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Samenvatting

Inleiding
In opdracht van Projectbureau Ooijen-Wanssum heeft RAAP tussen oktober 2014 en april 2016 
proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd, in verband met de ontwikkeling van twee hoogwatergeulen 
in de gemeentes Venray en Horst aan de Maas. Deze twee hoogwatergeulen worden aangelegd 
in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Naar verwachting wordt in 2017 het 
eerste grondverzet uitgevoerd, hetgeen zal bestaan uit onder andere weerdverlagingen en het 
ontgraven van de twee hoogwatergeulen. Bij deze ingrepen worden aanwezige archeologische 
waarden (mogelijk) bedreigd of vernietigd.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op vijftien locaties langs de Maas in Wanssum, 
Blitterswijck, Ooijen en Broekhuizenvorst. Veertien locaties (vindplaatslocaties 1 t/m 14) werden 
tijdens het voorgaande onderzoek als vindplaats aangemerkt en één locatie (vindplaatslocatie 0) 
werd geselecteerd op basis van de kansrijke landschappelijke ligging.

Doel
Het proefsleuvenonderzoek was met name gericht op het verkrijgen van inzicht in de verspreiding 
van behoudenswaardige archeologische vindplaatsen en de diepteligging daarvan. Daarnaast 
kende het onderzoek ook andere doeleinden, namelijk:

(1) het nauwkeuriger begrenzen van te verstoren, archeologisch kansrijke lithogenetische 
eenheden;

(2) het verschaffen van inzicht in het mechanisme van kronkelwaard op- en uitbouw in tijd en 
ruimte en daarmee hun archeologische potentie;

(3) het verfijnen van het bestaande landschappelijk en verwachtingsmodel.
Het proefsleuvenonderzoek diende dus niet alleen voor het waarderen en begrenzen van 
vindplaatsen, maar ook voor het maximaal vergaren van informatie over het landschap.

Waarderingssystematiek
Met betrekking tot de weging van de behoudenswaardigheid van de vindplaatsen is in het 
kader van dit onderzoek een objectivering doorgevoerd ten opzichte van de ‘traditionele’ 
waardering conform de KNA. Bij de waardering is weliswaar gebruik gemaakt van de bekende 
waarderingsfactoren zoals gebruikelijk in de KNA, maar zijn de scores aan de hand van striktere 
criteria toegekend, om zo tot een objectievere weging te komen.

Bij de waardering is eerst gekeken naar de fysieke eigenschappen van een vindplaats. Daarbij zijn 
niet alleen de vertrouwde KNA-criteria gaafheid en conservering opgenomen maar wordt ook het 
voor het Maasdal typische verschijnsel van verbruining (vervaging) meegewogen. Na de fysieke 
kenmerken van een vindplaats is vervolgens gekeken naar de inhoudelijke aspecten. Daarbij gaat 
het om ensemblewaarde, zeldzaamheid en informatiewaarde. De ensemblewaarde is meerledig 
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vastgesteld: relaties tot overige vindplaatsen uit de directe omgeving (zowel synchroon als diachroon) 
en relaties met het natuurlijke landschap. Vervolgens is de zeldzaamheid van een vindplaats binnen de 
vooraf vastgestelde regio (Maaskilometers 120-139) bepaald in relatie tot andere vindplaatsen, waarbij 
is gekeken naar vergelijkebare vindplaatsen qua periode, complextype en landschappelijke context. 
Tot slot is bekeken welke informatiewaarde en kenniswinst een vindplaats bij een opgraving kan 
opleveren (in relatie tot eerder uitgevoerde onderzoeken in het gebied). Bij de inhoudelijke waardering 
is gebruik gemaakt van de zogenaamde kenniswinstmatrix die RAAP gedurende recent uitgevoerd 
onderzoek in het Maasdal ontwikkelde. In deze matrix zijn alle vindplaatsen en onderzoeken opgeno-
men uit de regio, zodat de zeldzaamheid en informatiewaarde van de vastgestelde vindplaatsen in het 
projectgebied Oijen-Wanssum bepaald kunnen worden.

Resultaten landschap
De grofzandige grindrijke afzettingen van de vlechtende Maas vormen de basis van het 
landschap. Deze basis is echter alleen aangetroffen bij de vindplaatsen die op het Jonge 
Dryasterras lagen (vindplaatslocaties 3, 9, 11, 12, 13 en 14). Op de vindplaatslocaties 0, 2, 4, 
5, 6, 7, 8 en 10 heeft de Holocene erosie (insnijdende Maas) de vlechtende afzettingen diep 
weggesleten. De vindplaatslocaties 3, 11, 13 en 14 liggen op een lager deel van het Jonge 
Dryasterras dat al snel met Holocene sedimenten werd afgedekt, terwijl locaties 9 en 12 op 
hogere delen van het terras liggen, waardoor de afzettingen van de vlechtende Maas pas vanaf 
de Middeleeuwen werden afgedekt. De laagste delen van Jonge Dryasterras worden afgedekt 
door een pakket zandige klei. Deze klei vormt de afsluitende laag van de afzettingen uit de Jonge 
Dryas en wordt zodoende geïnterpreteerd als de zogenaamde Laag van Wijchen. Op de vlaktes 
en flanken van de hogere ruggen van het Dryasterras, is geen sprake van klei, maar van zavelige 
afzettingen die de rivierzanden afdekken. In sommige profielen is bovendien vastgesteld dat de 
zandfractie naar boven toe fijner wordt en afneemt (‘fining upwards’). Het betreft oeverafzettingen 
die waarschijnlijk gedurende de overgang van de Jonge Dryas naar het Vroeg Holoceen zijn 
afgezet vanuit de Maas en mogelijk ook vanuit de voormalige Pleistocene geulen, die bij 
hoogwater het eerste weer watervoerend werden.

Rivierduinzand is aangetroffen in een smalle zone in het noorden van vindplaatslocatie 3. De 
interpretatie is gebaseerd op de zeer goede sortering en fijnere korrelgrootte van het zand. 
Het rivierduinzand rust op vindplaatslocatie 3 rechtstreeks op de grove zanden van het Jonge 
Dryasterras. Het rivierduinzand ligt echter niet aan het maaiveld, want daaroverheen liggen weer 
Holocene afzettingen.

De vindplaatslocaties 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 liggen in de Holocene insnijding van de Maas, 
waarbinnen in de loop van het Holoceen kronkelwaarden zijn opgebouwd. Er is tijdens het 
onderzoek op basis van sedimentkarakteristieken, stratigrafische positie en het verloop en 
de hoogteligging van sedimentlagen onderscheid gemaakt in kronkelwaardruggen, – flanken 
en –geulen. De ruggen kenmerken zich door een relatief hoge ligging, met een bol lopende 
gelaagdheid. De lagen representeren verschillende fasen in de sedimentatie, waarbij de ouderdom 
naar beneden toeneemt. Grovere zanden zijn afgezet in sneller stromend water dan de lemiger 



RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

7

lagen. Elke lemige laag kan daarom worden gezien als een rustige fase in de sedimentatie, 
waarin bij periodieke overstroming nog wat opslibbing plaatsvonden. Een lemige laag kan 
zodoende een oud maaiveld vormen. Elke bovenliggende zandlaag representeert weer een 
actievere fase waarin het water sneller stroomde. In veel gevallen kon in een rustige fase ook 
bodemvorming plaatsvinden. Daarvan getuigen niet alleen de (donker)bruine kleur als gevolg van 
humusaanrijking en verbruining, maar ook de bioturbatie vlekken (bodemleven), humusspikkels 
en soms archeologische vondsten. De tegenhangers van de kronkelwaardruggen vormen de 
kronkelwaardgeulen. In tegenstelling tot de ruggen kenmerkt de gelaagdheid zich hier niet door 
een bolle, maar door een holle ligging. De aflopende lagen van de bol liggende ruggen gaan veelal 
over in of worden afgesneden door de hol liggende geulen.

In grote delen van de onderzochte vindplaatsen is bovenop de Laag van Wijchen, rivierduinzanden 
of kronkelwaardzanden een pakket sterk siltig zand tot sterk zandige klei aangetroffen (zavels). 
Een duidelijke morfologie (bijvoorbeeld ruggen en geulen) is in het pakket niet te herkennen. En 
omdat het (behalve het jonge overstromingsdek) alle andere lithogenetische eenheden afdekt en 
het reliëf daarvan als het ware nivelleert, is het geïnterpreteerd als een pakket oeverafzettingen. 
Voorlopig wordt er een Romeinse datering aan toegekend, met name omdat ze op de 
kronkelwaardruggen sporen afdekken met een datering in de Late Prehistorie. Toch is niet uit te 
sluiten dat een deel van de oeverafzettingen een oudere oorsprong kent.

