profiel valt.  

Een opvallend verschijnsel in dit profiel is dat binnen de beddingzanden van de 

kronkelwaard onderscheid kan worden gemaakt in twee fases. Dit onderscheid is 

gebaseerd op het voorkomen van een laag sterk tot uiterst siltige klei in de 

beddingzanden. De laag is geïnterpreteerd als oeverwalafzettingen van een 

oudere kronkelwaardfase. De top van het beddingzand van de oudste fase 

bevindt zich op een hoogte van circa 9,8 m +NAP.  

Zowel geul- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een in dikte variërend 

pakket holocene oeverwalafzettingen. In deze oeverwalafzettingen is, net als ter 

plaatse van de profielen DD-DD’ en EE-EE’ een mogelijk archeologisch relevant 

niveau aangetroffen tussen 12,4 en 12,9 m +NAP, direct onder de bouwvoor. 

Hierin is relatief veel houtskool en (verbrand) huttenleem aangetroffen.  

 

Profiel GG-GG’ 

Profiel GG-GG’ is nagenoeg een kopie van profiel FF-FF’. Het profiel ligt eveneens 

geheel binnen de holocene afzettingen van het deelgebied. Ook binnen dit 

profiel is een viertal boringen niet geplaatst (boringen 538 t/m 541)
32

 en de 

landschappelijke bodemopbouw is nagenoeg hetzelfde.  

Er zijn in profiel GG-GG’ twee kronkelwaardruggen herkenbaar. De top van het 

beddingzand van de zuidelijke rug (boringen 542 en 543) is op een hoogte van 

12,3 m +NAP aangetroffen. Dit sluit prima aan op de rug zoals aangetroffen in 

profiel FF-FF’ (12,4 m +NAP). Het betreft hier derhalve de oudste 

kronkelwaardrug (fase 1, zie figuur 3.7). In deze rug van profiel GG-GG’ is qua 

lithologie geen onderscheid te maken in verschillende fases. Ook voor dit profiel 

geldt dat niet kan worden vastgesteld of in zuidelijke richting nog een 

kronkelwaardrug in de ondergrond aanwezig is (wat niet de verwachting is), of 

dat hier de brede restgeul begint. De zuidelijke kronkelwaardrug wordt van de 

noordelijke kronkelwaardrug gescheiden door een kronkelwaardgeul (boring 

544). Deze geul heeft een breedte van circa 35 meter en een diepte van minstens 

2,3 meter. De top van het beddingzand van de noordelijke kronkelwaardrug 

bevindt zich op een hoogte van circa 12,8 m +NAP. Ook dit sluit redelijk aan op 

de kronkelwaardrug zoals deze in profiel FF-FF’ is aangetroffen (12,5 m +NAP). 

Hier is sprake van de jongere kronkelwaardrug, fase 2 (zie figuur 3.7).  

Aan de noordzijde bevindt zich waarschijnlijk een kronkelwaardgeul (boringen 

548 en 549), al is dat ook hier niet met zekerheid te zeggen aangezien de geul 

niet geheel in het profiel valt. 

In de noordelijke kronkelwaardrug is op basis van de lithologische opbouw weer 

een onderscheid te maken in twee fases, waarbij de sterk zandige 

oeverwalafzettingen van de oudste fase zijn afgedekt met zandige 

beddingzanden van de tweede fase, van elkaar gescheiden door sterk zandige 
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klei (boring 546). De top van het beddingzand van de oudste fase bevindt zich op 

een hoogte van circa 11,2 m +NAP.  

Zowel geul- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een in dikte variërend 

pakket holocene oeverwalafzettingen. In deze oeverwalafzettingen is, net als ter 

plaatse van de drie vorige profielen, een mogelijk archeologisch relevant niveau 

aangetroffen tussen 12,8 en 13,3 m +NAP, direct onder de bouwvoor. Hierin is 

relatief veel houtskool en (verbrand) huttenleem aangetroffen. 

 

Profiel HH-HH’ 

Profiel HH-HH’ betreft een lang profiel dat in het zuiden het terrassenlandschap 

doorsnijdt, in het centrum een brede holocene restgeul en in het noorden een 

holocene kronkelwaard. Er zitten twee hiaten in het profiel, aangezien deze 

gebieden buiten het onderzoeksgebied gelegen zijn.  

In het zuidelijke deel zijn twee terrasniveaus aangeboord. Ter plaatse van boring 

1580 zijn de grove zanden en grinden van het pleistocene beddingzand direct 

vanaf het maaiveld aangeboord op een hoogte van 14,1 m +NAP. Het betreft hier 

de flank van een hoger deel van het Dryas terras, of een restant van een Allerød-

terras. De terrasrand naar het lager gelegen (deel van het) Dryas-terras is in het 

veld duidelijk zichtbaar. Ter plaatse van de boringen 1581 t/m 1584 zijn de 

beddingafzettingen van het Dryas-terras aangeboord. De top van het terras 

bevindt zich hier op een hoogte van circa 12,2 m +NAP en de terrasvlakte heeft 

hier een breedte van circa 100 meter. Binnen dit Dryas-terras is een (pleistocene) 

restgeul aangetroffen (boring 1582). De geul is circa 30 m breed en 1,4 m diep. 

Het Dryas-terras wordt in het noorden begrensd door een holocene restgeul van 

bijzonder grote omvang (boringen 1585, 769 t/m 772 en 607 t/m 609). De 

geulvormige laagte heeft een breedte van ruim 400 meter. De diepte van deze 

geul is op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek niet bekend, 

aangezien de basis niet binnen de maximale boordiepte is aangeboord. Echter, 

tijdens onderzoek uit 1999 is op circa 60 meter ten oosten van boring 769 een 

boring geplaatst in deze geul, die met gyttja-achtige klei, kleiige gyttja en veen 

gevuld was. Uit de NAP-waarden valt op te maken dat de geul een diepte van 

tenminste 8 meter heeft gehad, waarmee een interpretatie als vroeg-holocene 

restgeul voor de hand ligt.
33

  

In het noordelijke deel van profiel HH-HH’ zijn twee, mogelijk drie 

kronkelwaardruggen herkenbaar. Ter plaatse van boring 606 is sprake van een 

opduiking van (bedding) zand. Dit zou kunnen worden geïnterpreteerd als een 

kronkelwaardrug. Het zand ligt vergeleken met de overige kronkelwaardruggen 

binnen het plangebied echter dermate diep (10,3 m +NAP), dat een 

zandopduiking in de bedding van de restgeul waarschijnlijker is. Bovendien 

bevindt deze opduiking zich niet in één lijn met de overige kronkelwaardruggen.  

Het beddingzand van de zuidelijke rug (boring 615) is op een hoogte van 12,3 m 

+NAP aangetroffen. Dit sluit goed aan op de rug zoals aangetroffen in profiel 

GG-GG’ (12,3 m +NAP). Deze rug is derhalve geïnterpreteerd als behorende tot de 

oudste kronkelwaardrug (fase 1, zie figuur 3.7). 

De zuidelijke kronkelwaardrug wordt van de noordelijke kronkelwaardrug 

gescheiden door een brede, ondiepe kronkelwaardgeul (boringen 616 t/m 618). 

Deze geul heeft een breedte van circa 70 meter en een diepte van een kleine 

meter. De top van het beddingzand van de noordelijke kronkelwaardrug (boring 

623) bevindt zich op een hoogte van circa 12,7 m +NAP. Dit sluit op zijn beurt 

goed aan op de kronkelwaardrug zoals deze in profiel GG-GG’ is aangetroffen 

(12,8 m +NAP). Deze kronkelwaardrug behoort derhalve tot fase 2 (zie figuur 3.7). 

Aan de noordzijde bevindt zich waarschijnlijk een kronkelwaardgeul (boringen 
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621 en 622), al is dat niet met zekerheid te zeggen aangezien de geul niet geheel 

in het profiel valt. 

In beide kronkelwaardruggen is op basis van de lithologische opbouw opnieuw 

een onderscheid te maken in twee fases, waarbij de uiterst siltige 

oeverwalafzettingen van de oudste fase zijn afgedekt met zandige 

beddingzanden van de tweede fase (boringen 617, 618 en 623), van elkaar 

gescheiden door een pakket zandige klei. De top van het beddingzand van de 

oudste fase bevindt zich op een hoogte van circa 10,5 m +NAP.  

In de top van de beddingzanden is ter plaatse van boring 623 een spikkeltje 

verbrand huttenleem aangetroffen op circa 12,9 m +NAP. Dit kan duiden op de 

aanwezigheid van een vindplaats ter plaatse. Derhalve is de top van deze 

beddingzanden in het profiel gemarkeerd als een archeologisch relevant niveau. 

Zowel het Dryas-terras, de geulafzettingen als kronkelwaardafzettingen zijn 

afgedekt met een in dikte variërend pakket holocene oeverwalafzettingen. In 

deze oeverwalafzettingen is, net als ter plaatse van de vier vorige profielen, een 

mogelijk archeologisch relevant niveau aangetroffen tussen 12,3 en 12,9 m +NAP 

direct onder de bouwvoor (boringen 604 t/m 607). Hierin is relatief veel houtskool 

en (verbrand) huttenleem aangetroffen. 

 

Profiel II-II’ 

Profiel II-II’ betreft een lang profiel vergelijkbaar met profiel HH-HH’. In het 

centrale deel zit een groot hiaat. Dit deel valt buiten het onderzochte deelgebied.  

In het zuidelijke deel doorsnijdt het profiel het Dryas-terras (boringen 1547 t/m 

1551). Het terras heeft hier breedte van circa 130 meter. Opvallend hierbij is het 

duidelijk als zodanig herkenbare hoger gelegen ‘eilandje’ ter plaatse van de 

boringen 1549 t/m 1551 (zie ook figuur 3.7 en bijlage 3). De top van het Dryas-

terras bevindt zich hier op een hoogte van 13,0 m +NAP. Aan de zuidzijde wordt 

dit ‘eilandje’ begrensd door een pleistocene restgeul (boring 1548), terwijl aan de 

noordzijde de aanzet naar de brede holocene restgeul is aangeboord (boring 

1552). Het ‘eilandje’ vormde blijkbaar een gunstige locatie om te wonen, gezien 

de vele vondsten die hier zijn gedaan. In de top van de beddingafzettingen is een 

begraven bodem aangetroffen. In het profiel is de top van het ‘eilandje’ derhalve 

gemarkeerd als ‘archeologisch relevant niveau’. 

De ten noorden van het Dryas-terras gelegen holocene restgeul valt hier 

grotendeels buiten het plangebied. Ter plaatse van boring 1552 is de aanzet naar 

de restgeul aangeboord, ter plaatse van de boringen 694 t/m 696 is de 

noordgrens in kaart gebracht. De geul heeft hier een breedte van circa 470 meter. 

Het onderliggende beddingzand is nergens aangeboord.  

In het noordelijke deel van profiel II-II’ zijn binnen een afstand van circa 180 

meter drie kronkelwaardruggen herkenbaar, wat afwijkt van het beeld zoals 

weergegeven in figuur 3.7. De top van het beddingzand van de zuidelijke rug 

(boring 698) is op een hoogte van circa 13,0 m +NAP aangetroffen. Een dergelijke 

hoogte past niet in het beeld van de oudste kronkelwaardrug (circa 12,3 m 

+NAP). De top van het beddingzand van de middelste kronkelwaardrug (boringen 

718 en 719), bevindt zich op een hoogte van circa 13,2 m +NAP. Ook dit is te hoog 

wanneer het vergeleken wordt met de hoogteligging van de 

kronkelwaardruggen 1 of 2 in de overige raaien. Hetzelfde geldt voor de top van 

het beddingzand van de noordelijke kronkelwaardrug. Dat bevindt zich op het 

hoogste punt op circa 13,0 m +NAP. Het beeld van de kronkelwaardruggen is in 

dit profiel dus afwijkend van de overige profielen wat het duiden van de 

bijbehorende fases bemoeilijkt. Desalniettemin lijkt het gerechtvaardigd om de 

zuidelijke kronkelwaardrug te bestempelen tot fase 1 en de twee noordelijke tot 

fase 2. 

De kronkelwaardruggen worden van elkaar gescheiden door twee 

kronkelwaardgeulen. De zuidelijke geul (boring 709) is circa 30 meter breed en 
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slechts 50 cm diep. De noordelijke geul (boring 720) is eveneens circa 30 meter 

breed, maar is wat dieper (70 cm). Aan de noordzijde van het profiel bevindt zich 

waarschijnlijk een kronkelwaardgeul (boring 722), al is dat niet met zekerheid te 

zeggen, aangezien de geul niet geheel in het profiel valt. 

Ook in profiel II-II’ is op basis van de lithologische opbouw een onderscheid te 

maken in twee fases. Hierbij zijn de uiterst siltige oeverwalafzettingen van de 

oudste fase afgedekt met zandige beddingzanden van de tweede fase. De top 

van het beddingzand van de oudste fase varieert enigszins, maar bevindt zich 

globaal op een hoogte van circa 11,6 m +NAP.  

In de oeverwalafzettingen direct boven de beddingzanden is ter plaatse van de 

boringen 719 en 720 prehistorisch aardewerk aangetroffen. In kijkgat 35 is 

bewerkt vuursteen aangetroffen. Bovendien is in dit kijkgat zichtbaar dat hier 

begraven bodems aanwezig zijn. Op basis hiervan is in het profiel in de 

oeverwalafzettingen direct boven de top van de beddingzanden een 

archeologisch relevant niveau gemarkeerd op een diepte tussen 12,9 en 13,5 m 

+NAP. 

Zowel de terras-, geul- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een in 

dikte variërend pakket holocene oeverwalafzettingen.  

 

Profiel JJ-JJ’ 

Ook profiel JJ-JJ’ betreft een lang profiel en is vergelijkbaar met de twee 

voorgaande profielen. Ook in dit profiel is een groot hiaat aanwezig, aangezien 

dit deel buiten het plangebied valt.  

In het zuidwestelijke deel doorsnijdt het profiel het Dryas-terras (boringen 1506 

t/m 1510). Het terras heeft ook hier een breedte van circa 130 meter. Het hoger 

gelegen ‘eilandje’ zoals dit in profiel II-II’ aanwezig is, is ook hier nog aanwezig 

(boringen 1506 t/m 1508). De top van het Dryas-terras bevindt zich hier op een 

hoogte van 13,7 m +NAP. Aan de zuidwestzijde wordt dit ‘eilandje’ wederom 

begrensd door een pleistocene restgeul (boringen 1509 en 1510). De geul is hier 

ook circa 30 meter breed en 1,5 meter diep. Aan de noordoostzijde wordt het 

Dryas-terras begrensd door de brede holocene restgeul (boring 1505). Ook hier 

zijn op het ‘eilandje’ in de begraven Ah-horizont vondsten gedaan. In het profiel 

is de top van het ‘eilandje’ derhalve gemarkeerd als ‘archeologisch relevant 

niveau’. Dit niveau bevindt zich tussen 13,3 en 13,7 m +NAP. 

De ten noordoosten van het Dryas-terras gelegen holocene restgeul (boringen 

1505 en 841 t/m 846) is ook hier zeer breed, zij het minder breed dan ter plaatse 

van profiel II-II’ (370 meter ten opzichte van 470 meter). Het beddingzand is 

nergens aangeboord, maar aangenomen mag worden dat de geul zeker 8 meter 

diep was.
34

  

In het noordoostelijke deel van profiel JJ-JJ’ zijn twee kronkelwaardruggen 

herkenbaar. Het beddingzand van de zuidelijke rug (boring 847 en 848) is op een 

hoogte van circa 11,9 m +NAP aangetroffen. Deze rug behoort tot de oudste 

kronkelwaardfase (fase 1, zie figuur 3.7). De top van het beddingzand van de 

noordelijke kronkelwaardrug (boringen 850 t/m 852) ligt op zijn hoogste punt op 

circa 12,4 m +NAP. Deze rug behoort tot kronkelwaardfase 2 (zie figuur 3.7). Voor 

beide ruggen geldt dat het beddingzand beduidend lager gelegen is dan ten 

opzicht van profiel II-II’. Zoals uit de profielen KK-KK’ en LL-LL’ zal blijken duiken 

de kronkelwaardruggen in zuidoostelijke richting weg. Beide ruggen worden van 

elkaar gescheiden door een kronkelwaardgeul van circa 35 meter breed en 1,6 

meter diep (boring 849). In dit profiel is op basis van de lithologische opbouw 

geen onderscheid te maken in verschillende fases binnen de 

kronkelwaardafzettingen. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat er geen 
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verschillende fases aanwezig zijn. In de boringen zijn dergelijke fases niet altijd 

even goed als zodanig herkenbaar. Aan de noordoostzijde van het profiel bevindt 

zich een restgeul van de huidige Maas (boringen 853 t/m 857). Deze heeft hier 

een breedte van circa 120 meter en een diepte van minstens zes meter.  

Zowel de terras-, geul- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een in 

dikte variërend pakket holocene oeverwalafzettingen. In deze 

oeverwalafzettingen is ter plaatse van de boringen 853 t/m 855, op een hoogte 

tussen 13, 0 en 13,6 m +NAP, een mogelijk archeologisch relevant niveau 

aangetroffen direct onder de bouwvoor. Hierin is relatief veel houtskool en 

(verbrand) huttenleem aangetroffen. 

 

Profiel KK-KK’ 

Ook profiel KK-KK’ betreft een lang profiel dat in het zuidwesten het 

terrassenlandschap doorsnijdt, in het centrum de brede holocene restgeul en in 

het noordoosten de holocene kronkelwaard. Er zit groot hiaat in het profiel, 

aangezien het centrale deel van het profiel buiten het plangebied valt.  

In het zuidwestelijke deel doorsnijdt het profiel het Dryas-terras (boringen 1448 

t/m 1454). Het terras heeft ook hier een breedte van circa 125 meter. Het hoger 

gelegen ‘eilandje’ zoals dit in de profielen II-II’ en JJ-JJ’ aanwezig is, is hier niet 

meer aanwezig. De top van het Dryas-terras bevindt zich hier op een hoogte van 

12,4 m +NAP. Het terras wordt hier door twee pleistocene restgeulen doorsneden 

(boringen 1451 en 1453). Deze restgeulen hebben een dimensie die typisch is voor 

vlechtende rivieren (circa 30 meter breed en 70 cm diep). Aan de noordoostzijde 

wordt het Dryas-terras ook hier begrensd door de brede holocene restgeul 

(boringen 981, 1448 en 1449). De restgeul heeft hier een breedte van circa 310 

meter. De bedding is nergens op het diepste punt aangeboord.  

In het noordoostelijke deel van profiel KK-KK’ zijn wederom twee 

kronkelwaardruggen herkenbaar. De top van het beddingzand van de zuidelijke 

rug (boring 982) is op een hoogte van circa 11,8 m +NAP aangetroffen. Dit sluit 

goed aan op de top van de kronkelwaardrug zoals deze in profiel JJ-JJ’ is 

aangetroffen (11,9 m +NAP). Deze kronkelwaardrug behoort dan ook tot de 

oudste fase (fase 1, zie figuur 3.7). De top van het beddingzand van de 

noordelijke kronkelwaardrug (boring 987) ligt op zijn hoogste punt op circa 11,4 

m +NAP, een meter lager dan in profiel JJ-JJ’. Desalniettemin wordt deze rug 

gerekend tot fase 2 (zie figuur 3.7). Het hoogteverschil van een meter tussen de 

kronkelwaardrug fase 2 in beide raaien is opvallend. Ook het feit dat de 

kronkelwaardrug fase 2 lager gelegen is dan kronkelwaardrug fase 1 binnen raai 

KK-KK’ is opvallend. Kronkelwaardrug fase 2 zou gezien het aggraderende 

karakter van de Maas hoger moeten liggen dan de kronkelwaard fase 1. Mogelijk 

dat de kronkelwaardrug van fase 2 hier in zuidelijke richting wegduikt. Een 

andere mogelijkheid is dat hier sprake is van erosie gedurende een latere fase van 

de Maas.  

Beide ruggen worden van elkaar gescheiden door een vrij grote 

kronkelwaardgeul van circa 100 meter breed en minimaal 3 meter diep (boring 

983 t/m 986). In dit profiel is op basis van de lithologische opbouw geen 

onderscheid te maken tussen verschillende fases binnen de 

kronkelwaardafzettingen. Aan de noordzijde van het profiel bevindt zich een 

restgeul van de huidige Maas (boringen 988 t/m 990). Deze heeft hier een breedte 

van tenminste circa 40 meter en een diepte van minstens vijf meter. 

Zowel de terras-, geul- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een in 

dikte variërend pakket holocene oeverwalafzettingen. In deze 

oeverwalafzettingen is ter plaatse van de boringen 987 t/m 989 een mogelijk 

archeologisch relevant niveau aangetroffen direct onder de bouwvoor. Hierin is 

relatief veel houtskool en (verbrand) huttenleem aangetroffen. 
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Profiel LL-LL’ 

Profiel LL-LL’ is vergelijkbaar met profiel KK-KK’. Het profiel doorsnijdt ook in dit 

geval het terrassenlandschap, de brede holocene restgeul en de meest 

zuidoostelijke uitloper van het kronkelwaardgebied. In het centrum bevat het 

profiel een groot hiaat, aangezien dit deel buiten het plangebied valt.  

Het Dryas-terras (boringen 1413 t/m 1418) zoals dit in het zuidwestelijke deel van 

het profiel is weergegeven, heeft binnen de contouren van het plangebied een 

breedte van circa 150 meter. De top van het Dryas-terras bevindt zich hier op een 

hoogte van circa 12,5 m +NAP. Het terras wordt hier door drie smalle, ondiepe 

pleistocene restgeulen doorsneden (boringen 1415, 1417 en tussen de boringen 

1413 en 1414, zie profiel LL-LL’ in bijlage 5). Aan de noordoostzijde wordt het 

Dryas-terras weer begrensd door de brede holocene restgeul (boringen 1419, 

1037 t/m 1042). De restgeul heeft hier een breedte van ruim 300 meter. De 

bedding is nergens op het diepste punt aangeboord.  

In het noordoostelijke deel van profiel LL-LL’ is een laatste uitloper van de op één 

na oudste kronkelwaardrug aangeboord (fase 2, zie figuur 3.7). De top van het 

beddingzand van deze rug (boring 1036) is op een hoogte van circa 11,8 m +NAP 

aangetroffen. Dit sluit redelijk aan op de zuidelijke kronkelwaardrug in profiel 

KK-KK’ (11,4 m +NAP). Het feit dat de top van deze kronkelwaardfase in dit 

profiel hoger ligt dan in profiel KK-KK’, lijkt erop te duiden dat ter plaatse van 

profiel KK-KK’ wel degelijk erosie heeft plaatsgevonden. Het ontbreken van fase 

1 binnen dit profiel kan eveneens duiden op erosie.   

In dit profiel is op basis van de lithologische opbouw geen onderscheid te maken 

tussen verschillende fases binnen de kronkelwaardafzettingen.  

Aan de noordzijde van het profiel bevindt zich een restgeul van de huidige Maas 

(boringen 1033 t/m 1035). Deze heeft hier een breedte van circa 70 meter en een 

diepte van minstens zes meter. 

Zowel de terras-, geul- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een in 

dikte variërend pakket holocene oeverwalafzettingen. In deze 

oeverwalafzettingen is ter plaatse van de boringen 1034 t/m 1036 een mogelijk 

archeologisch relevant niveau aangetroffen tussen 13,2 en 13,7 m +NAP, direct 

onder de bouwvoor. Hierin is relatief veel houtskool en (verbrand) huttenleem 

aangetroffen. Dit geldt eveneens voor de basis van de oeverwalafzettingen zoals 

deze op het Dryas-terras zijn aangetroffen (boringen 1413 t/m 1418). 

 

Profiel MM-MM’ 

Profiel MM-MM’ is redelijk vergelijkbaar met profiel LL-LL’. Het profiel doorsnijdt 

ook in dit geval het terrassenlandschap en de brede holocene restgeul. De 

holocene kronkelwaard is hier echter niet meer aanwezig. In het centrum bevat 

het profiel een hiaat, aangezien dit deel buiten het plangebied valt.  

Het Dryas-terras (boringen 1358 t/m 1362) heeft binnen de contouren van het 

plangebied een breedte van circa 150 meter. De top van het Dryas-terras bevindt 

zich hier op een hoogte van circa 12,5 m +NAP. Het terras wordt hier door twee 

smalle, ondiepe pleistocene restgeulen doorsneden (boringen 1360 en 1361).  

Aan de noordoostzijde wordt het Dryas-terras wederom begrensd door de brede 

holocene restgeul (boringen 1363, 1111 t/m 1119), die hier vanaf het Dryas-terras 

doorloopt tot aan de huidige Maas. De restgeul heeft hier een breedte van circa 

350 meter. Het beddingzand is nergens op het diepste punt aangeboord.  

In geen van de boringen zijn sedimenten behorende tot holocene 

kronkelwaardafzettingen aangetroffen. 

Zowel de terras-  als de geulafzettingen zijn afgedekt met een in dikte variërend 

pakket holocene oeverwalafzettingen. In deze oeverwalafzettingen is ter plaatse 

van de boringen 1358 t/m 1363 (Dryas-terras) en de boringen 1117 t/m 1119 

(restgeul) een mogelijk archeologisch relevant niveau aangetroffen tussen 13,1 en 

13,7 m +NAP, direct onder de bouwvoor. Hierin is relatief veel houtskool en 
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(verbrand) huttenleem aangetroffen. Ter plaatse van het Dryas-terras zijn hier 

tevens fragmentjes middeleeuws aardewerk in aangetroffen. 

 

Profiel NN-NN’ 

Profiel NN-NN’ toont een vergelijkbaar beeld als het profiel MM-MM’. In dit 

profiel is echter geen hiaat aanwezig.  

Het Dryas-terras (boringen 1296 t/m 1303) is in dit profiel op z’n breedst met een 

breedte van circa 200 meter. De top van het Dryas-terras bevindt zich hier iets 

hoger, namelijk op een hoogte van circa 12,8 m +NAP. Ook in dit geval wordt het 

terras door restgeulen doorsneden (boringen 1300 t/m 1302). De betreffende geul 

wordt in dit profiel echter in de lengte doorsneden, waardoor de geul in het 

profiel veel breder lijkt dan deze in werkelijkheid is. De geul is niet dieper dan 1 

meter. Vanuit deze geul is een dunne laag hoogvloedleem (Laag van Wijchen) 

over de grinden en zanden van het vlechtende systeem afgezet. Aan de 

noordoostzijde wordt het Dryas-terras wederom begrensd door de brede 

holocene restgeul (boringen 1183 t/m 1192), die hier net als in het vorige profiel 

vanaf het Dryas-terras tot aan de huidige Maas doorloopt. De restgeul heeft hier 

een breedte van circa 350 meter. De bedding is nergens op het diepste punt 

aangeboord.  

In geen van de boringen zijn sedimenten behorende tot een holocene 

kronkelwaard aangetroffen. 

Zowel de terras-  als de geulafzettingen zijn afgedekt met een in dikte variërend 

pakket holocene oeverwalafzettingen. In deze oeverwalafzettingen is ter plaatse 

van de restgeul een mogelijk archeologisch relevant niveau aangetroffen direct 

onder de bouwvoor (boringen 1186 t/m 1189). Hierin is relatief veel houtskool en 

(verbrand) huttenleem aangetroffen. Ook ter plaatse van het Dryas-terras is in de 

oeverwalafzettingen een archeologisch relevant niveau aangetroffen, zij het op 

een iets lager niveau, namelijk tussen 12,9 en 13,7 m +NAP en vrijwel direct boven 

het sediment van het Dryas-terras (boringen 1296 t/m 1303). Hier is naast veel 

houtskool en (verbrand) huttenleem ook (voornamelijk middeleeuws) aardewerk 

in aangetroffen.  

3.4.2 Deelgebied Ooijen 

Voor het deelgebied Ooijen zijn 17 lithogenetische profielen vervaardigd. Het 

betreft de raaien A-A’ t/m Q-Q’ (zie bijlage 5). De lengte van de profielen varieert 

van minimaal 50 meter (profiel O-O’) tot maximaal 775 meter (profiel H-H’), 

afhankelijk van de breedte van het deelgebied. De afstand tussen de boringen 

binnen de raaien bedraagt 25 meter. In bijlage 5 is de lithogenetische opbouw 

van de boorraaien visueel weergegeven.  

 

Profiel A-A’ 

Profiel A-A’ doorsnijdt deels het terrassenlandschap en de holocene, vrij recente 

restgeul van de Maas. Aan de zuidwestzijde bevat het profiel een hiaat, 

aangezien dit deel buiten het plangebied valt. 

De bodemopbouw zoals dit in profiel A-A’ (en ook B-B’) te zien is, wijkt af van de 

bodemopbouw elders in het gebied. In de zuidwestelijke helft is het Dryas-terras 

aangeboord (boringen 1649, 1650, 2025 en kijkgat 17). De top van het terras 

bevindt zich hier op een hoogte van circa 12,9 m +NAP. De geul zoals deze 

aanwezig is tussen de boringen 1650 en 2025 is niet onderzocht, aangezien die 

buiten het plangebied valt. Voorgaand onderzoek heeft echter aangetoond dat 

er wel degelijk een geul aanwezig is.
35

 Opvallend aan dit profiel is echter de 

bodemopbouw ter plaatse van de boringen 1649 en 1650. Hier zijn op het 

                                                      
35

 Zuidhoff et al. 2012. 



 Inventariserend veldonderzoek (karterende fase plus) 44 

 

sediment van het Dryas-terras vroeg-holocene oeverwalafzettingen aangetroffen 

waarin drie verschillende sedimentatiefasen zijn onderscheiden. In deze 

oeverwalafzettingen zijn tijdens de boorcampagne veel houtskoolspikkels 

aangetroffen. In de kijkgaten is naast prehistorisch aardewerk ook bewerkt 

vuursteen en antropogeen bewerkt natuursteen aangetroffen in deze niveaus 

(zie paragraaf 3.7). De betreffende niveaus zijn in het profiel gemarkeerd als 

‘archeologisch relevant niveau’. Het beddingzand van de bijbehorende vroeg-

holocene kronkelwaardrug bevond zich verder naar het noordoosten, maar is 

door een jongere restgeul van de Maas opgeruimd. Deze jongere restgeul is in de 

boringen 1640 t/m 1643 en 1648 aangeboord en heeft hier een breedte van ruim 

100 meter en een maximale diepte van 4,5 meter. De erosieve grens tussen het 

Dryas-terras en de holocene restgeul bevindt zich ergens tussen de boringen 1648 

en 1649. Binnen de restgeul is ter plaatse van boring 1642 een zandopduiking 

aangetroffen.  

Zowel de geul-, terras- als vroeg-holocene oeverwalafzettingen zijn afgedekt met 

een pakket relatief recente holocene oeverwalafzettingen.  

 

Profiel B-B’ 

Profiel B-B’ is vergelijkbaar met profiel A-A’. Ook dit profiel doorsnijdt deels het 

terrassenlandschap en de holocene, vrij recente restgeul van de Maas. Aan de 

zuidwestzijde bevat het profiel ook hier een hiaat, aangezien dit terrein geen 

deel uit maakt van het plangebied. 

In de zuidwestelijke helft is het Dryas-terras aangeboord (boringen 1679, 1680, 

1682, 2029 en de kijkgaten 14 en 16). De top van het terras bevindt zich hier op 

een hoogte van circa 12,8 m +NAP. Ter plaatse van boring 2029 is de geul die zich 

ter plaatse van het hiaat bevindt, nog net aangeboord. Ook in dit profiel zijn op 

het sediment van het Dryas-terras ter plaatse van de boringen 1679, 1680 en 1682 

vroeg holocene oeverwalafzettingen aangetroffen, waarin maximaal drie 

verschillende sedimentatiefasen zijn onderscheiden (kijkgaten 14 en 16). In deze 

oeverwalafzettingen zijn tijdens de boorcampagne veel houtskoolspikkels 

aangetroffen. In de kijkgaten is in de bodemlagen naast prehistorisch aardewerk 

ook bewerkt vuursteen en natuursteen aangetroffen (zie paragraaf 3.7). De 

betreffende niveaus op circa 13,0 en 13,5 m +NAP zijn in het profiel gemarkeerd 

als ‘archeologisch relevant niveau’. Ook in dit geval geldt dat het beddingzand 

van de bijbehorende vroeg-holocene kronkelwaardrug zich verder naar het 

noordoosten bevond. De hier aangetroffen jongere restgeul van de Maas heeft 

deze kronkelwaardafzettingen echter opgeruimd. De restgeul is in de boringen 

1673 en 1676 t/m 1678 aangeboord en heeft hier een breedte van circa 125 meter 

en een maximale diepte van meer dan 6 meter. De erosieve grens tussen het 

Dryas-terras en de holocene restgeul bevindt zich ergens tussen de boringen 1678 

en 1679.  

Zowel de geul-, terras- als vroeg-holocene oeverwalafzettingen zijn afgedekt met 

een pakket relatief recente holocene oeverwalafzettingen.  

 

Profiel C-C’ 

Profiel C-C’ bevindt zich nagenoeg geheel in het holocene deel van het 

deelgebied Ooijen. Alleen in het uiterste zuidwestelijke deel is het Dryas-terras 

aangeboord (boring 2033). De top van het terras bevindt zich hier op een hoogte 

van circa 12,7 m +NAP en is afgedekt met een dun pakket hoogvloedleem (Laag 

van Wijchen). Dit pakket hoogvloedleem is afgezet vanuit de geul die zich tussen 

de boringen 1734 en 2033 bevindt, maar in onderhavig onderzoek niet is 

onderzocht (valt buiten het deelgebied). In het noordoostelijke deel van het 

profiel bevinden zich twee door een kronkelwaardgeul van elkaar gescheiden 

kronkelwaardruggen (boringen 1721 en 1732 t/m 1734). De betreffende 

kronkelwaardgeul (boring 1720) is relatief klein met een breedte van 25 meter en 
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een diepte van circa 80 cm. De beddingzanden van de kronkelwaardrug ter 

plaatse van de boringen 1732 t/m 1734 bevinden zich op hun hoogste punt op 

een hoogte van circa 11,4 m +NAP. Het betreft de oudste (vroeg-holocene) van 

deze twee kronkelwaardruggen. In de direct op deze rug gelegen 

oeverwalafzettingen zijn in dit profiel minstens twee verschillende 

sedimentatiefases afgesloten door bodemvorming waargenomen in de kijkgaten 

18 en 19. Hierbij is naast houtskoolspikkels ook aardewerk en bewerkt vuursteen 

aangetroffen (zie paragraaf 3.7). Het beddingzand van de tweede, dichtst bij de 

Maas gelegen kronkelwaardrug (boring 1721) bevindt zich op het hoogste punt 

op een hoogte van circa 13,4 m +NAP. Dit betreft een veel jongere 

kronkelwaardrug. De oeverwalafzettingen waarmee deze rug is afgedekt, zijn 

derhalve ook veel jonger. Hierin zijn ook geen meerdere sedimentatiefases 

aangetroffen. De jongste kronkelwaardrug wordt aan de noordoostzijde 

begrensd door de recente restgeul van de Maas (boringen 1708, 1722 en 1723). 

Deze geul heeft hier een breedte van circa 80 meter en een diepte van maximaal 

6 meter.    

Zowel geul-, terras- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket 

(recente) oeverwalafzettingen.  

 

Profiel D-D’ 

Profiel D-D’ is vergelijkbaar met profiel C-C’. Ook dit profiel doorsnijdt deels het 

terrassenlandschap, de kronkelwaard en de holocene, vrij recente restgeul van de 

Maas. Aan de zuidwestzijde, tussen de boringen 1783 en 2042, bevat het profiel  

een hiaat, aangezien dit terrein geen deel uit maakt van het deelgebied. 

In het uiterste zuidwestelijke deel is het Dryas-terras aangeboord (boringen 2041, 

2042). De top van het terras bevindt zich hier op een hoogte van circa 13,5 m 

+NAP. Ter plaatse van boring 2042 is de aanzet naar een restgeul aangeboord. De 

top van het Dryas-terras duikt hier weg en is afgedekt met een dun pakket 

hoogvloedleem (Laag van Wijchen). In het noordoostelijke deel van het profiel 

bevinden zich tenminste één, maar mogelijk twee kronkelwaardruggen (boringen 

1783 t/ 1788). In dit profiel is echter geen kronkelwaardgeul zichtbaar. De top van 

het beddingzand van de kronkelwaardrug ter plaatse van de boringen 1783 t/m 

1785 bevindt zich gemiddeld op een hoogte van circa 10,8 m +NAP. Het betreft 

de oudste (mogelijk vroeg-holocene fase) van de twee kronkelwaardruggen. In de 

oeverwalafzettingen op deze rug zijn in dit profiel op basis van de waarnemingen 

uit de boringen minstens twee verschillende fases waargenomen. Deze zijn deels 

gebaseerd op het voorkomen van houtskoolspikkels op verschillende niveaus en 

op het voorkomen van een begraven Ah-horizont. De top van het beddingzand 

van de tweede, jongere kronkelwaardrug (boringen 1786 t/m 1788) bevindt zich 

op het hoogste punt op een hoogte van circa 13,3 m +NAP. Dit sluit goed aan bij 

de bevindingen in profiel C-C’ (13,4 m +NAP). In de oeverwalafzettingen waarmee 

deze rug is afgedekt, zijn geen verschillende fases aangetroffen. Aanwijzingen 

voor een begraven bodem ontbreken bijvoorbeeld in kijkgat 20. De jongste 

kronkelwaardrug wordt aan de noordoostzijde begrensd door de recente restgeul 

van de Maas (boringen 1789 en 1790). Deze geul heeft hier een minimale breedte 

van circa 60 meter en een diepte van maximaal 5,4 meter.    