In grote delen van de onderzochte gebieden liggen de hierboven beschreven sedimenten niet aan 
het maaiveld, maar worden ze afgedekt door een doorgaans vrij zandige toplaag. Het zanddek is 
geïnterpreteerd als een recent overstromingsdek, ontstaan vanaf de Late Middeleeuwen. Deze 
datering is gebaseerd op de ouderdom van de archeologische resten die er door worden afgedekt, 
als ook een OSL-analyse (vroege 13 eeuw) van de zandige basis van het jonge overstromingsdek 
op vindplaatlocatie 12. Opvallend is dat deze laag ook op de hoogste delen van het gebied 
voorkomt, op de vindplaatslocaties 9 en 12. Hier is de dikte van de jonge afzettingen niet perse 
gerelateerd aan de hoogteligging. Op de hoogste delen lijkt het dek juist nog wat dikker. Het is 
daarom niet helemaal uit te sluiten dat wat als jonge overstromingsafzettingen geïnterpreteerd 
is, toch deels een andere herkomst kent. Zo is bijvoorbeeld na onderzoek in vergelijkbare 
landschappelijke context in Maaspark Well beargumenteerd dat de daar vastgestelde afdekkende 
toplaag ontstaan is door een combinatie van overstroming, verstuiving en antropogene invloeden 
(plaggenbemesting / grondverbetering / egalisatie).

Resultaten archeologie
Van de vijftien vindplaatslocaties konden uiteindelijk veertien locaties onderzocht worden. Locatie 
1 was vanwege ontbrekende betredingstoestemming (door de aanwezigheid van een boomgaard) 
nog niet voor onderzoek beschikbaar. De veertien onderzochte vindplaatslocaties hebben in 
totaal 34 afzonderlijke vindplaatsen opgeleverd. De vindplaatslocaties 0, 4, 6, 7 en 14 zijn niet als 
vindplaats aangeduid omdat deze locaties alleen lossen vondsten of sporen hebben opgeleverd. 
Tabel 1.1 is een overzicht van de aangetroffen vindplaatsen, waarin de aard, complextype en 
datering zijn opgenomen.
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vindplaats aard complextype datering

2-1 greppels en paalkuilen percelering Nieuwe tijd

2-2 kuilen en paalkuilen nederzetting IJzertijd (ook Midden/Laat Neolithicum en 
Late Bronstijd?)

2-3 kuilen en paalkuilen nederzetting Midden of Late IJzertijd (ook Laat Neolithicum?)

2-4 kuilen nederzetting Vroege of Midden IJzertijd en Vroege 
Middeleeuwen

2-5 greppel, (haard)kuilen en paalkuilen nederzetting Midden/Laat Neolithicum, Late Bronstijd, 
(Midden) IJzertijd

2-6 (haard)kuilen en paalkuilen nederzetting Midden/Laat Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd

2-7 dump, (haard)kuilen en paalkuilen nederzetting Late Bronstijd (ook Vroege -Midden IJzertijd?)

2-8 kuilen en paalkuilen niet bepaald Midden Neolithicum

2-9 kuil niet bepaald Midden Neolithicum

3-1 kuilen en paalkuilen nederzetting, extensief land-
gebruik, rituele sfeer

Laat Neolithicum en Late IJzertijd

3-2 dump, kuilen en paalkuilen nederzetting Late Bronstijd en Vroege IJzertijd

3-3 paalkuilen nederzetting of percelering Nieuwe tijd

3-4 greppel en paalkuilen nederzetting of percelering IJzertijd tijd tot Late Middeleeuwen

3-5 greppel percelering Romeinse tijd tot Nieuwe tijd

3-6 greppel percelering Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd

5-1 kuilen en paalkuilen nederzetting Neolithicum tot IJzertijd

5-2 greppel en paalkuilen extensief landschapsgebruik Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd

5-3 kuilen en paalkuilen extensief landschapsgebruik onbekend

8 kuil niet bepaald Romeinse tijd?

9-1 vondstverspreiding kampementen Mesolithicum, Midden Neolithicum

9-2 greppels, (haard)kuilen en paalkuilen nederzetting IJzertijd

9-3 kuil los spoor Late Prehistorie

9-4 kuilen nederzetting Late IJzertijd

9-5 (haard)kuilen nederzetting Vroege IJzertijd

9-6 greppels niet bepaald Volle tot Late Middeleeuwen

9-7 vliegtuig? niet bepaald Tweede Wereldoorlog?

10-1 kuilen veldbrandoven Nieuwe tijd (17e of 18e eeuw)

10-2 vondstverspreiding beakkering? IJzertijd

10-3 vondstverspreiding vuursteenbewerking Neolithicum

10-4 vondstverspreiding niet bepaald Vroeg Neolithicum B of Midden Neolithicum A

11 vondstverspreiding niet bepaald Romeinse tijd

12-1 dump, kuilen en paalkuilen nederzetting Vroege IJzertijd

12-2 greppels percelering Middeleeuwen of Nieuwe tijd

13-1 greppels percelering Nieuwe tijd

Tabel 1.1. Overzicht van de tijdens het onderzoek aangetroffen vindplaatsen.
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Naast de 34 vindplaatsen zijn nog zeven potentiele vindplaatsen en/of archeologische niveaus 
met kans op vindplaatsen aangeduid. Deze potentiele vindplaatsen en/of archeologische niveaus 
konden tijdens onderhavig onderzoek om verschillende redenen niet of onvoldoende onderzocht 
worden om tot een gedegen waardering te komen. Van de 34 vastgestelde vindplaatsen konden vier 
vindplaatsen (8-1, 9-6, 9-7 en 11-1) onvoldoende onderzocht worden om tot een goede waardering 
te komen. Deze zijn in deze fase daarom nog als potentieel behoudenswaardig aangeduid, samen 
met zeven vastgestelde diepere niveaus die mogelijk archeologisch kansrijk zijn, maar niet verder 
onderzocht konden worden. De overige 30 vindplaatsen konden wel gewaardeerd worden. Dat 
resulteerde in 20 behoudenswaardige vindplaatsen en tien vindplaatsen die niet behoudenswaardig 
zijn. In tabel 1.2 is aangegeven welke vindplaatsen wel of niet behoudenswaardig geacht worden.

vindplaats aard en datering geomorfogenese behoudenswaardig

2-1 percelering Nieuwe tijd jonge oeverafzettingen nee

2-2 nederzetting Late Prehistorie (IJzertijd) kronkelwaardrug niveau A ja

2-3 nederzetting Late Prehistorie (IJzertijd) kronkelwaardrug niveau A ja

2-4 nederzetting Late Prehistorie (IJzertijd) kronkelwaardrug niveau A ja

2-5 nederzetting Late Prehistorie (Neolithicum) kronkelwaardrug niveau B ja

2-6 nederzetting Late Prehistorie (Neolithicum) kronkelwaardrug niveau B ja

2-7 nederzetting Late Prehistorie (Neolithicum) kronkelwaardrug niveau B ja

2-8 bewoning/ritueel? Neolithicum kronkelwaardrug niveau C ja

2-9 bewoning/ritueel? Neolithicum kronkelwaardrug niveau C ja

3-1 bewoning/ritueel? Late Prehistorie rivierduin met oeverafzettingen ja

3-2 nederzetting (dump) Late Bronstijd flank terrasgeul ja

3-3 nederzetting/percelering Nieuwe tijd jonge oeverafzettingen ja

3-4 nederzetting/percelering Romeinse tijd-Late Middeleeuwen jonge oeverafzettingen ja

3-5 percelering Romeinse tijd-Nieuwe tijd jonge oeverafzettingen nee

3-6 percelering Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd jonge oeverafzettingen nee

5-1 nederzetting Late Prehistorie kronkelwaardrug ja

5-2 extensief landgebruik Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd kronkelwaardrug nee

5-3 extensief landgebruik onbekend kronkelwaardrug nee

9-1 kampementen, Mesolithicum-Neolithicum terrasrug met oeverafzettingen ja

9-2 nederzetting IJzertijd terrasrug met oeverafzettingen ja

9-3 onbekend Late Prehistorie vroeg-Holocene oeverafzettingen nee

9-4 nederzetting Late IJzertijd vroeg-Holocene oeverafzettingen ja

9-5 nederzetting Vroege IJzertijd vroeg-Holocene oeverafzettingen ja

10-1 veldbrandoven Nieuwe tijd jong overstromingsdek ja

10-2 beakkering IJzertijd kronkelwaardrug niveau 1 nee

10-3 vuursteenbewerking Neolithicum? kronkelwaardrug niveau 3 nee

10-4 onbekend Vroeg tot Midden Neolithicum kronkelwaardrug niveau 1/2 ja

12-1 nederzetting Vroege IJzertijd terrasrug met oeverafzettingen ja

12-2 percelering Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd jong overstromingsdek nee

13-1 percelering Nieuwe tijd jong overstromingsdek nee

Tabel 1.2. Overzicht van de wel of niet behoudenswaardige vindplaatsen.
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Aanbevelingen
In het algemeen kan gesteld worden dat behoud in situ altijd de voorkeur geniet. Dit is immers de 
belangrijkste pijler van het archeologische bestel in Nederland. In onderlinge afstemming tussen 
ontwikkelaar/verstoorder en bevoegde overheid moet bekeken worden waar en of behoud in situ 
wenselijk en haalbaar is. Hierbij kan uiteraard gemotiveerd worden afgeweken van de onder-
staande adviezen. Indien een behoudenswaardige vindplaats niet in situ behouden kan blijven, 
betekent een behoud ex situ niet per definitie dat de vindplaats geheel onderzocht hoeft te worden. 
Afhankelijk van de te behalen kenniswinst kan de Provincie daarin nog keuzes maken. In tabel 1.3 
staan de aanbevelingen per vindplaats(locatie) aangegeven.

vindplaats behoudenswaardig aanbeveling vindplaats behoudenswaardig aanbeveling

0 n.v.t. geen restricties 7 n.v.t. geen restricties

1 hoge potentie afronden waardering 8-1 potentieel afronden waardering

2-1 nee geen restricties 9-1 ja behoud in situ

2-2 ja behoud in situ 9-2 ja behoud in situ

2-3 ja behoud in situ 9-3 nee geen restricties

2-4 ja behoud in situ 9-4 ja behoud in situ

2-5 ja behoud in situ 9-5 ja behoud in situ

2-6 ja behoud in situ 9-6 mogelijk afronden waardering

2-7 ja behoud in situ 9-7 belevingswaarde afronden waardering

2-8 ja behoud in situ 10-1 ja behoud in situ

2-9 ja behoud in situ 10-2 nee geen restricties

2 diepere niveaus hoge potentie behoud in situ 10-3 nee geen restricties

3-1 ja behoud in situ 10-4 ja behoud in situ

3-2 ja behoud in situ 10 niv.2 hoge potentie afronden waardering

3-3 ja behoud in situ 10 niv.3 hoge potentie afronden waardering

3-4 ja behoud in situ 10 niv.4 potentieel afronden waardering

3-5 nee geen restricties 10 niv.5 lagere potentie afronden waardering

3-6 nee geen restricties 11 mogelijk afronden waardering

4 n.v.t. geen restricties 12-1 ja behoud in situ

5-1 ja behoud in situ 12-2 nee geen restricties

5-2 nee geen restricties 13-1 nee geen restricties

5-3 nee geen restricties 14 n.v.t. geen restricties

6 n.v.t. geen restricties

Tabel 1.3. Aanbevelingen per vindplaats(locatie).
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Vindplaats(locaties) 0, 2-1, 4, 6, 7, 9-3, 10-2, 10-3, 12-2 en 13-1 zijn niet behoudenswaardig 
bevonden. RAAP ziet vanuit archeologisch oogpunt geen verdere beperkingen ten aanzien van de 
geplande ontgraving van deze vindplaatsen.

Op de vindplaats(locaties)/archeologische niveaus 1, 8-1, 9-6, 9-7, 10 niveau 2 t/m 5 en 11 moet 
het waarderende archeologisch onderzoek eerst nog afgerond worden om uitspraken over de 

behoudenswaardigheid te doen.
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1 Inleiding

1.1 Kader
In opdracht van Projectbureau Ooijen-Wanssum heeft RAAP tussen oktober 2014 en april 2016 een 
inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de ontwikkeling 
van twee hoogwatergeulen in de gemeentes Venray en Horst aan de Maas (fi guur 1.1).
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Figuur 1.1. Ligging onderzoeksgebieden (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (ster).
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Deze twee hoogwatergeulen worden aangelegd in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum (zie www.ooijen-wanssum.nl), naar verwachting wordt eind 2016 of begin 2017 het 
eerste grondverzet uitgevoerd, hetgeen zal bestaan uit onder andere weerdverlagingen en het 
ontgraven van de twee hoogwatergeulen. Bij deze ingrepen worden aanwezige archeologische 
waarden deels bedreigd of vernietigd.
Conform wet- en regelgeving (Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) en provinciaal 
beleid) worden voorafgaand aan beoogde bodemingrepen mogelijke archeologische waarden 
gekarteerd en gewaardeerd. Onderhavig onderzoek dient er met name toe om tot een goed 
onderbouwd Selectieadvies te komen op basis waarvan de provincie Limburg (het Bevoegd Gezag 
in deze), haar Selectiebesluit t.a.v. de behoudenswaardigheid van de aanwezige archeologische 
waarden kan nemen. Dit Selectiebesluit is nodig opdat de aanbieders voor de uitvoering van het 
project Ooijen-Wanssum een goede inschatting kunnen maken van de omvang en kosten van de 
benodigde archeologische werkzaamheden in de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum.

Het betreft het vervolg op een eerdere fase van inventariserend onderzoek dat bestond uit een 
verkennend booronderzoek (Verkenning+), uitgevoerd door het ADC in 20121 en een karterend boor-
onderzoek met proefputten (IVO-kartering+), uitgevoerd door BAAC tussen november 2013 en maart 
2014.2 Op grond van de resultaten van het laatste onderzoek werd geconcludeerd dat op verschillende 
locaties in het gebied archeologische vindplaatsen aanwezig zijn of kunnen zijn. Naar aanleiding 
hiervan is door de provincie Limburg besloten dit verder te laten onderzoeken in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek, hetgeen heeft geleid tot de opdracht d.d. 13.10.2014 met kenmerk 2014/56002 
aan RAAP voor uitvoering van de “IVO Waardering+ Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum”.

De provincie Limburg is sinds enige tijd doende met de Beleidsontwikkeling Archeologie 
Maasvallei.3 In dat kader zijn ook bovengenoemde onderzoeken uitgevoerd waarbij steeds 
het accent lag op nauwkeurige analyse van sediment-karakteristieken en vertaling hiervan 
naar lithogenetische eenheden. Het procesplan Beleidsontwikkeling Archeologie Maasvallei 
is met name gericht op het transparant en beheersbaar krijgen van de archeologie alsook het 
beheersbaar houden van de kosten (vraagstuk van de proportionaliteit), hetgeen moet leiden tot 
gerichte kennis, kosteneffectievere onderzoeken en tot meer duidelijkheid vooraf over de aard en 
omvang van deze onderzoeken.
Binnen deze Beleidsontwikkeling Archeologie Maasvallei is de Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum aangewezen als pilot project. Dit betekent dat binnen de randvoorwaarden van de AMZ 
gezocht wordt naar optimalisaties, nieuwe en beter renderende onderzoekstechnieken.

Voorafgaand aan de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek is, conform de Kwaliteitsnorm 
voor de Nederlandse Archeologie (KNA; http://www.sikb.nl), een Programma van Eisen (PvE) 
opgesteld.4 Dit PvE diende als leidraad voor het onderzoek en is tijdens het onderzoek, met 
instemming van het bevoegd gezag én de uitgangspunten van de Beleidsontwikkeling Archeologie 

1 
Zuidhoff  & Huizer, 2015.

2 
Van Putten, 2014.

3 
Winthagen 2013 e.v.

4 
Isarin & Bente, 2014.
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Maasvallei, aangepast.5 De aanpassingen waren met name nodig vanwege de zeer korte 
resterende beschikbare uitvoeringstijd alsook de tegenzittende weer-/veldomstandigheden (hoge 
grondwaterstanden).

De oorspronkelijke planning voor het Waardering+ onderzoek was dat het in het voorjaar van 
2015 afgerond zou worden en dat medio 2015 het provinciale Selectiebesluit voor Ooijen-
Wanssum genomen had kunnen worden, op tijd om eventuele opgravingen op te nemen in het 
uitvoeringscontract Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Deze planning is niet gehaald m.n. 
vanwege het feit dat voor een deel van de te onderzoeken terreinen door de eigenaren niet tijdig 
betredingstoestemming is afgegeven.
In januari 2016 is in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (met instemming van het 
bevoegd gezag) een aangepaste planning voor de uitvoering van het veldwerk opgesteld, zodanig 
dat vóór de uiterste aanbiedingsdatum voor het project Ooijen-Wanssum beschikt kan worden over 
een Selectiebesluit voor alle onderzochte gebieden. Een en ander houdt in dat in relatie tot de 
aanbesteding van de Gebiedsontwikkeling het (concept-eind)rapport t.a.v. de Waardering uiterlijk 
medio mei 2016 opgeleverd dient te worden.
Het projectbureau is er dankzij grote inspanningen uiteindelijk in geslaagd op de valreep voor 
(vrijwel) alle te onderzoeken locaties betredingstoestemming te verkrijgen, dit heeft er voor 
gezorgd dat een zéér grote inspanning in zéér korte tijd afgrond moest worden.