Zowel geul-, terras- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket 

(recente) oeverwalafzettingen. 

  

Profiel E-E’ 

Het beeld zoals uit profiel E-E’ naar voren komt, is vanwege de aanwezigheid van 

twee niet beboorde delen minder goed te gebruiken om een goed beeld van de 

bodemopbouw te kunnen verkrijgen. Met name het ontbrekende deel tussen de 

boringen 1810 en 1817 is een gemis. Uit het verkennende onderzoek is echter 
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bekend dat hier een kronkelwaardrug aanwezig is.
36

 Mede daarom is dit profiel 

redelijk vergelijkbaar met profiel D-D’.  

In het uiterste zuidwestelijke deel is het Dryas-terras aangeboord (boringen 2050 

en 2051). De top van het terras bevindt zich hier op een hoogte van circa 13,2 m 

+NAP. Ter plaatse van boring 2050 lijkt de aanzet naar een ondiepe restgeul 

aangeboord. In het centrale deel van het profiel is een kronkelwaardrug 

aangeboord (boring 1817). Uitgaande van een vergelijkbare bodemopbouw als 

ter plaatse van de vorige twee profielen, zou dit de oudste kronkelwaardrug 

moeten betreffen. De aanwezigheid van twee verschillende bodemlagen met 

vondstmateriaal (zie paragraaf 3.7) in de afdekkende oeverwalafzettingen lijkt 

dit te bevestigen. Het beddingzand van deze kronkelwaardrug bevindt zich ten 

opzichte van de oude kronkelwaardrug in de profielen C-C’ en D-D’ echter zeer 

hoog (13,4 m +NAP t.o.v. respectievelijk 11,4 en 10,8 m +NAP). Het beddingzand 

van de tweede, jongere kronkelwaardrug is niet aangeboord, aangezien deze 

hier buiten het onderzochte deelgebied valt. De recente restgeul van de Maas is 

wel aangeboord (boringen 1810 t/m 1812). De geul heeft hier een breedte van 

circa 80 meter en een diepte van circa 4,5 meter.    

Zowel geul-, terras- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket 

(recente) oeverwalafzettingen.  

 

Profiel F-F’ 

Ook profiel F-F’ heeft twee onderbrekingen als gevolg van feit dat twee delen 

buiten het deelgebied vallen. Het gevolg hiervan is dat ook dit profiel minder 

bruikbaar is om een goed beeld van de bodemopbouw te kunnen verkrijgen. Ook 

hier is met name het hiaat tussen de boringen 1834 en 1847 een gemis, hoewel 

hier op basis van verkennend onderzoek een kronkelwaardrug kan worden 

verondersteld. Het beeld uit dit profiel is namelijk redelijk vergelijkbaar met 

profiel E-E’. Ook dit profiel doorsnijdt deels het terrassenlandschap, een holocene 

kronkelwaard en een relatief recente restgeul van de Maas. Daarnaast is echter 

ook een deel van de geul tussen het Dryas-terras en de kronkelwaardafzettingen 

aangeboord. 

In het zuidwestelijke deel is het Dryas-terras aangeboord (boringen 2064 en 

2066). Het terras heeft hier binnen de contouren van het plangebied een breedte 

van circa 60 meter. De top van het terras bevindt zich op een hoogte van 

gemiddeld 13,2 m +NAP, waarbij het noordoostelijke richting afloopt. Dit deel 

van het Dryas-terras bevindt zich op een locatie waar tijdens eerder karterend 

onderzoek
37

 veel vondstmateriaal is aangetroffen (zie paragraaf 3.7). Ook ter 

plaatse van boring 2066 is in de top van het Dryas-terras een spikkeltje aardewerk 

aangetroffen. Vandaar dat de top van het Dryas-terras is gemarkeerd als een 

archeologisch relevant niveau. In het centrale deel van dit profiel is een restgeul 

aangeboord (boringen 1846 en 1847).  Gezien de aanwezigheid van minstens 

twee archeologisch relevante niveaus in de restgeulvulling op dieptes die goed 

overeenkomen met de niveaus zoals deze op de oudste kronkelwaardrug zijn 

aangetroffen, mag worden aangenomen dat de betreffende (oudste) 

kronkelwaardrug zich op geringe afstand van boring 1847 zal moeten bevinden. 

De bij verkennend onderzoek aangetoonde oudere kronkelwaardrug was reden 

om die rug buiten de planontwikkeling te houden.  

De beddingzanden van de tweede, jongere kronkelwaardrug zijn ter plaatse van 

de boringen 1832 t/m 1834 aangeboord. De top van het beddingzand van deze 

kronkelwaardrug bevindt zich op het hoogste punt op een hoogte van circa 14,0 

m +NAP. In de oeverwalafzettingen waarmee deze rug is afgedekt, zijn geen 
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vondstlagen aangetroffen. De jongste kronkelwaardrug wordt aan de 

noordoostzijde begrensd door (een recente restgeul van) de Maas (boring 1831).  

Zowel geul-, terras- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket 

(recente) oeverwalafzettingen.  

 

Profiel G-G’ 

Voor profiel G-G’ geldt hetzelfde als voor de profielen E-E’ en F-F’. Ook dit profiel 

is als gevolg van de twee niet onderzochte delen minder bruikbaar is om een 

goed beeld van de bodemopbouw te kunnen verkrijgen.  

Het profiel is goed vergelijkbaar met profiel F-F’. In het zuidwestelijke deel is het 

Dryas-terras aangeboord (boringen 2079 t/m 2082). Het terras heeft hier een 

breedte van circa 80 meter. De top van het terras bevindt zich hier op een hoogte 

van gemiddeld 13,4 m +NAP, waarbij het noordoostelijke richting afloopt. Ter 

plaatse van boring 2082 is op het beddingzand een laag, convex rivierduin 

aangetroffen. Ook dit deel van het Dryas-terras behoort tot de locatie waar 

tijdens eerder karterend booronderzoek
38

 veel vondstmateriaal is aangetroffen 

(zie paragraaf 3.7). Vandaar dat de top van het Dryas-terras is gemarkeerd als een 

archeologisch relevant niveau. In het centrale deel van profiel G-G’ is een restgeul 

aangeboord (boringen 1875 en 1876).  Ook in dit geval ligt het voor de hand dat 

de oudste kronkelwaardrug zich op geringe afstand van boring 1876 zal bevinden 

(deze is niet aangeboord aangezien de rug buiten het deelgebied ligt). In de top 

van de restgeulvulling is veel houtskool aangetroffen op een diepte die goed 

overeenkomt met de twee jongste archeologisch relevante niveaus zoals deze 

elders op de kronkelwaardrug zijn aangetroffen. Vandaar dat dit niveau in het 

profiel is gemarkeerd als een archeologisch relevant niveau. Het beddingzand van 

de tweede, jongere kronkelwaardrug is aangeboord ter plaatse van de boringen 

1877 en 1878. Het hoogste punt van de top van het beddingzand van deze 

kronkelwaardrug is zeer waarschijnlijk niet aangeboord. Binnen het profiel 

bevindt het beddingzand zich op het hoogste niveau op circa 13,0 m +NAP. In de 

oeverwalafzettingen waarmee deze rug is afgedekt zijn geen verschillende 

sedimentatiefases aangetroffen. De jongste kronkelwaardrug wordt aan de 

noordoostzijde begrensd door de Maas.  

Zowel geul-, terras- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket 

(recente) oeverwalafzettingen.  

 

Profiel H-H’ 

Profiel H-H’ doorsnijdt een groot deel van het deelgebied en is met z’n lengte van 

775 meter het langste profiel. Het profiel snijdt het terrassenlandschap aan, een 

holocene kronkelwaard en de vrij recente restgeul van de Maas. 

Het Dryas-terras omvat verreweg het grootste deel van het profiel.
39

 De top van 

het terras varieert hier tussen 13,5 m +NAP (noordoostzijde) tot 14,5 m +NAP ter 

plaatse van een duidelijk herkenbare terrasrestrug (boringen 2166 t/m 2168). 

Deze terrasrestrug wordt geaccentueerd door de aanwezigheid van een laag 

rivierduin op deze locatie. Op de terrasvlakte zijn tal van geulen te herkennen. 

Binnen dit profiel zijn drie van dergelijke geulen aanwezig. Twee hiervan 

maakten deel uit van een vlechtend systeem (boringen 2165, en 2156/2157). Het 

betreft kleine, ondiepe geultjes (25 tot 30 meter breed en maximaal 1,5 meter 

diep. Ter plaatse van boring 2169 (westzijde profiel) is de flank van de derde geul 

aangeboord. Het grootste deel van deze geul valt echter buiten het plangebied. 

De dimensie van deze geul is derhalve niet uit het profiel af te leiden. Op basis 

van het verkennende onderzoek kan echter worden geconcludeerd dat deze 
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restgeul veel breder is (circa 100 meter).
40

 Gezien het feit dat de geulvulling in 

deze geul op sommige locaties op een pakket hoogvloedleem is gelegen (niet in 

dit profiel), kan de geul pas in de loop van het (vroeg?)holoceen zijn verland. Aan 

de noordoostzijde grenst het Dryas-terras ook aan een geul. Deze geul valt echter 

nagenoeg geheel buiten het deelgebied. Aangezien in deze raai op verzoek van 

de opdrachtgever een aantal aanvullende boringen is geplaatst (boringen 3231 

t/m 3235),  kon de noordoostelijke begrenzing van deze geul in kaart worden 

gebracht (boringen 3234 en 3235). In het noordoostelijke deel van het profiel 

bevinden zich twee door een kronkelwaargeul van elkaar gescheiden 

kronkelwaardruggen (boringen 3231 t/m 3233, 1919 en 1920). Het beddingzand 

van de kronkelwaardrug ter plaatse van boring 3233 bevindt zich op een hoogte 

van circa 13,4 m +NAP. Het zou de oudste van de twee kronkelwaardruggen 

moeten betreffen. De aanwezigheid van minstens één archeologisch relevant 

niveau in de afdekkende oeverwalafzettingen lijkt dit te bevestigen.
41

 Het 

beddingzand van deze kronkelwaardrug bevindt zich ten opzichte van de oude 

kronkelwaardrug elders in het plangebied echter zeer hoog. Het beddingzand 

van de tweede, jongere kronkelwaardrug (boringen 1919, 1920 en 3231) bevindt 

zich op het hoogste punt op circa 13,6 m +NAP. Dit sluit goed aan bij de 

bevindingen elders in het deelgebied Ooijen (13,4 m +NAP). In de 

oeverwalafzettingen waarmee deze rug is afgedekt zijn geen verschillende 

sedimentatiefases  aangetroffen. Beide ruggen worden van elkaar gescheiden 

door een circa 30 meter brede, 3 meter diepe kronkelwaardgeul. De jongste 

kronkelwaardrug wordt aan de noordoostzijde begrensd door (een recente 

restgeul van) de Maas (boring 1921).  

Zowel geul-, terras- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket 

(recente) oeverwalafzettingen.  

 

Profiel I-I’ 

Profiel I-I’ is nagenoeg een kopie van profiel H-H’. Het profiel doorsnijdt het 

terrassenlandschap, een holocene kronkelwaard en de vrij recente restgeul van de 

Maas.  

Ook in dit profiel bestaat het grootse deel uit afzettingen van het Dryas-terras.
42

 

De top van het terras ligt hier rond 14,0 m +NAP, al loopt het in het meest 

zuidwestelijke deel op tot een hoogte van 15,0 m +NAP (boring 3107). Het terras 

wordt tussen de boringen 3105 en 2283 doorsneden door de ook al in profiel H-H’ 

beschreven, relatief brede, geul. Deze geul is alleen ter plaatse van boring 3104 

aangeboord. De rest van de geul valt buiten het onderzochte deelgebied. Aan de 

noordoostzijde grenst het Dryas-terras ook aan een geul. Deze geul is in boring 

2296 nog aangeboord, de rest valt buiten het deelgebied. In het noordoostelijke 

deel van het profiel is nog net een deel van de jongste kronkelwaardrug 

aangeboord (boring 1947). Het beddingzand van de kronkelwaardrug bevindt 

zich hier op een hoogte van circa 13,2 m +NAP. Dit is waarschijnlijk niet het 

hoogste niveau van het beddingzand. Dat bevindt zich in het profieldeel dat 

buiten het onderzochte deelgebied valt. Dit geldt eveneens voor de oudste 

kronkelwaardrug die in dit profiel niet is aangeboord. De jongste 

kronkelwaardrug wordt aan de noordoostzijde begrensd door een recente 

restgeul van de Maas (boringen 1945 en 1946).  

Zowel geul-, terras- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket 

(recente) oeverwalafzettingen.  
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 Dit niveau dat in het profiel als archeologisch relevant niveau is gemarkeerd, loopt door 

tot in de top van de naastgelegen restgeul. 
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 boringen 3104 t/m 3107 en 2283 t/m 2295. 
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Profiel J-J’ 

Profiel J-J’ lijkt sterk op profiel I-I’. Het profiel doorsnijdt dezelfde 

landschappelijke eenheden, maar is met 600 meter wel korter.  

In dit profiel wordt het grootste gedeelte wederom in beslag genomen door het 

Dryas-terras.
43

 De top van het terras varieert hier behoorlijk. Op het hoogste 

centrale deel bevindt de top zich op circa 14,6 m +NAP, naar de flanken toe daalt 

dit tot circa 14,0 m +NAP. Gezien de grote hoeveelheid vondsten uit verschillende 

perioden (zie paragraaf 3.7), is dit deel van het terras door de tijd heen geliefd 

geweest als woonplek. Het archeologisch relevante niveau bevindt zich in de top 

van de grove zanden van het Dryas-terras en is in het profiel gemarkeerd. Het 

terras wordt tussen de boringen 3139 en 2442 doorsneden door de al eerder 

genoemde relatief brede geul. Deze geul is alleen ter plaatse van boring 2443 

aangeboord. Aan de noordoostzijde grenst het Dryas-terras ook aan een geul. De 

aanzet naar deze geul is in de boringen 2431 en 2432 aangeboord, de rest valt 

buiten het deelgebied. In het noordoostelijke deel van het profiel is een deel van 

de jongste kronkelwaardrug aangeboord (boringen 1978 en 1979). Het 

beddingzand van de kronkelwaardrug bevindt zich hier op een hoogte van circa 

13,1 m +NAP. Het is op basis van dit profiel niet te achterhalen of dit het hoogste 

niveau van het beddingzand betreft of dat dat zich in het profieldeel buiten het 

onderzochte deelgebied bevindt. De kronkelwaardrug wordt aan de 

noordoostzijde begrensd door een recente restgeul van de Maas (boring 1980).  

Zowel geul-, terras- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket 

(recente) oeverwalafzettingen.  

 

Profiel K-K’ 

Profiel K-K’ vertoont eenzelfde beeld als profiel J-J’ en doorsnijdt dezelfde 

landschappelijke eenheden. Ook in dit profiel bestaat het grootste deel uit 

afzettingen van het Dryas-terras.
44

 De top van het terras varieert ook hier 

behoorlijk. Op het hoogste centrale deel bevindt de top zich op circa 15,4 m 

+NAP, naar de flanken toe daalt dit tot circa 14,2 m +NAP. Ook binnen deze raai 

zijn veel vondsten uit verschillende perioden aangetroffen (zie paragraaf 3.7). 

Nagenoeg het gehele Dryas-terras maakt hier deel uit van dezelfde vindplaats als 

ter plaatse van het profiel J-J’. Het archeologisch relevante niveau bevindt zich in 

de top van de grove zanden van het Dryas-terras en is in het profiel gemarkeerd. 

Het terras wordt aan de zuidwestzijde begrensd door de al eerder genoemde 

relatief brede geul. Deze geul is alleen ter plaatse van boring 2566 aangeboord. 

Aan de noordoostzijde grenst het Dryas-terras ook aan een geul. Deze valt binnen 

dit profiel echter geheel buiten het deelgebied. In het noordoostelijke deel van 

het profiel is ook in dit profiel een deel van de jongste kronkelwaardrug 

aangeboord (boringen 2012 en 2013). Het beddingzand van de kronkelwaardrug 

bevindt zich hier op een hoogte van circa 13,7 m +NAP. De kronkelwaardrug 

wordt aan de noordoostzijde begrensd door een recente restgeul van de Maas 

(boring 2011).  

Zowel geul-, terras- als kronkelwaardafzettingen zijn afgedekt met een pakket 

(recente) oeverwalafzettingen. 

 

Profiel L-L’ 

Profiel L-L’ bevindt zich geheel in het pleistocene deel van het deelgebied en 

omvat alleen sedimenten van het Dryas-terras. Binnen dit profiel is ook een 

behoorlijke variatie qua hoogteligging in de top van het terras. Op het hoogst 

gelegen centrale deel bevindt de top van het terras zich op circa 15,4 m +NAP, 
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naar de flanken toe daalt dit tot circa 14,2 m +NAP. Het gehele Dryas-terras 

maakt hier deel uit van dezelfde vindplaats als ter plaatse van de profielen J-J’ en 

K-K’. Het archeologisch relevante niveau bevindt zich in de top van de grove 

zanden van het Dryas-terras en is in het profiel gemarkeerd. Het terras wordt aan 

de zuidwestzijde begrensd door de al eerder genoemde relatief brede geul. In 

deze geul is een pakket hoogvloedleem aangetroffen. Aan de noordoostzijde 

wordt het Dryas-terras ook begrensd door een geul. Van deze geul is alleen de 

flank aangeboord (boring 2666), de rest valt buiten het onderzochte deelgebied. 

Zowel geul- als de terrasafzettingen zijn afgedekt met een pakket (recente) 

oeverwalafzettingen. 

  

Profiel M-M’ 

Profiel M-M’ bevindt zich, net als profiel L-L’, geheel in het pleistocene deel van 

het deelgebied en omvat alleen sedimenten van het Dryas-terras. Binnen dit 

profiel is de variatie qua hoogteligging minder uitgesproken dan in de vorige 

profielen. Het hoger gelegen deel van het Dryas-terras is hier ook beduidend 

minder breed. Dit is het gevolg van de aansluiting van de twee aangrenzende 

restgeulen op elkaar op ongeveer deze hoogte. Op het hoogst gelegen centrale 

deel bevindt de top van het terras zich op circa 14,7 m +NAP. Naar de flanken toe 

daalt dit tot circa 14,3 m +NAP. Het oostelijke, hoog gelegen deel van het Dryas-

terras maakt hier deel uit van de al eerder genoemde vindplaats. Het 

archeologisch relevante niveau bevindt zich in de top van de grove zanden van 

het Dryas-terras en is in het profiel gemarkeerd. De terrasrest wordt aan de 

zuidwestzijde begrensd door de al eerder genoemde relatief brede geul, die iets 

ten zuiden van dit profiel aansluiting vindt met de geul die de terrasrest aan de 

noordoostzijde begrenst. Van beide geulen is alleen de flank aangeboord 

(boringen 2721 en 2726), de rest valt buiten het deelgebied. 

Zowel de geul- als de terrasafzettingen zijn afgedekt met een pakket (recente) 

oeverwalafzettingen. 

 

Profiel N-N’ 

Profiel N-N’ beslaat een smal deel (circa 100 meter) van het deelgebied dat geheel 

uit pleistocene afzettingen van het Dryas-terras bestaat.  Er is sprake van een 

klein eilandje dat zowel aan de west-, de noord- als aan de oostzijde door 

restgeulen wordt begrensd. Binnen dit profiel is de variatie qua hoogteligging 

minimaal. Op het hoogst gelegen deel (boring 3187) bevindt de top van het terras 

zich op circa 15,1 m +NAP. Naar de oostflank daalt dit tot circa 14,7 m +NAP 

(boring 3189). In het westen is de restgeul aangeboord (boring 3185).  

Dit deel van het plangebied maakt deel uit van een vindplaats waarbij tijdens het 

booronderzoek een scherfje ondetermineerbaar aardewerk is aangetroffen en 

een drietal fragmenten bewerkt vuursteen (zie paragraaf 3.7).  

Zowel de geul- als de terrasafzettingen zijn afgedekt met een pakket (recente) 

oeverwalafzettingen. 

 

Profiel O-O’ 

Profiel O-O’ betreft het kortste profiel binnen het plangebied (slechts 50 meter) 

en bestaat uit de boringen 3221 t/m 3223. Ook hiervoor geldt dat in alle boringen 

in de (ondiepe) ondergrond afzettingen behorende tot het Dryas-terras zijn 

aangeboord. De top van het terras bevindt zich op een hoogte van circa 14,8 m 

+NAP (boring 3221). Naar de oostflank daalt dit ter plaatse van boring 3223 tot 

circa 12,6 m +NAP. Het betreft hier een restgeul, opgevuld met 

oeverwalafzettingen. De restgeul aan de westzijde valt op dit profiel buiten het 

plangebied. Zowel de geul- als de terrasafzettingen zijn afgedekt met een pakket 

(recente) oeverwalafzettingen. Binnen dit deel van het plangebied is geen 

vindplaats aangetroffen in de top van het Dryas-terras. Echter, ter plaatse van de 
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geul (boring 3223) is direct onder de bouwvoor in de oeverwalafzettingen een 

mogelijke oude akkerlaag aangetroffen waarin veel houtskool en spikkeltjes 

aardewerk zijn aangetroffen (zie ook paragraaf 3.7).   

 

Profiel P-P’ 

Profiel P-P’ bevindt zich in het westelijke deel van het deelgebied, waar alleen het 

Dryasterras voorkomt.  

De top van het terras varieert als gevolg van de aanwezige restgeulen behoorlijk. 

Gemiddeld bevindt het zich op een hoogte van circa 14,2 m +NAP. In het 

zuidelijke deel van het profiel (boringen 2908, 2912, 2914 en 2917) zijn de 

terrasafzettingen afgedekt met een rivierduin. Als gevolg van de aanwezigheid 

van dit duin ligt het pleistocene landschap hier hoog (15,1 m +NAP). De 

terrasvlakte wordt doorsneden door tal van geulen. Binnen dit profiel zijn vier 

van dergelijke restgeulen aanwezig. Drie hiervan maken deel uit van een 

vlechtend systeem (boringen 2753, 2778, 2826 en 2842). Het betreft kleine, 

ondiepe geultjes (25 tot 50 meter breed en maximaal 1 meter diep). Ter plaatse 

van de boringen 2879, 2890, 2892, 2896, 2902 en 2904 (zuidzijde profiel) is echter 

een veel bredere en diepere geul aangeboord. Het betreft een asymmetrische 

geul met een doorsnede van circa 175 m en een diepte van circa 2 meter. De geul 

heeft qua doorsnede de kenmerken van een meanderende geul. Gezien de 

ligging van deze geul in het Dryas-terras en de grote afstand tot de holocene 

Maasvlakte lijkt een holocene ouderdom van deze geul uitgesloten. 

Waarschijnlijk sluit deze geul aan op een tijdens eerder onderzoek aangetroffen 

restgeul van een meanderende rivier uit het Allerød-interstadiaal.
45

 In paragraaf 

3.6 zal hier nader op worden ingegaan. 

Zowel geul- als terrasafzettingen zijn afgedekt met een pakket (recente) 

overstromingsafzettingen. Daarnaast heeft in dit gebied relatief veel verstoring 

plaatsgevonden en is op veel plaatsen sediment opgebracht. Dit laatste in een 

poging om het terrein wat droger te krijgen.   

 

Profiel Q-Q’ 

Ook profiel Q-Q’ bevindt zich in het westelijke deel van het deelgebied Ooijen, 

waarbij het profiel alleen het Dryasterras aansnijdt.  

De top van het grindige terraszand varieert als gevolg van de aanwezige 

restgeulen sterk. Het hoogste punt bevindt zich op circa 14,4 m +NAP (boring 

2951). Het laagste punt van de terrasafzettingen ligt op 13,45 m +NAP (boring 

2925). In het noordelijke deel van het profiel (boringen 2925 en 2944) zijn de 

terrasafzettingen afgedekt met een rivierduin. Op deze locatie lijkt een lager 

terrasdeel, mogelijk zelfs een restgeul, te zijn ingestoven. Ter plaatse van boring 

2967 is een restgeul aangeboord. De restgeulen bevinden zich deels buiten het 

onderzochte deelgebied en zijn derhalve niet geheel binnen het profiel 

opgenomen. Desalniettemin kan op basis van de geringe diepte worden 

geconcludeerd dat het hier relatief smalle, ondiepe restgeulen betreft die 

kenmerkend zijn voor een vlechtend systeem.  

Binnen dit profiel zijn geen holocene oeverwalafzettingen aangeboord. Wel is de 

bodem ter plaatse van de boringen 2951 en 2967 tot een diepte van maximaal 65 

cm verstoord.   
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3.5 Dateringsmogelijkheden organisch materiaal 

Zoals uit de paragrafen 3.2 en 3.4 duidelijk is geworden, is binnen het plangebied 

relatief weinig organisch materiaal aangetroffen in de restgeulen.  

 

 
Figuur 3.10. Ligging van de boringen binnen het deelgebied Wanssum waarin veen is 

aangetroffen. Op deze locaties zouden voor datering geschikte monsters genomen kunnen 

worden. De blauwe stippen betreffen met veen gevulde pleistocene restgeulen, de oranje 

betreffen met gyttja of veen gevulde holocene restgeulen.  

 

 
Figuur 3.11. Ligging van de boringen binnen het deelgebied Ooijen waarin veen is 

aangetroffen. Op deze locaties zouden voor datering geschikte monsters genomen kunnen 

worden. 

 

De geulen zijn over het algemeen opgevuld met klastisch sediment. Dergelijke 

restgeulvullingen zijn minder geschikt voor dateringen. Er zullen in dergelijke 

geulvullingen ongetwijfeld pollen aanwezig zijn op basis waarvan een relatieve 

datering mogelijk is. In dergelijke situaties is het echter de vraag of het 

pollenmateriaal lokaal is of van elders is aangevoerd. Ook is de kans op de 
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aanwezigheid van terrestrische macroresten die geschikt zijn voor 
14

C-AMS 

dateringen in klastisch sediment minder groot dan bijvoorbeeld in 

restgeulvullingen waarin gyttja of veen aanwezig is. Vandaar dat de kans op 

goede dateringsmogelijkheden het grootst wordt geacht op die locaties waar 

gyttja of veen is aangetroffen. 

 

In het deelgebied Wanssum is ter plaatse van in totaal 39 boringen veen 

aangetroffen. Dit veen is in 23 boringen
46

 in pleistocene restgeulen aangetroffen 

en in 16 boringen
47

 in holocene restgeulen. In figuur 3.10 zijn de betreffende 

locaties weergegeven. 

 

In het deelgebied Ooijen is ter plaatse van in totaal 44 boringen veen 

aangetroffen.
48

 Dit veen is in alle gevallen in pleistocene restgeulen 

aangetroffen. In figuur 3.11 zijn de betreffende locaties weergegeven. 

3.6 Reconstructie landschappelijke ontstaansgeschiedenis 

3.6.1 Inleiding 

In deze paragraaf zal worden getracht om de ontstaansgeschiedenis van het 

plangebied en de directe omgeving op basis van de in paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 

beschreven lithogenetische eenheden, de geomorfologie en de lithogenetische 

profielen, gecombineerd met een literatuurstudie, te beschrijven. De indeling in 

lithogenetische en geomorfologische eenheden betreft een (goed onderbouwde) 

interpretatie. Dit laat ruimte voor discussie en verschil in inzicht.     

3.6.2 Landschapsontwikkelingen gedurende het Laat-glaciaal  

Het plangebied is onderdeel van het studiegebied van een tweetal 

proefschriften.
49

 Daarnaast maakt het plangebied ook deel uit van de vernieuwde 

versie van de paleogeografische studie van de Rijn-Maas delta.
50

 Met name in het 

proefschrift van Tebbens (1999) is het plangebied op gedetailleerd niveau 

meegenomen. Hierin worden in de omgeving van het plangebied een 

Pleniglaciaal terras en drie laat-glaciale terrasniveaus onderscheiden, te weten het 

Pleniglaciale terras, het Bølling terras, het Allerød terras en het Jonge Dryas 

terras.
51

  In figuur 3.12 is de ligging van deze terrassen in het huidige landschap 

weergegeven.
52

 

 

Pleniglaciale terras 

Gedurende de laatste fase van het Pleniglaciaal (circa 29.000 tot 12.450 
14

C-jaren 

BP) heerste een zeer koud klimaat (poolwoestijn). Er was nagenoeg geen 

begroeiing. Binnen het plangebied en de wijde omgeving werd sediment afgezet 
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 Boringen 1398, 1426, 1428, 1440, 1442, 1453, 1468, 1483, 1486, 1487, 1496, 1499, 1509, 
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 Boringen 674, 939, 949, 954, 1021, 1024, 1025, 1058, 1062, 1080, 1087, 1097, 1105, 1150, 

1204 en 1205.  
48

 Boringen 2140, 2229, 2461, 2482, 2494, 2518, 2696, 2727, 2788, 2789, 2801, 2826, 2835, 

2845, 2865, 2866, 2880 t/m 2890, 2934, 2935, 2960 t/m 2962, 2984 t/m 2986, 2989, 3006, 

3066, 3084, 3090, 3091, 3096, 3097 en 3162. 
49

 Tebbens 1999, Huisink 1998. 
50

 Cohen en Stouthamer 2012. 
51

 Huisink bezigt ook wel de namen Rijkevoort terras, Vierlingsbeek Terras, Broekhuizen 

terras en Wanssum terras. 
52

 Tebbens 1999. 



 Inventariserend veldonderzoek (karterende fase plus) 54 

 

door een vlechtend riviersysteem, een uitermate dynamisch systeem met veel 

relatief smalle, ondiepe geulen die zich voortdurend verplaatsten en grofzandig 

sediment afzetten in de vorm van zand- en grindbanken. Het sediment behorend 

tot dit terras bestaat uit slecht gesorteerd, matig tot zeer grof, grindrijk zand. De 

korrelgrootte varieert sterk in zowel laterale als horizontale richting.
53

 Gezien het 

heersende poolwoestijnklimaat bevat het sediment geen plantenresten. 

Binnen het plangebied zijn de sedimenten behorende tot dit terras binnen de 

boordiepte van de boringen opgeruimd door jongere rivieren.  

 

 
Figuur 3.12. De laat-glaciale terrasstratigrafie voor het plangebied en omgeving volgens 

Tebbens (1999), aangepast aan de gegevens uit onderhavig onderzoek.  

 

Bølling terras 

Gedurende het Bølling-interstadiaal (12.450 tot 12.100 
14

C-jaren BP) trad een 

klimaatsverbetering op.
54

 De gemiddelde juli-temperatuur steeg tot 15
0 

C.
55

 De 

begroeiing nam toe en er ontstond een parklandschap met berkenbossen.
56

 Het 

sediment werd beter vastgehouden en de piekafvoeren namen af. Dit had 

gevolgen voor het riviersysteem. Het veranderde van een vlechtend systeem naar 

een meanderend systeem. Over de mate waarin verandering optrad bestaat de 

nodige controverse. Volgens Huisink ontstond een overgangsvorm tussen een 

vlechtend en meanderend systeem. Tebbens neemt op basis van onder meer de 
14

C-dateringen en palynologisch onderzoek van twee meanderbochten te Meerlo 

(nabij het plangebied) en te Beugen (ten noorden van het plangebied) aan dat 

het een volwaardig meanderend riviersysteem betrof met één watervoerende  

geul. 

De rivier sneed zich in de pleniglaciale afzettingen in. Binnen het stroomgebied 

van de meanderende Bølling rivier werd het pleniglaciale sediment deels 
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 Het Bølling-interstadiaal wordt tegenwoordig ook wel gerekend tot het Greenland 

Interstadial-1. 
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opgeruimd en werd in eerste instantie slecht gesorteerd, matig tot zeer grof, 

grindrijk zand afgezet, wat moeilijk is te onderscheiden van de oudere 

afzettingen van het Pleniglaciale terras. In een latere fase werden de afzettingen 

fijner, met geleidelijke laterale en horizontale lithologische veranderingen.
 57

 

Zoals in figuur 3.12 zichtbaar is, onderscheidt Tebbens in de directe omgeving ten 

zuidwesten van het plangebied Ooijen-Wanssum nog restanten van het Bølling 

terras, met daarin duidelijk herkenbare restgeulen. Ondanks dat ook binnen het 

plangebied afzettingen uit deze periode gelegen moeten hebben, zijn deze niet 

aangetroffen. Het sediment behorende tot het Bølling terras is binnen het 

plangebied geheel door de jongere riviergeneraties tijdens versnijding en laterale 

omwerking opgeruimd.   

 

Allerød terras 

Na het Bølling-interstadiaal daalde de gemiddelde juli-temperatuur gedurende de 

Vroege Dryas
58

 (12.100 tot 11.900 
14

C-jaren BP) enkele graden.
59

 De vegetatie 

reageerde op deze klimaatverslechtering. De berken- en dennenpopulatie nam 

drastisch af en het aandeel in kruiden nam sterk toe. Er ontstond een open, 

subarctisch parklandschap.
60

 Deze periode heeft echter slechts kort geduurd (200 

jaar) en er zijn geen aanwijzingen dat het riviersysteem als gevolg van de 

klimaatsverandering van patroon is veranderd. Gedurende het daarop volgende 

Allerød-interstadiaal (11.900 tot 10.950 
14

C-jaren BP) steeg de gemiddelde juli-

temperatuur weer tot waarden vergelijkbaar met het Bølling-interstadiaal.
61

 De 

begroeiing nam wederom toe en er ontstonden uitgestrekte berken- en 

dennenbossen.
62

 Het sediment werd weer beter vastgehouden en de 

piekafvoeren namen af. Het meanderende patroon zoals dat zich gedurende het 

Bølling-interstadiaal had ontwikkeld, stabiliseerde zich. De rivier had één brede, 

relatief diepe geul en herwerkte de oudere sedimenten van het Bølling terras 

vooral lateraal. Als gevolg hiervan werd veel ouder sediment opgeruimd. In de 

basis werd slecht gesorteerd, grof, grindrijk zand afgezet, afgedekt met 

fijnkorrelig, redelijk goed gesorteerd, siltig zand. De fining-upward sequenties 

hebben diktes tot 3 m.
63

 

 

Zoals uit figuur 3.12 blijkt, grenst het plangebied volgens Tebbens op een aantal 

plekken aan de terrasrestanten van het Allerød terras, maar bevinden zich binnen 

het plangebied zelf geen terrasresten meer aan het oppervlak. Deze zouden 

gedurende de Jonge Dryas opgeruimd zijn. Uit onderhavig onderzoek blijkt dat 

ter plaatse van de kop van Ooijen een hoog gelegen ‘eiland’ binnen het Dryas-

terras aanwezig is (zie ook figuur 3.9). De top van de afzettingen hier bevindt 

zich tot circa 1,5 meter hoger dan in de directe omgeving, namelijk op een 

hoogte van 15,4 m +NAP. Het zou hier een erosierestant van het Allerød terras 

kunnen betreffen. De top van het Allerød terras ter plaatse van de camping 

‘Kasteel Ooijen’ ligt slechts 0,9 meter hoger. Een OSL-datering zou hier uitsluitsel 

over kunnen geven. 

Naast de mogelijke aanwezigheid van een erosierestant kunnen in de (ondiepe) 

ondergrond van het plangebied mogelijk ook nog restanten aanwezig zijn van 
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meanderende geulen uit het Allerød-interstadiaal. De asymmetrische geul zoals 

aangetroffen in boorraai P-P’ ter plaatse van de boringen 2879, 2890, 2892, 2896, 

2902 en 2904 betreft vermoedelijk de diepere restanten van een dergelijke 

Allerød-restgeul. Tijdens eerder onderzoek in de ‘oude Maasarm’ is een 

vergelijkbare asymmetrische restgeul aangetroffen.
64

 De basisvulling van deze 

restgeul is conventioneel gedateerd op 10.850 
14

C-jaren BP.
65

 Hoewel vanwege de 

kalkrijkdom van de sedimenten rekening moet worden gehouden met een iets te 

oude datering,
66

 wijst deze datering op een eerste opvulling gedurende de eerste 

helft van de Jonge Dryas. De asymmetrie en de diepte van deze geul wijzen op 

een meanderende geul, die blijkbaar tot laat in het Allerød-interstadiaal nog 

watervoerend was. Om na te gaan of de binnen dit deelgebied aangetroffen 

restgeul daadwerkelijk een restant betreft uit het Allerød-interstadiaal, zou een 

datering van de basis van de betreffende geul (bijvoorbeeld ter plaatse van 

boring 2902) zeer de moeite waard zijn. 

 

Dryas terras   

Volgens Tebbens, Huisink en Cohen & Stouthamer maakt het plangebied deels 

onderdeel uit van het ‘Jonge Dryas terras’ (zie ook figuur 3.12).  De Jonge Dryas 

periode wordt gedateerd tussen 10.950 en 10.150 
14

C-jaren BP en 

vertegenwoordigt de laatste, zeer koude fase van de laatste ijstijd. Er heerste een 

subarctisch klimaat met korte, koude zomers (gemiddelde juli temperatuur rond 

de 10
o
 C) en lange koude winters. De berken- en dennenbossen zoals deze 

gedurende het Allerød-interstadiaal aanwezig waren, verdwenen gedurende de 

eerste helft van de Jonge Dryas. Er was wel begroeiing, maar deze beperkte zich 

voornamelijk tot kruiden en enkele solitaire (dwerg)berken en dennen.
67

 Er 

heerste een open, subarctisch parklandschap, vergelijkbaar met de situatie 

gedurende de Vroege Dryas. In het geval van de Jonge Dryas duurde deze koude 

periode echter veel langer. Gedurende de tweede helft van het Jonge Dryas steeg 

de tempratuur enigszins. De omstandigheden waren echter met een gemiddelde 

jaartemperatuur van net boven de -1
o
 C nog steeds subarctisch. In deze periode 

was het echter droger dan in de eerste helft van de Jonge Dryas en het areaal aan 

boreaal dennenbos nam in zuidelijk Nederland (in tegenstelling tot de 

noordelijke helft van Nederland) weer enigszins toe.
68

  

Als gevolg van de afname van de vegetatie (gedurende met name de eerste helft 

van de Jonge Dryas) trad veel erosie op waardoor veel sediment werd afgevoerd. 