Het onderzoeksgebied voor de IVO-kartering+ bestond uit twee deelgebieden, van noord naar 
zuid de gebieden Wanssum en Ooijen. Het deelgebied ten behoeve van hoogwatergeul Wanssum 
(HWG Wanssum) was tijdens de IVO-kartering+ circa 80 ha groot en betrof het buitengebied ten 
noordoosten van het dorp Wanssum. Het deelgebied ten behoeve van hoogwatergeul Ooijen (HWG 
Ooijen), circa 79 ha groot, omvatte het buitengebied tussen de dorpen Ooijen en Broekhuizenvorst. 
Het gebied dat nu door middel van proefsleuven is onderzocht, betreft een selectie van in totaal circa 
41 hectare en bestaat uit 15 vindplaatslocaties, ofwel de BAAC-vindplaatsen 0-14 (zie hoofdstuk 2). 
De ligging hiervan, zoals gedefinieerd in het PvE,6 is weergegeven op figuur 1.1.

Het primaire doel van het proefsleuvenonderzoek was het toetsen en aanvullen van de 
gespecificeerde archeologische verwachting met betrekking tot het onderzochte gebied, waarbij 
het in eerste instantie ging om het al dan niet vaststellen van behoudenswaardige archeologische 
vindplaatsen. In hoofdstuk 3 zijn de specifieke onderzoeksvragen met betrekking tot deze 
aspecten uiteengezet.

Het veldwerk is vanwege problemen met het verkrijgen van betredingstoestemmingen uitgevoerd 
in twee fasen, gedurende drie campagnes. De eerste fase betrof de periodes november/december 
2015 alsmede maart 2015, de tweede fase betrof de maanden maart en april 2016. De uitwerking 
vond plaats tussen januari 2015 en mei 2016. Tijdens het onderzoek is op een prettige en 
constructieve wijze samengewerkt met de contactpersoon van het projectbureau Ooijen-Wanssum 

5 
Isarin, 2016.

6 
In het PvE zijn, door de opstellers in samenspraak met de bevoegde overheid, de oorspronkelijk door BAAC gedefi nieerde vindplaats contouren 
aangepast op basis van landschappelijke parameters.
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Allerød
Late Dryas

Vroege Dryas

Vroegste Dryas

Vroeg
Subatlanticum

Laat
Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1945

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450

- 1650

C - 1850

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 35.000

- 12.500

463.000

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

- 9700

- 450 voor Chr.

- 0

- 3700

- 7300
- 8700

- 1150 na Chr.

- 11.050
- 11.500
- 12.000

- 60.000

- 71.000

- 30.500

- 114.000
- 126.000
- 236.000
- 241.000
- 322.000

- 384.000
- 416.000

- 13.500
- 12.500

- 336.000

Tabel 1.4. Geologische en archeologische tijdschaal.
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(M. Dijkema), zijn archeologisch adviseur (R. Isarin van Crevasse bv) en het bevoegd gezag, de 
Provincie Limburg (B. Moonen). Reeds tijdens het veldwerk heeft op regelmatige basis overleg 
plaats gevonden tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en het bevoegd gezag om op basis van 
voortschrijdend inzicht de juiste keuzes te kunnen maken en zo nodig het onderzoek bij te sturen. 
Zoals vermeld is op basis van deze tussentijdse overleggen het PvE omwille van efficiency én met 
instemming van het bevoegd gezag aangepast.7

De onderzoeksdocumentatie en het vondstmateriaal zullen te zijner tijd worden overgedragen aan 
het depot van de provincie Limburg.

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische 
beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 
Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn.8 RAAP beschikt over een 
opgravingsvergunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1.4 
voor de dateringen van de in dit rapport genoemde geologische en archeologische perioden.

1.2 Administratieve gegevens
Plangebied: hoogwatergeulen Ooijen-Wanssum
Plaats: Ooijen en Wanssum
Gemeente: Horst aan de Maas (Ooijen) en Venray (Wanssum)
Provincie: Limburg
Onderzoeksgebied: BAAC-vindplaatsen 0-8 in deelgebied Wanssum en 9-14 in deelgebied Ooijen
Coördinaten deelgebied Wanssum: 203.600 – 205.500/ 394.050 – 395450
Coördinaten deelgebied Ooijen: 208.250 – 209.100 /389.600 – 391.900
Kaartblad: 52E
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 63969
BAAC-vindplaatsnummer: vindplaats 1-14, plus vindplaats 0 conform PvE

7 
Isarin, 2016.

8 
De KNA is een door de beroepsgroep gedragen document en stelt als zodanig eisen aan de uitvoerders van archeologische werkzaamheden 
(zie ook art. 24, lid 1 van het Besluit archeologische Monumentenzorg (BAMZ)). In dit nieuwe archeologiebestel is met betrekking tot de 
kwaliteitszorg gekozen voor zelfregulering door de beroepsgroep en een vaste werkwijze is daarom niet in wettelijke regels vastgelegd. Het 
gebruik van de KNA is inmiddels verankerd is het Nederlandse archeologiebestel. Dit blijkt ook uit het feit dat bij de wettelijke regels omtrent 
de verlening van de opgravingsvergunning wordt verwezen naar de KNA als de normen die gelden in de archeologische beroepsgroep (art. 
24, lid 2 BAMZ). De protocollen uit de KNA, die daarbij expliciet genoemd worden zijn: protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek, protocol 
4004 Opgraven, protocol 4007 Archeologische begeleiding en protocol 4001 Programma van Eisen (zie art. 4, lid 2 Regeling archeologische 
monumentenzorg(RAMZ)). Daarnaast kunnen opdrachtgevers van archeologisch onderzoek als randvoorwaarde stellen dat de archeologische 
werkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit de KNA en relevante leidraden. Dit kan vastgelegd worden in het Programma van Eisen 
(PvE) van het betreff ende onderzoek. Hiermee is voor de opdrachtgever minimale kwaliteitseis gewaarborgd. Zie http://www.sikb.nl/upload/
documents/KNA33/defi tief/2.%20Toelichting%20op%20de%20KNA%20versie%203.3.pdf.
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2 Voorgaand onderzoek

2.1 Inleiding
Verschillende delen van het plangebied zijn reeds diverse malen eerder onderzocht. Zo vond in 
deelgebied Ooijen in 2000 en 2007 een inventariserend booronderzoek plaats en in deelgebied 
Wanssum in 2009.9

In het kader van de Beleidsontwikkeling Archeologie Maasvallei vond in 2012 een Verkenning+ plaats in 
de deelgebieden Ooijen en Wanssum.10 Daarna vond speciaal met betrekking tot de hoogwatergeulen 
in Ooijen en Wanssum in 2013 en 2014 een IVO-kartering+ plaats.11 In het kader van de Beleidswijziging 
archeologie Maasdal werd het onderzoek te Ooijen en Wanssum als een pilot-project bestempeld om 
aanvullende kennis te leveren voor nog uit te voeren onderzoek in het Maasdal.

Van beide laatste onderzoeken wordt hieronder (§ 2.2 en § 2.3) een korte samenvattingen 
gegeven. Het gaat om samenvattingen van de toenmalige bevindingen van andere onderzoekers 
(respectievelijk ADC en BAAC), tussenstanden dus in de kennis over deze gebieden. De 
bevindingen van onderhavig proefsleuvenonderzoek zijn soms anders of specifieker maar komen 
later aan de orde, in de hoofdstukken 5, 6 en 7.

2.2 Verkenning+, 2012
12

Doel van de Verkenning+ in 2012 was het verkrijgen van inzicht in de genese en gaafheid van het 
landschap en de archeologische potentie daarvan, in relatie tot gebruik of bewoning door de mens. 
Dit verkennend booronderzoek bestond uit een aantal boorraaien loodrecht op de Maas, waarbij 
de afstand tussen de raaien circa 250 m bedroeg. Binnen de raaien werden de boringen om de 20 
meter geplaatst. Behoudens de boringen werden op de hogere delen van het Jonge Dryasterras 
oppervlaktekarteringen uitgevoerd en ter verificatie van enkele boorresultaten werden ook enkele 
kijkgaten aangelegd.
In Ooijen werd in het westen een hoog gedeelte van het Jonge Dryasterras gevonden, terwijl 
dit terras in het oosten non-erosief bleek afgedekt door Holocene oeverafzettingen. In het 
noordoosten van het deelgebied werd een smalle zone met kronkelwaardruggen aangetroffen, die 
door een meanderend riviersysteem gedurende het Holoceen zijn gevormd. In de top van de diepst 
gelegen rug werd een bodem vastgesteld, terwijl op vijf locaties ook archeologische indicatoren 
werden vastgesteld. De kronkelwaard bleek wederom afgedekt door jongere oeverafzettingen.