Ook werd de waterafvoer onregelmatiger met hoge piekafvoeren gedurende de 

zomers. Het riviersysteem reageerde hierop door haar meanderend patroon aan 

te passen naar een zeer dynamisch vlechtend systeem met veel relatief smalle en 

wederom ondiepe geulen die zich voortdurend verplaatsten en grofzandig 

sediment afzetten in de vorm van zand- en grindbanken (zie ook paragraaf 3.2.1).  

 

De lithogenetische gegevens uit onderhavig onderzoek komen voor de delen van 

het plangebied behorende tot het Dryas-terras overeen met het hierboven 

beschreven beeld. Er zijn meerdere, relatief smalle en ondiepe (maximaal 1,5 m 

diep) geulen aangetroffen. Het type sediment (matig tot uiterst grof, grindrijk 

zand) komt overeen met wat voor een vlechtend riviersysteem verwacht mag 

worden. Dateringen van vergelijkbare restgeulen in de ‘oude Maasarm’ en aan de 
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overzijde van de Maas (Heuloërbroek) tonen aan dat de geulen tijdens de eerste 

helft van de Jonge Dryas watervoerend waren.
69

 

De aanwezigheid van verspoelde hout- en plantenresten sluiten afzetting van het 

sediment gedurende de Jonge Dryas niet uit, aangezien in deze periode 

begroeiing aanwezig was in de vorm van kruiden, (dwerg)berken en dennen. 

Binnen een vlechtend riviersysteem, met een hoog-energetisch milieu en een 

dynamisch karakter, is het niet ongebruikelijk dat een zandbank die geruime tijd 

buiten de beddingen heeft gelegen en waarop planten hebben gegroeid, een 

volgend moment weer wordt opgeruimd.  

 

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek is geconcludeerd dat 

binnen het Jonge Dryas-terras mogelijk twee niveaus zijn te onderscheiden. Als 

verklaring hiervoor zijn twee hypotheses naar voren gebracht. In de ene 

hypothese gaat men ervan uit dat de hoogteverschillen het gevolg zijn van de 

dynamiek binnen een vlechtend riviersysteem waarbij het voorkomen van zand 

en grindbanken van verschillende dimensies niet ongebruikelijk is. Een andere 

optie betreft de mogelijkheid dat de terrasvlakte gedurende de Jonge Dryas in 

twee fases is ingesneden, waarbij twee erosieterrasvlaktes ontstonden.
70

 Op basis 

van de resultaten van onderhavig onderzoek ter plaatse van het Dryas-terras in 

deelgebied Ooijen zijn mogelijk vier niveaus te duiden. Het hoogste niveau 

bevindt zich op een hoogte van maximaal 15,4 m +NAP (het ‘eiland’ in de kop van 

Ooijen). De vraag is echter of dit een erosierestant is van het Allerød terras, of 

een hoog niveau van het Dryas-terras. Een groot deel van het Jonge Dryas-terras 

ter plaatse van het deelgebied Ooijen (met name het westelijke deel) bevindt zich 

op een niveau van circa 14,2 m +NAP. In het oostelijke deel van dit deelgebied 

‘daalt’ dit niveau geleidelijk naar circa 13,4 m +NAP. Dit zou als een derde 

‘terrasniveau’ geïnterpreteerd kunnen worden. De overgang is echter geleidelijk 

en is zowel in oost-west als noord-zuid richting zichtbaar. Uit de zanddieptekaart 

(bijlage 3, figuur 3.9) en ook in het veld is echter geen duidelijke terrasrand-

achtige structuur herkenbaar tussen deze twee niveaus. In dit geval kan ook 

beargumenteerd worden dat het hoogteverschil in dit geval het gevolg zijn van 

de dynamiek binnen het vlechtend systeem.  

In het noordoostelijke puntje van het deelgebied Ooijen is onder vroeg-holocene 

kronkelwaardafzettingen een restant aangetroffen van het Jonge Dryas-terras. 

De top van het terras ligt hier op een hoogte van 12,9 m +NAP. Dit betreft het 

laagste terrasniveau. Aan de westzijde wordt dit terrasrestant begrensd door een 

grotendeels buiten het plangebied gelegen geul. Deze geul is, gezien de 

aanwezigheid van een dun pakket hoogvloedleem (Laag van Wijchen) op de 

terrasafzettingen alhier, tot in het vroeg-holoceen actief geweest. Volgens 

Tebbens is de gyttja-achtige basisvulling van deze geul gedateerd op 9170 ± 200 
14

C-jaren BP.
71

 Het betreft zeer waarschijnlijk een restgeul uit de Jonge Dryas die 

bij de overgang tussen het Laat-glaciaal en het Holoceen (tijdelijk) is gebruikt als 

een van de hoofdgeulen in de overgangsfase van een vlechtend naar een 

meanderend systeem. 

Als gevolg van het ontbreken van vegetatie had de wind gedurende de Jonge 

Dryas vrij spel. In grote delen van Nederland is hierdoor gedurende de Jonge 

Dryas veel dekzand afgezet. In de Maasvallei is echter relatief weinig dekzand 

afgezet. Hier hebben de harde zuidwesten winden geresulteerd in de vorming 

van rivierduinen. Deze relatief hoge duinen zijn voornamelijk aan de 

noordoostzijde van de Maas afgezet. Dit sediment is doorgaans wat grover dan 
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het dekzand. Dit is het gevolg van het feit dat het brongebied van het zand veel 

dichter bij is gelegen dan in het geval van het dekzand. De dalvlakte van het 

vlechtende riviersysteem, met zijn vele zandbanken, maakte namelijk onderdeel 

uit van het brongebied van het sediment dat door zuidwestenwinden vooral aan 

de noordoostzijde van de Maas werd afgezet als de rivierduinen. 

Binnen het plangebied bevinden zich echter nagenoeg geen Jonge Dryas 

rivierduinen. Alleen in het westelijke deel van het deelgebied Ooijen zijn enkele, 

zeer lage duintjes aangetroffen (zie bijlage 4). Overigens is het onderscheid 

tussen dergelijke lage duintjes en relatief fijnkorrelige rivierbanken van een 

vlechtend systeem vrij moeilijk. In dit geval is de interpretatie gebaseerd op de 

relatief redelijk goede sortering (matig goed gesorteerd).  

3.6.3 Landschapsontwikkelingen gedurende het Holoceen  

De Jonge Dryas betreft de laatste (koude) fase van de laatste ijstijd. Na de Jonge 

Dryas steeg de gemiddelde juli-temperatuur in snel tempo. De 

klimaatsverbetering is van dermate grootte, dat men spreekt van een 

interglaciaal, het Holoceen. Het landschap raakte begroeid met uitgestrekte 

bossen. Eerst met pioniers zoals de berk en de den (Preboreaal), maar naarmate 

de klimaatsverbetering doorzette, kwamen andere thermofiele boomsoorten 

opzetten als de hazelaar (Boreaal), de els, de linde en de eik (Atlanticum), en de 

beuk (vanaf het Subatlanticum). Het sediment werd weer beter vastgehouden en 

de piekafvoeren namen af. Het vlechtende patroon zoals dit gedurende de Jonge 

Dryas bestond, maakte zeer snel plaats voor een meanderend patroon. Daarbij 

sneden waarschijnlijk meerdere hoofdgeulen uit de Jonge Dryas zich gelijktijdig 

in, waarbij echter slechts één daarvan de hoofdgeul van de huidige Maas werd. 

De Maas verlegde daardoor haar bedding, verkreeg één brede, relatief diepe geul 

en sneed zich diep in de oudere sedimenten in. De Jonge Dryas dalvlakte werd 

verlaten en kwam alleen nog bij zeer hoge waterstanden onder water te staan. 

Gezien het feit dat op het Dryas-terras lange tijd geen sediment werd afgezet, 

gecombineerd met de verbeterde klimaatsomstandigheden, kon zich in de top 

van het Dryas-terras een bodem ontwikkelen. Deze bodem is niet overal even 

goed te herkennen, omdat vooral de verbruinde horizonten soms veel lijken op 

recentere bodems. Zowel in de top van het hoger gelegen eilandje op het Dryas-

terras in het deelgebied Wanssum als het hoger gelegen eiland in het 

zuidoostelijke deel van Ooijen is een nog als zodanig herkenbare Ah-horizont 

aangetroffen, al is ook deze als gevolg van verbruining niet overal even goed 

zichtbaar. In de wat lager gelegen, zandige delen van het Dryas-terras is in de top 

van de terraszanden echter nauwelijks bodemvorming aangetroffen. Gezien de 

lange tijdsspanne waarin dit sediment is blootgesteld aan bodemvormende 

processen zou enige vorm van podzolisatie wel verwacht mogen worden. De 

omstandigheden waren waarschijnlijk dermate nat en afdekking met vroeg-

holocene klei zo regelmatig dat podzolisatie geen kans heeft gekregen.  

Ter plaatse van het deelgebied Wanssum maakt de holocene dalvlakte het 

grootste deel uit van het plangebied. De dalvlakte is hier op zijn breedst circa 850 

meter breed. In deze dalvlakte is, grenzend aan het Jonge Dryas-terras, één van 

de vroeg-holocene geulen, zo niet dé vroeg-holocene restgeul, aangeboord. Het 

betreft een, vergeleken met de omvang van de huidige Maas (150 meter), 

uitzonderlijk brede geul, die op zijn breedste punt circa 470 meter breed lijkt te 

zijn. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de geul niet over de 

gehele breedte is onderzocht, aangezien grote delen buiten het plangebied 

vallen. Ook is de basis van deze geul nergens op het diepste punt aangeboord. Uit 

onderzoek uit 1999 is echter bekend dat de geul minstens 8 meter diep is, met 

een basis op circa 5 m +NAP. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat deze geul al 
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gedurende het Boreaal begon te verlanden.
 72

 Er is momenteel veel discussie over 

deze brede, vroeg-holocene geul. Een dergelijke breedte wordt door menigeen 

betwijfeld. Een goede dwarsdoorsnede over de gehele breedte van de geul 

waarbij alle boringen tot in het beddingzand worden doorgezet, zou helderheid 

kunnen verschaffen over zowel de geomorfogenese in het gebied als het 

klimaatarchief voor het vroeg-holoceen en daarmee ook het complete 

mesolithicum en neolithicum in de microregio.
73

 Ter plaatse van het deelgebied 

Ooijen is de holocene dalvlakte slechts beperkt in omvang (circa 300 meter). 

Bovendien vallen grote delen van de holocene dalvlakte hier buiten het 

plangebied. Hier is geen sprake van een restgeul met de omvang vergelijkbaar 

met de restgeul van Wanssum. De restgeul die hier het Jonge Dryas-terras scheidt 

van de holocene kronkelwaard heeft een omvang vergelijkbaar met die van de 

huidige Maas (circa 150 meter) en is veel minder diep (2 tot 3,5 meter).
74

   

 

In het deelgebied Wanssum wordt de brede vroeg-holocene restgeul aan de 

noordzijde begrensd door een brede kronkelwaardzone (binnen de contouren 

van het plangebied minstens 300 meter breed). Deze kronkelwaardzone betreft 

de binnenbocht van een zich in noordelijke tot noordoostelijke richting 

uitbouwende meanderbocht, met kronkelwaardruggen en kronkelwaardgeulen 

die min of meer parallel liggen. Dit proces (wat zonder kadeversteviging nog 

steeds gaande is) heeft zich in verschillende fases ontwikkeld. Binnen het 

deelgebied Wanssum zijn minstens vier duidelijk als zodanig herkenbare 

kronkelwaardruggen onderscheiden (zie figuur 3.7). De oudste twee fases (nrs. 1 

en 2) bevinden zich nagenoeg geheel binnen het deelgebied. De top van het 

beddingzand van kronkelwaardrug 1 bevindt zich gemiddeld op een diepte van 

12,0 m +NAP. Dit sluit goed aan op de hoogtes van het beddingzand van de 

mesolithische tot vroeg-neolithische kronkelwaardrug zoals deze aan de overzijde 

van de Maas te Well Aijen zijn aangetroffen (eveneens 12 m +NAP). De top van 

het beddingzand van kronkelwaardrug 2 bevindt zich een halve meter hoger. Dit 

sluit weer goed aan op het laat-neolithische tot bronstijdniveau zoals dit te Well 

Aijen is aangetroffen (12,5 m +NAP). Een nog niet gepubliceerde OSL-datering 

lijkt een jongere rug ten noordwesten daarvan in de midden-ijzertijd te 

plaatsen.
75

 

De kronkelwaardfasen 1 en 2 zijn derhalve ergens gedurende het Preboreaal tot 

Atlanticum (1) en het Subboreaal (2) ontstaan. Over de top van het beddingzand 

van de jongere kronkelwaardruggen (fase 3 en 4) valt op basis van onderhavig 

onderzoek geen betrouwbare uitspraak te doen. Uit voorgaand onderzoek valt af 

te leiden dat de toppen van deze ruggen op respectievelijk 13,0 en 13,5 m +NAP 

gelegen zijn.
76

 

De top van het beddingzand van de kronkelwaardruggen 1 en 2 bevindt zich 

onder dan wel gelijk aan de top van het Dryas-terras. De oeverwalafzettingen die 

tijdens het holoceen op het beddingzand van de kronkelwaardruggen zijn 

afgezet, zijn echter niet tot op het Dryas-terras afgezet. Reden hiervoor is de 

aanwezigheid van de diep ingesneden brede restgeul tussen de 

kronkelwaardzone en het Dryas-terras. Deze restgeul mocht dan al wel geleidelijk 

zijn verland gedurende het Atlanticum, maar vormde (en vormt nog steeds) een 
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depressie waarlangs het water bij hoogwater werd afgevoerd. Zolang de vroeg-

holocene dalvlakte nog diep ingesneden was en de waterafvoer beperkt was door 

de volledige bosvegetatie, is goed te begrijpen dat ook de hoogwaters zelf qua 

overstromingshoogte beperkt bleven. Pas gedurende de jongste 

kronkelwaardfase is ook het Dryas-terras bedekt geraakt met een pakket 

oeverwalafzettingen. De momenteel algemeen geaccepteerde hypothese is dat 

deze oeverwalafzettingen waarschijnlijk gedurende of na de Romeinse tijd zijn 

gevormd als gevolg van de grootschalige ontbossingen tijdens de Romeinse tijd 

en de middeleeuwen.
77

 Vanwege deze kaalslag ontstonden hoge piekafvoeren, 

wat een verhoogde rivierdynamiek (meer extreme hoogwaters) en een hogere 

sedimentafvoer tot gevolg had.      

 

Tijdens de boorcampagne te deelgebied Wanssum zijn in de beddingzanden dan 

wel de oeverwalafzettingen direct op de beddingzanden behorend tot de 

kronkelwaard geen duidelijk herkenbare bodems aangetroffen. In de twee 

kijkgaten die op de kronkelwaardruggen zijn geplaatst (nrs. 30 en 35) is echter 

wel bodemvorming waargenomen. Dit is gebaseerd op minimale kleurverschillen 

die in de boringen niet als zodanig herkenbaar zijn. Het ligt voor de hand dat 

dergelijke bodemvorming overal binnen de kronkelwaardzone aanwezig zal zijn, 

in ieder geval op de hoogste delen van de kronkelwaardruggen. Bodemvorming 

duidt op een periode van non-depositie waarin bodemvormende processen de 

tijd krijgen een bodem te vormen. De kronkelwaardruggen hebben in deze 

perioden derhalve lange tijd hoog genoeg gelegen, dat ze slechts sporadisch 

overstroomden. Dit zijn dan ook de perioden geweest waarin de 

kronkelwaardruggen geschikte woongebieden vormden voor de mens (zie ook 

hoofdstuk 4).  

 

De Maas had binnen het deelgebied Wanssum de ruimte om zich zowel lateraal 

als verticaal uit te bouwen. Dat de opeenvolgende kronkelwaardruggen al vanaf 

de oudste fases steeds hoger in het landschap kwamen te liggen, duidt erop dat 

de Maas in ieder geval al vanaf het midden-holoceen een aggraderend systeem 

was.  

Zoals vermeld is de kronkelwaardzone in het deelgebied Ooijen veel smaller. 

Blijkbaar had de Maas hier minder de ruimte voor laterale uitbouw. Dit blijkt ook 

uit het feit dat hier ‘maar’ twee kronkelwaardruggen zijn aangetroffen. 

Aangezien de ruggen niet geheel binnen het plangebied gelegen zijn, zijn uit 

onderhavig onderzoek geen betrouwbare meetgegevens beschikbaar over de top 

van het beddingzand. Het creëren van een betrouwbare zandverhanglijn is dan 

ook niet mogelijk. Binnen de kronkelwaardzone in deelgebied Ooijen is echter 

wel bewijs voor verticale aggradatie op de kronkelwaardrug. Zo zijn minstens vier 

fases met bodemvorming aangetroffen (zie ook paragraaf 3.7.3). Overigens zijn 

deze begraven bodems hoofdzakelijk in de kijkgaten als zodanig herkend. Ook 

hier geldt dat de kleurverschillen dermate gering zijn, dat deze in de boringen 

niet of nauwelijks als zodanig zijn herkend. De vier fases bevinden zich ter hoogte 

van de oudste kronkelwaardrug.  De oudste fase bevindt zich op een hoogte van 

gemiddeld 12,2 m +NAP. Dit betreft waarschijnlijk een mesolithische fase (zie 

paragraaf 3.7.3). Dit komt goed overeen met een nog niet gepubliceerde OSL-

datering van deze kronkelwaardrug, te weten 7890 ± 900 v. Chr. (Boreaal).
78

 De 

volgende fase is op een hoogte van 12,6 m +NAP aangetroffen. Deze bodem is op 

basis van vondstmateriaal uit het volgende niveau vroeg-neolithisch van 

ouderdom of ouder. Boven dit niveau is op een hoogte van gemiddeld 13,4 m 

                                                      
77

 Ter Wal en Tebbens 2012. 
78

 Zuidhoff 2014. 



61       Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum   

 

+NAP de volgende fase aangetroffen. In deze bodem zijn vondsten uit het 

neolithicum aangetroffen. Tot slot is nog een bodemniveau aangetroffen op 13,7 

m +NAP waarin vondsten uit de ijzertijd zijn aangetroffen (zie ook paragraaf 

3.7.3). De Maas heeft hier derhalve vanaf het Boreaal een aggraderende 

meanderbocht ontwikkeld, waarbij de kronkelwaard geleidelijk steeds hoger 

werd. Hierbij is geen sprake geweest van een continue afzetting van sediment. De 

bodemvorming en de aanwezigheid van vondstmateriaal in de vier verschillende 

niveaus duidt erop dat er na de ontwikkeling van een nieuwe kronkelwaardfase 

telkens geruime tijd geen (tot weinig) sediment is afgezet. Gedurende deze 

periodes kon bodemvorming optreden en was de kronkelwaardrug blijkbaar 

aantrekkelijk genoeg (droog genoeg) voor bewoning of landgebruik. 

 

In het plangebied Hoogwatergeul Well-Aijen, een kleine 11 kilometer 

stroomafwaarts, zijn in werkvak 2 vroeg- tot laat-mesolithische, vroeg- en laat-

neolithische en bronstijdniveaus aangetroffen op hoogtes van respectievelijk circa 

11,5 m +NAP, 12,0 m +NAP en 12,5 m +NAP.
79

 Wanneer de neolithische 

vondstenniveaus van plangebied Well-Aijen en van plangebied Ooijen-Wanssum 

met elkaar worden vergeleken, komt dit neer op een verhanglijn van 13,2 cm/km. 

Een dergelijke waarde komt goed overeen met de waarden zoals deze in de 

literatuur voorkomen. Tebbens komt voor de holocene afzettingen tot een 

zandverhanglijn van 11,6 cm/km, Huisink tot 11,99 cm/km.
80

 Ook voor het 

mesolithische niveau kan een verhanglijn worden berekend, al is deze minder 

betrouwbaar, aangezien in het deelgebied Ooijen twee bodemniveaus aanwezig 

zijn die in aanmerking kunnen komen voor een mesolithische ouderdom. 

Wanneer het één na diepst gelegen niveau ter plaatse van het deelgebied Ooijen 

(12, 6 m +NAP) wordt vergeleken met het mesolithische niveau in Well-Aijen (11,5 

m +NAP) komt men tot een verhanglijn van 10,3 cm/km. Ook deze waarde is 

redelijk vergelijkbaar met de waarden uit de literatuur.  

 

Het hoogst aangetroffen bodemniveau ter plaatse van de kronkelwaard in het 

deelgebied Ooijen bevindt zich zoals vermeld op een hoogte van 13,7 m +NAP, 

beduidend lager dan het hoogste niveau van het Dryas-terras (15,4 m +NAP). Dit 

deel van het Dryas-terras heeft derhalve tot en met de ijzertijd buiten de 

invloedssfeer van de Maas gestaan (uitgezonderd een periodiek extreem 

hoogwater). Dit geldt in mindere mate voor het lager gelegen niveau van het 

Dryas-terras (13,4 m +NAP). Hier zou al gedurende de ijzertijd een dun pakket 

oeverwalafzettingen kunnen zijn afgezet. Mogelijk dat dit langs de flanken van 

de inmiddels al verlande geul ook is gebeurd. Verder landinwaarts waarschijnlijk 

niet, omdat ook voor dit plangebied geldt dat de restgeul die het Dryas-terras 

scheidt van de kronkelwaard destijds (en nog steeds) een depressie vormde 

waarlangs het water bij hoogwater werd afgevoerd. Pas gedurende de jongste 

kronkelwaardfase is ook het Dryas-terras bedekt geraakt met een pakket 

oeverwalafzettingen. Zoals eerder uiteen gezet, is de algemene consensus dat dit 

pas gedurende of na de Romeinse tijd is gebeurd: de afzettingen van de jongste 

fasen worden daarom ook wel als ‘post-Romeins’ zanddek aangeduid.
81

  

 

Tussen de kronkelwaardafzettingen en de huidige Maas is zowel ter plaatse van 

het deelgebied Wanssum als het deelgebied Ooijen een (recente) restgeul van de 

Maas aangetroffen. In het deelgebied Wanssum bevindt deze restgeul zich ter 

hoogte van de profielen JJ-JJ’, KK-KK’ en LL-LL’. Ter plaatse van het deelgebied 
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Ooijen is de restgeul ter hoogte van de profielen A-A’, B-B’ C-C’, D-D’ en E-E’ 

aangetroffen.   

De restgeul heeft in beide deelgebieden een dimensie die vergelijkbaar is met de 

huidige Maas (100 tot 120 meter breed, meer dan 6 meter diep). Gezien de 

ligging pal naast de huidige Maas kan worden verondersteld dat het een vrij 

recente restgeul betreft. Ter plaatse van het deelgebied Ooijen heeft deze 

restgeul ter hoogte van de profielen A-A’ en B-B’ een deel van de oudere 

kronkelwaardafzettingen opgeruimd. 

 

Dat het plangebied in de moderne tijd met enige regelmaat binnen de 

invloedssfeer van de Maas valt, blijkt wel uit de recente geschiedenis. Gedurende 

de (extreem) hoge waterstanden van de Maas in 1993 en 1995 stond zelfs het 

complete Jonge Dryas terras onder water. De afzettingen zoals deze in het 

westelijke deel van deelgebied Ooijen aan het oppervlak zijn aangetroffen zijn 

derhalve relatief jong.  

3.7 Archeologie 

In deze paragraaf zullen de resultaten van onderhavig onderzoek met betrekking 

tot de aangetroffen archeologische indicatoren en de interpretatie hiervan tot 

archeologische vindplaatsen worden behandeld.    

3.7.1 Archeologische indicatoren 

Tijdens het onderzoek zijn de archeologisch relevante bodemlagen onderzocht op 

de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Ter plaatse van de zanden en 

grinden van het Dryas-terras is hierbij (na overleg met de opdrachtgever en het 

bevoegd gezag) in aanvulling op het PvE gebruik gemaakt van een zeef met een 

maaswijdte van 4 mm. In de overige delen van het plangebied is het sediment in 

de archeologisch relevante lagen conform het PvE versneden en verbrokkeld. Het 

gaat hierbij over het algemeen over kleiig tot sterk siltig sediment. Daarnaast is 

op een beperkt aantal locaties het oppervlak van de akkers middels een 

intensieve oppervlaktekartering onderzocht op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren. Tot slot zijn ook bij het graven van verscheidene 

kijkgaten archeologische indicatoren aangetroffen.  

De in het veld verzamelde indicatoren bestaande uit aardewerk, bewerkt 

vuursteen en/of bewerkt natuursteen zijn op kantoor door specialisten 

gedetermineerd. Alleen het relevante vondstmateriaal is uiteindelijk opgenomen 

in de vondstenlijst. Vondsten die na determinatie bleken te bestaan uit 

bijvoorbeeld onbewerkt natuursteen of (zeer) recent aardewerk, zijn niet in de 

lijst opgenomen. Zo zijn tijdens de oppervlaktekarteringen nagenoeg geen 

relevante indicatoren aangetroffen. Bijna al het aardewerk dat tijdens de 

oppervlaktekarteringen is verzameld, bleek uit de nieuwe tijd B en C te dateren. 

Het is derhalve als zogenaamd ‘mestaardewerk’ geïnterpreteerd. Indicatoren 

waarvan in het veld al duidelijk was dat hieraan geen datering gekoppeld kon 

worden, zijn wel genoteerd maar niet verzameld. Het gaat hierbij om spikkeltjes 

houtskool en/of (verbrand) huttenleem.   

 

Op deze wijze zijn op 116 locaties in totaal 168 vondsten gedaan. Van deze 

vondsten zijn 65 stuks afkomstig uit kijkgaten. Tien van de vondsten betreffen 

oppervlaktevondsten. Van de oppervlaktevondsten kan niet met zekerheid 

worden vastgesteld dat het in situ vondsten betreft. Deze vondsten kunnen als 

gevolg van ploegwerkzaamheden vanuit nabij gelegen vindplaatsen zijn 

verspreid of tijdens bemesting zijn opgebracht. De overige vondsten zijn allemaal 

in situ aangetroffen, dat wil zeggen in bodemlagen die niet door (recent) 
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menselijk toedoen zijn verstoord. Men moet hierbij denken aan de top van het 

Dryas-terras of een begraven bodem in de oeverwalafzettingen ter plaatse van de 

holocene kronkelwaard. De vondsten zijn in de vondstenlijst in bijlage 6 

beschreven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de vondsten die tijdens de 

boorcampagne zijn aangetroffen en de vondsten die in de kijkgaten zijn 

aangetroffen. Gezien de grote hoeveelheid zullen de vondsten in deze paragraaf 

niet per vondst worden beschreven.  

 

Op de vindplaatsenverspreidingskaart in bijlage 7 is de verspreiding van de 

vondsten weergegeven. Hierop is zichtbaar dat er binnen het plangebied Ooijen-

Wanssum 16 vondstenclusters aanwezig zijn. Deze zijn op het kaartmateriaal in 

bijlage 7 genummerd (I t/m XVI). Daarnaast zijn verspreid over het plangebied 

enkele losse vondsten gedaan. De vindplaatsen zullen in de paragrafen 3.7.2 

(Wanssum) en 3.7.3 (Ooijen) nader worden beschreven. 

 

Zoals vermeld is het voorkomen van houtskoolspikkeltjes en/of (verbrand) 

huttenleem in de boorstaten opgenomen, maar zijn deze indicatoren niet als 

vondst verzameld. Het voorkomen van alleen houtskoolspikkels is niet als 

indicator voor een (mogelijke) vindplaats beschouwd. Het voorkomen van zowel 

houtskoolspikkels als (verbrand) huttenleem is echter wel als indicator voor een 

vindplaats beschouwd. Uitzondering hierop vormt het voorkomen van opvallend 

veel houtskool in bepaalde bodemlagen ter plaatse van de 

kronkelwaardafzettingen, zonder dat hier in de boringen overige indicatoren zijn 

waargenomen. Reden hiervoor is dat deze bodemlagen over het algemeen op 

een diepte groter dan 1,2 m-mv voorkomen en dus (conform PvE) met de 7-cm 

boor of de 3-cm guts zijn opgeboord. De kans dat hiermee indicatoren als 

bewerkt vuursteen en/of aardewerk worden aangetroffen, is vrij klein. Vindplaats 

X in deelgebied Ooijen is hier een goed voorbeeld van (zie paragraaf 3.7.3). 

Tijdens de boorcampagne zijn hier veel houtskoolspikkels aangetroffen, maar 

geen overige archeologische indicatoren. In de kijkgaten die hier zijn geplaatst is 

echter wel degelijk bewerkt vuursteen en aardewerk aangetroffen. Op die 

locaties wordt het voorkomen van alleen houtskoolspikkels op relevante dieptes 

(bepaald op basis van vondsten uit de kijkgaten) dus wel beschouwd als een 

indicator voor een vindplaats. Om die reden is ook daar waar het voorkomen van 

houtskoolspikkels niet samenvalt met de vondst van andere indicatoren, de 

aanwezigheid ervan apart weergegeven in de vindplaatsenverspreidingskaarten.    

3.7.2 Vindplaatsen in deelgebied Wanssum 

Op basis van de in bijlage 6 beschreven archeologische indicatoren, in combinatie 

met de diepteligging en de lithogenetische context waarin de indicatoren zijn 

aangetroffen, zijn in het deelgebied Wanssum acht vindplaatsen onderscheiden 

(nrs. I t/m VIII). Op de vindplaatsenverspreidings- en advieskaart in bijlage 7 zijn 

deze als zodanig weergegeven. 

In deze paragraaf volgt per vindplaats een korte beschrijving waarin de grootte, 

de diepteligging en de lithogenetische context worden meegenomen. 

 

Vindplaats I  

Vindplaats I bevindt zich in het zuidelijke deel van het deelgebied Wanssum, ter 

plaatse van een boomgaard. De vindplaats bevindt zich op een duidelijk hoger 

gelegen deel van het Dryas-terras. Dit is op de reconstructie van het paleoreliëf 

van het Dryas-terras voor de afdekking met jonger sediment goed zichtbaar (zie 

figuur 3.13). Ook in het huidige landschap is de hogere ligging nog goed 

zichtbaar. In figuur 3.13 is tevens zichtbaar dat zich binnen de contouren van de 

vindplaats een verlande geul bevindt. Dit betreft een Late-Dryas geul. Aan de 
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noordzijde van de vindplaats bevindt zich een veel grotere verlande holocene 

restgeul.  

 

Figuur 3.13. Vindplaatsen I (witte contour) en III (paarse contour) geplot op de reconstructie 

van het paleoreliëf van het Dryas-terras voor de afdekking met jonger sediment.   

 

De top van de archeologisch relevante laag, waarin ter plaatse van veel boringen 

een begraven Ah-horizont is aangetroffen, bevindt zich op een gemiddelde 

diepte van 70 cm -mv. Dit betreft een gemiddelde, de diepte varieert enigszins 

aangezien de vondstenlaag het voormalige reliëf van Dryas-terras volgt uit de tijd 

voordat dit terras werd afgedekt met jonger sediment. De indicatoren binnen 

deze vindplaats bestaan uit negen fragmenten dateerbaar aardewerk en 

spikkeltjes houtskool in combinatie met (verbrand) huttenleem. Van de negen 

scherven zijn er drie gedateerd op de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd 

(vondstnrs. 43, 49 en 50). Deze zijn in de bouwvoor aangetroffen, niet in de 

archeologisch relevante bodemlaag. Deze vondsten mogen derhalve als minder 

relevant worden beschouwd, aangezien het zogenaamd ‘mestaardewerk’ kan 

betreffen. De overige zes fragmenten aardewerk zijn wel in de relevante 

bodemlaag aangetroffen. Het oudste fragment betreft een randfragmentje van 

klok- of standvoetbeker aardewerk (laat-neolithicum/vroege bronstijd, vondstnr. 

47). Materiaal behorende tot deze culturen is tot op heden slechts in beperkte 

mate aangetroffen in deze regio, wat deze vindplaats tot een bijzondere 

vindplaats maakt. Daarnaast is een drietal fragmenten aardewerk aangetroffen 

daterend uit de periode neolithicum – ijzertijd (vondstnrs. 51, 52 en 53). Tot slot 

zijn binnen de vindplaats ook twee fragmenten aardewerk uit de Romeinse tijd 

aangetroffen (vondstnrs. 45 en 48). Alle spikkeltjes houtskool/verbrand 

huttenleem zijn in de archeologisch relevante bodemlaag aangetroffen. 

 

Op basis van het vondstmateriaal kan worden geconcludeerd dat er aanwijzingen 

zijn voor bewoning op deze vindplaats in de perioden neolithicum tot en met de 

Romeinse tijd. Qua ouderdom van het landschap waarop de vondsten zijn 

aangetroffen, zouden ook oudere vindplaatsen aanwezig kunnen zijn (vanaf het 

laat-paleolithicum). De vindplaats heeft een oppervlakte van circa 3,3 ha. 
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Vindplaats II 

Vindplaats II bevindt zich in het noordoostelijke deel van het deelgebied 

Wanssum, iets ten zuiden van de Maasstraat. Deze vindplaats bevindt zich op 

holocene kronkelwaardafzettingen van de Maas, vergelijkbaar met de situatie ter 

plaatse van de vindplaats Hoogwatergeul Well-Aijen, werkvak 2.  

 

 
Figuur 3.14. Vindplaats II (witte contour) geplot op de reconstructie van de zanddiepte voor 

de afdekking met jonger sediment.   

 

Zoals in paragraaf 3.3 uiteen is gezet, zijn langs de noordgrens van het 

deelgebied Wanssum vier door geulen van elkaar gescheiden 

kronkelwaardruggen aangetroffen. Hierbij is de meest zuidelijke het oudst en de 

meest noordelijke het jongst. Opvallend is dat de vindplaats zich op het hoogste 

deel van de kronkelwaardruggen bevindt, daar waar de twee oudste fasen samen 

lijken te komen. In figuur 3.14 is dit in een detail van bijlage 3 duidelijk zichtbaar.  

De vindplaats kenmerkt zich door de aanwezigheid van meerdere gestapelde 

vondstniveaus. Dit is het gevolg van het milieu waarin de vindplaats zich bevond, 

namelijk een zich lateraal en verticaal uitbouwende kronkelwaard waarbij 

verschillende (potentiele) leefniveaus in een latere fase zijn afgedekt door 

sediment van een jongere kronkelwaardfase. Op basis van de boringen die 

binnen vindplaats II zijn gezet, lijkt sprake te zijn van minstens twee 

kronkelwaardfases (zie ook raai II in bijlage 5). De top van het beddingzand van 

de oudste fase bevindt zich hier op gemiddeld 11,6 m +NAP (ruim 2,5 m -mv), de 

top van het beddingzand van de jongste fase ligt op 13,0 m +NAP (ruim 1 m -mv). 

Tijdens de boorcampagne zijn alleen in de jongste fase archeologische 

indicatoren aangetroffen. Het gaat hierbij om acht dateerbare fragmenten 

aardewerk, een fragment bewerkt vuursteen (vondstnummers 14 t/m 24) en 

spikkels houtskool, al dan niet in combinatie met (verbrand) huttenleem. Het 

fragment vuursteen betreft een afslag die niet nader kon worden gedateerd dan 

paleolithicum-bronstijd. Van de acht fragmenten aardwerk dateren er drie uit de 

periode (late) bronstijd – ijzertijd, één uit de vroege ijzertijd, drie uit de ijzertijd 

en één uit de vroege Romeinse tot midden Romeinse tijd. De oudere vondsten 

bevonden zich rond de 1 m-mv, de jongere 10 tot 30 cm hoger. Uit het op deze 

locatie geplaatste kijkgat (nr. 35, zie figuur 3.15) blijkt dat deze verticale 
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gelaagdheid qua vondsten goed overeenkomt met de hier aanwezige 

lithologische gelaagdheid. Er is sprake van een derde kronkelwaardfase. De top 

van het beddingzand van de tweede fase is in het kijkgat aangetroffen op 13,0 m 

+NAP en de top van het beddingzand van de derde fase op 13,2 m +NAP. 

In het kijkgat zijn 

eveneens archeologische 

indicatoren 

aangetroffen. Deze 

bevinden zich in de 

oeverwalafzettingen 

boven beide 

zandpakketten. Zo is op 

een hoogte van circa 

13,1 m +NAP bewerkt 

vuursteen aangetroffen 

dat niet nader 

gedateerd kon worden 

dan paleolithicum – 

neolithicum. De vondst 

die een niveau hoger is 

aangetroffen (13,3 m 

+NAP) dateert uit de 

ijzertijd. Zoals hierboven 

genoemd, is naast 

aardewerk en vuursteen 

in verscheidene 

boringen tevens 

(verbrand) huttenleem 

dan wel houtskool 

aangetroffen op 

vergelijkbare dieptes. 

Deze indicatoren zijn 

meegenomen in de 

bepaling van de locatie 

van vindplaats II. 

 

 

Figuur 3.15. Profiel ter plaatse van kijkgat 35. De hier aangetroffen vondsten bevonden zich 

in de 2Bwsb- en 3Bwsb-horizont.    

 

Op basis van de bodemopbouw en het vondstmateriaal kan worden 

geconcludeerd dat deze vindplaats tenminste twee vondstenniveaus bevat die 

overeenkomen met twee verschillende kronkelwaardfases. Het oudste (diepst 

gelegen) niveau bevindt zich op circa 13,1 m +NAP en kan op basis van de 

vondsten in het vondstniveau geplaatst worden in de periode neolithicum-

bronstijd. Dit betekent dat de kronkelwaard-afzettingen van midden holocene 

ouderdom of ouder moeten zijn. Het jongere niveau is aangetroffen op een 

hoogte van circa 13,3 m +NAP en kan gedateerd worden op de ijzertijd. De 

vindplaats heeft een oppervlakte van circa 4,1 ha.  

 

Vindplaats III  

Vindplaats III bevindt zich in het zuidoostelijke deel van het deelgebied Wanssum, 

op zo’n 400 m ten noorden van de kerk van Blitterswijck. De vindplaats bevindt 

zich op het hoger gelegen Dryas-terras, zij het op een wat lager deel van dit 

terras dan vindplaats I. Dit is op de reconstructie van het paleoreliëf van het 
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Dryas-terras voor de afdekking met jonger sediment goed zichtbaar (zie figuur 

3.13). De geomorfologische kaart van deelgebied Wanssum (zie bijlage 4) toont 

dat vindplaats III gelegen is op een deel van het Dryas-terras waar zich relatief 

veel verlande geulen in de ondiepe ondergrond bevinden. Deze geulen zijn 

relicten van het vlechtende systeem dat hier gedurende de Jonge Dryas actief is 

geweest. Ten noorden van de vindplaats bevindt zich een veel grotere verlande 

geul uit het holoceen. 

 

Binnen de vindplaats zijn twee archeologische niveaus aangetroffen. De top van 

de diepst gelegen laag bevindt zich op een gemiddelde diepte van 110 cm -mv en 

betreft de top van het Dryas-terras. Ook hier geldt dat dit een gemiddelde 

betreft, de diepte varieert enigszins aangezien de vondstlaag het voormalige 

reliëf van het Dryas-terras volgt uit de tijd voordat dit terras werd afgedekt met 

jonger sediment. Dat ‘paleoreliëf’ vertoont de nodige variatie, onder andere als 

gevolg van de aanwezigheid van restgeulen (zie figuur 3.13). De indicatoren 

binnen deze vondstlaag bestaan uit twee fragmenten aardewerk (vondstnrs. 33 

en 40), twee ijzerslakken (vondstnrs. 26 en 30) en één fragment bewerkt 

natuursteen (vondstnr. 41). Daarnaast zijn in verscheidene boringen op deze 

diepte spikkeltjes houtskool in combinatie met (verbrand)huttenleem 

aangetroffen. Van deze vijf vondsten kon slechts één vondst (nr. 33) goed worden 

gedateerd, namelijk midden-Romeinse tijd. De overige vondsten konden niet 

nader gedateerd worden dan neolithicum – nieuwe tijd. 

De tweede, ondieper gelegen laag bevindt zich direct onder de bouwvoor (vanaf 

circa 35 cm -mv) in relatief jonge oeverwalafzettingen. In deze laag zijn in totaal 

tien dateerbare indicatoren aangetroffen. Het betreft allen fragmenten 

aardewerk. Acht hiervan zijn gedateerd in de middeleeuwen (vondstnrs. 25, 27, 

31, 32, 34, 35, 38 en 39). Twee van de vondsten zijn gedateerd in de Romeinse tijd 

(vondstnrs. 37 en 42). Naast dit aardewerk zijn op deze diepte in tal van boringen 

spikkels houtskool en (verbrand) huttenleem aangetroffen. 

 

Op basis van het vondstmateriaal kan worden geconcludeerd dat dit deel van het 

Dryas-terras voor de afzettingen van oeverwalsediment bewoond is geweest. 

Vanwege het ontbreken van goed dateerbaar materiaal is het lastig een periode 

aan deze bewoning te koppelen, al lijkt een datering neolithicum – Romeinse tijd 

voor de hand te liggen, gezien ook de ouderdom van vindplaats I. Op de vondst 

van één scherf Romeins aardewerk na is hiervoor tot op heden echter geen 

vaststaand bewijs. Vervolgens is de locatie enige tijd onbewoond geweest, 

waarschijnlijk als gevolg van de toename van overstromingen, voordat het in de 

loop van de middeleeuwen weer in gebruik genomen is. De vindplaats heeft een 

oppervlakte van circa 9,2 ha. 

 

Vindplaats IV  

Vindplaats IV bevindt zich op de overgang tussen de brede holocene geul en de 

holocene kronkelwaard, in het noordwestelijke deel van het deelgebied 

Wanssum, op zo’n 400 m ten zuidoosten van restaurant de Kooy. Dit deel van het 

plangebied is relatief laag gelegen (13,0 m +NAP). De vindplaats is niet te 

relateren aan de hier in de ondergrond aanwezige brede geul of kronkelwaard 

afzettingen, aangezien deze zich in relatief jonge oeverwalafzettingen bevindt 

op slechts geringe diepte (direct onder de bouwvoor op 35 cm-mv). Het betreft 

een relatief kleine vindplaats waar tijdens de boorcampagne op 50 cm-mv een 

stukje verbrand bot is aangetroffen (vondstnr. 3). Daarnaast zijn op vergelijkbare 

diepten spikkels houtskool en (verbrand) huttenleem aangetroffen. In het kijkgat 

dat op deze locatie is aangelegd (kijkgat 29), zijn twee fragmenten aardewerk 

aangetroffen (vondstnr. 1053). Deze fragmenten zijn gedateerd als Romeinse tijd, 

al is een vroeg-middeleeuwse (Karolingische) ouderdom niet uitgesloten.  
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Het is op basis van de geringe hoeveelheid dateerbaar materiaal moeilijk om 

vindplaats IV goed te duiden. Gezien het feit dat de vindplaats zich in jong 

sediment bevindt, is een datering ouder dan de Romeinse tijd uitgesloten. De 

datering van het vondstmateriaal duidt op een Romeinse vindplaats. Mogelijk 

betreft het een crematiegraf. Crematiegraven worden regelmatig verspreid 

liggend aan de Maas aangetroffen. Dit zou, gezien de aanwezigheid van een 

Romeinse villa op circa 400 m ten zuiden van de vindplaats, goed kunnen. Een 

vroeg-middeleeuwse ouderdom is echter ook niet uitgesloten.  

De vindplaats heeft een oppervlakte van circa 3090 m
2
. 

 

Vindplaats V 

Vindplaats V is centraal gelegen in het noordelijke deel van deelgebied Wanssum. 

Het betreft een grote vindplaats die zich iets ten zuiden van de Maasstraat aan 

weerszijden van de Koninginnenbrug uitstrekt. Deze vindplaats bevindt zich deels 

ter plaatse van de holocene kronkelwaardafzettingen van de Maas en deels ter 

plaatse van de brede holocene geul. Anders dan vindplaats II is deze vindplaats 

echter niet te relateren aan de in de ondergrond aanwezige 

kronkelwaardafzettingen. Ook de afzettingen van de geul liggen te diep om deze 

vindplaats hieraan te kunnen koppelen. De top van deze vindplaats is namelijk 

direct onder de bouwvoor, op circa 35 cm-mv, in relatief jonge 

oeverwalafzettingen aangetroffen.  

Het vondstmateriaal bestaat overwegend uit houtskoolspikkels in combinatie met 

(verbrand) huttenleem. Er zijn echter ook tien dateerbare indicatoren 

aangetroffen. De oudste hiervan betreffen mogelijk bewerkt vuursteen, 

gedateerd op de periode paleolithicum – bronstijd (vondstnrs. 4 t/m 6). 

Vondstnummer 4 is op een diepte van 35 tot 45 cm-mv aangetroffen. Dit betreft 

derhalve geen in situ vondst, aangezien het sediment waarin het is aangetroffen 

(veel) jonger is. Waarschijnlijk gaat het hier om een fragment verspoeld natuurlijk 

vuursteen. Ook de vondsten 5 en 6 zijn niet in situ aangetroffen, aangezien het 

beiden oppervlaktevondsten betreft. Vondst 5 betreft waarschijnlijk een 

fragment natuurlijk vuursteen (vorstsplijting). Vondst 6 betreft wel een 

antropogeen bewerkt stuk vuursteen. Dit kan echter gezien de discrepantie 

tussen de ouderdom van het fragmentje vuursteen en het sediment waarop het is 

aangetroffen, niet in situ gelegen zijn. Het is ook niet waarschijnlijk dat het 

fragment vuursteen als gevolg van bioturbatie of ploegwerkzaamheden omhoog 

is gewerkt, aangezien het op een locatie is aangetroffen waar tot een diepte van 

4,8 m -mv geulafzettingen in de ondergrond aanwezig zijn. Waarschijnlijk is het 

verspoeld tijdens hoogwaterstanden. De overige zeven dateerbare indicatoren 

betreffen fragmenten aardewerk. Deze fragmenten aardewerk dateren uit de 

periode late bronstijd – vroeg Romeinse tijd (vondstnr. 13), late ijzertijd – 

Romeinse tijd (vondstnr. 8), Romeinse tijd – vroege-middeleeuwen (vondstnr. 11), 

de middeleeuwen (vondstnrs. 7, 9 en 1054) en de brede periode neolithicum – 

nieuwe tijd (vondstnr. 12). Gezien de lithogenetische context van de vondsten is 

een datering ouder dan de Romeinse tijd echter uitgesloten.  

 

Op basis van het vondstmateriaal en de lithogenetische context kan worden 

geconcludeerd dat vindplaats V een middeleeuwse, mogelijk Romeinse ouderdom 

heeft. Het betreft een uitgestrekte vindplaats met een oppervlakte van 8 ha. 

  

Vindplaatsen VI, VII en VIII 

De vindplaatsen VI, VII en VIII bevinden zich in het noordoostelijke deel van het 

deelgebied Wanssum, grenzend aan de Maasstraat, op geringe afstand van de 

Maas. In het huidige landschappelijke beeld liggen deze vindplaatsen op relatief 

hoog gelegen terrein (rond 14 m +NAP of zelfs iets hoger). Dit zou kunnen 

impliceren dat deze vindplaatsen zich ter plaatse van begraven 
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kronkelwaardruggen bevinden. Wanneer de vindplaatsen echter op de 

zanddieptekaart worden geplot (figuur 3.16), is goed zichtbaar dat hier geen 

sprake van is. De vindplaatsen VI en VIII zijn juist op een locatie aangetroffen 

waar zich in de ondergrond een holocene restgeul bevindt.
82

 Vindplaats VII 

bevindt zich op het grensgebied van kronkelwaard en restgeul, waarbij de 

kronkelwaardzanden zich op relatief grote diepte bevinden (ruim 2,5 m-mv). 

Voor alle drie de vindplaatsen geldt dat de betreffende bodemlaag waarin ze zijn 

aangetroffen op geringe diepte, vrijwel direct onder de bouwvoor, is 

aangetroffen (respectievelijk 45, 40 en 35 cm-mv). De lithogenetische context van 

de bodemlaag sluit een relatie met de in de ondergrond aanwezige 

kronkelwaardrug en/of de restgeulen uit, aangezien de vindplaats zich in relatief 

jonge oeverwalafzettingen bevindt. 

 

 
Figuur 3.16. Vindplaats VI, VII en VIII (witte contouren) geplot op de reconstructie van de 

zanddiepte voor de afdekking met jonger sediment.   

 

Voor deze drie vindplaatsen geldt, anders dan de overige vindplaatsen, dat hun 

aanwezigheid alleen is gebaseerd op het voorkomen van houtskoolspikkels in 

combinatie met (verbrand) huttenleem. Er zijn geen overige indicatoren 

aangetroffen. Houtskoolspikkels en huttenleem zijn niet dateerbaar. Op basis van 

het vondstmateriaal alleen is derhalve geen ouderdom aan deze vindplaatsen te 

koppelen. Op basis van de geringe diepteligging in relatief jonge 

oeverwalafzettingen kan echter geconcludeerd worden dat een ouderdom ouder 

dan de Romeinse tijd kan worden uitgesloten. Mogelijk betreft het hier 

middeleeuwse vindplaatsen. Daarbij moet worden vermeld dat op basis van 

onderhavig onderzoek niet met zekerheid kan worden vastgesteld of het 

überhaupt vindplaatsen zijn. Zoals vermeld betreft het de indicatoren 

houtskoolspikkels in combinatie met huttenleem. Wanneer de boorpunten 

waarin op gelijke diepte alleen houtskoolspikkels zijn aangetroffen ook zouden 

                                                      
82

 Het beeld op figuur 3.16 is ter plaatse van vindplaats VIII vertekend, aangezien hier tot 

gemiddeld 4 m-mv is geboord, waarbij het beddingzand niet is aangeboord. De exacte 

diepteligging van het beddingzand is hier derhalve niet bekend. Om toch een waarde te 

tonen is de maximale boordiepte ingevuld. 
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worden geplot, dan zou het gebied vele malen groter zijn. De mogelijkheid dat 

het hier geen vindplaatsen betreft maar verspoeld materiaal kan derhalve niet bij 

voorbaat terzijde geschoven worden.  

Vindplaats VI heeft een oppervlakte van circa 3140 m
2
, vindplaats VII heeft een 

oppervlakte van circa 1,7 ha en vindplaats VIII heeft een oppervlakte van circa 2,7 

ha.   

3.7.3 Vindplaatsen in deelgebied Ooijen 

Op basis van de in bijlage 6 beschreven archeologische indicatoren, in combinatie 

met de diepteligging en de lithogenetische context waarin de indicatoren zijn 

aangetroffen en de al binnen dit deelgebied bekende vindplaatsen, zijn in het 

deelgebied Ooijen eveneens acht vindplaatsen onderscheiden (nrs. IX t/m XVI). Op 

de vindplaatsenverspreidings- en advieskaart in bijlage 7 zijn deze als zodanig 

weergegeven. 
In deze paragraaf volgt per vindplaats een korte beschrijving waarin de grootte, 

de diepteligging en de lithogenetische context worden meegenomen. 

 

Vindplaats IX 

Vindplaats IX bevindt zich in het oostelijke centrale deel van het deelgebied 

Ooijen, op circa 600 m ten noordoosten van het dorp Broekhuizenvorst, aan de 

Maasveldweg. Het terrein is momenteel in gebruik als akkerland. De vindplaats 

bevindt zich op een duidelijk hoger gelegen deel van het Dryas-terras (zoals in 

paragraaf 3.6 uiteen is gezet, betreft het hoogste deel van de vindplaats 

waarschijnlijk een erosierest van een ouder terras). Dit is op de reconstructie van 

het paleoreliëf van het Dryas-terras voor de afdekking met jonger sediment goed 

zichtbaar (zie figuur 3.17). Ook in het huidige landschap is de hogere ligging nog 

goed zichtbaar. 

 

 
Figuur 3.17. Vindplaatsen IX, XII (blauwe contouren) en XIII (witte contour) geplot op de 

reconstructie van het paleoreliëf van het Dryas-terras voor de afdekking met jonger 

sediment. De vindplaatsen IX en XII zijn nagenoeg geheel op de hoger gelegen delen 

gelegen terwijl vindplaats XIII zich juist in een lager gelegen deel bevindt.   
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De top van de archeologisch relevante laag bevindt zich op een gemiddelde 

diepte van 85 cm-mv. Dit betreft een gemiddelde, de diepte varieert enigszins 

aangezien de vondstlaag het voormalige reliëf van het Dryas-terras volgt uit de 

tijd voordat dit terras werd afgedekt met jonger sediment. Ter plaatse van een 

groot deel van de boringen is bodemvorming aangetroffen (Ahb-horizont). Ter 

plaatse van het hoogst gelegen deel van de vindplaats bevindt de top van het 

archeologisch relevante niveau zich op circa 15,4 m +NAP. Naar de flanken toe 

‘daalt’ dit tot minimaal 14,2 m +NAP. 

 

Binnen deze vindplaats zijn veruit de meeste indicatoren uit diverse perioden 

aangetroffen. De meeste vondsten zijn tijdens de boorcampagne aangetroffen. 

De negen binnen deze vindplaats gesitueerde kijkgaten hebben het beeld zoals 

verkregen uit het booronderzoek bevestigd. Tevens zijn ook in de kijkgaten 

archeologische indicatoren aangetroffen. In totaal gaat het hierbij om 12 

fragmenten bewerkt vuursteen,
83

 47 fragmenten overwegend prehistorisch 

aardewerk
84

 en zeven fragmenten antropogeen bewerkt natuursteen.
85

 Het 

vuursteen kon op één fragment na niet nader gedateerd worden dan op de 

periode paleolithicum – bronstijd. Eén fragment is gedateerd op neolithisch 

(vondstnr. 65). Het aardewerk is nagenoeg allemaal gedateerd in de periode 

neolithicum – ijzertijd. Slechts een drietal vondsten betreft Romeins aardewerk 

(vondstnrs. 1028, 1036 en 1043) en slechts een tweetal vondsten is gedateerd op 

middeleeuws/nieuwe tijd (vondstnrs. 67 en 94). Het bewerkte natuursteen kan op 

één vondst na niet nader worden gedateerd dan prehistorisch. Vondst 1032 bevat 

drie fragmenten bewerkt tefriet, afkomstig van een maalsteen. Deze fragmenten 

dateren uit de periode bronstijd – middeleeuwen. Daarnaast is in een beperkt 

aantal boringen houtskool en/of verbrand leem aangetroffen. 

 

Op basis van het paleoreliëf, het vondstmateriaal en enkele in de kijkgaten 

aangetroffen sporen kan worden geconcludeerd dat deze vindplaats met name in 

de periode neolithicum – ijzertijd intensief bewoond zal zijn geweest. Gezien de 

vondst van bewerkt vuursteen en de ervaringen ter plaatse van Hoogwatergeul 

Well-Aijen (werkvak 2)
86

 is de kans groot dat de vindplaats ook gedurende het 

mesolithicum al regelmatig bezocht is geweest. De vindplaats heeft een 

oppervlakte van circa 11,6 ha. 

 

Vindplaats X 

Vindplaats X bevindt zich in het noordoostelijke deel van het plangebied, op 

geringe afstand van de Maas. Deze vindplaats bevindt zich deels op de Dryas-

terrasrand en deels op de holocene kronkelwaardafzettingen van de Maas. Zoals 

in paragraaf 3.6 uiteen is gezet, zijn in een smalle strook langs de Maas 

(noordoostelijke deel deelgebied) twee door een kronkelwaardgeul van elkaar 

gescheiden kronkelwaardruggen aangetroffen. Hierbij is de meest landinwaarts 

gelegen rug het oudst. Opvallend hierbij is dat in het noordwestelijke deel van de 

vindplaats het grove sediment van het Dryas-terras is aangetroffen direct onder 

de holocene oeverwalafzettingen.  

De vindplaats kenmerkt zich hier door de aanwezigheid van meerdere gestapelde 

vondstniveaus. Dit is het gevolg van het milieu waarin de vindplaats zich bevond, 

namelijk een zich lateraal uitbouwende en verticaal aggraderende kronkelwaard 

                                                      
83

 vondstnrs. 64, 65, 72, 74, 82, 85, 89 t/m 92 en 1003. 
84

 vondstnrs. 67 t/m 71, 73, 75 t/m 81, 83, 84, 87, 88, 93 t/m 98, 1028, 1030 t/m 1036, 1042 en 

1043.  
85

 vondstnrs. 1032, 1033, 1035 1039 t/m 1041. 
86

 Kimenai en Mooren 2014. 
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waarbij verschillende (potentiële) leefniveaus in een latere fase zijn afgedekt 

door sediment van een jongere kronkelwaardfase.     

Op basis van de boringen die binnen vindplaats X zijn gezet, lijkt sprake te zijn 

van minstens twee, mogelijk drie kronkelwaardfases. Dit is voornamelijk 

gebaseerd op de 

aanwezigheid van 

houtskoolspikkeltjes op 

drie verschillende 

niveaus. Echter, naast de 

aanwezigheid van 

(relatief veel) 

houtskoolspikkeltjes zijn 

tijdens de 

boorcampagne geen 

indicatoren 

aangetroffen die 

kunnen duiden op de 

aanwezigheid van een 

vindplaats. Aangezien 

hier op basis van het 

voorkomen van 

houtskoolspikkeltjes wel 

een vindplaats werd 

verwacht, zijn ter 

plaatse acht kijkgaten 

gegraven. Deze 

kijkgaten hebben een  

goed aanvullend beeld 

van de bodemopbouw 

en de archeologische 

potentie opgeleverd: in 

de kijkgaten zijn in 

totaal 44 vondsten 

aangetroffen.   

 

Figuur 3.18. Profiel ter plaatse van kijkgat 14. De hier aangetroffen vondst bevond zich in de 

3Ahb-horizont. 

 

De informatie uit de kijkgaten en de boorcampagne samen laat zien dat ter 

plaatse van deze vindplaats vier opeenvolgende sedimentatiefases op de 

kronkelwaard aanwezig zijn, al dan niet met (lichte) bodemvorming. De oudste 

fase bevindt zich op een gemiddelde diepte van 250 tot 330 cm-mv (circa 12,2 m 

+NAP). De daarop volgende fase is op een gemiddelde diepte van 190 tot 220 cm-

mv aangetroffen (12,6 m +NAP). De hierop volgende jongere fase bevindt zich op 

een gemiddelde diepte van 150 tot 190 cm-mv (13,4 m +NAP). Op basis van het 

vondstmateriaal lijkt deze laag een neolithische ouderdom te hebben, waarmee 

de twee oudste fasen dus vroeg-neolithisch moeten zijn of ouder. De jongste fase 

is op een diepte van circa 110 tot 140 cm-mv aangetroffen (13,7 m +NAP). 

Afgaande op het vondstmateriaal dateert dit begraven maaiveldniveau uit de 

ijzertijd. De hier weergegeven dieptes zijn gemiddelden. De diepteligging van de 

betreffende bodemlagen varieert behoorlijk, aangezien ze het paleoreliëf van de 

kronkelwaardruggen en geulen volgen. Op de ruggen bevinden deze lagen zich 

derhalve hoger dan op de flanken. 
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Ter plaatse van kijkgat 14 is op een diepte van 130 cm-mv een fragmentje 

aardewerk aangetroffen (vondstnr. 1000). Dit fragmentje was echter dermate 

klein, dat het niet gedetermineerd kon worden. Gezien de diepteligging zou het 

een fragmentje ijzertijd aardewerk kunnen zijn.  

In kijkgat 15 zijn op drie verschillende niveaus in totaal 18 vondsten gedaan. Op 

een diepte van circa 50 cm-mv zijn twee fragmenten middeleeuws aardewerk 

aangetroffen. Het betreft mogelijk Mayen aardewerk. Deze fragmentjes duiden 

niet op een vindplaats, aangezien het de enige vondst op deze diepteligging 

betreft. Het betreft hier mogelijk verspoeld aardewerk. Op een diepte van circa 

120 cm-mv, in oeverwal afzettingen waarin een bodem is gevormd, is één 

fragment handgevormd aardewerk aangetroffen, daterend uit de ijzertijd 

(vondstnr. 1009). Daarnaast zijn in deze bodemlaag acht fragmenten verbrande 

kwartsitische zandsteen aangetroffen die niet nader gedateerd kunnen worden 

dan prehistorisch (vondstnrs. 1009 en 1010). Op een diepte tussen 160 en 180 cm-

mv, in oeverwal afzettingen met bodemvorming, zijn in totaal vier fragmenten 

bewerkt vuursteen aangetroffen (vondstnrs. 1007, 1011 t/m 1013). Deze afslagen 

konden niet nader worden gedateerd dan zijnde terrasvuursteen uit de steentijd. 

Opgemerkt dient te worden dat het om relatief grote afslagen ging, waarvan 

twee stukken (vnrs. 1007 en 1012) aan elkaar pasten. Dit is een sterke aanwijzing 

dat ter plaatse vuursteen is bewerkt. Daarnaast zijn in deze bodemlaag 2 brokken 

(bewerkt) natuursteen aangetroffen (vondstnrs. 1012 en 1014). Gezien de aard 

van deze vondsten (natuursteen) kan hier geen nadere datering aan worden 

gegeven dan prehistorisch. Vastgesteld werd dat een van beide brokken 

natuursteen een combinatiewerktuig (klopsteen/slijpsteen) betreft (vondstnr. 

1014). Tot slot is in de stort naast het kijkgat nog een vuurstenen eindschrabber 

aangetroffen, gemaakt op een afslag van een Maasei (vondstnr. 1008). Ook dit 

antropogeen bewerkt vuurstenen werktuig kon niet nader worden gedateerd 

dan steentijd.  

Kijkgat 16 heeft drie vondsten opgeleverd. Op een diepte van circa 70 cm-mv is in 

relatief jonge oeverwalafzettingen een brokje ijzeroer aangetroffen (vondst 

1002). Het betreft mogelijk een slak. Gezien de bodemgesteldheid (intact, geen 

aanwijzingen die kunnen duiden op een veldoventje), betreft het hier 

waarschijnlijk een verspoeld stukje. Op een diepte van circa 100 cm-mv is een 

fragment kwartsitische zandsteen aangetroffen met een concaaf slijtvlakje 

(vondstnr. 1001). Gezien de bodemlaag waarin het is aangetroffen, zou het uit de 

ijzertijd kunnen dateren. Op een diepte van circa 140 cm-mv is eveneens een 

fragment Revinienkwartsier met slijtsporen aangetroffen (vondstnr. 1003). Het 

zou hier om een fragment van een wrijfsteen kunnen gaan. Dergelijk vondsten 

zijn veelal niet nader te dateren dan prehistorisch. Zo ook in dit geval. Gezien de 

diepteligging zou het hier echter een neolithische vondst kunnen betreffen.   

Ter plaatse van kijkgat 17 zijn in totaal 14 vondsten gedaan. Deze vondsten zijn 

op vier verschillende niveaus aangetroffen. Op een diepte van 60 cm-mv is een 

fragment handgevormd aardewerk aangetroffen, daterend uit de ijzertijd 

(vondstnr. 1019). Gezien de lithogenetische context waarin dit fragment is 

aangetroffen (jonge oeverwalafzettingen), betreft dit geen in situ vondst. 

Mogelijk dat het als gevolg van bioturbatie omhoog is gewerkt. Ditzelfde geldt 

mogelijk ook voor een tweetal niet te dateren fragmentjes handgevormd 

aardewerk die op een diepte van circa 100 cm-mv zijn aangetroffen (vondstnr. 

1016). De lithogenetische context waarin de vondsten zijn aangetroffen, duidt op 

een ouderdom van Romeinse tijd of jonger. De vondsten bevinden zich echter op 

dermate grote diepte, dat het niet is uitgesloten is dat het ouder materiaal is dat 

als gevolg van bioturbatie (mollen) omhoog is gewerkt uit de onderliggende 

begraven bodem. In deze begraven bodem zijn namelijk op een diepte van 120 

cm-mv twee fragmentjes handgevormd aardewerk uit de ijzertijd aangetroffen 

(vondstnr. 1015). Op een diepte van circa 150 cm –mv is een tweede begraven 
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bodem in oeverwalafzettingen aanwezig waarin één fragment handgevormd 

aardewerk is aangetroffen (vondstnr. 1017). Dit fragment is helaas van dien aard 

dat het niet kon worden gedateerd. Gezien de diepteligging van de betreffende 

bodemlaag waarin het is aangetroffen zou het hier om neolithisch aardewerk 

kunnen gaan. In deze bodemlaag zijn tevens zes fragmenten kwartsitische 

zandsteen en conglomeraat aangetroffen die sporen van antropogene bewerking 

en verhitting vertonen (vondstnr. 1017). Ook in deze gevallen kan het materiaal 

niet nader worden gedateerd dan prehistorisch. In de begraven bodem is naast 

aardewerk en natuursteen ook een archeologisch spoor aangetroffen. Gezien de 

geringe grootte van het kijkgat is niet duidelijk wat voor soort spoor het betreft. 

In het spoor is wederom antropogeen bewerkt natuursteen aangetroffen (één 

stuk gebroken kwarts en één stuk verhitte, kwartsitische zandsteen, vondstnr. 

1018).  

In kijkgat 18 is naast de aanwezigheid van houtskoolspikkeltjes slechts één 

indicator aangetroffen. Het betreft een fragment gebroken kwartsitische 

zandsteen (vondstnr. 1020). Dit fragment is aangetroffen op een diepte van circa 

200 cm-mv (12,7 m +NAP) in oude oeverwalafzettingen zonder kenmerken die 

kunnen duiden op bodemvorming. Het natuursteen kan niet nader worden 

gedateerd dan prehistorisch.  

Kijkgat 19 heeft drie vondsten opgeleverd. Op een diepte van 80 cm –mv is een 

fragment handgevormd aardewerk uit de ijzertijd aangetroffen (vondstnr. 1021). 

Gezien de lithogenetische context waarin dit fragment is aangetroffen (jonge 

oeverwalafzettingen), betreft dit geen in situ vondst. Mogelijk dat het als gevolg 

van bioturbatie (circa 40 cm) omhoog is gewerkt. Op een diepte van 120 cm-mv 

zijn een stuk gebroken kwartsiet en een stuk gebroken en verhitte kwartsitische 

zandsteen aangetroffen (vondstnr. 1022). Deze bewerkte natuursteen is niet 

nader te dateren dan prehistorisch. Gezien de diepteligging zou het hier om 

vondsten uit de ijzertijd kunnen gaan. Op ongeveer dezelfde diepte (120 cm-mv is 

echter ook een fragment bewerkt vuursteen aangetroffen (afslag, vondstnr. 

1022). Dit fragment is gedateerd op mesolithisch/neolithisch. Indien dit fragment 

in situ is aangetroffen, zou deze begraven bodem dus niet uit de ijzertijd dateren, 

maar veel ouder zijn. Dit is in discrepantie met elders binnen deze vindplaats 

aangetroffen begraven bodems op deze diepte (13,6 m +NAP). De op deze diepte 

aangetroffen Ahb-horizont in kijkgat 19 is vergeleken met de overige 

aangetroffen Ahb-horizonten echter abnormaal dik (40 cm), waarbij in de basis 

veel houtskoolspikkels zijn aangetroffen. Het betreft hier zeer waarschijnlijk twee 

begraven bodems (niveau 13,6 m +NAP en 13,4 m +NAP), waarbij de onderste 

bodem van neolithische ouderdom zou moeten zijn. In dat geval is de vondst van 

de vuurstenen afslag te verklaren als een door bioturbatie omhooggewerkte 

indicator. 

Ter plaatse van kijkgat 21 zijn twee fragmenten bewerkt vuursteen aangetroffen 

(vondstnr. 1023). Het gaat hierbij om een bijzondere vondst, namelijk een 

complete en mooi bewerkte kernbijl (zie figuur 3.19) en een kern voor de 

productie van klingen, bestaande uit terrasvuursteen. Beide stukken zijn van dien 

aard dat ze goed konden worden gedateerd. Het betreft vuursteen dat 

gedurende het mesolithicum is bewerkt. De vondsten vormen echter ook een 

dilemma. De begraven bodem waarin ze zijn aangetroffen, is de jongste van drie 

in dit kijkgat aangetroffen bodems. De bodem bevindt zich op een diepte van 

circa 60 cm-mv (14,4 m +NAP), relatief hoog voor een dergelijke ouderdom 

wanneer het wordt vergeleken met de overige begraven bodems en hun 

indicatoren binnen vindplaats X. Een verklaring zou kunnen zijn dat het hier om 

een relatief hoog liggend laat-mesolithisch niveau gaat, waarbij de diepere 

niveaus dan ouder moeten zijn. Ter hoogte van het plangebied Hoogwatergeul 

Well-Aijen is ditzelfde fenomeen namelijk aangetoond in werkvak 2 (deelgebied 

zuid), alwaar een vroeg-mesolithisch maaiveld is afgedekt door zowel een pakket 
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uit het laat-mesolithicum tot vroeg-neolithicum en een pakket uit de periode 

laat-neolithicum tot ijzertijd, met de daarbij behorende begraven 

maaiveldniveaus. Mogelijk dat waarderend onderzoek dit dilemma kan oplossen. 

Figuur 3.19. Schets van de complete mesolithische kernbijl aangetroffen in kijkgat 12. 

 

Tot slot is binnen vindplaats X ter plaatse van kijkgat 24 één fragment bewerkt 

vuursteen aangetroffen. Het betreft een afslagkern (vondstnr. 1024) van 

terrasvuursteen. Het fragment is op een diepte van circa 100 cm-mv aangetroffen 

in oude oeverwalafzettingen. In dit geval is op deze diepte geen duidelijk 

herkenbare begraven bodem aanwezig. Het fragment dateert uit de steentijd 

(een specifiekere datering is niet mogelijk). De diepte waarop het fragment is 

aangetroffen (circa 13,7 m +NAP) correspondeert echter met het elders binnen 

vindplaats X aangetroffen niveau uit de ijzertijd. Dit kan betekenen dat de vondst 

niet in situ is aangetroffen, hoewel vuursteen ook in de bronstijd nog wel werd 

toegepast. Mogelijk dat het hier ook om een fragment vuursteen gaat dat als 

gevolg van bioturbatie uit de onderliggende begraven bodem omhoog is 

gewerkt. Deze begraven bodem is aangetroffen op een diepte van 150 cm-mv 

(13,25 m +NAP), wat goed overeenkomt met het elders binnen vindplaats X 

aangetroffen neolithische niveau.    

   

Op basis van de bodemopbouw en het vondstmateriaal kan worden 

geconcludeerd dat vindplaats X tenminste vier archeologisch relevante niveaus 

bevat die overeenkomen met vier verschillende sedimentatiefases op en vanuit de 

naastliggende kronkelwaard. Het oudste (diepst gelegen) niveau bevindt zich op 

circa 12,2 m +NAP. In deze bodemlaag zijn echter geen dateerbare indicatoren 

aangetroffen. Het volgende niveau is op een hoogte van 12,6 m +NAP gelegen. 

Ook in dit niveau zijn geen dateerbare indicatoren aangetroffen. Gezien de 

ouderdom van de bovenliggende bodemlagen zou dit niveau wellicht 

mesolithisch van ouderdom kunnen zijn. Boven dit niveau is namelijk een 

begraven bodem met dateerbare indicatoren aangetroffen op een hoogte van 

circa 13,4 m +NAP. Dit niveau kan op basis van enkele vondsten als neolithisch van 

ouderdom worden beschouwd. Het jongste (bodem)niveau bevindt zich op circa 

13,7 m +NAP en lijkt op basis van de vondsten uit de ijzertijd te dateren. De 

vindplaats heeft binnen de contouren van het plangebied een oppervlakte van 
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circa 4,6 ha. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de vindplaats zich in oostelijke 

richting uitstrekt.  

 

Vindplaats XI 

Vindplaats XI bevindt zich in het noordoostelijke deel van het deelgebied Ooijen, 

grenzend aan de camping ‘Kasteel Ooijen’. Het terrein is momenteel in gebruik 

als akkerland. De vindplaats bevindt zich op het Dryas-terras, zij het op een 

duidelijk lager gelegen deel dan vindplaats IX (zie figuur 3.20). De vindplaats 

wordt in het oosten begrensd door een geul. Deze geul is ook in het huidige 

landschap nog als zodanig herkenbaar. 

 

Figuur 3.20. Vindplaats IX (blauwe contour) en XI (witte contour) geplot op de reconstructie 

van het paleoreliëf van het Dryas-terras voor de afdekking met jonger sediment. Vindplaats 

IX is nagenoeg geheel op de hoger gelegen delen gelegen terwijl vindplaats XI zich op een 

lager gelegen deel van het Dryas-terras bevindt.   

 

De top van de archeologisch relevante laag bevindt zich op een gemiddelde 

diepte van 130 cm-mv. Dit betreft een gemiddelde diepte, want de dikte van het 

afdekkende pakket (jonge) oeverwalafzettingen loopt richting de aangrenzende 

geul (in oostelijke richting) af. Het niveau met de vondsten volgt het voormalige 

reliëf van het Dryas-terras uit de tijd voordat dit terras werd afgedekt met jonger 

sediment. In het westen (tegen de dijk aan) bevindt de top van dit niveau zich op 

circa 13,6 m +NAP, nabij de geul loopt het af tot een hoogte van circa 13,0 m 

+NAP.  

Binnen deze vindplaats zijn tijdens de boorcampagne ter plaatse van drie 

boringen dateerbare vondsten aangetroffen. Het betreft een fragment 

aardewerk dat gedateerd kon worden op de periode late bronstijd – ijzertijd 

(vondstnr. 60), een fragment aardewerk uit de ijzertijd (vondstnr. 61) en een 

fragmentje bewerkt vuursteen (afslag) uit de steentijd (vondstnr. 62). Daarnaast is 

een brokje aardewerk aangetroffen dat dermate klein was dat het niet als vondst 

is meegenomen. In de boorstaat staat genoteerd dat het waarschijnlijk Romeins 

aardewerk betreft.  

 

Op basis van het vondstmateriaal kan worden geconcludeerd dat deze vindplaats 

mogelijk in de steentijd, maar in elk geval in de ijzertijd tot en met de Romeinse 
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tijd bewoond is geweest. Dit correspondeert goed met de resultaten van eerder 

onderzoek op deze locatie. Tijdens een boorcampagne uitgevoerd door RAAP in 

2000, zijn op deze locatie eveneens  talrijke indicatoren aangetroffen (vindplaats 

RA-1).
87

 Het gaat hierbij om vuursteenvondsten uit het mesolithicum en het 

neolithicum, prehistorisch aardewerk, Romeins aardewerk en vroeg middeleeuws 

aardewerk. De conclusie uit het rapport van destijds is dat de betreffende 

vindplaats zich waarschijnlijk tot onder het campingterrein uitstrekt. De 

vindplaats heeft binnen de contouren van het deelgebied Ooijen een oppervlakte 

van circa 1,96 ha, maar is dus waarschijnlijk groter. 