9 
Ooijen: Heunks, 2000; Geraeds, 2007; Wanssum: Van Kappel e.a., 2009.

10 
Zuidhoff  & Huizer, 2015.

11 
Van Putten, 2014.

12 
Naar samenvatting Zuidhoff  & Huizer, 2015; Van Putten, 2014.
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In Wanssum werd in het westen slechts een relatief smal restant van het Jonge Dryasterras aangetroff en, 
die aanzienlijk lager lag dan in Ooijen. Direct ten noorden van dit restant werd een brede restgeul 
aangetroff en. In het noordoosten van het gebied werd een brede zone met kronkelwaardruggen uit het 
Holoceen gevonden. Aangezien de top van het beddingzand van de kronkelwaardruggen in de richting 
van de Maas steeds hoger ligt, kan gesteld worden dat de Maas zich tijdens het Laat Holoceen als een 
aggraderend, zich lateraal verplaatsend systeem verhield, waarbij de diepst gelegen en meest westelijk 
gelegen kronkelwaardrug het jongst is. Vijf verschillende ruggen werden vastgesteld, die uiteindelijk 
waren afgedekt (non-erosief) door laat-Holocene oeverafzettingen.

Met de Verkenning+ kon reeds een verwachting worden uitgesproken, dat binnen grote delen 
binnen het plangebied met archeologische resten te rekenen is. Het gebied bleek grotendeels 
non-erosief afgedekt met laat-Holocene afzettingen, terwijl in bepaalde delen onder de 
jongere oeverafzettingen ook nog eens Holocene kronkelwaarden met diverse potentiële 
bewoningsniveaus aanwezig bleken te zijn.

Om binnen dit grote gebied te komen tot specifiekere zones met een hoge archeologische 
verwachting, werd besloten tot een zogenaamde IVO-kartering+.

2.3 IVO-kartering+, 2014
13

De IVO-kartering+ had als hoofddoel het in kaart brengen van eventueel aanwezige archeologische 
vindplaatsen. Om een archeologische verwachting op te stellen binnen een dynamisch 
rivierlandschap als het Maasdal, is specifieke kennis over de landschapsgenese en de begrenzing 
van verschillende landschappelijke eenheden van cruciaal belang.

2.3.1 Methode
Het onderzoek van BAAC bestond uit meerdere fasen. Allereerst werd een karterend 
booronderzoek uitgevoerd om archeologische vindplaatsen op te sporen.14 Het opgeboorde 
materiaal werd daartoe gecontroleerd op archeologische resten door middel van versnijding of 
verbrokkeling. Daar waar het bodemmateriaal zandig genoeg was (Jonge Dryasterras) kon ook 
worden gezeefd over een maaswijdte van 4 mm. Het tweede doel was het in kaart brengen van de 
bodemopbouw en lithogenese in het gebied. Daartoe werd de standaard boorbeschrijving conform 
NEN 5104 en ABS gebruikt aangevuld met een nauwgezette beschrijving van de afronding en 
sortering van het zand en de kleur in Munsell Soil Colour-codes.

Na het booronderzoek werd in gebieden die nog nooit door middel van een oppervlaktekartering 
onderzocht zijn, een oppervlaktekartering uitgevoerd. De oppervlaktekartering werd alleen 
uitgevoerd op plekken waar dit zinvol was, d.w.z. op plekken waar het oude maaiveld niet was 
afgedekt en de vondstzichtbaarheid voldoende was. Uiteindelijk kwam maar een klein deel van het 
gebied hiervoor in aanmerking.

13 
Naar Van Putten, 2014.

14 
Er werd in een driehoeksgrid van 20 bij 25 geboord, waarbij de eerste 1,2 m onder maaiveld met een boor met een diameter van 12 cm werd 
geboord en eventuele diepere boringen met een 3 cm guts of 7 cm boor werden doorgezet.
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Na het booronderzoek werden ook een aantal kijkgaten (profielputten) gegraven om de 
lithogenetische interpretatie van de boringen te verifiëren. In totaal zijn in deelgebied Wanssum 
twaalf kijkgaten gegraven en in deelgebied Ooijen 24 stuks.

2.3.2 Resultaten landschap
In deelgebieden Wanssum en Ooijen zijn dezelfde lithogenetische eenheden aangetroffen. De 
afzettingen worden door BAAC opgedeeld in Pleistocene afzettingen (vlechtende rivierafzettingen, 
restgeulafzettingen, eolische afzettingen en hoogvloedleem) en Holocene afzettingen 
(beddingafzettingen, restgeulafzettingen, oeverafzettingen en overstromingsafzettingen).

Vlechtende rivierafzettingen
Op wisselende dieptes werd slecht gesorteerd, niet-afgerond matig grof, zeer grof en uiterst grof zand 
(210-710 μm) aangetroff en. Soms komen leem- of grindlagen voor, regelmatig bevat het matig siltige 
zand enkele grindjes. Op basis hiervan concludeert Van Putten dat het aangetroff en zand beddingzand 
betreft. De grote laterale en verticale variatie in korrelgrootte en de grofheid van het zand zijn 
belangrijke argumenten om het als beddingzand van een vlechtende rivier te interpreteren.

Restgeulafzettingen
In zo’n 530 boringen is leem, klei en veen aangetroffen, soms in een gelaagde combinatie. 
Humeuze klei en leem worden bij lage stroomsnelheden afgezet, bijvoorbeeld in geulen die 
niet meer deel uitmaken van het actieve riviersysteem maar wel nog af en toe (bij hoogwater) 
watervoerend zijn. Dan worden leem en klei afgezet. Als de afzetting van klei stopt (of niet heeft 
plaatsgevonden) kan bij een voldoende hoge grondwaterstand veen ontstaan. Deze afzettingen 
zijn in het plangebied vooral ontstaan en afgezet in langgerekte relatief smalle laagtes. Het betreft 
voormalige geulen van het vlechtende riviersysteem, die veelal niet dieper dan 1,5 m zijn en een 
breedte tussen 20 en 50 m hebben.

Eolische afzettingen
In deelgebied Ooijen is op beperkte schaal op het vlechtende rivierzand beter gesorteerd 
(sortering 3-4) matig fijn tot matig grof zand aangetroffen. Het zand is beduidend beter gesorteerd 
dan de onderliggende vlechtende rivierafzettingen. Op basis van deze gegevens is het zand 
als lokaal verstoven zand (rivierduinzand) geïnterpreteerd. Het onderscheid met fijnzandige 
oeverafzettingen was volgens BAAC moeilijk te maken.

Hoogvloedleem
Aan de randen van de Pleistocene geulen is stugge blauw- tot roodgrijze zwakzandige klei 
aangetroffen. De zandbijmenging wijst erop dat er nog enige stroomsnelheden aanwezig waren. 
De afzettingen vonden dus niet in stilstaand water plaats, maar in langzaam stromend water. Deze 
afzettingen zijn als hoogvloedleem (Laag van Wijchen) aangeduid.

Holocene beddingafzettingen
In grote delen van het gebied is matig fijn tot matig grof (180-355 μm) matig tot sterk siltig zand 
aangetroffen. Het zand is gemiddeld tot redelijk goed gesorteerd en enigszins afgerond. Soms 
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komen dunne leem- of kleilagen voor, maar over het algemeen is er weinig gelaagdheid in het 
pakket aanwezig. Dit zand is duidelijk onder lagere stroomsnelheden afgezet dan het zand van 
de vlechtende rivier. Met name de betere sortering en het hogere siltgehalte zijn aanwijzingen 
hiervoor. Het wordt door BAAC als beddingzand van een meanderende rivier geïnterpreteerd. 
Het is afgezet in de binnenbocht van een meander, en kan derhalve als kronkelwaardrug 
geïnterpreteerd worden.