 

Vindplaats XII 

Vindplaats XII bevindt zich in het zuidelijke puntje van het deelgebied Ooijen, ter 

hoogte van de Maasveldweg, pal ten oosten van Broekhuizenvorst. Het terrein 

was ten tijde van het veldwerk deels in gebruik als weide (ten noorden van de 

Maasveldweg) en deels als akker (ten zuiden van de Maasveldweg) Het deel dat 

in gebruik was als akker was begroeid met farmaceutische bieten. De vindplaats 

bevindt zich op een duidelijk hoger gelegen deel van het Dryas-terras, 

vergelijkbaar met vindplaats IX (zie figuur 3.17). 

De top van de archeologisch relevante laag bevindt zich op een gemiddelde 

diepte van 75 cm-mv. Dit betreft een gemiddelde, de diepte varieert enigszins 

aangezien de vondstlaag het voormalige reliëf van Dryas-terras volgt uit de tijd 

voordat dit terras werd afgedekt met jonger sediment. In een groot deel van de 

boringen is bodemvorming aangetroffen (Ahb-horizont). Ter plaatse van het 

hoogst gelegen deel van de vindplaats bevindt de top van het archeologisch 

relevante niveau zich op circa 14,95 m +NAP. Naar de flanken toe ‘daalt’ dit tot 

minimaal 14,5 m +NAP.  

Binnen deze vindplaats zijn tijdens de boorcampagne ter plaatse van twee 

boringen dateerbare vondsten gedaan. Het betreft een gebroken afslag (bewerkt 

vuursteen), die niet nader gedateerd kon worden dan de periode paleolithicum – 

bronstijd (vondstnr. 101). Daarnaast is een kling aangetroffen uit de periode 

mesolithicum – neolithicum. Beide vondsten zijn op een iets dieper niveau 

aangetroffen, onder de begraven Ah-horizont. Naast deze vuursteenvondsten is 

een fragmentje ondetermineerbaar materiaal aangetroffen wat mogelijk 

aardewerk betreft. Een datering is niet mogelijk gebleken (vondstnr. 100). Ook is 

een ijzerslak aangetroffen. Een datering nauwkeuriger dan ijzertijd - nieuwe tijd 

is niet mogelijk. 

 

Op basis van het vondstmateriaal kan worden geconcludeerd dat deze vindplaats 

gedurende de steentijd bewoond is geweest. Gezien de vergelijkbare 

landschappelijke kenmerken tussen de vindplaatsen IX en XII en de geringe 

afstand tussen beide vindplaatsen (ruim 100 m), ligt het voor de hand dat ook 

vindplaats XII voornamelijk in de periode neolithicum – ijzertijd bewoond is 

geweest, maar ook gedurende de eerdere perioden alsmede de Romeinse tijd.   

De vindplaats heeft binnen de contouren van het deelgebied Ooijen een 

oppervlakte van circa 6130 m
2
. 

 

Vindplaats XIII 

Vindplaats XIII bevindt zich op circa 200 m ten oosten van Broekhuizenvorst op 

circa 100 meter ten zuiden van de Maasveldweg, in het zuidelijke puntje van 

deelgebied Ooijen. De vindplaats bevindt zich op de overgang tussen het Dryas-

terras en een restgeul van de Maas. Dit is op de reconstructie van het paleoreliëf 

van het Dryas-terras voor de afdekking met jonger sediment goed zichtbaar (zie 
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figuur 3.17). In het huidige landschap is dit niet meer als zodanig zichtbaar, 

aangezien het lager gelegen deel vanaf het begin van de jaartelling is opgevuld 

met oeverwalafzettingen. De vindplaats is niet te relateren aan de hier in de 

ondergrond aanwezige afzettingen behorende tot het Dryas-terras, aangezien 

deze zich in relatief jonge oeverwalafzettingen bevindt op slechts geringe diepte 

(direct onder de bouwvoor op 40 cm-mv). De archeologisch relevante laag heeft 

een gemiddelde dikte van 60 cm. De dikte varieert echter nogal. In het westen 

betreft het een dun pakket van slechts 10 cm dikte. In de richting van de Maas 

loopt de dikte op tot maximaal 105 cm. Het betreft een relatief kleine vindplaats 

waar tijdens de boorcampagne in verscheidene boringen verbrand huttenleem, 

houtskool en/of kleine korrels ondetermineerbaar aardewerk is aangetroffen. 

Deze indicatoren zijn in sommige boringen aangetroffen in een bodemlaag die in 

het veld is geïnterpreteerd als een oude akkerlaag. 

 

Het is op basis van het ontbreken van goed dateerbare indicatoren moeilijk om 

vindplaats XIII te duiden. Gezien het feit dat de vindplaats zich in relatief jong 

sediment bevindt, is een datering ouder dan de Romeinse tijd uitgesloten. 

Waarschijnlijk betreft het een middeleeuwse vindplaats, mogelijk te relateren aan 

het dorp Broekhuizenvorst. De vindplaats heeft een oppervlakte van circa 6110 

m
2
. 

 

Vindplaats XIV 

Vindplaats XIV bevindt zich in het centrale deel van het deelgebied Ooijen, op 

circa 200 meter ten zuidoosten van de camping ‘Kasteel Ooijen’. Het terrein was 

ten tijde van het veldwerk in gebruik als akker. De vindplaats bevindt zich midden 

op het Dryas-terras, zij het op een duidelijk lager gelegen deel dan vindplaats IX.  

De top van de archeologisch relevante laag bevindt zich op een diepte van 50 cm-

mv (14,4 m +NAP).  

 

 
Figuur 3.21. Detail van kijkgat 10 ter plaatse van vindplaats XIV. Het betreffende spoor is 

duidelijk zichtbaar als donkergrijze verkleuring en is middels de pijl aangeduid. 

 

Binnen deze vindplaats zijn tijdens de boorcampagne geen indicatoren 

aangetroffen. Echter, in het kijkgat dat hier is gegraven (kijkgat 10) is een enkel 

spoor aangetroffen op een diepte van 50 cm-mv. Dit spoor bevindt zich in een 

lemige laag boven het grove zand van het Dryas-terras. In naastgelegen boringen 

bestaat deze lemige laag die het Dryas-terras afdekt voornamelijk uit sterk siltig 

zand. Dit zand en ook het leem is geïnterpreteerd als zijnde relatief jonge 
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oeverwalafzettingen (niet ouder dan Romeinse tijd, mogelijk jonger). Dit houdt in 

dat het betreffende spoor ook niet ouder dan uit de Romeinse tijd kan zijn. 

Aangezien geen dateerbaar materiaal in het spoor is aangetroffen, kan geen 

specifiekere ouderdom aan het spoor worden gekoppeld dan Romeinse tijd of 

jonger. De aanwezigheid van een vindplaats is in dit geval alleen gebaseerd op de 

vondst van een enkel spoor. De omvang van de vindplaats is gebaseerd op het 

trekken van een buffer van 25 m rond het aangetroffen spoor. Op deze wijze is 

gekomen tot een vindplaats met een oppervlakte van circa 1950 m
2
. Indien het 

spoor deel zou uitmaken van een structuur, behorend tot een erf of nederzetting, 

dan dient echter rekening gehouden te worden met een grotere oppervlakte. 

 

Vindplaats XV 

Vindplaats XV bevindt zich in het noordelijke deel van het deelgebied Ooijen, pal 

ten noorden van de camping ‘Kasteel Ooijen’, op circa 75 meter ten zuidoosten 

van de Rietweg. Het terrein was ten tijde van het veldwerk in gebruik als akker.  

De vindplaats bevindt zich op de overgang tussen het Dryas-terras en een ten 

noordoosten van de vindplaats gelegen restgeul. Dit is op de reconstructie van 

het paleoreliëf van het Dryas-terras voor de afdekking met jonger sediment goed 

zichtbaar (zie figuur 3.22). Ook in het huidige landschap is de restgeul nog als 

zodanig herkenbaar.  

 

 
Figuur 3.22. Vindplaats XV (witte contour) geplot op de reconstructie van het paleoreliëf 

van het Dryas-terras voor de afdekking met jonger sediment.  

 

De top van de archeologisch relevante laag bevindt zich op een gemiddelde 

diepte van 100 cm-mv. Dit betreft een gemiddelde, de diepte varieert enigszins 

aangezien het niveau met vondsten het voormalige reliëf van het Dryas-terras 

volgt uit de tijd voordat dit terras werd afgedekt met jonger sediment. In 

noordoostelijke richting, dus richting de aangrenzende geul, worden de 

grofzandige sedimenten van het Dryas-terras afgedekt met een dun pakket 

zandige leem. Dit betreft afzettingen behorende tot de Laag van Wijchen. In deze 

randzone bevindt de archeologisch relevante bodemlaag zich in de top van de 

Laag van Wijchen. De top van het archeologisch relevante niveau ligt op circa 13,4 

m +NAP.  
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Binnen deze vindplaats zijn tijdens de boorcampagne slechts enkele 

houtskoolspikkeltjes aangetroffen. Er zijn geen dateerbare indicatoren zoals 

aardewerk of bewerkt vuursteen aangetroffen. De reden dat dit gebied toch als 

een mogelijke vindplaats is benoemd, is de aanwezigheid van een vindplaats uit 

eerder onderzoek op slechts 10 meter ten zuidwesten van vindplaats XV. Het 

betreft vindplaats RA-2, waar tijdens een booronderzoek in 2000 verscheidene 

scherven prehistorisch aardewerk zijn aangetroffen, alsmede Romeins en vroeg-

middeleeuws aardewerk.
88

  Overigens heeft men destijds de conclusie getrokken 

dat de kern van de vindplaats ten zuidwesten van het toenmalige 

onderzoeksgebied zou liggen, op het hoger gelegen deel van het Dryas-terras.  

 

Op basis van het vondstmateriaal dat gedurende onderhavig onderzoek is 

aangetroffen, zou aan deze locatie geen vindplaats verbonden worden. 

Vindplaats XV is derhalve alleen gebaseerd op de aanwezigheid van een 

vindplaats uit eerder onderzoek pal ten zuidwesten van vindplaats XV. Gezien het 

vondstmateriaal dat tijdens eerder onderzoek in die vindplaats is aangetroffen, 

mag worden geconcludeerd dat deze vindplaats in de periode prehistorie – 

vroege-middeleeuwen bewoond is geweest. De vindplaats heeft binnen de 

contouren van het deelgebied Ooijen een oppervlakte van circa 3445 m
2
. 

 

Vindplaats XVI 

Vindplaats XVI bevindt zich in het oostelijke deel van het deelgebied Ooijen, op 

circa 700 meter ten noordoosten van Broekhuizenvorst. Het terrein was ten tijde 

van het veldwerk in gebruik als akker.  

De vindplaats bevindt zich op de holocene kronkelwaardafzettingen van de 

Maas. De vindplaats is niet gebaseerd op vondstmateriaal dat gedurende 

onderhavig onderzoek is verzameld, maar op vondstmateriaal dat tijdens eerder 

onderzoek is aangetroffen.
89

 Het gaat hierbij voornamelijk om 

oppervlaktevondsten (vindplaats RA-4). Er is destijds veel bewerkt vuursteen aan 

het oppervlak aangetroffen, daterend uit de periode mesolithicum-neolithicum. 

Tijdens de boorcampagne zoals deze destijds is uitgevoerd is weinig aanvullend 

materiaal aangetroffen. Men heeft geconcludeerd dat de betreffende 

vuursteenconcentratie zich in of direct onder de bouwvoor heeft bevonden en als 

gevolg van ploegwerkzaamheden aan het oppervlak is komen te liggen. Dit zou 

betekenen dat de oeverwalafzettingen behorende tot de kronkelwaardrug ter 

plaatse van deze vindplaats op een hoogte van circa 14,8 m +NAP zouden moeten 

liggen. Dit is vergeleken met de verschillende kronkelwaardfases zoals 

waargenomen in verscheidene kijkgaten ter plaatse van vindplaats X, veel te 

hoog. Het beeld dat uit de boringen, die tijdens onderhavig onderzoek zijn 

geplaatst binnen de contouren van vindplaats XVI, naar voren komt, sluit niet aan 

op een dergelijke ondiepe ligging. De top van de oudere oeverwalafzettingen is 

hier aangetroffen op dieptes variërend tussen 80 en 210 cm-mv (12,6 tot 14,1 m 

+NAP). Een verklaring voor dit verschil kan vooralsnog niet gegeven worden.   

 

Op basis van het vondstmateriaal dat gedurende onderhavig onderzoek is 

aangetroffen, zou aan deze locatie geen vindplaats verbonden worden. 

Vindplaats XVI is derhalve alleen gebaseerd op de aanwezigheid van een 

vindplaats uit eerder onderzoek op deze locatie. Gezien het vondstmateriaal dat 

tijdens eerder onderzoek in die vindplaats is aangetroffen, mag worden 

geconcludeerd dat deze vindplaats in de periode mesolithicum – neolithicum 

bewoond is geweest. Er bestaat echter een grote discrepantie tussen de diepte 
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waarop de vondsten destijds zijn aangetroffen en de diepte waarop dergelijke 

vondsten op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek verwacht worden. 

Een verklaring hiervoor kan vooralsnog niet worden gegeven. 

Vindplaats XVI heeft binnen de contouren van het deelgebied Ooijen een 

oppervlakte van circa 4245 m
2
. 

3.8 Vergelijking resultaten met voorgaand onderzoek 

In deze paragraaf zal kort uiteen worden gezet hoe de resultaten van onderhavig 

onderzoek zich verhouden tot de resultaten uit voorgaand onderzoek. Hierbij zal 

de vergelijking zich voornamelijk richten op het voorgaand verkennend 

onderzoek van Zuidhoff et al.
90

 Ook zal kort worden ingegaan op de relatie 

geomorfologie – vindplaatsen zoals die uit onderhavig onderzoek naar voren 

komt. In paragraaf 3.8.4 zal kort worden ingegaan op de vraag hoe de resultaten 

van onderhavig onderzoek zich verhouden tot de verwachtingskaarten zoals deze 

voor het PvE zijn opgesteld. 

3.8.1 Geomorfogenese 

Uit onderhavig onderzoek is gebleken dat de geomorfologische, lithologische en 

bodemkundige situatie ter plaatse van het plangebied de verwachtingen zoals 

opgesteld in het verkennend onderzoek
91

 in grote lijnen bevestigt. Op basis van 

onderhavig onderzoek is de geomorfologie echter in groter detail in beeld 

gebracht. De grootste verschillen bevinden zich in het deelgebied Wanssum. De 

geomorfologische kaart zoals opgesteld door Zuidhoff et al. toont een van zuid 

naar noord in drie zones op te delen gebied bestaande uit het Dryas-terras, een 

holocene restgeul en een kronkelwaardgebied. De ligging en omvang van het 

Dryas-terras komen goed overeen met de bevindingen uit onderhavig onderzoek. 

De ouderdom van de binnen het terras aanwezige restgeulen wordt echter 

verschillend geïnterpreteerd. Zuidhoff et al hebben binnen het Dryas-terras 

slechts één geul gekarteerd. Deze geul wordt door Zuidhoff et al geïnterpreteerd 

als (vroeg) holoceen van ouderdom. In bijbehorende rapportage wordt echter 

geen verklaring gegeven hoe Zuidhoff et al. tot deze interpretatie zijn gekomen. 

Tijdens onderhavig onderzoek zijn binnen het Dryas-terras meerdere geulen 

gekarteerd welke zijn geïnterpreteerd als behorend tot een vlechtend systeem. 

Dit vanwege de geringe omvang van de hier aangetroffen geulen. De resultaten 

wijzen derhalve op een pleistocene ouderdom van de geulen.  

De holocene restgeul is in beide onderzoeken als zodanig herkend. De restgeul is 

in onderhavig onderzoek echter op twee plaatsen significant breder dan het 

voorgaand onderzoek wordt voorgesteld. Het gaat hierbij om de locatie ter 

plaatse van profiel CC-CC’ uit onderhavig onderzoek en profiel A-A’ uit het 

voorgaand onderzoek. Reden voor deze afwijking is een verschil in interpretatie 

van het aangetroffen sediment. De tweede locatie waarin het beeld tussen beide 

onderzoeken significant van elkaar afwijkt, bevindt zich ter plaatse van de 

profielen LL-LL’, MM-MM’ en NN-NN’ uit onderhavig onderzoek en de profielen E-

E’, F-F’ en G-G’ uit voorgaand onderzoek. De reden hiervoor is dat de boringen uit 

voorgaand onderzoek op deze locatie niet diep genoeg zijn doorgezet. De zeer 

zandige oeverwalafzettingen in de bovenste 3 meter zijn destijds geïnterpreteerd 

als beddingzanden van een kronkelwaard. Uit onderhavig onderzoek blijkt echter 

dat zich onder deze zandige afzettingen zeer kleiige geulafzettingen bevinden. 

Het zand is als oeverwalafzetting geïnterpreteerd. 

Consequentie van dit verschil in interpretatie is dat ook de breedte van de 

kronkelwaard tussen beide geomorfologische kaarten van elkaar verschilt. Het 
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gaat hierbij om de zuidelijk grens van de kronkelwaard, aangezien de noordelijke 

grens zich niet binnen onderhavig onderzoek bevindt. Opvallendste verschil 

betreft het zuidoostelijke deel van het plangebied. De afzettingen in een deel 

van het plangebied zijn door Zuidhoff et al. als kronkelwaardbeddingzanden 

geïnterpreteerd, terwijl deze zanden in onderhavig onderzoek als (sterk)zandige 

oeverwalafzettingen zijn geïnterpreteerd. Reden voor dit verschil is het al 

genoemde feit dat de boringen op deze locatie gedurende het voorgaande 

onderzoek niet diep genoeg zijn doorgezet.  

Een laatste opvallend verschil betreft de oriëntatie van de kronkelwaardruggen. 

In beide gevallen zijn er vier ruggen geïdentificeerd, waarbij de oriëntatie van de 

ruggen in onderhavig onderzoek de ligging van de huidige hoofdgeul van de 

Maas veel beter volgt. Reden voor dit verschil in inzicht is het veel grotere aantal 

boringen dat in onderhavig onderzoek is geplaatst. Als gevolg hiervan geeft de 

zanddieptekaart uit onderhavig onderzoek meer detail en is daardoor 

betrouwbaarder dan een vergelijkbare kaart uit het verkennende onderzoek. 

De verschillen tussen de geomorfologische kaarten uit voorgaand en onderhavig 

onderzoek voor het deelgebied Ooijen zijn opvallend klein. Zuidhoff et al. 

hebben dit deel van het plangebied goed in kaart weten te brengen. Het 

kaartbeeld zoals dat is gedestilleerd uit de boorstaten van onderhavig onderzoek 

is veel gedetailleerder, maar dat is, gezien het grote verschil in aantal boringen, 

niet verwonderlijk. Het meest opvallende verschil betreft de afwezigheid van de 

recente restgeul van de Maas in het noordelijke deel van het plangebied. 

Zuidhoff et al. hebben in hun profiel C-C’ op de locatie van de restgeul wel een 

duidelijke geul gekarteerd. Zij hebben deze ondanks de relatief grote omvang als 

kronkelwaardgeul geïnterpreteerd. 

3.8.2 Archeologische potentie - vindplaatsen 

Op basis van de resultaten van hun onderzoek hebben Zuidhoff et al. voor de 

verschillende geomorfogenetische eenheden de archeologische potentie 

beschreven, waarbij men zich voornamelijk heeft gebaseerd op de genese, de 

landschappelijke gaafheid en de al bekende vindplaatsen. In deze paragraaf 

zullen de bevindingen van voorgaand onderzoek worden vergeleken met de 

vindplaatsen zoals deze op basis van onderhavig onderzoek zijn begrensd.  

 

Hoge delen van het Jonge Dryas-terras 

Zuidhoff et al. hebben aan de hoge delen van het Dryas-terras een hoge 

archeologische potentie gegeven voor vindplaatsen daterend uit het neolithicum 

tot en met de vroege-middeleeuwen. Zij hebben dit als volgt verwoord; 

“Dit is gebaseerd op de non-erosieve afdekking met holocene oeverafzettingen, 

de relatieve hoge ligging van dit deel van het Jonge Dryas terras ten opzichte van 

de Maas en de reeds aangetroffen vondstlocaties uit voorgaand onderzoek met 

vondsten daterend uit die periode. 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.”
92

  

Deze verwachting blijkt op basis van onderhavig onderzoek redelijk te kloppen. 

Er zijn op de hogere delen van het Dryas-terras in de top van de afgedekte 
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pleistocene zanden en grinden daadwerkelijk vindplaatsen aangetroffen 

(vindplaatsen I, IX, XI, XII en XV, zie bijlage 7). Het vondstmateriaal dat hier is 

aangetroffen valt ook binnen de genoemde periode neolithicum tot en met de 

vroege-middeleeuwen. Alleen ter plaatse van vindplaats IX zijn aanwijzingen dat 

ook al gedurende het mesolithicum bewoning heeft plaatsgevonden. Er is wel 

degelijk sprake van een duidelijk als zodanig herkenbare archeologische laag, 

namelijk de begraven bodem zoals deze in de top van het Dryas-terras is 

aangetroffen. Gezien de grote hoeveelheid vondstmateriaal en het feit dat zelfs 

in enkele kijkgaten sporen zijn aangetroffen, lijkt de vondst- en spoordichtheid 

vrij groot te zijn. De conservering van organisch materiaal zal daarentegen 

inderdaad matig tot slecht zijn. Het lijkt erop dat de invloed van de verbruining 

op de leesbaarheid van de sporen minder groot is dan door Zuidhoff et al. is 

voorzien.   

 

Lage delen van het Jonge Dryas-terras   

Zuidhoff et al. hebben aan de lage delen van het Dryas-terras een lage 

archeologische potentie gegeven. Men heeft geconcludeerd dat het terrein 

waarschijnlijk te nat is geweest en bij hoge waterstanden vaak onder water 

stond, waardoor het niet aantrekkelijk was bewoning. 

Op basis van onderhavig onderzoek is geconcludeerd dat een duidelijk 

onderscheid in verschillende ‘terrasniveaus’ binnen het Jonge Dryas-terras minder 

expliciet is te duiden dan voorgaand onderzoek doet vermoeden. Zoals hierboven 

besproken, is wel degelijk sprake van een hoger gelegen deel met een hoge 

archeologische potentie. Ter plaatse van het deelgebied Ooijen is in het 

noordoostelijke deel eveneens een laag gelegen terrasrest aangetroffen. In de 

top van dit terrasrestant zijn geen aanwijzingen voor een vindplaats 

aangetroffen, wat aansluit op de lage potentie zoals het onderzoek van Zuidhoff 

et al. aangeeft (overigens is ter plaatse van dit laag gelegen stukje Dryas-terras 

wel degelijk een vindplaats aangetroffen, maar dan in de jongere afdekkende 

sedimenten die als bijbehorende oeverafzettingen vanuit de kronkelwaardzone 

zijn afgezet). Het westelijke deel van deelgebied Ooijen zou op basis van de 

zanddieptekaart (bijlage 3) kunnen worden ingedeeld tot het lage deel van het 

Dryas-terras. Aangezien hier in het geheel geen archeologische indicatoren zijn 

aangetroffen, zou dit derhalve goed aansluiten op de lage potentie zoals in het 

onderzoek van Zuidhoff et al. is voorgedragen. Zuidhoff et al. beoordelen dit 

deel van het plangebied echter zelf als behorend tot het hoog gelegen deel van 

het Dryas-terras.
93

    

Het Dryas-terras ter plaatse van het deelgebied Wanssum is door Zuidhof et al. 

geïnterpreteerd als behorend tot het laag gelegen deel van het Dryas-terras. Dit 

gehele gebied heeft derhalve een lage archeologische potentie toegewezen 

gekregen. Uit onderhavig onderzoek blijkt echter dat binnen het Dryas-terras in 

deelgebied Wanssum wel degelijk een hogere gelegen ‘eilandje’ aanwezig is 

waar ook daadwerkelijk een vindplaats is aangetroffen (vindplaats I).      

 

Holocene kronkelwaard 

Zuidhoff et al. hebben aan de kronkelwaardruggen een hoge archeologische 

potentie gegeven, waarbij men een onderscheid heeft gemaakt in de ouderdom 

van de ruggen. De jongste (hoogstgelegen) rug heeft een lage potentie 

gekregen, aangezien de verwachting is dat deze vanaf de Romeinse tijd is 

gevormd. In deze periode nam de overstromingsfrequentie dermate toe dat het 
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gebied niet geschikt was voor bewoning.
94

 Zuidhoff et al. hebben dit als volgt 

verwoord; 

“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 

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.” 

Deze verwachting lijkt op basis van onderhavig onderzoek vrij goed te kloppen. 

Op de binnen het deelgebied Ooijen aanwezige restanten van de oudste 

kronkelwaardrug zijn daadwerkelijk mesolithische, neolithische en ijzertijd 

vondsten aangetroffen op verschillende (begraven) niveaus (vindplaats X). 

Wanneer een verhanglijn wordt bepaald tussen het neolithische niveau in het 

deelgebied Ooijen en het neolithische niveau te plangebied Well-Aijen, komt hier 

een waarde uit (13,2 cm/km) die goed vergelijkbaar is met waarden uit de 

literatuur. Ook ter plaatse van het deelgebied Wanssum is op de begraven 

kronkelwaardruggen daadwerkelijk een vindplaats aangetroffen (vindplaats II) 

met vondstmateriaal uit de periode neolithicum-bronstijd en de ijzertijd. Voor het 

deelgebied Wanssum geldt echter dat, uitgaande van de vondstenverspreiding, 

de vindplaats zich niet over de gehele kronkelwaardrug lijkt uit te strekken. De 

vraag kan echter gesteld worden of dit daadwerkelijk zo is, of dat dit het gevolg 

is van de gekozen onderzoeksmethode. Hier zal in hoofdstuk 5 nader op worden 

ingegaan. 

 

De diepteligging van de verschillende vondstenniveaus varieert van circa 1 meter 

tot ruim 3 meter beneden maaiveld. De conservering van organisch materiaal kan 

voor het oudste, diepst gelegen niveau redelijk tot goed zijn, aangezien dit 

niveau zich beneden de grondwaterspiegel bevindt. Voor de jongere niveaus zal 

de conservering van organisch materiaal minder goed zijn, aangezien deze 

niveaus zich in de oxidatie- of oxidatie/reductie-zones bevinden. Mogelijk dat de 

sporen van de jongste niveaus moeilijk leesbaar zijn, aangezien eventuele sporen 

op deze niveaus vervaagd kunnen zijn door intensieve bioturbatie.
95

 

 

Holocene en pleistocene restgeulen en kronkelwaardgeulen. 

Zuidhoff et al. hebben aan de rest- en kronkelwaardgeulen een lage 

archeologische potentie gegeven. Men heeft geconcludeerd dat deze 

laaggelegen delen van het terrein te nat zijn geweest en bij hoge waterstanden 

onder water stonden, waardoor ze niet aantrekkelijk waren bewoning. Wel 

wordt opgemerkt dat ter plaatse infrastructurele werken of deposities kunnen 

worden verwacht. In het geval van de aanwezigheid van organische resten, is de 

verwachting dat deze, gezien de hoge grondwaterstand, hier goed zijn 

geconserveerd. Ook heeft men geconcludeerd dat op die locaties waar veen in de 

gereduceerde zone aanwezig is, archeobotanisch materiaal goed geconserveerd 

aanwezig zal zijn. Om deze redenen worden de restgeulen als belangrijke 

klimaat- en landgebruikarchieven gezien in het kader van landschappelijk 

onderzoek (bv. door pollenonderzoek). 
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Ondanks dat grote delen van met name de holocene restgeulen niet binnen de 

contouren van de deelgebieden in onderhavig onderzoek vallen en derhalve ook 

niet zijn onderzocht, is er geen reden om af te wijken van bovenstaande 

uitspraak. Beargumenteerd zou kunnen worden dat aangezien de restgeulen al 

vroeg in het holoceen inactief werden, deze gebieden in latere tijden, dus na 

verlanding, wel degelijk bewoonbaar konden zijn. Er zijn echter onder de recente 

oeverwalafzettingen ter plaatse van de restgeulen geen vindplaatsen 

aangetroffen. De reden hiervoor is dat ook al waren de geulen al verland, ze nog 

wel een natte depressie in het landschap vormden en bij hoge waterstanden als 

eerste onderliepen. 

3.8.3 Archeologische interpretatie 

Ondanks dat de archeologische potentie per geomorfologische eenheid zoals 

door beschreven door Zuidhoff et al. vrij goed klopt, kan, zo blijkt uit onderhavig 

onderzoek, de archeologische verwachting niet één op één worden gekoppeld 

aan de geomorfologische eenheden. Er lijkt wel degelijk een duidelijke relatie te 

bestaan tussen het hoogste gelegen Dryas-terras (of Allerød erosierest) en het 

voorkomen van een vindplaats. Maar deze relatie is voor de wat lager gelegen 

(maar nog steeds relatief hooggelegen) delen van het Dryas-terras veel minder 

expliciet. Zo is op het relatief hoog gelegen Dryas-terras in het westelijke deel van 

deelgebied Ooijen geen vindplaats aanwezig, terwijl in het relatief laag gelegen 

deel van datzelfde terras twee vindplaatsen aanwezig zijn (vindplaatsen XI en 

XV). In het deelgebied Wanssum is slechts op een deel van de kronkelwaard een 

vindplaats gekarteerd. En dan zijn er nog de vindplaatsen die helemaal los lijken 

te staan van de geomorfologische opbouw van het gebied. Deze zijn zowel in het 

deelgebied Wanssum aangetroffen (vindplaatsen III t/m VIII) als in het deelgebied 

Ooijen (vindplaatsen XIII en XIV). Deze vindplaatsen bevinden zich op zowel het 

Dryas-terras, de holocene restgeul als op de kronkelwaard. Ze bevinden zich op 

geringe diepte in de top van de relatief recente oeverwalafzettingen. Op basis 

daarvan zijn ze als relatief vrij recent beoordeeld (middeleeuws), ook al bestaat 

het vondstmateriaal veelal uit niet dateerbare indicatoren (houtskoolspikkels en 

(verbrand) huttenleem).  

 

Uit onderhavig onderzoek blijkt duidelijk dat alle vindplaatsen non-erosief zijn 

afgedekt met een relatief jong pakket oeverwalafzettingen. In het geval van de 

vindplaatsen met een Romeinse of oudere ouderdom betreft het een circa 80 cm 

of dikker pakket (vindplaatsen I, II, IX, X, XI, XII, XV en XVI). In het geval van de 

jongere vindplaatsen is de afdekkende laag 30 tot 40 cm dik (vindplaatsen III t/m 

VIII, XIII en XIV). Het staat buiten kijf dat dit pakket in het geval van de oudere 

vindplaatsen heeft bijgedragen aan de bescherming (vooral de gaafheid) van de 

vindplaatsen, aangezien het afdekkende pakket dermate dik is dat (recente) 

bodemverstorende activiteiten zoals ploegwerkzaamheden niet van invloed zijn 

geweest op de vindplaatsen (de aanleg van sloten daargelaten). Ook in het geval 

van de jongere vindplaatsen heeft het afdekkende pakket een beschermende 

functie gehad, al is deze in dit geval van mindere aard, gezien de relatief geringe 

dikte (bouwvoor of net iets dikker). 

Alleen ter plaatse van het westelijke deel van deelgebied Ooijen komen gebieden 

voor waar het ‘oude’ laat-glaciale landschap niet of nauwelijks is afgedekt. Op 

deze locaties zijn geen vindplaatsen aangetroffen. Op basis hiervan zou kunnen 

worden beargumenteerd dat gebieden zonder afdekkende beschermende laag 

als gevolg van het ontbreken van die laag geen vindplaatsen bevatten. Met een 

dergelijke redenatie wordt echter voorbij gegaan aan tal van andere 

mogelijkheden voor het ontbreken van een vindplaats. In dit specifieke geval zal 

het gebied te nat zijn geweest voor bewoning: dit deel bevindt zich in een 
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restgeulzone en laag gelegen deel van het Dryas-terras dat ook nu nog onder 

water loopt. Het is ook mogelijk dat de afstand tot stromend water te groot was 

om het gebied aantrekkelijk voor bewoning te maken. Tenslotte zullen de 

grofzandige tot grindige afzettingen niet erg bevorderlijk voor landbouw zijn 

geweest.     

 

Voor het bepalen van de landschappelijke gaafheid in termen van archeologische 

verwachting wordt voornamelijk gekeken naar het type afzettingen waarin 

mogelijk archeologische resten aanwezig zijn en de mate van intactheid van deze 

afzettingen. Het landschap moet gedurende een bepaalde periode stabiel genoeg 

zijn geweest om bewoning/menselijk gebruik mogelijk te maken. Bovendien moet 

de latere landschapsdynamiek zo min mogelijk erosief van aard zijn geweest. Op 

basis van een dergelijke definitie van (landschappelijke) gaafheid is de 

verwachting dat de gaafheid van de vindplaatsen zeer goed is. De vindplaatsen 

zijn namelijk afgedekt met een dik, non-erosief, afdekkend pakket van 

overwegend holocene oeverwalafzettingen. Deze verwachting geldt voor zowel 

de vindplaatsen op het Dryas-terras, als voor de vindplaatsen ter plaatse van 

afgedekte kronkelwaardruggen. In het laatste geval is sprake van meerdere 

begraven niveaus boven op elkaar. Het jongste (hoogstgelegen) niveau is non-

erosief afgedekt met de recente oeverwalafzettingen. Echter, ook de begraven 

niveaus zijn non-erosief afgedekt met kronkelwaardafzettingen. Dit laatste is het 

gevolg van het feit dat de Maas vanaf het Atlanticum geleidelijk een 

aggraderend karakter verkrijgt. De toename van de afvoer van water, de 

toename van de aanvoer van geërodeerd bodemmateriaal vanuit het ontboste 

achterland
96

 en het geleidelijk naderbij komen van de terrassenkruising rond de 

ijzertijd leidden er toe dat het beddingzand telkens hoger ligt naarmate een 

kronkelwaardrug jonger is. Dit proces versnelde na de Romeinse tijd en is de 

verklaring voor het relatief dikke post-Romeinse zanddek dat op de begraven 

landschappen en vindplaatsen wordt aangetroffen.
97

 

 

Aangezien het een karterend booronderzoek (met grid 20x25 m) betreft en er 

geen één-op-één relatie bestaat tussen de geomorfologie en de vindplaatsen, zijn 

op de vindplaatsenverspreidings- en advieskaart alleen de middels harde 

indicatoren te begrenzen vindplaatsen ingetekend. Het betreft in totaal 16 

vindplaatsen, aangeduid met de Romeinse nummering I t/m XVI  (zie bijlage 7). 

Aan die gebieden waar geen harde indicatoren zijn aangetroffen, is geen 

verwachting toegekend, ook als op basis van het reliëf of de geomorfologische 

opbouw ter plaatse wel vindplaatsen werden verwacht. Hierover kan overigens, 

gezien de gekozen onderzoeksmethode en de gebruikte boordiameter, de 

nodige discussie gevoerd worden (zie paragraaf 5.3).  

3.8.4 Vergelijking resultaten met verwachting PvE 

Aangezien de contouren van het plangebied zijn gebaseerd op de 

verwachtingskaarten zoals deze voor het PvE zijn opgesteld, is het moeilijk de 

resultaten  van onderhavig onderzoek hiermee te vergelijken. De gebieden met 

een lage verwachting op het kaartmateriaal uit het PvE zijn in onderhavig 

onderzoek namelijk niet onderzocht. Daarbij komt dat de verwachting is 

gebaseerd op een zandhoogte analyse, waarvan de data afkomstig is van de 

resultaten van het verkennende booronderzoek. Tijdens het verkennend 

booronderzoek zijn, zeker vergeleken met onderhavig onderzoek, (relatief) 

weinig boringen gezet. Het zandhoogtemodel kan derhalve, zeker in het 

                                                      
96

 bv. Tebbens 1999. De Moor et al. 2008 
97

 Ter Wal en Tebbens 2012. Kimenai en Mooren 2014. 



87       Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum   

 

holocene deel van beide deelgebieden, hiaten bevatten. Dit is, zeker in het 

deelgebied Wanssum, ook wel gebleken. Hier komt de ligging van de 

kronkelwaardruggen zoals deze in onderhavig onderzoek zijn aangetroffen niet 

overeen met het model uit het PvE. In dit geval is dit niet alleen debet aan de 

relatief geringe data. Het is ook gebleken dat een deel van de boringen in het 

zuidoostelijke deel van deelgebied Wanssum niet diep genoeg zijn doorgezet 

tijdens het verkennend booronderzoek. Men was in de veronderstelling tot in het 

beddingzand van de kronkelwaard te hebben geboord terwijl het zeer zandige 

oeverwalafzettingen betrof. Dit heeft uiteraard consequenties voor het 

zandhoogtemodel. In de voor het PvE opgestelde verwachtingskaart voor het 

deelgebied Wanssum zijn de gebieden met een hoge en middelhoge verwachting 

om die reden te groot geworden. Het is derhalve niet zo dat er nu gebieden niet 

zijn onderzocht waar dat wel had gemoeten. 