Holocene restgeulafzettingen
Op meerdere plekken komen afwisselingen van zand-, leem-, klei- en in mindere mate veenlagen 
voor. Klei vormt het hoofdbestanddeel van deze boringen. De afzettingen zijn vooral aangetroffen 
in laagtes in het gebied, die veelal een breedte hebben van 20 tot 40 m en een diepte (onderkant 
afzettingen) van 4 m. Bij Wanssum is een 800 m brede laagte aanwezig waarvan de onderkant 
meer dan 4 m beneden maaiveld ligt. De afwisseling van de verschillende sedimenten zijn 
aanwijzingen dat er gedurende de sedimentatie sprake was van verschillende stroomsnelheden. 
Soms was er sprake van stilstaand water, in een volgende fase was er (tijdelijk) sprake van 
rustig stromend water. Deze kenmerken wijzen op opvullingen van geulen die niet meer tot het 
actieve systeem behoorden en slechts af en toe stromend water bevatten, bijvoorbeeld tijdens 
overstromingen. Het zijn derhalve restgeulvullingen. De ondiepe smalle geulen zijn meestal 
aanwezig tussen kronkelwaarden en worden door BAAC tot de kronkelwaardgeulen gerekend.

Oeverafzettingen
In het hele gebied zijn afzettingen aangetroffen die variëren van uiterst siltige klei tot uiterst 
siltig zand. Dit pakket bevat over het algemeen matig fijn zand dat iets afgerond is en een matig 
goede tot goede sortering heeft. Het betreft kleien en zanden die door de Maas op de oevers zijn 
afgezet. Naar de Maas toe zijn deze afzettingen meestal wat zandiger en naar het westen toe wat 
kleiiger. Dit heeft te maken met de stroomsnelheden die verder van de Maas lager zijn, waardoor 
fijner sediment tot bezinking kan komen. De afzettingen hebben lang aan het oppervlak gelegen, 
waardoor verbruining heeft kunnen plaatsvinden.

Overstromingsafzettingen
In deelgebied Ooijen is op grotere afstand van de Maas een dun pakket matig tot sterk zandige 
klei aangetroffen, die veelal aan het huidige maaiveld ligt. Het betreft volgens BAAC in hoofdzaak 
waarschijnlijk jonge afzettingen die tijdens hoogwater ontstaan zijn. De zandbijmenging kan 
ontstaan zijn door antropogene invloeden (zand opbrengen) of door meeploegen van zandig 
overstromingsmateriaal.

2.3.3 Resultaten archeologie
Tijdens het onderzoek van BAAC zijn in totaal 168 vondsten aangetroffen, waarvan 65 uit 
kijkgaten, 10 uit oppervlaktekartering en 93 uit boringen. Op basis van de vondstverspreidingen 
heeft BAAC 16 vindplaatslocaties onderscheiden (BAAC-vindplaatsen I t/m XVI, vanaf nu met 
cijfers aangeduid). De eerste acht vindplaatslocaties (1 t/m 8) liggen in deelgebied Wanssum (zie 
figuur 2.1), de overige (9 t/m 16) liggen in deelgebied Ooijen (zie figuur 2.2).
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Deelgebied Wanssum (figuur 2.1)
BAAC-vindplaats 1

BAAC-vindplaats 1 ligt op een duidelijk hoger gelegen deel van het Jonge Dryasterras. De 
volgende vondsten werden aangetroffen (tabel 2.1):

determinatie datering aantal

aardewerk Laat Neolithicum tot Vroege Bronstijd 1

aardewerk Neolithicum tot IJzertijd 3

aardewerk Romeinse tijd 2

aardewerk Middeleeuwen tot Nieuwe tijd (bouwvoor) 3

totaal 9

Op basis hiervan werd geconcludeerd dat er aanwijzingen zijn voor bewoning uit de periode 
Neolithicum tot en met Romeinse tijd. Ook oudere vindplaatsen zouden hier aanwezig kunnen 
zijn. De jongere vondsten worden als bemestingsaardewerk gezien. De omvang van de 
vindplaatslocatie bedraagt 3,3 ha (in PvE: 2,5 ha), de ligging van de top bevindt zich gemiddeld op 
70 cm -Mv (11,7 m +NAP).

BAAC-vindplaats 2

BAAC-vindplaats 2 ligt op een kronkelwaard die gescheiden is door vier geulen. In de 
kronkelwaard lijken fases aanwezig, waarbij tijdens het booronderzoek alleen indicatoren in de 
jongste fase zijn aangetroffen. De volgende vondsten werden aangetroffen (tabel 2.2):

determinatie datering aantal

vuursteen Paleolithicum tot Bronstijd 1

aardewerk (Late) Bronstijd tot IJzertijd 3

aardewerk IJzertijd 3

aardewerk Vroeg  tot Midden Romeinse tijd 1

totaal 8

In een kijkgat werden nog twee vondsten aangetroffen, op verschillende niveaus. Op basis van 
de lithogenetische informatie kan gesteld worden dat minstens vier fasen aanwezig zijn, waarvan 
alleen de jongste twee ook archeologische indicatoren hebben opgeleverd: vanaf 13,3 m +NAP, 
uit de IJzertijd en vanaf 13,1 m +NAP uit het Neolithicum tot en met Bronstijd. De omvang van de 
vindplaats bedraagt 4,1 ha. De toppen van de niveaus bevinden zich op 70, 100, 110 en 250 cm 
-Mv, ofwel respectievelijk op 13,3; 13,1; 13,0 en 11,6 m +NAP.

BAAC-vindplaats 3

BAAC-vindplaats 3 ligt op een hoger deel van het Jonge Dryasterras, maar lager dan vindplaats 
1. Er is sprake van twee archeologische niveaus, waarvan het oudste en onderste niveau op 

Tabel 2.1. Vondsten van vindplaatslocatie 1.

Tabel 2.2. Vondsten van vindplaatslocatie 2.
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Figuur 2.1. Overzicht van de vindplaatsen te Wanssum op de geomorfogenetische kaart van BAAC.
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gemiddeld 1,1 m -Mv (12,7 m +NAP) ligt, in de top van het terraszand. De volgende vondsten 
werden op dit niveau aangetroffen (tabel 2.3):

determinatie datering aantal

ijzerslak Neolithicum tot Nieuwe tijd 2

aardewerk Midden Romeinse tijd 1

aardewerk Neolithicum tot Nieuwe tijd 1

natuursteen Neolithicum tot Nieuwe tijd 1

totaal 5

Een tweede archeologisch niveau ligt meteen onder de bouwvoor in de jonge oeverafzettingen, vanaf 
35 cm -Mv (13,5 m +NAP). De volgende vondsten werden op dit niveau aangetroff en (tabel 2.4):

determinatie datering aantal

aardewerk Romeinse tijd 2

aardewerk Middeleeuwen 8

totaal 10

Vanwege het ontbreken van goed dateerbaar materiaal uit het onderste niveau is het moeilijk een 
datering voor de verwachte vindplaats te geven, maar volgens de onderzoekers lijkt Neolithicum 
tot Romeinse tijd voor de hand te liggen. Het tweede niveau kan in de Middeleeuwen gedateerd 
worden. De vindplaatslocatie heeft een oppervlakte van 9,2 ha (in PvE: 7 ha).

BAAC-vindplaats 4

Hier is een brede geul en kronkelwaard in de ondergrond aanwezig. De vindplaatslocatie is echter niet 
aan deze eenheden te koppelen omdat de vondsten in de afdekkende oeverafzettingen zijn aangetroff en. 
In de boringen en het kijkgat op deze locatie zijn de volgende vondsten aangetroff en (tabel 2.5):

determinatie datering aantal

verbrand bot Romeinse tijd of jonger 1

aardewerk Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen 2

totaal 3

Het was niet helemaal duidelijk waar de vondsten op zouden kunnen wijzen. BAAC heeft 
aangegeven dat het verbrand bot in combinatie met het aardewerk op een (los) Romeins graf kan 
wijzen. De omvang van de vindplaatslocatie bedraagt 3.090 m² (PvE: 3.000 m²), de top ligt op 35 
cm -Mv (12,65 m +NAP).

Tabel 2.3. Vondsten van het diepst gelegen 
archeologisch niveau op vindplaatslocatie 3.

Tabel 2.4. Vondsten van het hoogst gelegen 
archeologisch niveau op vindplaatslocatie 3.

Tabel 2.5. Vondsten van vindplaatslocatie 4.
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Figuur 2.2. Overzicht van de vindplaatsen te Ooijen op de geomorfogenetische kaart van BAAC.
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BAAC-vindplaats 5

Hier is een brede geul en kronkelwaard in de ondergrond aanwezig. Deze vindplaatslocatie is net 
als op vindplaatslocatie 4 niet aan deze eenheden te koppelen maar ligt in de jonge afdekkende 
oeverafzettingen. In de boringen en het kijkgat op deze locatie zijn de volgende vondsten 
aangetroffen (tabel 2.6):

Op basis van de lithogenetische context van de vondsten sluit BAAC een ouderdom vóór de 
Romeinse tijd uit. De vindplaatslocatie zou dus Romeins zijn of jonger, en heeft een oppervlak van 
circa 8 ha. De top ligt op 35 cm -Mv (13,4 m +NAP).