 

Het zandhoogtemodel (en daarmee de verwachtingskaarten) is voor wat betreft 

het Dryas terras redelijk betrouwbaar gebleken. In de gebieden met een hoge 

verwachting zijn ook daadwerkelijk vindplaatsen aangetroffen, zowel in het 

deelgebied Ooijen als in het deelgebied Wanssum. Voor het deelgebied Ooijen 

geldt echter dat de gebieden van het Dryas-terras waarvoor op basis van het 

zandhoogtemodel een middelhoge verwachting is opgesteld geen vindplaatsen 

zijn aangetroffen. Ter plaatse van het deelgebied Wanssum is het Dryas-terras 

opgesplitst in een deel met een hoge en een deel met een middelhoge 

verwachting. Gezien de aangetroffen vindplaatsen is een dergelijke scheiding niet 

gerechtvaardigd. Het gehele Dryas-terras had een hoge verwachting toegekend 

mogen krijgen. Het onderscheid in hoge en middelhoge verwachting is voor 

prehistorische vindplaatsen wel gerechtvaardigd.          
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4 De mens en het landschap 

 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal aan de hand van de in paragraaf 3.6 gepresenteerde 

landschapsreconstructie en de in paragraaf 3.7 beschreven vindplaatsen uiteen 

worden gezet wat de gebruiksmogelijkheden voor de mens binnen het 

plangebied zijn geweest. Hierbij zal de nadruk liggen op het Jonge Dryas stadiaal 

en het Holoceen, aangezien het huidige landschap in deze perioden is gevormd.  

 

4.2 Pleniglaciaal, Bølling- en Allerød-interstadiaal 

Na het Pleniglaciaal en dan met name gedurende de Bølling- en Allerød-

interstadialen had het landschap zoals dat er destijds binnen het plangebied 

uitzag, potentie voor de mens. Het gaat hierbij om kleine groepen jagers en 

verzamelaars, die meetrokken met migrerend wild. De klimaatomstandigheden 

gedurende het Pleniglaciaal waren dermate slecht (poolwoestijn), dat de 

bevolkingsdichtheid op deze breedtegraad uitermate dun zal zijn geweest, 

voornamelijk dankzij het gebrek aan wild, de barre klimaatomstandigheden en 

het gebrek aan hout om vuur te maken. Mogelijk dat gedurende de korte zomers 

groepjes jagers vanuit zuidelijke regionen kwamen jagen op groot wild. Zij zullen 

tijdelijke jachtkampementen hebben opgeslagen. Binnen het plangebied zullen 

hier echter geen overblijfselen meer van worden teruggevonden, aangezien de 

afzettingen uit deze periode door latere riviergeneraties zijn opgeruimd.  

Gedurende de Bølling- en Allerød-interstadialen was het klimaat wat milder. 

Gedurende het Bølling-interstadiaal bestond de vegetatie uit een open 

parklandschap met berkenbossen. Het plangebied maakte deel uit van een 

bredere dalvlakte dan in de huidige situatie. Alleen de terrasrand naar het 

Pleniglaciale terras bestond. De Maas meanderde door een steeds stabieler 

wordend landschap. De mogelijkheden voor de rondtrekkende jagers en 

verzamelaars waren veel beter dan gedurende de voorgaande periode. Er was 

meer brandhout en groot wild aanwezig en ook de visvangst zal hebben 

bijgedragen aan een gevarieerd menu. Afgesneden meanderbochten zullen 

plekken met grote biodiversiteit zijn geweest. De omgeving stond het toe om 

langere tijd op een locatie te blijven. De bevolkingsdichtheid nam toe en daarmee 

ook de kans dat zich binnen het plangebied mensen hebben opgehouden. Echter, 

ook in dit geval geldt dat zelfs al zouden mensen binnen het plangebied hebben 

verbleven gedurende deze periode, hier geen overblijfselen meer van zullen 

worden teruggevonden. Deze zijn, samen met het sediment dat is afgezet, in 

latere perioden door de rivier opgeruimd. 

Eenzelfde verhaal geldt ook voor het Allerød-interstadiaal. De vegetatie bestond 

destijds uit uitgestrekte berken- en dennenbossen. Het plangebied maakte deel 

uit van een grotere dalvlakte dan in de huidige situatie, zij het minder groot dan 

gedurende het Bølling-interstadiaal. Er was sprake van een tweede terrasrand 

(overgang Bølling-terras naar Allerød dalvlakte) die ondanks het geringe 
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hoogteverschil misschien hier en daar toch de mogelijkheid bood om wild te 

kunnen spotten. Ook in deze periode was sprake van een vrij stabiel landschap. 

De mogelijkheden voor de rondtrekkende jagers en verzamelaars waren op zijn 

minst zo voordelig als gedurende het Bølling-interstadiaal. Ook in dit geval geldt 

echter dat geen overblijfselen van menselijke bewoning zullen worden 

teruggevonden binnen het plangebied. Deze zijn gedurende de op het Allerød-

interstadiaal volgende Jonge Dryas stadiaal door de rivier opgeruimd. 

Uitzondering hierop betreft mogelijk de hoogstgelegen terrasrest in de kop van 

Ooijen ter plaatse van de vindplaatsen IX en XII. Zoals in paragraaf 3.6 uiteen is 

gezet, betreft dit mogelijk een erosierestant van het Allerød-terras. In het geval 

dat het daadwerkelijk een erosierestant betreft en de top van de Allerød-

dalvlakte bij de insnijding tijdens de Jonge Dryas niet is geërodeerd, kunnen hier 

laat-paleolithische vindplaatsen aanwezig zijn (bv. Federmesser en Ahrensburg 

cultuur). Het is, gezien de iets lagere hoogteligging van dit ‘eilandje’ ten opzichte 

van de top van het nabij gelegen Allerød-terras, ook mogelijk dat het wel een 

erosierestant betreft, maar dat de top van het Allerød-terras wel bloot heeft 

gestaan aan enige erosie. In dat geval zullen geen vindplaatsen uit het Allerød-

interstadiaal meer aanwezig zijn.  

4.3 Jonge Dryas 

Gedurende de Jonge Dryas verslechterden de klimaatsomstandigheden wederom. 

Er heerste een subarctisch klimaat met korte, koude zomers (gemiddelde juli 

temperatuur <10
o
 C) en lange koude winters. De berken- en dennenbossen 

maakten plaats voor een open, subarctisch parklandschap waar in beperkte mate 

begroeiing aanwezig was (voornamelijk kruiden en enkele solitaire 

(dwerg)berken en dennen). Deze situatie is vergelijkbaar met de huidige 

toendragebieden in Alaska, Canada, Noord-Europa en Rusland. Net zoals de mens 

in deze gebieden (tot vrij recent) een nomadisch bestaan hadden, leefde de mens 

gedurende de Jonge Dryas periode als nomaden, waarschijnlijk in kleine groepjes 

bestaande uit een of meerdere families. Men leefde van de jacht en volgde het 

wild dat met de seizoenen mee migreerde. 

In deze periode zal het plangebied zelf minder gunstig zijn geweest voor 

bewoning. Nagenoeg het gehele plangebied maakte deel uit van de dalvlakte 

van een vlechtende rivier. Zoals in het vorige hoofdstuk al meerdere malen uiteen 

is gezet, betrof het een zeer dynamisch gebied. Een vrij hoge en droge zandbank 

kon op korte termijn plaatsmaken voor een actieve geulbedding. Dit zijn geen 

omstandigheden die geschikt zijn voor (langdurige) bewoning op dezelfde plek. 

Een klein, kortstondig gebruikt jachtkampement voor het vissen of het villen van 

groot wild kan niet worden uitgesloten. Gezien het dynamische karakter is de 

kans echter groot dat ook de sporen van een dergelijk tijdelijk kampement weer 

door de rivier zijn opgeruimd. Bovendien vormde de directe omgeving van het 

plangebied gedurende de Jonge Dryas een aantrekkelijker vestigingsgebied. Op 

de net iets hoger liggende Bølling- en Allerød-terrassen had men geen last van de 

rivier (met uitzondering misschien van extreem hoge piekafvoeren) en aan de 

lijzijde van de terrasranden en rivierduinen (en in mindere mate de 

dekzandruggen) kon men schuilen tegen de wind. Bovendien vormden de hoger 

gelegen terrasranden en rivierduinen goede uitkijkplekken om wild te kunnen 

spotten. Dit zullen de locaties zijn geweest waar men de basiskampen opsloeg. De 

dalvlakte van de toenmalige Maas zal voornamelijk voor de jacht en de visvangst 

zijn gebruikt. De kans op een laat-paleolithische vindplaats (Ahrensburg cultuur) 

binnen het plangebied wordt derhalve klein geacht. Uitzondering hierop vormt 

wederom de hierboven al besproken mogelijke erosierest van het Allerød-terras. 

Mocht dit daadwerkelijk een erosierestant blijken te zijn, dan kan dit restant 
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gedurende de Jonge Dryas in gebruik zijn geweest in de vorm van een (tijdelijke) 

jachtkampement. Ter plaatse van de vindplaatsen IX en XII is bewerkt vuursteen 

aangetroffen, waarvan sommige fragmenten niet nader konden worden 

gedateerd dan daterend uit de periode paleolithicum – neolithicum. Op basis van 

onderhavig onderzoek kan dus niet worden uitgesloten dat zich ter plaatse van 

deze vindplaatsen een laat-paleolithische vindplaats bevindt. Een OSL-datering uit 

de top van het terras kan ook uitsluitsel geven over de ouderdom van dit deel van 

het terras.   

4.4 Holoceen 

Het Holoceen kenmerkt zich door een duidelijke klimaatsverbetering. De 

gemiddelde juli-temperatuur steeg en de vegetatie nam toe. Als gevolg hiervan 

werd het sediment vastgelegd. De toevoer van de rivier werd regelmatiger en het 

rivierpatroon veranderde van een vlechtend naar een meanderend systeem. 

Bovendien kwam een deel van het plangebied (met name het westelijke deel van 

deelgebied Ooijen) als gevolg van de insnijding van een hoofdgeul van de Maas 

buiten de actieve dalvlakte van de Maas te liggen. Echter, de dynamiek van de in 

het Holoceen meanderende rivier was dermate anders dan gedurende het laat-

glaciaal, dat bewoning binnen de actieve holocene dalvlakte van de Maas goed 

mogelijk werd. De landschappelijke situatie binnen het plangebied veranderde 

gedurende het Holoceen dermate, dat bewoning binnen het plangebied mogelijk 

werd. In de volgende paragrafen zal hierop nader worden ingegaan.  

4.4.1 Preboreaal-Atlanticum 

Gedurende het vroeg Holoceen, in het Preboreaal, raakte het landschap begroeid 

met uitgestrekte berken- en dennenbossen. Onder invloed van de steeds verder 

stijgende temperatuur kreeg de hazelaar gedurende het Boreaal de overhand 

terwijl gedurende het Atlanticum de els, de linde en de eik op kwamen. De vraag 

is echter of dat ook voor alle delen binnen het plangebied het geval is geweest. 

Voor het westelijke deel van het deelgebied Ooijen (globaal ten westen van de 

Ooijenseweg) en in mindere mate ook voor het lager gelegen zuidelijke deel van 

het Dryas-terras in het deelgebied Wanssum lijkt de landschappelijke situatie 

anders te zijn geweest. Ondanks dat het plangebied hier vanaf het moment van 

verlanding van de geulen (vanaf de overgang van de Jonge Dryas naar het 

Preboreaal) tot het einde van de veenvorming (overgang Boreaal naar 

Atlanticum) buiten de invloedssfeer van de Maas bleef,
98

 is niet gezegd dat deze 

delen van het plangebied dermate droog waren, dat zich bossen konden 

ontwikkelen. In de zanden en grinden van het Jonge Dryas-terras is nagenoeg 

geen bodemvorming aangetroffen, terwijl dit zand toch gedurende een periode 

van minstens 2000 jaar (en waarschijnlijk langer) aan het oppervlak heeft 

gelegen. In een dergelijk lange periode zal onder gunstige omstandigheden 

bodemvorming optreden (ontwikkeling van podzolbodems). Blijkbaar waren de 

omstandigheden niet zo gunstig. Ter plaatse van de restgeulen waren de 

condities veel te nat voor bodemvorming en kon zich veen ontwikkelen. Maar 

ook buiten de restgeulen is de bodem als gevolg van hoge grondwaterstanden 

blijkbaar te nat gebleven voor bodemvorming. Het landschap zal gedurende deze 

periode gevrijwaard zijn geweest van overstromingen, het was desalniettemin 

dermate drassig dat eerder sprake zal zijn geweest van een moerasbos. Ook voor 

deze periode geldt derhalve, net als gedurende de Jonge Dryas, dat de 

omliggende hogere terrasdelen van het plangebied een aantrekkelijker 

vestigingsgebied vormden. Op de Bølling- en Allerød-terrassen zullen de 
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omstandigheden gezien de hogere ligging en de aanwezigheid van dekzand en 

rivierduinen (ten oosten van de Maas) beduidend droger zijn geweest. Dit geldt 

ook voor de hoger gelegen delen van het Dryas-terras (vindplaatsen I, IX en XII), 

gezien het feit dat hier wel bodemvorming is aangetroffen. Bovendien vormden 

de hoger gelegen gebieden goede uitkijkplekken om wild te kunnen spotten op 

het minder dicht begroeide Jonge Dryas terras. Dit zullen dan ook de locaties zijn 

geweest waar men de basiskampen opsloeg. De wat lager gelegen delen van het 

Dryas-terras zullen voornamelijk voor de jacht zijn gebruikt.  

Daarnaast blijkt uit de aanwezigheid van vindplaats X (en in mindere mate ook 

vindplaats II) en de resultaten van recent onderzoek in het kader van de nieuw 

aan te leggen hoogwatergeul te Well-Aijen, dat mesolithische jachtkampen en 

neolithische vindplaatsen vooral op begraven kronkelwaardruggen nabij de zich 

geleidelijk lateraal verplaatsende (vroeg-)holocene hoofdgeul van de Maas te 

vinden zijn
99

. De (vroeg-)holocene kronkelwaardruggen zijn, gezien de 

bodemvorming ter plaatse van vindplaats X en de in Well-Aijen aangetroffen 

begraven bodems en vindplaatsen, regelmatig langere perioden gevrijwaard 

gebleven van overstromingen. De dynamiek van de meanderende Maas was in die 

tijd blijkbaar van dien aard, dat het aantrekkelijk was voor de mens zich hier te 

vestigen. De omstandigheden waren gunstig, met zoet water en uiteindelijk ook 

vruchtbare gronden in de directe nabijheid, en een dermate gunstige biotoop, 

dat voldoende voedsel aanwezig was. Bovendien was het langs de Maas mogelijk 

om zonder al te veel inspanning (terras)vuursteen en ander natuursteen te 

verzamelen voor de vervaardiging van werktuigen. Bovendien is het zeer 

waarschijnlijk dat de begroeiing op de jongere kronkelwaardruggen aanvankelijk 

minder dicht was dan op het hoger gelegen Dryas-terras. Een van nature wat 

meer open landschap met relatief vruchtbare leemgronden maakte de 

kronkelwaardruggen gedurende de eerste helft van het holoceen aantrekkelijker 

voor bewoning dan het Dryas-terras. Gezien de bevindingen uit onderhavig 

onderzoek en het onderzoek te Well-Aijen, heeft deze situatie tot aan de 

bronstijd geduurd.
100

  

4.4.2 Subboreaal-heden 

Gedurende de bronstijd en de ijzertijd neemt de hoeveelheid accumulerend 

sediment in het Maasdal heel geleidelijk toe. Dit wijst op een toenemende 

wateroverlast en toenemende aanvoer van sediment vanuit het achterland.
101

 

Vanaf het Subboreaal worden de leefomstandigheden in de dalvlakte van de 

Maas als gevolg van de toenemende overstromingen steeds ongunstiger voor 

bewoning. De oorzaken van de toename van de wateroverlast bevatten zowel 

geologische als ook antropogene factoren. De terrassenkruising ‘trekt’ als gevolg 

van de stijgende zeespiegel steeds verder landinwaarts. De hogere afvoeren en de 

hogere sedimentenlast van de Maas hebben echter voornamelijk een 

antropogene oorzaak. Vanaf deze periode gaat de mens zijn omgeving steeds 

meer beïnvloeden. Hierbij moet voornamelijk gedacht worden aan steeds verder 

gaande ontbossingen in het achterland van de Maas, maar ook in het Maasdal 

zelf.  

Als gevolg van de toenemende wateroverlast verlaat men de 

kronkelwaardruggen en trekt men naar het in die periode nog hoger gelegen 

Dryas-terras. Ook op het Dryas-terras zelf in bijvoorbeeld werkvak 1 in het 

plangebied Well-Aijen raken geleidelijk de lagere delen buiten gebruik en 

verschuift de bewoning naar de allerhoogste delen (met name convexe 
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rivierduintjes) op het terras.
102

 Dit is in beide deelgebieden zichtbaar aan de 

grote hoeveelheid vondsten uit de bronstijd/ijzertijd ter plaatse van de relatief 

hoog gelegen vindplaatsen I en IX. Uit onderzoek te Well Aijen (werkvak 2) en 

het voorkomen van verspreid liggende crematiegraven in het landschap blijkt dat 

men de holocene kronkelwaardruggen nog wel blijft gebruiken om de doden al 

dan niet met urn bij te zetten.
103

  

Gedurende de Romeinse tijd nam de ontbossing dermate grote vormen aan, dat 

de sedimentenlast en de rivierafvoer van de Maas nog verder toenamen. Er 

ontstonden nieuwe, hoger in het landschap gelegen kronkelwaardruggen pal 

langs de Maas. De oudere kronkelwaardafzettingen, maar ook het Dryas-terras 

werd tijdens de veel frequenter voorkomende overstromingen bedekt met een 

pakket zandige oeverwalafzettingen. Dit proces is gedurende de late-

middeleeuwen en de nieuwe tijd nog versneld.
104

 Het gebied werd als gevolg van 

deze toename in overstromingen veel minder aantrekkelijk voor bewoning. De 

vindplaatsen III t/m VIII, XIII en XIV duiden er echter op dat het landschap binnen 

het plangebied nog wel werd gebruikt. Waarvoor en in welke mate kan op basis 

van de resultaten van onderhavig onderzoek niet worden gezegd. Onderzoek te 

werkvak 4 in Well-Aijen heeft aangetoond dat op de lage delen van het Dryas-

terras houtskoolmeilers en sporen van verwerking van ijzeroer voorkomen.
105

 Dit 

zou kunnen verklaren waarom vondsten als metaalslak en houtskoolconcentraties 

regelmatig worden aangetroffen. Waarschijnlijk betrof het geen permanente 

bewoning, aangezien het risico op natte voeten te groot was.  

 

Pas toen de technische middelen voor handen waren om de waterstanden in de 

laagst gelegen gebieden enigszins te beheersen, zal het plangebied weer 

opnieuw van enig belang zijn geworden voor boeren. Dit is pas het geval sinds de 

19
de

 eeuw.
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5 Conclusie en aanbevelingen 

 

 

 

5.1 Conclusie 

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het 

Plan van Aanpak: 

 

Wat is de lithogenese en daarmee de ontstaanswijze van het onderzoeksgebied? 

Nagenoeg al het sediment dat binnen het plangebied is aangetroffen, betreft 

fluviatiel sediment. Dat wil zeggen dat het binnen het onderzochte plangebied 

aanwezige sediment door de Maas is afgezet. Hierbij is een duidelijk onderscheid 

te maken in sediment dat door een vlechtend rivier systeem is afgezet (grof, 

slecht gesorteerd, slecht afgerond zand en grind) en sediment dat door een 

meanderend systeem is afgezet (matig grof tot matig fijn, matig goed gesorteerd, 

matig afgerond zand en siltige tot zandige klei). Op een enkele locatie binnen 

het deelgebied komen kleine, lage rivierduinen voor op het Jonge Dryas terras. 

Dit matig tot goed gesorteerde zand is eolisch, door de wind afgezet sediment. 

De ontstaanswijze van het gebied is in paragraaf 3.6 uitgebreid beschreven. 

 

Welke lithogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden? 

Binnen het plangebied zijn in totaal acht lithogenetische eenheden 

onderscheiden. Het betreft pleistocene beddingafzettingen, restgeulafzettingen, 

eolisch zand en hoogvloedleem (paragrafen 3.2.1 t/m 3.2.4) en holocene 

beddingafzettingen, restgeulafzettingen, oeverwalafzettingen en 

overstromingsafzettingen (paragrafen 3.2.5 t/m 3.2.8). 

 

Welke lithogenetische karakteristieken kenmerken deze lithogenetische 

eenheden? 

De lithogenetische karakteristieken zijn per eenheid uitgebreid beschreven in 

paragraaf 3.2. Hieronder volgt per eenheid een korte beschrijving. 

 

Pleistocene beddingafzettingen 

De pleistocene (laat-glaciale) beddingafzettingen bestaan uit matig fijn tot uiterst 

grof zand (korrelgrootte 150-210 µm tot groter dan 420 µm) dat slecht is 

gesorteerd en matig tot slecht is afgerond. Ook komen (dunne) leemlagen en/of 

grindlagen voor. De kleur van het beddingzand is overwegend grijs, waarbij een 

flinke variatie in grijstinten is genoteerd. 

 

Pleistocene restgeulafzettingen 

De pleistocene restgeulafzettingen bestaan hoofdzakelijk uit (humeuze) klei, 

leem of veen, of een gelaagde combinatie van deze sedimenten. Het veen betreft 

hoofdzakelijk amorf veen. Daar waar het veen nog wel kon worden benoemd, 

betrof het voornamelijk bosveen.  
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Eolisch zand 

Het eolisch zand bestaat uit zwak siltig, matig fijn tot matig grof (korrelgrootte 

150-300 µm), matig slecht tot matig goed gesorteerd, overwegend matig 

afgerond zand. Dit zand is in diverse tinten bruin aanwezig. De sortering van dit 

zand is beduidend beter dan het onderliggende pleistocene (laat-glaciale) 

beddingzand. Lemige laagjes ontbreken echter in de betreffende eolische 

zandpakketten.  

 

Hoogvloedleem 

Het hoogvloedleem, dat met name aan de randen van of in de restgeulen is 

aangetroffen, bestaat uit stugge leem of klei met duidelijke (zwak tot sterke) 

zandbijmenging. Het sediment heeft een vaak een typische blauwgrijze tot 

roodgrijze kleur en is veelal gevlekt met oxidatie-reductiekleuren.  

 

Holocene beddingafzettingen 

De holocene beddingafzettingen bestaan overwegend uit matig tot sterk siltig, 

matig fijn tot matig grof zand (korrelgrootte 150-320 µm). Binnen dit zand zijn in 

slechts zeer beperkte mate dunne klei- of leemlagen aangetroffen. Het sediment 

is over het algemeen matig goed gesorteerd en matig goed tot goed afgerond. 

De kleur van het beddingzand is overwegend geelbruin, waarbij een flinke 

variatie in bruintinten is genoteerd.  

 

Holocene restgeulafzettingen 

De holocene restgeulafzettingen bestaan uit zand, (humeuze) klei of gyttja, leem 

of (in veel mindere mate) veen. Het overgrote deel van de geulvullingen bestaat 

echter uit klastisch sediment (matig tot sterk siltige en meestal humeuze klei). 

Daar waar veen is aangetroffen, betreft het hoofdzakelijk amorf veen. Daar waar 

het type veen wel kon worden vastgesteld, betrof het bosveen. 

  

Holocene oeverwalafzettingen 

De oeverwalafzettingen bestaan uit een variatie van overwegend sterk tot uiterst 

siltige klei tot sterk tot uiterst siltig zand. In het geval van de zandige 

oeverwalafzettingen gaat het veelal om matig fijn (korrelgrootte 150-210 µm), 

matig goed tot goed gesorteerd, matig goed afgerond zand. Er is een duidelijke 

relatie zichtbaar tussen de mate van zandigheid en de afstand tot de Maas. De 

meest zandige oeverwalafzettingen bevinden zich op korte afstand van de Maas. 

Hoe groter de afstand tot de Maas, des te kleiiger het sediment. De 

oeverwalafzettingen zijn overwegend egaalbruin van kleur. Hierbij zijn wel veel 

verschillende bruintinten waargenomen. Op basis van de lithologische opbouw 

van de oeverwalafzettingen is naast een laterale differentiatie ook een verticale 

differentiatie waarneembaar (zij het minder uitgesproken). De oudere 

oeverwalafzettingen zoals deze ter plaatse van de (begraven) 

kronkelwaardafzettingen zijn aangetroffen, zijn over het algemeen kleiiger van 

aard (sterk tot uiterst siltige klei, kleuren meestal hue van 7,5YR), terwijl de 

afdekkende jonge oeverwalafzettingen op deze locaties veel zandiger zijn, met 

kleuren met hue-waarden 10YR.  

 

Holocene overstromingsafzettingen   

De holocene overstromingsafzettingen bestaan uit matig tot sterk zandige klei. In 

sommige boringen is de klei matig humeus. De kleur van dit sediment varieert 

tussen hoofdzakelijk donkergrijsbruin, grijsbruin en donkergrijs. Dit sediment 

bevindt zich aan het oppervlak en is aan grond bewerkende activiteiten 

blootgesteld. De zandbijmenging is waarschijnlijk het gevolg van 

grondverbetering (antropogeen), of van sedimentatie van zandig sediment door 
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de Maas tijdens extreme hoogwaters, dat vervolgens in de bouwvoor wordt 

ingeploegd.  

 

Welke sedimentaire structuren kenmerken deze lithogenetische eenheden?  

Het pleistocene beddingzand kenmerkt zich door een sterke laterale en soms ook 

verticale variatie in korrelgrootte. Dit laatste uit zich lokaal in korte ‘fining-up’ 

sequenties, waarbij de overgangen tussen de lagen vrij abrupt zijn. In deze 

afzettingen kunnen theoretisch post-sedimentaire structuren voorkomen, zoals 

vorstwiggen of cryoturbate structuren. Deze zijn niet aangetroffen.  

Het holocene beddingzand betreft beddingzand behorende tot een 

kronkelwaardrug. In dergelijk sediment is veelal sprake van een schuine 

gelaagdheid en korte fining-upward sequenties. De schuine gelaagdheid is in de 

boringen echter niet waargenomen. De holocene restgeulafzettingen kenmerken 

zich veelal door een duidelijke gelaagdheid. Het gaat hierbij meestal om een 

afwisseling van (dunne lagen) klei en zand, waarbij de overgang tussen de 

afzonderlijke lithologische lagen met verschillende texturen abrupt is. Ook 

afwisselingen van zand en leem zijn aangetroffen. Deze afwisseling van zand en 

klei duidt op regelmatige reactivaties van de geulen bij hoogwaterstanden. 

In de overige lithogenetische eenheden zijn geen duidelijke structuren herkend. 

In de oeverwalafzettingen ter plaatse van de  toppen en flanken van 

kronkelwaardruggen zijn in de kijkgaten begraven bodems herkend, indien 

sprake was van begraven Ah-horizonten. Deze Ahb-horizonten zijn over het 

algemeen niet dikker dat 10 cm. In sommige gevallen zijn de bodems duidelijk 

gebioturbeerd. Hoewel Bw- en Bt-horizonten ook tot bodemvorming gerekend 

kunnen worden, bleek het in de praktijk lastig te zijn deze als afzonderlijke 

bodemhorizonten te herkennen, vanwege de egaalbruine kleur van het sediment 

en de zeer geleidelijke overgangen. 

 

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

In het geval van de zandige afzettingen is de korrelgrootte, de sortering en de 

afronding van belang om een vertaling naar proces en milieu te kunnen maken. 

Grof, slecht gesorteerd en slecht afgerond sediment duidt op afzettingen in een 

hoog-energetisch milieu (vlechtend rivier systeem). Fijn, matig tot goed 

gesorteerd, matig afgerond zand kan duiden op afzetting door de wind 

(rivierduinen). Hierbij moet echter ook goed gekeken worden naar de context 

waarin het sediment is aangetroffen. De holocene beddingzanden bestaan zoals 

vermeld ook uit matig goed gesorteerd, relatief fijn zand. Op basis van de 

stratigrafische positie van dit sediment is echter duidelijk dat het hier fluviatiel 

sediment betreft. Het relatief fijne karakter van dit zand duidt op minder hoog-

energetische condities dan waaronder het pleistocene beddingzand is afgezet. 

In het geval van klei is de mate van silt- of zandbijmenging van belang voor de 

vertaling naar proces en milieu. Kleien worden onder laag-energetische 

omstandigheden afgezet, maar hierin is wel een gradatie in aan te brengen. Zo 

zijn kleien met een zwak tot matige siltbijmenging in nagenoeg stilstaand water 

afgezet (bijvoorbeeld restgeulvullingen). Kleien met een sterke tot uiterst siltige 

bijmenging zijn onder wat hoger-energetische omstandigheden afgezet 

(oeverwalafzettingen). In het geval dat er zandbijmenging in de klei is 

waargenomen, gaat het veelal om oeverwalafzettingen die dicht bij de bron 

(Maas) zijn afgezet.     

 

Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding (oxidatie, oxidatie-reductie 

en reductiezone)? 

Afhankelijk van de diepte waarop de boringen zijn doorgezet, zijn de oxidatie, 

oxidatie/reductie en reductiezones herkend. Middels deze zones kunnen de 

gemiddeld hoogste grondwaterstanden (top oxidatie/reductiezone, herkenbaar 
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aan ‘roestvlekken’) en de gemiddeld laagste grondwaterstanden worden geduid 

(top reductiezone, meer egaal grijze/blauwe kleuren). Binnen de deelgebieden 

fluctueren deze zones nogal. Globaal kan gezegd worden dat ter plaatse van de 

restgeulen de reductiezone wat hoger gelegen is dan elders. Dit heeft te maken 

met de gemiddeld hoger liggende grondwaterspiegel. 

 

Welke fenomenen wijzen op stilstandsfasen in sedimentatie en waar zijn deze 

aangetroffen? 

Ter plaatse van het Dryas-terras zouden post-sedimentaire verschijnselen als 

vorstwiggen, cryoturbate structuren en solifluctie stilstandsfasen in sedimentatie 

kunnen aanduiden. Dergelijke fenomenen zijn in boringen niet of nauwelijks als 

zodanig te herkennen. In de kijkgaten zijn dergelijke fenomenen niet 

waargenomen. Bodemvorming en ook het voorkomen van archeologische 

indicatoren wijzen eveneens op stilstandsfasen in de sedimentatie. In zowel de 

top van de hoger gelegen delen van het Jonge Dryas-terras (vindplaatsen I, IX en 

XII, zie bijlage 7) als in de oude begraven oeverwalafzettingen ter plaatse van de 

kronkelwaardruggen zijn bodems aangetroffen (vindplaatsen II en X, zie bijlage 

7).  

De bodem ter plaatse van het Dryas-terras is aangetroffen in de top van de grove 

zanden en grinden van de vlechtende beddingafzettingen, op een diepte van 

gemiddeld 70 á 80 cm-mv. De bodems zijn als gevolg van verbruining en sterke 

bioturbatie soms moeilijk als zodanig te herkennen en hebben over het algemeen 

roodbruine tinten. Ter plaatse van deelgebied Wanssum bevindt de top van deze 

bodem zich op circa 13,0 m +NAP tot 13,7 m +NAP. Ter plaatse van deelgebied 

Ooijen bevindt de top van deze bodem zich op circa 14,2 m +NAP tot 15,4 m 

+NAP. In beide gevallen zijn in de top van deze bodem archeologische 

indicatoren aangetroffen. 

In het geval van de vindplaatsen II en X betreft het meerdere gestapelde 

bodemhorizonten. Deze zijn herkenbaar aan hun vaal bruingrijze kleuren, al is 

het kleurverschil minimaal. Ter plaatse van vindplaats II zijn deze bodems op een 

hoogte van circa 13,1 m +NAP en 13,3 m +NAP aangetroffen. Ter plaatse van 

vindplaats X is zelfs sprake van vier verschillende niveaus, aangetroffen op 

respectievelijk 12,2 m +NAP (250 tot 330 cm-mv), 12,6 m +NAP (190-220 cm-mv), 

13,4 m +NAP (150-190 cm-mv en 13,7 m +NAP (110-140 cm-mv). 

 

Waar is sprake van verbruining en wat zijn hiervan de kenmerken? 

De oeverwalafzettingen zijn overwegend egaal bruin van kleur. Hierbij zijn wel 

veel verschillende bruintinten waargenomen. Dit uit zich voornamelijk in de 

uiteenlopende kleurbeschrijvingen volgens de Munsell kaart, waarbij de oudere 

afzettingen overwegend 7,5YR kleuren hebben en de jongere afzettingen 10YR 

kleuren. De variatie in bruine kleuren is typisch voor afzettingen waarbij 

verbruining is opgetreden en hangt mede af van de ouderdom van het sediment. 

Het vrijkomen van ijzeroxiden bij de afbraak van in het sediment voorkomende 

primaire, ijzerhoudende mineralen veroorzaakt de bruine kleur. In nagenoeg het 

hele pakket oeverwalafzettingen heeft verbruining plaatsgevonden. Als gevolg 

hiervan is het met name in oudere oeverwalafzettingen lastig tot onmogelijk om 

begraven bodems als zodanig te kunnen herkennen. Toch is dit in een aantal 

boringen wel gelukt op basis van bijvoorbeeld iets meer humushoudende lagen 

of de iets meer roodbruine kleuren. Maar met name in de kijkgaten is het goed 

gelukt om binnen de oudere oeverwalafzettingen op basis van kleurverschillen 

verschillende fases van bodemvorming te herkennen. Ook in de top van de 

hooggelegen zanden en grinden van het Dryas-terras is op sommige locaties 

verbruining opgetreden, wat het herkennen van individuele bodemhorizonten in 

de boring moeilijk maakt. In de kijkgaten zijn de bodems beter als zodanig 

herkenbaar.  
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Wat is de landschapsdynamiek in de in het tijdbereik voorkomende 

archeologische perioden in termen van risico voor bewoning en andere vormen 

van landgebruik? 

Deze vraag is in hoofdstuk 4 zo goed mogelijk beantwoord. 

 

Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard en 

datering van de ze resten? Zo nee, hoe kan de afwezigheid van vondsten worden 

verklaard? 

Binnen het plangebied zijn in totaal 16 vindplaatsen aangetroffen (zie bijlage 7). 

De vindplaatsen I, IX, XI, XII en XV bevinden zich in de top van het Jonge Dryas-

terras. Op basis van het vondstmateriaal ter plaatse van deze vindplaatsen kan 

worden geconcludeerd dat er sterke aanwijzingen zijn voor bewoning in de 

perioden neolithicum tot en met de Romeinse tijd. Bewoning gedurende het 

mesolithicum kan niet worden uitgesloten. 

De vindplaatsen II, X en XVI bevinden zich in oude oeverwalafzettingen ter 

plaatse van begraven kronkelwaardruggen. Het betreft vindplaatsen waar 

meerdere vondstenniveaus zijn aangetroffen. Er zijn aanwijzingen aangetroffen 

voor een mesolithisch, een neolithisch en een ijzertijd niveau. Daarmee sluit het 

plangebied qua archeologische verwachting aan bij de eerste resultaten uit de 

opgraving Hoogwatergeul Well-Aijen, werkvak 2 en 4. 

De vindplaatsen III t/m VIII, XIII en XIV zijn op geringe diepte in de recente 

oeverwalafzettingen aangetroffen. Vindplaats IV betreft op basis van de vondst 

van een concentratie verbrand bot mogelijk een Romeins crematiegraf, al is niet 

uitgesloten dat het een vroeg-middeleeuws graf betreft. Indien vindplaats IV 

daadwerkelijk een crematiegraf uit deze periode betreft, dan kunnen er meer 

graven worden verwacht, aangezien crematiegraven in de Romeinse tijd en 

vroege middeleeuwen meestal in een grafveld bij elkaar lagen. De vindplaatsen 

III, V t/m VIII, XIII en XIV zijn waarschijnlijk middeleeuws van ouderdom. Van deze 

vindplaatsen zal nader onderzoek moeten uitwijzen wat de aard van de 

vindplaatsen is. 

 

Wat zijn de locaties, de diepteligging ten opzichte van het huidige maaiveld en 

NAP en de horizontale en verticale verspreiding van archeologische resten? 

Voor een overzicht van de locaties van de 16 vindplaatsen wordt verwezen naar 

de vindplaatsenverspreidingskaart (bijlage 7). In paragraaf 3.7 worden de locatie 

en de diepteliggingen per vindplaats uitgebreid beschreven.  

 

Zijn de vondsten te koppelen aan een specifieke lithogenetische eenheid en zo ja, 

welke? Zo nee, welk verband is er dan tussen de vondsten /indicatoren en de 

stratigrafie? 

De vindplaatsen I, IX, XI, XII en XV bevinden zich in de top van het Jonge Dryas-

terras (pleistocene beddingafzettingen). De vindplaatsen II, X en XVI bevinden 

zich in oude oeverwalafzettingen ter plaatse van de kronkelwaardafzettingen. De 

vindplaatsen III t/m VIII, XIII en XIV zijn op geringe diepte in de recente 

oeverwalafzettingen aangetroffen, zonder dat een duidelijke relatie kan worden 

gelegd met de onderliggende geomorfologische situatie.  

 

Zijn er begraven bodems aanwezig en zo ja, op welke diepte en hoe zien deze 

eruit? Zo nee, welke redenen zijn er voor de afwezigheid van bodems? 

Zoals al beschreven zijn binnen het plangebied begraven bodems (in de vorm van 

begraven Ah-horizonten) aangetroffen (zie vraag 7). Er zijn echter ook gebieden 

waar geen begraven Ah-horizonten zijn aangetroffen, of alleen verbruinde Bw- 

of Bt-horizonten in de oeverwalafzettingen. De meest opvallende hiervan betreft 

het westelijke deel van het deelgebied Ooijen, waar de beddingafzettingen van 
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het Jonge Dryas-terras zich aan het oppervlak bevinden of zijn afgedekt met 

slechts een dun pakket overstromingsafzettingen, zonder dat hier bodemvorming 

in is aangetroffen. In paragraaf 4.4.1is hiervoor een mogelijke verklaring uiteen 

gezet. Het gebied is vermoedelijk te drassig geweest voor de vorming van een 

bodem. Ook ter plaatse van de restgeulen zijn geen begraven bodems 

aangetroffen. De reden hiervoor is tevens dat het terrein hier te nat was, ook in 

de perioden nadat de betreffende geulen zijn verland.   

 

Is een archeologische stratigrafie aanwezig en zo ja, welke? Zo nee, wat kan de 

reden hiervan zijn?  

Binnen de vindplaatsen zoals aangetroffen op de hogere delen van het Jonge 

Dryas-terras (vindplaatsen I, IX, XI, XII en XV) is op basis van onderhavig 

onderzoek geen archeologische stratigrafie aanwezig. Dat wil niet zeggen dat 

geen archeologische gelaagdheid aanwezig is. Mogelijk dat de 

steentijdvindplaatsen zich op een iets lager niveau bevinden dan de ijzertijd 

vindplaatsen. Dit niveauverschil, indien aanwezig, zou dan veroorzaakt moeten 

zijn door menselijk toedoen (bijvoorbeeld een dunne opgebracht leeflaag als 

gevolg van een lange periode van bewoning. Onderhavig onderzoek heeft hier 

echter geen aanwijzingen voor opgeleverd. Binnen de oude oeverwal- en 

beddingafzettingen op en van begraven holocene kronkelwaardruggen is wel 

een duidelijke archeologische stratigrafie herkenbaar die aan de 

sedimentatiefasen van verschillende kronkelwaardfasen zijn te koppelen.  

 

Zijn de vondsten te koppelen aan een specifieke generatie of fase binnen een 

lithogenetische eenheid en zo ja, welke? Zo nee, welk verband is er dan tussen de 

vondsten/indicatoren en de stratigrafie? 

De vindplaatsen ter plaatse van de begraven kronkelwaardruggen zijn te 

koppelen aan specifieke sedimentatiefasen van en op de kronkelwaard, waarbij 

het beddingzand van de jongste ruggen en dus ook de bijbehorende 

oeverwalafzettingen het hoogst liggen. Op basis van onderhavig onderzoek 

bevinden zich ter plaatse van het plangebied minstens vier kronkelwaardruggen. 

Drie hiervan bevatten sporen van bewoning uit, zoals nu lijkt, verschillende 

archeologische perioden. Het gaat dan vooral om vindplaatsen uit de vroege tot 

late prehistorie: mesolithicum tot en met Romeinse tijd. Vindplaatsen uit de 

middeleeuwen en nieuwe tijd zijn middels o0nderhavig onderzoek nog niet 

overtuigend aangetoond. 

 

Kunnen er vindplaatsen worden begrensd? Zo ja, welke en wat is de omvang? 

Alle 16 vindplaatsen konden worden begrensd.  De vindplaatsen hebben binnen 

de contouren van het plangebied een omvang van 3,3 ha (vindplaats I), 4,1 ha 

(vindplaats II), 9,2 ha (vindplaats III), 3090 m
2
 (vindplaats IV), 8 ha (vindplaats V), 

3140 m
2
 (vindplaats VI), 1,7 ha (vindplaats VII), 2,7 ha (vindplaats VIII), 11,6 ha 

(vindplaats IX), 4,6 ha (vindplaats X), 1,96 ha (vindplaats XI), 6130 m
2
 (vindplaats 

XII), 6110 m
2
 (vindplaats XIII), 1950 m

2
 (vindplaats XIV), 3445 m

2
 (vindplaats XV) en 

4245 m
2
 (vindplaats XVI). Hierbij dient de opmerking te worden geplaatst dat het 

goed mogelijk is dat enkele van de grotere vindplaatsen (bijvoorbeeld de 

vindplaatsen III en IX) uit clusters van aparte vindplaatsen uit verschillende 

perioden bestaan. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen. 

 

Welke complextypen zijn aanwezig? 

Deze vraag is op basis van onderhavig onderzoek nog niet in detail, maar wel op 

hoofdlijnen te beantwoorden. Ter plaatse van vindplaats X dient rekening te 

worden gehouden met een vuursteenconcentratie uit het mesolithicum, op basis 

van meerdere vondsten bewerkt mesolithisch vuursteen en/of passende afslagen 

die vlak bij elkaar gevonden werden. Vindplaats IV betreft mogelijk een 
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crematiegraf en zou daarmee een aanwijzing kunnen zijn voor een groter 

grafveld in de directe omgeving, indien de datering zoals op basis van 

lithogenese vermoed wordt Romeinse tijd of vroeg-middeleeuws is.  

Voor de overige vindplaatsen valt op basis van aardewerkspreiding, het 

aantreffen van bewerkt en/of verhit natuursteen (waaronder tefriet en enkele 

werktuigfragmenten) en het voorkomen van enkele al gedocumenteerde sporen 

tijdens het kijkgatonderzoek in combinatie met verbrand huttenleem in de 

boringen te verwachten dat sprake zal zijn van nederzettingsarealen met de 

sporen van gebouwstructuren en erven. Deze verwachting is vooral gebaseerd op 

het feit dat clusters met spreiding van aardewerk, bewerkt vuursteen en 

natuursteen, al dan niet in combinatie met verbrand huttenleem te plangebied 

Hoogwatergeul Well-Aijen sterk voorspellend waren voor de aanwezigheid van 

nederzettingsterreinen met soms grote hoeveelheden grondsporen en voor 

Nederland zeldzame perioden (bv. Well-Aijen, werkvakken 1, 2, 3 en 4).
107

 Nader 

onderzoek wordt geadviseerd om de werkhypothese betreffende de 

aanwezigheid van meerdere crematiegraven dan wel sporen en structuren te 

kunnen toetsen. 

 

Kunnen er locaties/gebieden worden begrensd waar zich intacte 

vuursteenvindplaatsen bevinden. Zo ja, welke en wat is de omvang ervan? 

Ter plaatse van vindplaats X is naast aardewerk op diepere niveaus ook bewerkt 

vuursteen aangetroffen. De sterkste aanwijzingen voor lokale 

vuursteenbewerking liggen op dit moment ter hoogte van de kijkgaten 15 (1,60-

1,90 m –mv), 19 (1,3 m –mv) en 21 (75 cm –mv). De totale vindplaats X heeft een 

omvang van 4,6 ha. Het is echter, gezien de aanwezigheid van meerdere 

archeologische niveaus binnen deze vindplaats, niet gezegd dat de vuursteen 

vindplaatsen zich over de gehele vindplaats uitstrekken. Het lijkt, zeker in het 

geval van mesolithische jachtkampementen, waarschijnlijker dat er enkele goed 

te begrenzen vindplaatsen verspreid over vindplaats X aanwezig zullen zijn. 

Nader onderzoek zou hier meer duidelijkheid over kunnen verschaffen. 

Aanwijzingen voor bewerkt vuursteen op grotere diepte onder maaiveld zijn 

tevens aangetroffen ter plaatse van vindplaats II (boring 726), vindplaats IX 

(boringen 2354,2605, 2662, 2681en 2690), vindplaats XI (boring 2102) en 

vindplaats XII (boringen 3194 en 3195). De relatief grote diepte van deze 

vondsten buiten het ploegbereik, doet vermoeden dat het om in-situ vuursteen 

vondsten gaat. De omvang van deze mogelijke vuursteenvindplaatsen kan, voor 

zover het individuele kampementen zou betreffen, op basis van onderhavig 

onderzoek niet gegeven worden, omdat waarderend onderzoek van de 

vuursteenvindplaatsen geen deel uitmaakte van de opdracht. 

 

Wat zegt, op hoofdlijnen, de ligging van de vindplaatsen/complextypen over de 

locatiekeuze, gezien in synchroon en diachroon perspectief? 

Zoals in hoofdstuk 4 uiteen is gezet lijkt het erop dat men in de periode tot aan 

de bronstijd voornamelijk de kronkelwaardruggen opzocht. In deelgebied Ooijen 

zijn daarnaast aanwijzingen dat de Dryas-terrasrand langs een holocene restgeul 

in het mesolithicum tot neolithicum bezocht werd. De dynamiek van de Maas was 

in deze periode blijkbaar van dien aard dat er lange perioden zonder al te veel 

wateroverlast voorkwamen, zodat bewoning op de terrasrand en 

kronkelwaardruggen mogelijk was. Daarbij wordt aangetekend dat het voor 

nomadisch rondtrekkende jagers-verzamelaars minder relevant was of de Maas 

buiten haar oevers trad of niet, omdat zij niet plaatsvast gebonden waren. De 
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biotoop van de kronkelwaard was voor de eerste vroeg-neolithische en laat- 

prehistorische boeren blijkbaar dermate gunstig (vruchtbare grond, veel voedsel, 

veel zoet water, minder dichte begroeiing) dat men zich hier graag vestigde. Het 

risico op overstroming nam men voor lief. Pas toen de frequentie van de 

overstromingen vanaf de bronstijd toenam, zocht men de hogere delen van het 

landschap op. In dit geval waren dat de hoger gelegen delen van het Jonge 

Dryas-terras. Over de locatiekeuze in synchroon perspectief valt op basis van 

onderhavig onderzoek nog geen uitspraak te doen. Wel zijn tijdens het 

onderzoek in plangebied Hoogwatergeul Well-Aijen, werkvak 2 meerdere 

begraven maaiveldniveaus met vondsten op vergelijkbare diepten aangetroffen. 

In dezelfde perioden werden dus blijkbaar vergelijkbare landschapseenheden 

(hogere kronkelwaardruggen en later ook hogere terrasresten) opgezocht. 

 

Hoe was de waterhuishouding voordat het gebied in de middeleeuwen door de 

mens werd ontwaterd? Op welke wijze is de waterhuishouding van invloed 

geweest op de locatiekeuze en het landgebruik in het verleden? 

Gezien de aanwezigheid van vindplaatsen uit de periode mesolithicum – ijzertijd 

op de kronkelwaardafzettingen, is de waterhuishouding gedurende deze periode 

regelmatig dermate gunstig geweest binnen de holocene dalvlakte, dat men kon 

wonen op de hogere kronkelwaardruggen. Verlandende restgeulen op zowel het 

Dryas-terras als in de holocene dalvlakte (bv. ter hoogte van de brede holocene 

restgeulen  in het zuidwestelijke deel van deelgebied Wanssum) waren veel 

natter en dus niet geschikt voor bewoning. De hoger gelegen delen van het 

Jonge Dryas-terras zullen in deze periode een nog gunstiger waterhuishouding 

hebben gehad, aangezien het terras geheel buiten de invloedssfeer van de Maas 

lag. Toch was dat blijkbaar geen doorslaggevende factor voor de locatiekeuze. 

Dat veranderde na de Romeinse tijd. De overstromingen namen in frequentie en 

omvang toe. Bovendien overstroomden vanaf de Romeinse tijd ook de hogere 

delen van het Jonge Dryas-terras. Men week vanaf die periode uit naar de hoger 

gelegen delen in het landschap, zoals de hoogst gelegen koppen op het Dryas-

terras en de aangrenzende Bølling- en Allerødterrassen. De holocene dalvlakte 

raakt vanaf dat moment steeds meer in extensief grondgebruik. 

 

Wat zijn de verwachte conservering en gaafheid van archeologische resten, gelet 

op het voormalig grondgebruik, natuurlijke processen van erosie en verspoeling 

en de aard van de ondergrond? 

Gezien het feit dat de vindplaatsen I, II, IX, X, XI, XII en XV vanaf de Romeinse tijd 

zijn afgedekt met een 70 tot 80 cm dik pakket oeverwalafzettingen dat non-

erosief op de vindplaatsen is afgezet, wordt een hoge gaafheid voor deze 

vindplaatsen verwacht. Dit geldt in iets mindere mate voor de vindplaatsen III t/m 

VIII, XIII, XIV en XVI, aangezien de afdekkende laag hier veel dunner is (circa 30 

tot 40 cm). Hier zouden recente akkerbouw- of cultuurtechnische 

werkzaamheden de top van de vindplaatsen verstoord kunnen hebben. 

De conservering van organisch materiaal zal alleen ter plaatse van de dieper 

gelegen vondstniveaus in vindplaats X redelijk zijn, aangezien de vondstniveaus 

ter plaatse van de overige vindplaatsen zich al in de oxidatie/reductiezone of 

daarboven bevinden. Verbrand bot ter hoogte van bv. vindplaats IV zal redelijk 

tot goed geconserveerd zijn, aangezien crematiegraven uit de ijzertijd te 

plangebied Well-Aijen goed als zodanig herkenbaar waren. 

 

Welke delen van het gebied zijn verstoord, afgeschoven of afgegraven en tot 

welke diepte? Kan worden achterhaald om wat voor soort ingrepen het gaat? 

Voor het plangebied Wanssum zijn nagenoeg geen verstoringen waargenomen. 

Alleen vlak langs de Maas is enige verstoring aangetroffen (circa 1,5 m-mv). Dit 

hangt waarschijnlijk samen met kadeverstevigingswerkzaamheden. Ook ter 
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plaatse van de hier aanwezige (verwoeste) bunker heeft (zeer lokaal) verstoring 

opgetreden. 

Ter plaatse van de recente restgeul van de Maas in het noordoostelijke deel van 

deelgebied Ooijen heeft als gevolg van kleiwinning ten behoeve van de 

steenbakkerij verstoring plaatsgevonden. De verstoring is echter gering (tot circa 

1 m-mv). Ook in het westelijke deel van deelgebied Ooijen zijn naast de 

bouwvoor in meerdere boringen verstoringen aangetroffen. Het gaat hierbij 

veelal om een licht vlekkerig pakket zand waarin recent bouwpuin aanwezig is. 

De overgang naar de onderliggende sedimenten is scherp. Het betreft hier een 

pakket opgebracht sediment. Aangezien het voornamelijk in de drassige delen is 

aangetroffen, mag worden geconcludeerd dat het hier opgebracht materiaal 

betreft om de lagere, drassige delen in de weiden te dempen.  

    

Welke delen van het Jonge Dryas-terras zijn afgedekt door holocene sedimenten? 

Kan binnen de holocene sedimenten onderscheid worden gemaakt tussen 

verschillende overstromingsfasen? 

In het deelgebied Wanssum is het gehele Dryas-terras afgedekt met een circa 70 

cm dik pakket holocene oeverwalafzettingen. Binnen dit pakket is geen 

onderscheid te maken in verschillende overstromingsfasen. 

Ook in het deelgebied Ooijen is een groot deel van het Dryas terras afgedekt met 

een circa 70 tot 80 cm dik pakket holocene oeverwalafzettingen. De Laag van 

Wijchen daargelaten (voornamelijk aan de randen van restgeulen aangetroffen) 

is binnen dit pakket oeverwalafzettingen geen onderscheid te maken in 

verschillende overstromingsfasen. Het westelijke deel van het Dryas-terras in dit 

deelgebied is echter niet bedekt geraakt met oeverwalafzettingen. Hier bevinden 

de sedimenten van het Dryas-terras zich aan het oppervlak of worden ze met een 

relatief dun pakket overstromingsafzettingen afgedekt.  

 

Is een oppervlaktekartering mogelijk en zo ja, welke vondsten zijn hierbij 

aangetroffen? In welke landschappelijke eenheden bevinden zich deze resten? 

Zijn er clusters van oppervlaktevondsten te duiden, al dan niet in combinatie met 

de vondsten gedaan tijdens eerder onderzoek? 

Tijdens onderhavig onderzoek is voor slechts een beperkt deel van het plangebied 

een oppervlaktekartering uitgevoerd. De reden hiervoor is dat grote delen van 

het plangebied al tijdens eerder onderzoek op deze wijze zijn onderzocht. De 

belangrijkste reden is echter dat de gekarteerde vindplaatsen zijn afgedekt met 

een 70 tot 80 cm dik pakket oeverwalafzettingen. Oppervlaktevondsten die 

gerelateerd zouden kunnen worden aan de begraven vindplaatsen worden 

derhalve niet verwacht. Op die locaties waar wel een oppervlaktekartering is 

uitgevoerd, is alleen zogenaamd ‘mestaardewerk’ aangetroffen. Er zijn geen 

clusters van oppervlaktevondsten te duiden, met uitzondering van vindplaats XVI. 

Deze vindplaats is gebaseerd op vondsten die door RAAP aan het oppervlak zijn 

aangetroffen (zie paragraaf 3.7).  

 

Is er een relatie tussen de oppervlaktevondsten, in de boorkernen aangetroffen 

archeologische indicatoren en de middels de kijkgaten verkregen 

vindplaatsinformatie? 

In onderhavig onderzoek is geen relatie aangetroffen tussen de 

oppervlaktevondsten en de in de boorkernen aangetroffen archeologische  

indicatoren, dan wel de middels de kijkgaten verkregen vindplaatsinformatie. 

Wel zijn de in de boorkernen aangetroffen archeologische indicatoren ook in de 

op die locaties geplaatste kijkgaten aangetroffen, waarbij het aantal vondsten uit 

de kijkgaten ter plaatse van de vindplaatsen op de holocene kronkelwaardruggen 

aanmerkelijk groter was dan uit de boringen naar voren kwam. Hierop zal in de 

evaluatie van de onderzoeksmethodiek in paragraaf 5.3 nader worden ingegaan. 
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 In hoeverre wijkt de middels onderhavig onderzoek verkregen landschappelijke 

en archeologische informatie af van hetgeen in het verkennend onderzoek is 

aangetoond en hoe is dat te verklaren? 

Uit onderhavig onderzoek is gebleken dat de geomorfologische, lithologische en 

bodemkundige situatie ter plaatse van het plangebied de verwachtingen zoals 

opgesteld in het verkennend onderzoek
108

 in grote lijnen bevestigt. Op basis van 

onderhavig onderzoek is de geomorfologie echter in groter detail in beeld 

gebracht, wat voor voornamelijk deelgebied Wanssum tot enkele opvallende 

verschillen heeft geleid. In paragraaf 3.8.1 is hier nader op ingegaan. Ook de 

archeologische potentie zoals beschreven in het verkennend booronderzoek is 

middels onderhavig onderzoek in grote lijnen bevestigd. Hier is in paragraaf 3.8.2 

nader op ingegaan. 

 

Heeft de gevolgde onderzoeksmethode meerwaarde ten opzichte van de 

conventionele aanpak (verkennende boringen in combinatie met 

oppervlaktekartering opgevolgd door een proefsleuvenonderzoek) en zo ja, 

welke en waarom? Zo nee, waarom niet? 

De gevolgde methodiek met kijkgaten heeft met name ter plaatse van de 

kronkelwaardruggen veel aanvullende informatie over laagindeling, 

bodemkundige details en een eerste indicatie voor het voorkomen van sporen en 

vondsten opgeleverd, die met alleen het zetten van karterende boringen niet was 

verkregen. Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat het kijkgatonderzoek  

qua onderzochte oppervlakte per kijkgat (4 m
2
) en qua steekproefgrootte van het 

gebied zeer beperkt is. Het kan derhalve nooit een waarderend 

proefsleufonderzoek of een waarderend vuursteen-zeefvakonderzoek vervangen.  

Ten aanzien van de gebruikte boordiameter en bemonsteringstechniek valt het 

nodige op te merken, waarvoor verwezen wordt naar paragraaf 5.3. 

 

Zijn er locaties in het onderzoeksgebied die voor paleo-ecologische of 

chronologisch onderzoek geschikt zijn?  

Ter plaatse van een aantal boringen zijn restgeulen aangetroffen waarin zich 

veen bevindt. Dit betreft zowel laat-glaciale als holocene restgeulen. De locaties 

van deze boringen worden zeer geschikt geacht voor zowel paleo-ecologisch als 

chronostratigrafisch onderzoek met 
14

C-dateringen. In paragraaf 3.5 is daar nader 

op ingegaan. Ter plaatse van de verschillende begraven kronkelwaardruggen in 

vindplaats X zouden OSL-monsters genomen kunnen worden van het 

beddingzand. Op deze wijze kunnen de verschillende kronkelwaardruggen 

gedateerd worden, mocht dat op basis van de archeologische resten niet mogelijk 

zijn.   

 

Zijn er verschillende fasen van rivieractiviteit te onderscheiden (verschillende 

generaties van kronkelwaardvorming) en zo ja, hoe zijn deze te onderscheiden en 

op welke diepte ten opzichte van maaiveld en hoogte ten opzichte van NAP 

komen deze voor?  

Er zijn binnen het plangebied minstens vier verschillende kronkelwaardruggen te 

onderscheiden. In het deelgebied Wanssum, waar de Maas genoeg ruimte had 

om zich lateraal naar het noordoosten te verleggen en de kronkelwaard uit te 

bouwen, zijn binnen de contouren van het plangebied vier kronkelwaardruggen 

als zodanig herkenbaar (zie figuur 3.7). De oudste twee fases (nrs. 1 en 2) 

bevinden zich nagenoeg geheel binnen het deelgebied. De top van het 

beddingzand van kronkelwaardrug 1 bevindt zich gemiddeld op een hoogte van 

12,0 m +NAP. De top van het beddingzand van kronkelwaardrug 2 bevindt zich 
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gemiddeld op een hoogte van 12,5 m +NAP. De diepte ten opzichte van het 

maaiveld varieert nogal (tussen 1 en 2 m -mv).    

 

Wat is de ouderdom van de waargenomen generaties? 

Deze vraag is op basis van onderhavig onderzoek slechts in beperkte mate te 

beantwoorden. Ter plaatse van vindplaats X is een niveau aangetroffen met 

daarop archeologische indicatoren daterend uit het neolithicum. Deze 

kronkelwaardrug is derhalve minstens zo oud. Boven dit niveau is een 

sedimentatiefase aangetroffen met daarop vondstmateriaal uit de ijzertijd. Deze 

fase dateert derhalve uit de periode bronstijd/ijzertijd. Onder het neolithische 

niveau zijn nog twee begraven sedimentatiefasen aangetroffen. Deze kunnen op 

basis van onderhavig onderzoek nog niet gedateerd worden, aangezien hierin 

geen vondstmateriaal is aangetroffen. Het lijkt voor de hand te liggen dat deze 

fasen gedurende het mesolithicum zijn gevormd, mede gezien twee mogelijk 

mesolithische vuursteenvindplaatsen ter hoogte van zowel kijkgat 15 als kijkgat 

21. Gezien ook de resultaten van het onderzoek op een vergelijkbare vroeg-

holocene kronkelwaard te plangebied Well-Aijen (werkvak 2) dient sterk 

rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat op de toppen en flanken 

van begraven kronkelwaardruggen meerdere niveaus met vroeg- tot laat- 

mesolithische jachtkampementen aanwezig kunnen zijn, afgesloten door een 

neolithisch niveau met de sporen van de vroegste landbouwers in de regio.
 109

  

Nader onderzoek zal moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zo is. 

 

Zijn er verschillende fasen van kom- of oeverwalafzettingen te onderscheiden en 

zo ja, kunnen deze gekoppeld worden aan fasen/generaties van rivieractiviteit? 

Het onderscheid tussen de oude oeverwalafzettingen behorende tot de fase van 

geleidelijke laterale uitbouw van de kronkelwaard en de jonge 

oeverwalafzettingen die tot de post-Romeinse aggradatiefase behoren, kan 

voornamelijk op basis van zandbijmenging gemaakt worden. De oudere 

oeverwalafzettingen zijn over het algemeen kleiiger van aard (sterk tot uiterst 

siltige of matig zandige klei), terwijl de afdekkende jonge oeverwalafzettingen 

op deze locaties veel zandiger zijn.  

 

Welke terreindelen/vindplaatsen komen voor waarderend 

proefsleuvenonderzoek in aanmerking en waarom? 

Indien de geplande verstoringsdiepte de betreffende vindplaats zou bedreigen, 

dan komen alle 16 vindplaatsen in aanmerking voor vervolgonderzoek in de vorm 

van een proefsleuvenonderzoek. Dit is vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de 

diepteligging van de vindplaatsen en de geplande verstoringsdiepte ter plaatse. 

Bij de voor beleid geadviseerde maximale verstoringsdiepte is rekening gehouden 

met een bufferlaag van enkele decimeters. Op de vindplaatsenverspreidings- en 

advieskaart is per vindplaats weergegeven tot welke diepte een verstoring kan 

worden uitgevoerd zonder dat het bodemarchief daarbij direct bedreigd wordt. 

Zouden bagger- of graafwerkzaamheden dieper dan die diepte worden 

uitgevoerd, dan wordt vervolgonderzoek geadviseerd om de effecten van 

ontgraving op het archeologisch erfgoed te kunnen beoordelen. In paragraaf 5.2 

zijn deze adviezen per vindplaats uitgeschreven.  

 

Hoe verhouden de resultaten zich tot eerder uitgevoerd onderzoek in de 

plangebieden? 

Uit onderhavig onderzoek is gebleken dat de geomorfologische, lithologische en 

bodemkundige situatie ter plaatse van het plangebied de verwachtingen zoals 
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opgesteld in het verkennend onderzoek
110

 in grote lijnen bevestigt. Op basis van 

onderhavig onderzoek is de geomorfologie echter in groter detail in beeld 

gebracht, wat voor voornamelijk deelgebied Wanssum tot enkele opvallende 

verschillen heeft geleid. In paragraaf 3.8.1 is hier nader op ingegaan. Ook de 

archeologische potentie zoals beschreven in het verkennend booronderzoek is 

middels onderhavig onderzoek in grote lijnen bevestigd. Hier is in paragraaf 3.8.2 

nader op ingegaan. 

 

5.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

In totaal zijn middels het karterend booronderzoek ter plaatse van het 

plangebied 16 vindplaatsen in kaart gebracht (zie bijlage 7). Hiervan bevinden 

zich er acht in het deelgebied Wanssum en acht in het deelgebied Ooijen. In deze 

paragraaf zal per deelgebied en per vindplaats een aanbeveling voor nader 

onderzoek uiteen worden gezet. 

5.2.1 Vindplaatsen deelgebied Wanssum 

Vindplaats I 

Op basis van het vondstmateriaal dat ter plaatse van vindplaats I is aangetroffen, 

kan worden geconcludeerd dat er aanwijzingen zijn voor bewoning in de 

perioden neolithicum tot en met de Romeinse tijd. Qua ouderdom van het 

landschap waarop de vondsten zijn aangetroffen, zouden ook oudere 

vindplaatsen aanwezig kunnen zijn (vanaf het paleolithicum). Voor de perioden 

laat-paleolithicum tot en met mesolithicum dient rekening gehouden te worden 

met resten van jachtkampen van jagers-verzamelaars met een strooiing van 

bewerkt vuursteen en natuursteen. Voor de perioden neolithicum tot en met 

Romeinse tijd gaat het om sporen en vondsten (aardewerk, vuursteen, bewerkt 

natuursteen) van meer plaatsvaste nederzettingen. 

Het archeologisch relevante niveau bevindt zich op een gemiddelde diepte van 70 

cm-mv. Dit betekent dat de vindplaats bij ondiepe verstoringen geen gevaar loopt 

te worden verstoord. BAAC bv hanteert als uitgangspunt dat verstoringen tot 40 

cm-mv in dit gebied geen bedreiging zullen vormen voor het bodemarchief, 

onder de voorwaarde dat een eventuele ontgraving niet verder erodeert. 

Hiermee wordt een buffer van circa 30 cm gecreëerd, wat afdoende zou moeten 

zijn om de vindplaats in situ te kunnen behouden. De vindplaats heeft een 

oppervlakte van circa 3,3 ha. 

 

Er wordt derhalve geadviseerd om ter plaatse van vindplaats I geen 

bodemverstorende activiteiten dieper dan 40 cm-mv uit te voeren. Mocht dit plan 

technisch niet haalbaar zijn en verstoringen dieper dan 40 cm niet kunnen 

worden vermeden, dan wordt geadviseerd vervolgonderzoek te laten uitvoeren. 

Conform de huidige standaard is een karterend/waarderend 

proefsleuvenonderzoek de meest gebruikelijke methode voor vervolgonderzoek 

in dergelijke situaties. Het doel van een dergelijk onderzoek zal zijn het 

vaststellen van de exacte aard, omvang, datering, gaafheid en conserveringsgraad 

van de (eventueel aanwezige) vindplaats(en) op basis waarvan de archeologische 

waarde van het gebied definitief kan worden vastgesteld. Bovendien wordt met 

een proefsleuf informatie verkregen over het voorkomen van eventuele 

grondsporen die met een booronderzoek zelden zullen worden gevonden. Indien 

vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd, dient rekening te worden gehouden 

met het feit dat ter plaatse een boomgaard aanwezig is. Deze zal voorafgaand 
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aan het onderzoek verwijderd moeten worden. Afhankelijk van de 

bewortelingsdiepte zullen de fruitbomen gekapt (diepe beworteling) of gerooid 

(ondiepe beworteling) moeten worden.  

Het advies luidt om het proefsleuvenonderzoek (met aandacht voor 

vuursteenvindplaatsen)  ter plaatse van vindplaats I te laten uitvoeren in het 

gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met een oranjerode kleur is 

weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele vindplaats niet binnen dit 

gebied kan worden begrensd, dan heeft het de voorkeur het 

proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het omringende buffergebied zoals 

dit op de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje kleur is 

weergegeven. 

 

Vindplaats II 

Op basis van de bodemopbouw en het vondstmateriaal kan worden 

geconcludeerd dat vindplaats II tenminste twee vondstenniveaus bevat die 

overeenkomen met twee verschillende kronkelwaardfases. Het oudste (diepst 

gelegen) niveau bevindt zich op circa 13,1 m +NAP en kan op basis van de 

datering van de vondsten geplaatst worden in de periode neolithicum-bronstijd. 

Het jongere niveau is aangetroffen op een hoogte van circa 13,3 m +NAP (circa 80 

cm-mv) en kan gedateerd worden op de ijzertijd. Het complextype betreft op 

beide niveaus een mogelijk nederzettingsterrein met sporen van 

huisplattegronden en nederzettingsgerelateerde activiteiten. 

De archeologisch relevante niveaus kunnen worden aangetroffen vanaf een 

diepte van gemiddeld 80 cm-mv. Dit betekent dat de vindplaats bij ondiepe 

verstoringen geen gevaar loopt te worden verstoord. BAAC bv hanteert als 

uitgangspunt dat verstoringen tot 40 cm-mv in dit gebied geen bedreiging zullen 

vormen voor het bodemarchief, onder de voorwaarde dat een eventuele 

ontgraving niet verder erodeert. Hiermee wordt een buffer van circa 40 cm 

gecreëerd, wat afdoende zou moeten zijn om de vindplaats in situ te kunnen 

behouden. De vindplaats heeft een oppervlakte van circa 4,1 ha.  

 

Het advies luidt om ter plaatse van vindplaats II geen bodemverstorende 

activiteiten dieper dan 40 cm-mv uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet 

haalbaar zijn en verstoringen dieper dan 40 cm kunnen niet worden vermeden, 

dan wordt geadviseerd vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Conform de huidige 

standaard is een karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek de meest 

gebruikelijke methode voor vervolgonderzoek in dergelijke situaties. 

In dit specifieke geval dient rekening te worden gehouden met gestapelde 

vondsten- en/of sporenniveaus. Het gaat hierbij om minstens twee en mogelijke 

meerdere boven elkaar gelegen archeologisch relevante niveaus. 

Vervolgonderzoek in een vergelijkbare landschappelijke situatie ter plaatse van 

werkvak 2 te Hoogwatergeul Well-Aijen heeft een groot aantal gestapelde 

mesolithische en neolithische vindplaatsen opgeleverd in begraven 

kronkelwaardafzettingen. Geadviseerd wordt om het vervolgonderzoek middels 

proefsleuven conform de methode te Well-Aijen uit te voeren, dat wil zeggen 

met sleuven om de 40 m haaks op de Maas en met verdiepte profielen ter hoogte 

van de flanken en toppen van (begraven) kronkelwaardruggen. 

Geadviseerd wordt om het proefsleuvenonderzoek ter plaatse van vindplaats II te 

laten uitvoeren in het gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met een 

oranjerode kleur is weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele vindplaats 

niet binnen dit gebied kan worden begrensd, dan verdient het de voorkeur het 

proefsleuvenonderzoek in westelijke richting uit te breiden naar het omringende 

buffergebied zoals dit op de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje 

kleur is weergegeven. 
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Vindplaats III 

Op basis van het vondstmateriaal kan worden geconcludeerd dat het deel van het 

Dryas-terras ter plaatse van vindplaats III voorafgaand aan de afzetting van 

oeverwalsediment op het sediment van het Dryas-terras, bewoond is geweest. 

Vanwege het ontbreken van goed dateerbaar materiaal is het lastig een periode 

aan deze bewoning te koppelen, al lijkt een datering neolithicum – Romeinse tijd 

voor de hand te liggen, gezien ook de ouderdom van vindplaats I op hetzelfde 

terrasniveau. Vervolgens is de locatie enige tijd onbewoond geweest, voordat 

deze in de loop van de middeleeuwen weer in gebruik genomen is. Er moet 

derhalve rekening gehouden worden met de aanwezigheid van tenminste twee 

verschillende archeologische niveaus binnen deze vindplaats. In beide gevallen zal 

het gaan om het complextype nederzettingsterrein met vondsten en sporen van 

meer plaatsvaste nederzettingen. De archeologisch relevante lagen kunnen 

worden aangetroffen vanaf een diepte van gemiddeld 35 cm-mv en 110 cm-mv. 

Dit betekent dat de jongste vindplaats al bij ondiepe verstoringen dieper dan de 

bouwvoor gevaar loopt te worden verstoord. De vindplaats heeft een oppervlakte 

van circa 9,2 ha. 

 

Er wordt geadviseerd om ter plaatse van vindplaats III geen bodemverstorende 

activiteiten uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet haalbaar zijn en 

verstoringen kunnen niet worden vermeden, dan wordt geadviseerd 

vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Conform de huidige standaard is een 

karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek de meest gebruikelijke methode 

voor vervolgonderzoek in dergelijke situaties.  

Geadviseerd wordt het proefsleuvenonderzoek ter plaatse van vindplaats III uit te 

voeren in het gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met een 

oranjerode kleur is weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele vindplaats 

niet binnen dit gebied kan worden begrensd, dan verdient het de voorkeur het 

proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het omringende buffergebied zoals 

dit op de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje kleur is 

weergegeven. 

 

Vindplaats IV 

Het is op basis van de geringe hoeveelheid dateerbaar materiaal moeilijk om 

vindplaats IV goed te duiden. Gezien het feit dat de vindplaats zich in jong 

sediment bevindt, is een datering ouder dan de Romeinse tijd uitgesloten. De 

datering van het vondstmateriaal duidt op een Romeinse vindplaats. De vondst 

van een concentratie verbrand bot wijst mogelijk op het aanboren van een 

crematiegraf. Een vroeg-middeleeuwse ouderdom is echter ook niet uitgesloten. 

De archeologisch relevante laag bevindt zich direct onder de bouwvoor (vanaf 35 

cm-mv). Dit betekent dat deze vindplaats al bij ondiepe verstoringen dieper dan 

de bouwvoor gevaar loopt te worden verstoord. BAAC adviseert nader onderzoek 

om de vindplaats beter te kunnen duiden en begrenzen. De vindplaats heeft een 

oppervlakte van circa 3090 m
2
. 

 

Het advies luidt om ter plaatse van vindplaats IV geen bodemverstorende 

activiteiten uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet haalbaar zijn en 

verstoringen niet kunnen worden vermeden, dan wordt geadviseerd 

vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Conform de huidige standaard is een 

gefaseerd proefsleuvenonderzoek de beste methode voor vervolgonderzoek in 

dergelijke situaties.   

Het proefsleuvenonderzoek ter plaatse van vindplaats IV dient te worden 

uitgevoerd in het gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met een 

oranjerode kleur is weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele vindplaats 

niet binnen dit gebied kan worden begrensd, dan heeft het de voorkeur het 
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proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het omringende gebied zoals dit op 

de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje kleur is weergegeven. 

 

Vindplaats V 

Deze vindplaats bevindt zich deels ter plaatse van de holocene 

kronkelwaardafzettingen van de Maas en deels ter plaatse van de brede holocene 

geul. De vindplaats is echter niet te relateren aan de in de ondergrond aanwezige 

kronkelwaard- of geulafzettingen. De top van deze vindplaats is namelijk direct 

onder de bouwvoor, op circa 35 cm-mv, in relatief jonge oeverwalafzettingen 

aangetroffen. Op basis van het vondstmateriaal en de lithogenetische context kan 

worden geconcludeerd dat vindplaats V een middeleeuwse, mogelijk Romeinse 

ouderdom heeft. Gezien de grootte van de vindplaats kan het hierbij gaan om 

een nederzettingsterrein met één of meerdere verspreid liggende boerenerven. 

Het archeologisch relevante niveau bevindt zich direct onder de bouwvoor (vanaf 

35 cm-mv). Dit betekent dat deze vindplaats al bij ondiepe verstoringen dieper 

dan de bouwvoor gevaar loopt te worden verstoord. BAAC bv adviseert nader 

onderzoek om de vindplaats beter te kunnen duiden en begrenzen. Het betreft 

een uitgestrekte vindplaats met een oppervlakte van 8 ha. 