BAAC-vindplaats 6, 7 en 8

Hier liggen eveneens kronkelwaardruggen en geulen in de ondergrond. De archeologische 
indicatoren, bestaande uit houtskoolspikkels en verbrande leem (al dan niet in combinatie) zijn 
dicht onder de bouwvoor aangetroffen, in de oeverafzettingen. Daarom denkt BAAC dat eventuele 
vindplaatsen mogelijk uit de Middeleeuwen dateren. Een datering van vóór de Romeinse tijd is uit 
te sluiten. Vindplaatslocatie 6 heeft een oppervlak van 3.140 m² en wordt vanaf 35 cm -Mv (14,10 m 
+NAP) verwacht, vindplaatslocatie 7 is 1,7 hectare groot en wordt verwacht vanaf 40 cm -Mv (13,5 m 
+NAP) en vindplaatslocatie 8 is 2,7 hectare groot en wordt vanaf 45 cm -Mv (13,1 m +NAP).

Deelgebied Ooijen (figuur 2.2)
BAAC-vindplaats 9

BAAC-vindplaats 9 ligt op een hoger deel van het Jonge Dryasterras, mogelijk is op het hoogste 
deel zelfs sprake van een restant van een ouder terrasniveau. Het archeologisch niveau betreft de 
top van de vlechtende rivierafzettingen, op een gemiddelde diepte van 0,85 m -Mv (15,4 m +NAP). 
De volgende vondsten werden op dit niveau aangetroffen (tabel 2.7):

Tabel 2.6. Vondsten van vindplaatslocatie 5.

determinatie datering aantal

vuursteen Paleolithicum tot en met Bronstijd (niet in situ) 3

aardewerk Late Bronstijd tot Vroeg Romeinse tijd 1

aardewerk Late IJzertijd tot Romeinse tijd 1

aardewerk Vroege Middeleeuwen 1

aardewerk Middeleeuwen 3

aardewerk Neolithicum tot Nieuwe tijd 1

totaal 10

determinatie datering aantal

vuursteen Paleolithicum tot Bronstijd 11

vuursteen Neolithicum 1

aardewerk Neolithicum tot IJzertijd 45

aardewerk Romeinse tijd 2

natuursteen Paleolithicum tot IJzertijd 6

natuursteen Bronstijd tot Middeleeuwen 1

totaal 66 Tabel 2.7. Vondsten van vindplaatslocatie 9.
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De vondsten doen vermoeden dat de rug met name gedurende de periode Neolithicum tot 
en met IJzertijd bewoond is, maar de vuursteenvondsten kunnen ook al op oudere bewoning 
(Mesolithicum) wijzen. De oppervlakte bedraagt 11,6 ha (PvE: 9 ha).

BAAC-vindplaats 10

BAAC-vindplaats 10 is 4,6 ha groot (PvE: 4,125 ha) en ligt grotendeels op een Holocene 
kronkelwaard, maar de noordwesthoek ligt volgens BAAC op het Jonge Dryasterras. De 
kronkelwaard valt uiteen in twee delen, gescheiden door een kronkelwaardgeul. Er zijn meerdere 
archeologische niveaus aanwezig. Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische vondsten 
aangetroffen. Om een beter beeld van de kronkelwaard te krijgen zijn acht kijkgaten gegraven, 
die wel vondsten hebben opgeleverd. Er konden in de kijkgaten vier verschillende niveaus 
onderscheiden worden. De onderste twee hebben geen vondsten opgeleverd. Het tweede niveau 
van boven heeft vondsten uit het Neolithicum opgeleverd, waaruit blijkt dat de andere niveaus 
ouder moeten zijn. Het bovenste niveau bevat vondsten uit de IJzertijd. De volgende vondsten 
werden op de diverse niveaus aangetroffen (tabel 2.8):

niveau diepte NAP determinatie datering aantal

1 250-330 cm -Mv 12,2 m +NAP geen vondsten

2 190-220 cm -Mv 12,6 m +NAP geen vondsten

3 150-190 cm -Mv 13,4 m +NAP vuursteen Steentijd 4

150-190 cm -Mv 13,4 m +NAP natuursteen Prehistorie 10

150-190 cm -Mv 13,4 m +NAP aardewerk Neolithicum? 1

4 110-140 cm -Mv 13,7 m +NAP aardewerk IJzertijd 2

110-140 cm -Mv 13,7 m +NAP natuursteen Prehistorie 12

110-140 cm -Mv 13,7 m +NAP vuursteen Mesolithicum of Neolithicum, in situ? 1

110-140 cm -Mv 13,7 m +NAP vuursteen Steentijd 1

5 50 cm -Mv aardewerk Middeleeuwen (verspoeld) 2

50 cm -Mv aardewerk IJzertijd (bioturbatie) 4

50 cm -Mv vuursteen Mesolithicum 4

totaal 41

De rug is dus vermoedelijk in meerdere perioden door de mens bezocht, minstens in de Steentijd 
en de IJzertijd. Vier niveaus zijn onderscheiden: vanaf 110 cm -Mv (13,7 m +NAP), vanaf 150 cm 
-Mv (13,4 m +NAP), vanaf 190 cm -Mv (12,6 m +NAP) en vanaf 250 cm -Mv (12,2 m +NAP).

BAAC-vindplaats 11

BAAC-vindplaats 11 ligt op een lager deel van het Jonge Dryasterras, tot meer dan een meter lager 
dan vindplaats 9. Het archeologisch niveau betreft de top van de vlechtende rivierafzettingen, 
vanaf een gemiddelde diepte van 1,3 m -Mv (13,6 m +NAP). De volgende vondsten werden op dit 
niveau aangetroffen (tabel 2.9):

Tabel 2.8 Vondsten van vindplaatslocatie 10.
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determinatie datering aantal

aardewerk Late Bronstijd tot IJzertijd 1

aardewerk IJzertijd 1

aardewerk Romeinse tijd 1

vuursteen Steentijd 1

totaal 4

Deze vindplaatslocatie is volgens BAAC vermoedelijk bewoond in de IJzertijd en de Romeinse tijd 
en mogelijk al vanaf de Steentijd. De oppervlakte bedraagt 1,96 ha (PvE: 2 ha).

BAAC-vindplaats 12

BAAC-vindplaats 12 ligt op een hoger deel van het Jonge Dryasterras, vergelijkbaar met vindplaats 9. 
Het archeologisch niveau betreft de top van de vlechtende rivierafzettingen, op een gemiddelde diepte 
vanaf 0,70 m -Mv (14,9 m +NAP). De volgende vondsten werden in dit niveau aangetroff en (tabel 2.10):

determinatie datering aantal

vuursteen Paleolithicum tot Bronstijd 1

vuursteen Mesolithicum tot Neolithicum 1

aardewerk onbekend 1

ijzerslak onbekend 1

totaal 4

Deze vindplaatslocatie is volgens BAAC vermoedelijk bewoond in de periode Neolithicum tot en 
met IJzertijd, terwijl ook de Romeinse tijd niet kan worden uitgesloten. De oppervlakte bedraagt 
6.130 m² (PvE: 1,2 ha).

BAAC-vindplaats 13

BAAC-vindplaats 13 ligt op het Jonge Dryasterras. Het archeologisch niveau ligt echter hoger, 
in de afdekkende oeverafzettingen op een gemiddelde diepte van 0,4 m -Mv (14,9 m +NAP). 
Hier werden enkele niet nader te dateren fragmenten aardewerk aangetroffen. Op basis van de 
stratigrafie sluit BAAC een ouderdom vóór de Romeinse tijd uit. Een datering in de Middeleeuwen 
ligt daarom voor de hand. De oppervlakte bedraagt 6.110 m².

BAAC-vindplaats 14

Deze vindplaatslocatie ligt op het Jonge Dryasterras. Het archeologisch niveau ligt echter hoger, 
in de afdekkende oeverafzettingen op een diepte van 0,5 m -Mv (14,4 m +NAP). Hier werd in een 
kijkgat een grondspoor aangetroffen, verdere vondsten ontbreken. Op basis van de stratigrafie 
sluit BAAC een ouderdom vóór de Romeinse tijd uit. Een datering in de Romeinse tijd of 
Middeleeuwen ligt daarom voor de hand. Misschien betreft het een losliggend erf uit de Romeinse 
tijd of Middeleeuwen. De oppervlakte bedraagt 1.950 m².

Tabel 2.9. Vondsten van vindplaatslocatie 11.