 

Geadviseerd wordt om ter plaatse van vindplaats V geen bodemverstorende 

activiteiten uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet haalbaar zijn en 

verstoringen niet kunnen worden vermeden, dan wordt geadviseerd 

vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Conform de huidige standaard is een 

karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek de meest gebruikelijke methode 

voor vervolgonderzoek in dergelijke situaties.  

Het proefsleuvenonderzoek ter plaatse van vindplaats V dient te worden 

uitgevoerd in het gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met een 

oranjerode kleur is weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele vindplaats 

niet binnen dit gebied kan worden begrensd, dan heeft het de voorkeur het 

proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het omringende buffergebied zoals 

dit op de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje kleur is 

weergegeven. 

Zoals vermeld bevinden zich ter plaatse van een (groot) deel van deze vindplaats 

in de (ondiepe) ondergrond kronkelwaardruggen. In de top van deze 

kronkelwaardafzettingen zijn buiten vindplaats II tijdens booronderzoek met 

voorgeschreven grid 20x25 m en diameter 3 tot 7 cm geen indicatoren 

aangetroffen. Op basis hiervan is vindplaats II niet over de gehele 

kronkelwaardrug ingetekend. Archeologisch onderzoek
111

 ter hoogte van 

werkvak 2 van de Hoogwatergeul te Well-Aijen leert echter dat de vroeg- tot en 

met midden-holocene kronkelwaardruggen daar al vanaf het vroeg-mesolithicum 

tot en met de Romeinse tijd bewoond zijn geweest. Enkele goed bewaard 

gebleven mesolithische jachtkampen hadden diameters kleiner dan 15 m en 

kunnen dus gemist zijn tijdens het karterend  booronderzoek. De jachtkampen 

werden meestal aangetroffen op de oostelijke flanken van de 

kronkelwaardruggen. Indien ter plaatse van vindplaats V een 

proefsleuvenonderzoek zal worden uitgevoerd, dan is het advies om ter plaatse 

van de toppen en flanken van de kronkelwaardruggen enkele verdiepte profielen 

te graven tot in de top van de beddingafzettingen. Op deze wijze kan worden 

geverifieerd of er mogelijk begraven mesolithische jachtkampen bij de 

boorcampagne zijn gemist. 

 

 

                                                      
111

 Kimenai en Mooren 2014. 



 Inventariserend veldonderzoek (karterende fase plus) 110 

 

Vindplaats VI, VII en VIII 

Voor de vindplaatsen VI, VII en VIII geldt, anders dan de overige vindplaatsen, dat 

hun aanwezigheid alleen is gebaseerd op het voorkomen van houtskoolspikkels 

in combinatie met (verbrand) huttenleem. Op basis van het vondstmateriaal is 

geen ouderdom aan deze vindplaatsen te koppelen. Op basis van de geringe 

diepteligging in relatief jonge oeverwalafzettingen kan echter geconcludeerd 

worden dat een ouderdom ouder dan de Romeinse tijd kan worden uitgesloten. 

Mogelijk betreft het hier middeleeuwse vindplaatsen van bijvoorbeeld 

houtskoolmeilers zoals die in de werkvakken 3 en 4 te Hoogwatergeul Well-Aijen 

zijn aangetroffen op de meer recente afzettingen. Het is echter ook mogelijk dat 

het hier om verspoeld materiaal gaat. De mogelijkheid dat het hier om verspreid 

liggende boerenerven met aanverwante sporen gaat, kan op basis van 

onderhavig onderzoek niet worden uitgesloten. Het archeologisch relevante 

niveau bevindt zich direct onder de bouwvoor (vanaf 35 cm-mv). Dit betekent dat 

deze mogelijke vindplaats al bij ondiepe verstoringen dieper dan de bouwvoor 

gevaar loopt te worden verstoord. BAAC bv adviseert nader onderzoek om de 

vindplaats beter te kunnen duiden en begrenzen. De betreffende vindplaatsen 

hebben een oppervlakte van circa 3140 m
2 

(vindplaats VI), 1,7 ha (vindplaats VII) 

en 2,7 ha (vindplaats VIII). 

Geadviseerd wordt om ter plaatse van de vindplaatsen VI, VII en VIII geen 

bodemverstorende activiteiten uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet 

haalbaar zijn en verstoringen kunnen niet worden vermeden, dan wordt 

geadviseerd ter plaatse van deze vindplaatsen een gefaseerd 

proefsleufonderzoek uit te voeren.  

Het proefsleuvenonderzoek dient ter plaatse van de vindplaatsen te worden 

uitgevoerd in het gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met een 

oranjerode kleur is weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele vindplaats 

niet binnen dit gebied kan worden begrensd, dan heeft het de voorkeur het 

proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het omringende buffergebied zoals 

dit op de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje kleur is 

weergegeven. 

5.2.2 Vindplaatsen Deelgebied Ooijen 

 

Vindplaats IX 

Vindplaats IX bevindt zich op een duidelijk hoger gelegen deel van het Dryas-

terras en heeft een oppervlakte van circa 11,6 ha. Op basis van het 

vondstmateriaal kan worden geconcludeerd dat deze vindplaats met name in de 

perioden neolithicum tot en met de ijzertijd intensief is bewoond, waarbij sprake 

zal zijn geweest van nederzettingsterreinen met min of meer plaatsvaste erven, 

gedurende meerdere perioden. Er zijn echter ook aanwijzingen voor 

vuursteenbewerking tijdens het mesolithicum en voor bewoning tijdens de 

Romeinse tijd. Het archeologisch relevante niveau bevindt zich op een 

gemiddelde diepte van 85 cm-mv. Dit betekent dat de vindplaats bij ondiepe 

verstoringen geen gevaar loopt te worden verstoord. BAAC bv hanteert als 

uitgangspunt dat verstoringen tot 30 cm-mv in dit gebied geen bedreigingen 

zullen vormen voor het bodemarchief onder de voorwaarde dat een eventuele 

ontgraving niet verder erodeert. Hiermee wordt een buffer van circa 50 cm 

gecreëerd, wat ons inziens afdoende is om de vindplaats in situ te kunnen 

behouden. 

 

Geadviseerd wordt om ter plaatse van vindplaats IX geen bodemverstorende 

activiteiten dieper dan de bouwvoor (circa 30 cm-mv) uit te voeren. Mocht dit 

plan technisch niet haalbaar zijn en verstoringen dieper dan 30 cm kunnen niet 
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worden vermeden, dan wordt geadviseerd vervolgonderzoek te laten uitvoeren. 

Conform de huidige standaard is een karterend/waarderend 

proefsleuvenonderzoek de meest gebruikelijke methode voor vervolgonderzoek 

in dergelijke situaties.  

Het advies luidt om het proefsleuvenonderzoek ter plaatse van vindplaats IX te 

laten uitvoeren in het gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met een 

oranjerode kleur is weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele vindplaats 

niet binnen dit gebied kan worden begrensd, dan heeft het de voorkeur om het 

proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het omringende gebied zoals dit op 

de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje kleur is weergegeven. 

 

Vindplaats X 

Op basis van de bodemopbouw en het vondstmateriaal kan worden 

geconcludeerd dat vindplaats X tenminste vier boven elkaar liggende 

archeologisch relevante niveaus bevat die overeenkomen met vier verschillende 

sedimentatiefases op de kronkelwaard en aanpalende dryas-terrasrand. Het 

oudste (diepst gelegen) niveau bevindt zich op circa 12,2 m +NAP (circa 250 tot 

330 cm-mv). In deze bodemlaag zijn echter geen dateerbare indicatoren 

aangetroffen. Het volgende niveau is op een hoogte van 12,6 m +NAP gelegen 

(circa 190 tot 220 cm-mv). Ook in dit niveau zijn geen dateerbare indicatoren 

aangetroffen. Gezien de ouderdom van de bovenliggende bodemlagen heeft dit 

niveau tenminste een mesolithische ouderdom. Boven dit niveau is namelijk een 

begraven bodem met dateerbare indicatoren aangetroffen op een hoogte van 

circa 13,4 m +NAP (150 tot 190 cm-mv). Dit niveau kan op basis van enkele 

vondsten als neolithisch van ouderdom worden beschouwd. Het jongste 

(bodem)niveau bevindt zich op circa 13,7 m +NAP (110 tot 140 cm-mv) en lijkt op 

basis van de vondsten in de ijzertijd te dateren. In het geval van de twee jongste 

niveaus (ijzertijd en neolithicum) kan het gaan om een nederzettingsterrein met 

verspreid liggende boerenerven en structuren. Indien op de twee diepst gelegen 

begraven bodemniveaus vindplaatsen aanwezig zijn, dan zal het voornamelijk 

kleinere jachtkampementen met een strooiing van bewerkt vuursteen en 

natuursteen uit het vroeg- tot laat-mesolithicum betreffen, zoals die ook zijn 

aangetroffen te werkvak 2 van de Hoogwatergeul Well-Aijen
112

. 

De archeologisch relevante niveaus kunnen worden aangetroffen op een diepte 

vanaf gemiddeld 110 cm-mv. Dit betekent dat de vindplaats bij ondiepe 

verstoringen geen gevaar loopt te worden verstoord. BAAC bv hanteert als 

uitgangspunt dat verstoringen tot 80 cm-mv niet bedreigend zullen zijn voor het 

bodemarchief, onder de voorwaarde dat een eventuele ontgraving niet verder 

erodeert. Hiermee wordt een buffer van circa 30 cm boven het begraven niveau 

uit de ijzertijd gecreëerd, wat afdoende zou moeten zijn om de vindplaats in situ 

te kunnen behouden. De vindplaats heeft een oppervlakte van circa 4,6 ha.  

 

Het advies luidt om ter plaatse van vindplaats X geen bodemverstorende 

activiteiten dieper dan 80 cm-mv uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet 

haalbaar zijn en verstoringen dieper dan 80 cm kunnen niet worden vermeden, 

dan wordt geadviseerd vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Conform de huidige 

standaard is een karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek de meest 

gebruikelijke methode voor vervolgonderzoek in dergelijke situaties.  

In dit specifieke geval dient rekening te worden gehouden met gestapelde 

vondsten- en/of sporenniveaus. Het gaat hierbij om minstens vier boven elkaar 

gelegen archeologisch relevante niveaus. Vervolgonderzoek in een vergelijkbare 

landschappelijke situatie ter plaatse van werkvak 2 te Hoogwatergeul Well-Aijen 
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heeft een groot aantal gestapelde mesolithische en neolithische vindplaatsen 

opgeleverd in begraven kronkelwaardafzettingen. Geadviseerd wordt om het 

vervolgonderzoek middels proefsleuven conform de methode te Well-Aijen uit te 

voeren, dat wil zeggen met sleuven om de 40 m haaks op de Maas en met 

verdiepte profielen ter hoogte van de flanken en toppen van (begraven) 

kronkelwaardruggen. 

 

Vindplaats XI 

Op basis van het vondstmateriaal vergaard tijdens onderhavig onderzoek en 

tijdens eerder onderzoek kan worden geconcludeerd dat vindplaats XI in de 

periode vanaf de steentijd tot en met de Romeinse tijd bewoond is geweest. Het 

kan hierbij gaan om het complextype nederzettingsterrein voor de periode 

neolithicum en jongere perioden. Het archeologisch relevante niveau bevindt zich 

op een gemiddelde diepte van circa 130 cm-mv. Dit betekent dat de vindplaats bij 

ondiepe verstoringen geen gevaar loopt te worden verstoord. BAAC bv hanteert 

als uitgangspunt dat verstoringen tot 80 cm-mv in dit gebied geen bedreiging 

zullen vormen voor het bodemarchief onder de voorwaarde dat een eventuele 

ontgraving niet verder erodeert . Hiermee wordt een buffer van circa 50 cm 

gecreëerd, wat afdoende zou moeten zijn om de vindplaats in situ te kunnen 

behouden. De vindplaats heeft binnen de contouren van het deelgebied Ooijen 

een oppervlakte van circa 1,96 ha. 

 

Geadviseerd wordt om ter plaatse van vindplaats XI geen bodemverstorende 

activiteiten dieper dan 80 cm-mv uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet 

haalbaar zijn en verstoringen dieper dan 80 cm niet vermeden kunnen worden, 

dan wordt geadviseerd vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Conform de huidige 

standaard is een karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek de meest 

gebruikelijke methode voor vervolgonderzoek in dergelijke situaties.  

Het advies luidt om het proefsleuvenonderzoek ter plaatse van vindplaats XI te 

laten uitvoeren in het gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met een 

oranjerode kleur is weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele vindplaats 

niet binnen dit gebied kan worden afgeperkt, dan heeft het de voorkeur het 

proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het omringende buffergebied zoals 

dit op de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje kleur is 

weergegeven. 

 

Vindplaats XII 

Op basis van het vondstmateriaal kan worden geconcludeerd dat vindplaats XII 

gedurende de steentijd bewoond is geweest. Gezien de vergelijkbare 

landschappelijke kenmerken tussen de vindplaatsen IX en XII en de geringe 

afstand tussen beide vindplaatsen (ruim 100 m), ligt het voor de hand dat ook 

vindplaats XII voornamelijk in de periode neolithicum – ijzertijd bewoond is 

geweest. De vondsten van vuursteen duiden tevens op bewoning  gedurende de 

eerdere perioden. In het geval van een mesolithische vindplaats zal het een 

jachtkampement betreffen. In het geval van een jongere vindplaats zal het gaan 

om een nederzettingsterrein met verspreid liggende boerenerven. Het 

archeologisch relevante niveau bevindt zich op een gemiddelde diepte van circa 

75 cm-mv. Dit betekent dat de vindplaats bij ondiepe verstoringen geen gevaar 

loopt te worden verstoord. BAAC bv hanteert als uitgangspunt dat verstoringen 

tot 30 cm-mv in dit gebied geen bedreiging zullen vormen voor het 

bodemarchief, onder de voorwaarde dat een eventuele ontgraving niet verder 

erodeert. Hiermee wordt een buffer van circa 45 cm gecreëerd, wat afdoende zou 

moeten zijn om de vindplaats in situ te kunnen behouden. De vindplaats heeft 

binnen de contouren van het deelgebied Ooijen een oppervlakte van circa 6130 

m
2
. 
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Er wordt geadviseerd om ter plaatse van vindplaats XII geen bodemverstorende 

activiteiten dieper dan 30 cm-mv uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet 

haalbaar zijn en verstoringen dieper dan 30 cm kunnen niet worden vermeden, 

dan wordt geadviseerd vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Conform de huidige 

standaard is een karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek de meest 

gebruikelijke methode voor vervolgonderzoek in dergelijke situaties.  

Het advies luidt om het proefsleuvenonderzoek ter plaatse van vindplaats XII te 

laten uitvoeren in het gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met een 

oranjerode kleur is weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele vindplaats 

niet binnen dit gebied kan worden begrensd, dan heeft het de voorkeur het 

proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het omringende buffergebied zoals 

dit op de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje kleur is 

weergegeven. 

 

Vindplaats XIII 

Het is op basis van het ontbreken van goed dateerbare indicatoren moeilijk om 

vindplaats XIII goed te duiden. Gezien het feit dat de vindplaats zich in jong 

sediment bevindt, is een datering ouder dan de Romeinse tijd uitgesloten. 

Waarschijnlijk betreft het een middeleeuwse vindplaats, mogelijk te relateren aan 

het dorp Broekhuizenvorst. Het gaat hierbij, gezien de mogelijke aanwezigheid 

van een oude akkerlaag, waarschijnlijk om een boerenerf met aanverwante 

sporen. Het archeologisch relevante niveau bevindt zich op een gemiddelde 

diepte van circa 40 cm-mv. Dit betekent dat de vindplaats al bij ondiepe 

verstoringen dieper dan de bouwvoor gevaar loopt te worden verstoord. BAAC bv 

is derhalve van mening dat binnen deze vindplaats geen verstoringen zijn 

toegestaan. De vindplaats heeft een oppervlakte van circa 6110 m
2
. 

 

Geadviseerd wordt om ter plaatse van vindplaats XIII geen bodemverstorende 

activiteiten uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet haalbaar zijn en 

verstoringen kunnen niet worden vermeden, dan wordt geadviseerd 

vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Conform de huidige standaard is een 

karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek de meest gebruikelijke methode 

voor vervolgonderzoek in dergelijke situaties.  

Geadviseerd wordt het proefsleuvenonderzoek ter plaatse van vindplaats IV uit te 

voeren in het gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met een 

oranjerode kleur is weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele vindplaats 

niet binnen dit gebied kan worden begrensd, dan heeft het de voorkeur het 

proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het omringende buffergebied zoals 

dit op de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje kleur is 

weergegeven.  

 

Vindplaats XIV 

Vindplaats XIV bevindt zich midden op het Dryas-terras, zij het op een duidelijk 

lager gelegen deel dan vindplaats IX. Binnen deze vindplaats zijn tijdens de 

boorcampagne geen indicatoren aangetroffen. Wel is in kijkgat 10 een enkel 

spoor aangetroffen op een diepte van 50 cm-mv, in relatief jonge 

oeverwalafzettingen. Dit houdt in dat het betreffende spoor niet ouder dan 

Romeinse tijd of middeleeuwen kan zijn. Aangezien geen dateerbaar materiaal in 

het spoor is aangetroffen, kan geen specifiekere ouderdom aan het spoor worden 

gekoppeld dan Romeinse tijd of jonger. Mogelijk dat het hier een spoor van een 

solitair boerenerf betreft. De top van het archeologisch relevante spoorniveau 

bevindt zich op een diepte van 50 cm-mv (14,4 m +NAP). Dit betekent dat de 

vindplaats bij ondiepe verstoringen geen gevaar loopt te worden verstoord. BAAC 

bv hanteert als uitgangspunt dat verstoringen tot 30 cm-mv in dit gebied geen 
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bedreiging zullen vormen voor het bodemarchief. Hiermee wordt een (weliswaar 

dunne) buffer van circa 20 cm boven het spoorniveau gecreëerd, wat mogelijk net 

voldoende is om de vindplaats in situ te kunnen behouden. De vindplaats heeft 

een oppervlakte van circa 1950 m
2
. 

 

Er wordt geadviseerd om ter plaatse van vindplaats XIV geen bodemverstorende 

activiteiten dieper dan 30 cm-mv uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet 

haalbaar zijn en verstoringen dieper dan 30 cm kunnen niet worden vermeden, 

dan wordt geadviseerd vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Conform de huidige 

standaard is een karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek de meest 

gebruikelijke methode voor vervolgonderzoek in dergelijke situaties.  

Het advies luidt om het proefsleuvenonderzoek ter plaatse van vindplaats XIV te 

laten uitvoeren in het gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met een 

oranjerode kleur is weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele vindplaats 

niet binnen dit gebied kan worden begrensd, dan heeft het de voorkeur het 

proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het omringende buffergebied zoals 

dit op de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje kleur is 

weergegeven. 

 

Vindplaats XV 

Op basis van het vondstmateriaal dat gedurende onderhavig onderzoek is 

aangetroffen, zou aan deze locatie geen vindplaats verbonden worden. 

Vindplaats XV is derhalve alleen gebaseerd op de aanwezigheid van vindplaats 

RA-2 uit eerder onderzoek
113

 pal ten zuidwesten van vindplaats XV, op een 

vergelijkbare landschappelijke eenheid. Gezien het vondstmateriaal dat tijdens 

eerder onderzoek in die vindplaats is aangetroffen, mag worden geconcludeerd 

dat deze vindplaats in de periode prehistorie tot vroege middeleeuwen bewoond 

is geweest. Het kan hierbij gaan om een nederzettingsterrein met verspreid 

liggende erven of structuren. De verwachting is overigens dat binnen vindplaats 

XV voornamelijk perifere off-site sporen van een dergelijke nederzetting 

aanwezig zullen zijn en dat de kern van de nederzetting verder westwaarts 

(buiten het plangebied) gelegen is. Het archeologisch relevante niveau bevindt 

zich op een gemiddelde diepte van 100 cm-mv. Dit betekent dat de vindplaats bij 

ondiepe verstoringen geen gevaar loopt te worden verstoord. BAAC bv hanteert 

als uitgangspunt dat verstoringen tot 70 cm-mv in dit gebied geen bedreiging 

voor het bodemarchief zullen vormen, onder de voorwaarde dat een eventuele 

ontgraving niet verder erodeert. Hiermee wordt een (weliswaar dunne) buffer 

van circa 20 cm gecreëerd, wat afdoende zou moeten zijn om de vindplaats in situ 

te kunnen behouden. De vindplaats heeft binnen de contouren van het 

deelgebied Ooijen een oppervlakte van circa 3445 m
2
. 

 

Er wordt geadviseerd om ter plaatse van vindplaats XV geen bodemverstorende 

activiteiten dieper dan 80 cm-mv uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet 

haalbaar zijn en verstoringen dieper dan 80 cm niet vermeden kunnen worden, 

dan wordt geadviseerd vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Conform de huidige 

standaard is een karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek de meest 

gebruikelijke methode voor vervolgonderzoek in dergelijke situaties.   

Het advies luidt tevens om het proefsleuvenonderzoek ter plaatse van vindplaats 

XV te laten uitvoeren in het gebied dat op de vindplaatsenverspreidingskaart met 

een oranjerode kleur is weergegeven (zie bijlage 7). Indien een eventuele 

vindplaats niet binnen dit gebied kan worden begrensd, dan heeft het de 

voorkeur om het proefsleuvenonderzoek uit te breiden naar het omringende 
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buffergebied zoals dit op de vindplaatsenverspreidingskaart middels een oranje 

kleur is weergegeven. 

 

Vindplaats XVI 

Op basis van het vondstmateriaal dat gedurende onderhavig onderzoek is 

aangetroffen, zou aan deze locatie geen vindplaats verbonden worden. 

Vindplaats XVI is derhalve alleen gebaseerd op de aanwezigheid van vindplaats 

RA-4 uit eerder onderzoek
114

 op deze locatie. Op basis van het vondstmateriaal 

dat tijdens eerder onderzoek in die vindplaats is aangetroffen,  is geconcludeerd 

dat deze vindplaats in de periode mesolithicum – neolithicum bewoond is 

geweest. In het geval van een mesolithische vindplaats zal het een 

jachtkampement betreffen. In het geval van een jongere vindplaats kan het gaan 

om een nederzettingsterrein met erven of structuren. Het archeologisch relevante 

niveau bevindt zich volgens het voorgaand onderzoek in of direct onder de 

bouwvoor (binnen 40 cm-mv). Dit zou betekenen dat de vindplaats al bij ondiepe 

verstoringen gevaar loopt te worden verstoord. Er bestaat echter een grote 

discrepantie tussen de diepte waarop de vondsten destijds zijn aangetroffen (aan 

het oppervlak) en de diepte waarop dergelijke vondsten op basis van de 

resultaten van onderhavig onderzoek verwacht worden (tussen 80 en 210 cm-mv). 

Een verklaring hiervoor kan vooralsnog niet worden gegeven. Ondanks de 

onverklaarbare discrepantie moet worden uitgegaan van een vondstenniveau in 

of direct onder de bouwvoor. In een dergelijk geval kan vindplaats XVI al bij 

relatief ondiepe ontgravingen, dat wil zeggen direct onder de bouwvoor, worden 

verstoord. Vindplaats XVI heeft binnen de contouren van het deelgebied Ooijen 

een oppervlakte van circa 4245 m
2
. 

 

Het advies luidt om ter plaatse van vindplaats XVI geen bodemverstorende 

activiteiten uit te voeren. Mocht dit plan technisch niet haalbaar zijn en 

verstoringen kunnen niet worden vermeden, dan wordt geadviseerd 

vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Conform de huidige standaard is een 

karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek de meest gebruikelijke methode 

voor vervolgonderzoek in dergelijke situaties.  

In dit specifieke geval dient rekening te worden gehouden met gestapelde 

vondsten- en/of sporenniveaus. Vervolgonderzoek in een vergelijkbare 

landschappelijke situatie ter plaatse van werkvak 2 te Hoogwatergeul Well-Aijen 

heeft een groot aantal gestapelde mesolithische en neolithische vindplaatsen 

opgeleverd in begraven kronkelwaardafzettingen. Geadviseerd wordt om het 

vervolgonderzoek middels proefsleuven conform de methode te Well-Aijen uit te 

voeren, dat wil zeggen met sleuven om de 40 m haaks op de Maas en met 

verdiepte profielen ter hoogte van de flanken en toppen van (begraven) 

kronkelwaardruggen. 

 

Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid 

(provincie Limburg) en leidt tot een selectiebesluit. Dit betekent niet dat reeds 

gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop 

voorbereidende activiteiten.  

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 

of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen 

vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men 

bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 
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archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het 

aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de 

Minister van OCW (in de praktijk de RCE) conform artikel 53 van de 

Monumentenwet 1988. 

5.3 Evaluatie onderzoeksmethodiek  

Onderhavig onderzoek betreft slechts één van de 20 plangebieden binnen de 

Maasvallei waar binnen afzienbare tijd grondverzet gaat plaatsvinden in het 

kader van Ruimte voor de Rivier. De provincie Limburg is bezig om voor deze 

gebieden een onderzoeksmethodiek te ontwikkelen met een zo optimaal 

mogelijke verhouding tussen de kosten van het archeologisch onderzoek en het 

archeologisch belang van eventuele vindplaatsen. In dat kader heeft men een 

methodiek voor karterend booronderzoek ontwikkeld, waarbij naast de primaire 

doelstelling, namelijk het karteren van vindplaatsen, ook extra aandacht aan de 

beschrijving van het sediment dient te worden gegeven. Op die wijze wil men 

waarborgen dat ook het secundaire doel van het onderzoek, namelijk het 

verkrijgen van beter inzicht in de ontstaanswijze van het plangebied, en zo 

kansrijke lithogenetische eenheden te kunnen begrenzen, kan worden 

verwezenlijkt.  

Om het primaire doel te kunnen bewerkstelligen, is gekozen voor het karterend 

boorgrid volgens standaardmethode A6 (20 x 25 m grid). De keuze voor een 

dergelijk grid is gebaseerd op de evaluatie van een eerder uitgevoerde pilot (zie 

paragraaf 3.1.1). Een dergelijke methode wordt conform de Leidraad 

inventariserend veldonderzoek geschikt geacht om nederzettingen die 

gekenmerkt worden door een vondststrooiing van overwegend vuursteen en die 

groter zijn dan 1000 m
2
 te kunnen opsporen. Ook huisplaatsen met een omvang 

van 500 tot 2000 m
2
 kunnen conform de Leidraad middels deze methode worden 

getraceerd. De Leidraad gebruikt een dergelijk grid ook voor het opsporen van 

middelgrote steentijdvindplaatsen die worden gekenmerkt door het voorkomen 

van een archeologische laag.
115

  Conform het PvE is de bovenste 1,2 meter met 

een Edelmanboor met diameter van 12 cm uitgeboord. Indien de verwachte 

archeologische niveaus zich dieper dan 1,2 m -mv bevonden, is wegens Arbo-

technische redenen overgegaan op de 7-cm boor of de 3-cm steekguts.  

Naast het borende onderzoek zijn conform het PvE tevens een aantal kijkgaten 

gegraven met als primair doel het verifiëren van de boorresultaten en de 

lithogenetische analyse en interpretatie.  Daarnaast dienen, indien aanwezig, 

eventuele sporen en vondstlagen te worden bestudeerd. 

 

Bij de voorgeschreven onderzoeksmethodiek kunnen enkele kritische 

kanttekeningen worden geplaatst. Zo is de gevolgde aanpak conform de 

momenteel geldende richtlijnen niet afdoende om jachtkampementen kleiner 

dan 1000 m
2
 uit de steentijd te kunnen traceren,  waardoor vooral de kleinere 

(mesolithische) jachtkampementen gemist kunnen worden. Uit eerder 

onderzoekter plaatse van plangebied Well-Aijen is bekend dat in ieder geval ter 

plaatse van begraven vroeg-holocene kronkelwaardruggen juist dergelijke 

kleinschalige (mesolithische) jachtkampen aanwezig kunnen zijn.
 116

 Ook het 

gebruik van kleinere boordiameters op grotere dieptes is discutabel, vanwege de 

sterke afname van de trefkans op archeologische indicatoren bij het gebruik van 

kleinere boordiameters. De kleine mesolithische jachtkampementen ter plaatse 

van holocene kronkelwaardafzettingen bevinden zich juist op grotere diepte. De 
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vraag is derhalve gerechtvaardigd of men bij gebruik van een 7-cm Edelmanboor 

of 3-cm guts wel in staat is archeologische indicatoren als bewerkt vuursteen of 

natuursteen te traceren. Uit onderhavig onderzoek blijkt dat dit niet zo is. Ter 

plaatse van vindplaats X (deelgebied Ooijen) zijn tijdens de boorcampagne naast 

het voorkomen van spikkels houtskool en mogelijke begraven bodems geen 

archeologische indicatoren aangetroffen. Het alternatief (een bredere 

boordiameter gebruiken) is om praktische en ARBO-technische redenen voor 

grootschalige booronderzoeken in sterk kleiig Maas-sediment overigens ook niet 

werkbaar. Op basis van ervaringen te Well Aijen is derhalve besloten om de 

dichtheid van de kijkgaten in dit gebied te vergroten, in de hoop meer informatie 

te vergaren aangaande de aanwezigheid van mogelijke afgedekte vindplaatsen 

op diepere niveaus. Uit het kijkgatonderzoek bleek vervolgens dat wel degelijk 

sprake was van een vindplaats met onder andere een archeologisch niveau uit het 

mesolithicum. Was het aantal kijkgaten op deze locatie niet verdicht, dan bestond 

het gevaar dat de vindplaats gemist was of kleiner was ingeschat dan deze in 

werkelijkheid is.  

Eenzelfde argumentatie kan worden gebruikt voor de kronkelwaardafzettingen 

zoals deze in het deelgebied Wanssum zijn aangetroffen. Hier is een vindplaats 

gekarteerd op basis van het voorkomen van archeologische indicatoren, 

voornamelijk aardewerk en houtskoolspikkels. Deze zijn in zowel de boringen als 

de kijkgaten aangetroffen. Er zijn slechts twee fragmentjes bewerkt vuursteen 

aangetroffen. De vraag is of dit het gevolg is van ontbreken van (mesolithische) 

vindplaatsen of van het missen van een dergelijke vindplaats. Daar komt nog bij 

dat vanwege het ontbreken van betredingstoestemming twee kijkgaten in 

deelgebied Wanssum niet zijn geplaatst, wat de kans op het missen van een 

(mesolithische) vindplaats heeft vergroot. 

Een andere uitdaging van een karterend booronderzoek ter plaatse van sterk 

verbruinde kronkelwaardafzettingen is het feit dat de afzonderlijke begraven 

bodemhorizonten niet of zeer moeilijk in de opgeboorde boormonsters als 

zodanig herkenbaar zijn. Dit is het gevolg van de zeer minimale kleurverschillen 

in dergelijke bodems. De kijkgaten boden hier uitkomst, aangezien de begraven 

bodems in de kijkgaten vaak wel als zodanig herkenbaar zijn. De kijkgaten 

konden echter niet altijd tot de gewenste diepte worden uitgegraven, gezien de 

door pachters gewenste beperkte omvang van de kijkgaten en het gevaar op 

instorting. 

 

Het graven van kijkgaten onder geleidelijk verdiepend ontgraven van de 

potentiële archeologische vlakken is in onderhavig onderzoek als zeer nuttig 

ervaren. Meerdere keren werden hierbij archeologische indicatoren gevonden die 

tijdens booronderzoek nog niet waren aangetroffen op dezelfde niveaus. Middels 

de kijkgaten kan de bodemopbouw goed worden waargenomen en kan goed 

worden nagegaan of de boorbeschrijvingen betrouwbaar zijn of niet. Zo is 

gebleken dat de boorbeschrijvingen ter plaatse van het Dryas-terras als zeer 

betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Ook wat betreft de lithologische 

bodemopbouw blijken de boorbeschrijvingen ter plaatse van het restgeul- en 

kronkelwaarden betrouwbaar. Echter, voor wat betreft de detectie van begraven 

bodems of maaiveldniveaus in het holocene kronkelwaardgebied zijn de 

boorresultaten niet volledig toereikend gebleken en vormen de kijkgaten zeer 

bruikbare aanvullende informatie. 

 

Ook voor het plangebied ter plaatse van het Dryas-terras geldt dat kleine 

(mesolithische) jachtkampementen gemist kunnen zijn vanwege het gehanteerde 

boorraster. Grotere steentijdvindplaatsen kunnen middels deze methodiek echter 

wel worden aangetroffen, zeker wanneer het relevante sediment (top 

afzettingen) wordt gezeefd. Dit is in onderhavig onderzoek (in aanvulling op het 
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PvE) ook gebeurd. Het zeven van het sediment vergroot de kans op het 

aantreffen van indicatoren aanzienlijk. Er is dan ook regelmatig bewerkt 

vuursteen of natuursteen aangetroffen, al kan op basis van onderhavig 

onderzoek de datering en het complextype hiervan nog niet definitief worden 

vastgesteld.  

 

De gebruikte onderzoeksmethodiek wordt voor die delen die tot het Dryas-terras 

behoren als afdoende ervaren voor het traceren van vindplaatsen uit de perioden 

neolithicum-heden, mits het relevante sediment uit de boorkernen ook gezeefd 

wordt. Voor wat betreft de veelal kleinere vindplaatsen uit het paleolithicum en 

mesolithicum (jachtkampementen) waarbij de indicatoren voornamelijk uit 

bewerkt vuursteen en natuursteen bestaan, is de kans aanwezig dat deze 

vindplaatsen bij het gebruik van een 20 x 25 grid gemist worden. Het alternatief, 

namelijk boren met een veel dichter boorgrid (4 x 5 meter) brengt dermate hoge 

kosten met zich mee, dat de vraag of die kosten opwegen tegen de resultaten 

gesteld mag worden. De uitkomsten van een eerdere pilot wijzen uit dat een 

dergelijke verdichting waarschijnlijk te weinig toegevoegde waarde in relatie tot 

de kosten heeft (zie paragraaf 3.1.1). Wat bij een volgend project overwogen kan 

worden, is om een extra onderzoeksfase in te bouwen, voordat overgegaan 

wordt tot een waarderend onderzoek middels proefsleuven. In deze fase kan 

indien op het Dryas-terras bewerkt vuursteen is aangetroffen, de betreffende 

vindplaats middels een 4 x 5 grid nader afgeperkt worden. 

 

Voor het karteren van de vindplaatsen op de kronkelwaardafzettingen is ruimte 

voor verbetering van de methodiek. De grote hoeveelheid boringen is zeer 

bruikbaar voor het verkrijgen van een goed beeld van de bodemopbouw en 

geomorfogenese, die voor wat betreft de lokalisering van kronkelwaardruggen 

en –geulen zeker afdoende was. Er kan in veel groter detail kaartmateriaal 

worden vervaardigd dan in het geval van het verkennende booronderzoek. 

Hiermee kan één van de doelstellingen van het onderzoek, namelijk het 

nauwkeuriger begrenzen van kansrijke lithogenetische eenheden, worden 

bereikt. De vraag kan worden gesteld of die verbetering opweegt tegen de 

hogere kosten van een karterend booronderzoek. Met name op de vraag of 

begraven (vuursteen)vindplaatsen op de kronkelwaardruggen met de gevolgde 

karteringsmethodiek wel goed gekarteerd kunnen worden, bestaat de nodige 

twijfel.  

Een alternatieve aanpak voor het karterend booronderzoek Plus ter plaatse van 

de holocene kronkelwaardafzettingen zou kunnen bestaan uit het uitboren van 

raaien haaks op de kronkelwaardruggen en –geulen, waarbij elke 50 meter een 

raai wordt geplaatst met tenminste elke 25 m een boring, eventueel te verdichten 

bij grote veranderingen binnen die 25 m. Op deze wijze kan het beeld zoals 

verkregen uit de verkennende fase nog goed worden aangevuld waarmee één 

van de doelstellingen van het onderzoek, namelijk het nauwkeuriger begrenzen 

van kansrijke lithogenetische eenheden, nog steeds kan worden bereikt met circa 

de helft van het aantal boringen. Er dient echter wel van alle raaien 

daadwerkelijk een lithogenetisch en geomorfogenetisch profiel te worden 

vervaardigd. Het gaat bij het plaatsen van de boringen in dit stadium 

voornamelijk om het in kaart brengen van de geomorfogenese van het 

plangebied. Het gebruik van een 7 cm boor en een 3 cm guts is hiervoor 

afdoende. Uit onderhavig onderzoek is gebleken dat het traceren van begraven 

(mesolithische) vindplaatsen en paleo-oppervlakken middels alleen het plaatsen 

van boringen zeer moeilijk is. Zo zijn binnen het deelgebied Ooijen de 

vindplaatsen binnen het holocene kronkelwaardgebied hoofdzakelijk middels de 

gegraven proefputten in kaart gebracht. Derhalve dienen bij het karteren van 

vindplaatsen binnen de holocene kronkelwaarden meer proefputten ingezet te 
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worden. De locatie van deze proefputten moet worden gebaseerd op de 

vervaardigde profielen en geomorfologische kaart. Voor een optimaal resultaat 

dient rekening te worden gehouden met het feit dat voldoende evaluatietijd 

beschikbaar moet zijn en nodig is om de boorgegevens van het booronderzoek 

om te kunnen zetten in profielen en een geomorfologische kaart, alvorens over 

te gaan op het plaatsen van de proefputten.   

De grootte van de proefputten zoals in onderhavig onderzoek geplaatst, is als 

afdoende ervaren (circa 2 bij 2 meter). De hoeveelheid proefputten dient ter 

plaatse van het holocene kronkelwaardgebied echter te worden verhoogd naar 

vier per hectare op die locaties die op basis van de geplaatste boringen als 

kansrijk zijn bestempeld. 
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