Tabel 2.10. Vondsten van vindplaatslocatie 11.
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BAAC-vindplaats 15 (niet geselecteerd voor proefsleuven)15

BAAC-vindplaats 15 ligt op het Jonge Dryasterras. Het archeologisch niveau ligt op een 
gemiddelde diepte van 1,0 m -Mv (13,4 m +NAP), in de top van de Laag van Wijchen. Hier zijn 
enkele spikkeltjes houtskool aangetroffen, die mogelijk bij een vindplaats uit de Prehistorie, 
Romeinse tijd en Middeleeuwen horen die 10 m ten zuidwesten van het onderzoeksgebied ligt. De 
oppervlakte bedraagt 3.445 m².

BAAC-vindplaats 16 (niet geselecteerd voor proefsleuven)16

Dit betreft een vindplaatslocatie uit de Steentijd die tijdens eerder onderzoek was aangetroffen. 
De vindplaatslocatie ligt op een kronkelwaard, de vuursteenvondsten zijn oppervlaktevondsten. 
De hoogteligging correspondeert echter niet met het verwachte Steentijdniveau, dat tussen 80 en 
210 cm -Mv zou moeten liggen, onder de oeverafzettingen. Tijdens de IVO-kartering+ zijn geen 
vondsten aangetroffen. Onduidelijk is of de vuursteenvondsten in situ liggen. De oppervlakte 
bedraagt 4.245 m².

15 
Isarin & Bente, 2014: § 6.1.

16 
Isarin & Bente, 2014: § 6.1.
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3 Doel van het onderzoek

Op basis van de kartering+17 konden verschillende zones geselecteerd worden, waar archeologische 
resten aanwezig waren of met grote waarschijnlijkheid verwacht worden. In het door het Bevoegd 
Gezag goedgekeurde PvE18 voor deze opdracht gaat het om de BAAC-vindplaatsen 1-14 van de 
IVO-kartering+ én een op basis van het landschap nader door het bevoegd gezag geselecteerde 
vindplaatslocatie (BAAC-vindplaats 0 genoemd).19 De vindplaatscontouren zijn door de opstellers 
van het PvE in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag plaatselijk overigens nog aangepast, 
op basis van de gerelateerde geomorfogenetische eenheden.
Om de waarde van deze eventuele archeologische resten te kunnen bepalen, is een waarderend 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit proefsleuvenonderzoek is een reconstructie 
van de landschapsgenese en het bepalen van de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid 
en conservering), diepteligging en op basis hiervan de behoudenswaardigheid van eventuele 
archeologische vindplaatsen.

Het proefsleuvenonderzoek is volgens het PVE specifiek gericht op het verkrijgen van inzicht in de 
verspreiding van behoudenswaardige archeologische vindplaatsen en de diepteligging daarvan, 
maar kent ook andere doeleinden, namelijk: (1) het nauwkeuriger begrenzen van te verstoren, 
kansrijke lithogenetische eenheden, (2) het verschaffen van inzicht in het mechanisme van 
kronkelwaard op- en uitbouw in tijd en ruimte en daarmee hun archeologische potentie, en (3) het 
verfijnen van het bestaande landschappelijk en verwachtingsmodel.
Het proefsleuvenonderzoek bestaat dus niet alleen uit het waarderen en begrenzen van vindplaatsen, 
maar ook het maximaal vergaren van informatie over het landschap: wat is de genese, welke 
processen speelden zich af en in welk tijdskader?

Het vergaren van nieuwe/aanvullende informatie is de reden dat Ooijen-Wanssum tot pilot project 
binnen de Beleidsontwikkeling Archeologie Maasdal is benoemd: Kennis over de voorkeurslocaties 
(activiteiten, bewoning en begraving) van de vroegere mens in Ooijen-Wanssum dragen bij aan de 
verbetering van (1) het landschapsgenetisch model van de Maas en Maasvallei in termen van fl uviatiele 
en biotische dynamiek en (2) het daarop geënte archeologische verwachtingsmode voor dit gebied.

In het PvE voor het onderhavig onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen gesteld:
1. Wat is de verspreiding van archeologische sporen en resten (per periode) in het onderzoeks

gebied?
2. Wat zijn de aard en ouderdom van de archeologische sporen en resten?
3. Welke complextypen kunnen worden onderscheiden?
4. Wat zijn de exacte omvang, aard en fysieke kwaliteit van de vindplaatsen?

17 
Van Putten, 2014.

18 
Isarin & Bente, 2014.

19 
Isarin & Bente, 2014: § 6.1. Vindplaatsen 15 en 16 zijn niet voor nader onderzoek geselecteerd.



RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

34

5. Wat zijn de diepteligging, stratigrafie en de ruimtelijke gaafheid van de vindplaatsen?
6. Wat is per vindplaats de lithogenese en daarmee ontstaanswijze van de locatie? Wat is de 

relatie tussen de vindplaats en de geomorfogenese?
7. Wat is de verspreiding en conservering van de verschillende materiaalcategorieën en 

grondsporen?
8. Wat is de omvang van concentraties van grondsporen of archeologische resten in de onder-

scheiden landschappelijke eenheden? Betreft het grote, aaneengesloten verspreidingen of 
kleinere, discrete clusters van archeologische resten met daartussen een diffuse verspreiding 
van archeologica?

9. Welke relatie is er tussen de bij het karterende onderzoek in de boorresiduen aangetroffen 
indicatoren, oppervlaktevondsten en bij onderhavig onderzoek aangetroffen vindplaatsen?

10. In hoeverre kunnen ‘vondstloze’ grondsporen op basis van stratigrafische positie en gaafheid 
en conservering (zichtbaarheid) worden gedateerd?

11. Wat zijn de conservering en gaafheid van de archeologische resten?
12. Welke factoren, anders dan verstoring ten gevolge van antropogene of natuurlijke processen, 

kunnen als verklaring voor de afwezigheid van archeologische resten worden gegeven?
13. Welke fasen van rivieractiviteit en relatieve stilstand zijn te onderscheiden in het Holoceen? 

Hoe uiten zich deze fasen?
14. Welke mogelijkheden bieden de vindplaatsen en omgeving voor het beter kunnen duiden van 

de activiteit en stilstandfasen en daarmee gelieerde bewoning- en gebruiksactiviteit? Denk 
daarbij aan 14C of OSL dateringen en paleo-ecologisch onderzoek, waarmee de vraagstellin-
gen voor de eventuele opgravingen kunnen worden geoptimaliseerd.

15. Welke (delen van) vindplaatsen zijn behoudenswaardig en op grond van welke argumenten en 
scores? Hoe wordt bijvoorbeeld zeldzaamheid gedefinieerd?

16. Verklaar welke vindplaatsen die op basis van de Kartering+ zijn onderscheiden als ‘geen vind-
plaats’ moeten worden gezien en waarom? Denk daarbij aan de diagnostische waarde van 
specifieke indicatoren (houtskool) of processen die leiden tot erosie en redepositie van vondst-
materiaal (in situ vs. ex situ).
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4 Methoden

4.1 Inleiding
De in het PvE voor nader onderzoek geselecteerde vindplaatslocaties, (BAAC-)vindplaatsen 0-14, 
zijn onderzocht door middel van proefsleuven (figuur 4.1). Naar gelang de landschappelijke aard 
en archeologische verwachting is in voorkomende gevallen echter afgeweken van de aanvankelijk 
in het PvE voorgeschreven hoeveelheden en diepteligging van aan te leggen vlakken en profielen 
(kijkgaten), alsook het dekkingspercentage. In alle gevallen is dat (zie § 1.1) gebeurd in overleg 
met en na goedkeuring van opdrachtgever en bevoegd gezag.
Vindplaatslocatie 1 is als enige in zijn geheel niet onderzocht, omdat hiervoor geen betredings-
toestemming bestond.20 In een aantal andere gevallen zijn vindplaatsen niet geheel onderzocht op de 
oorspronkelijk in het PvE was omschreven wijze, óf zoals tijdens evaluaties gedurende het veldwerk 
was afgesproken. Dit had ofwel strategische dan wel praktische en/of veiligheid technische redenen 
en wordt hieronder in § 4.6 uiteengezet.

20 
Het betreft een boomgaard welke niet adequaat onderzocht kan worden zonder het rooien van bomen. Naar verwachting zal dit onderzoek pas 
kunnen plaats vinden na verwerving van de gronden.

Figuur 4.1. Impressie proefsleuven met een dekkingspercentage van 7% op vindplaats 9.
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Zoals al vermeld in § 1.1 is het veldwerk vanwege problemen met het verkrijgen van 
betredingstoestemmingen uitgevoerd in twee fasen: tussen november 2014 en maart 2015 (fase 
1) en in maart en april 2016 (fase 2).21 Het feit dat de werkzaamheden niet in één keer afgemaakt 
konden worden had enerzijds als nadeel dat ten gevolge van de strakke planning en vertragingen 
slechts heel beperkte tijd beschikbaar bleef voor uitwerking en rapportage van fase 2, anderzijds 
kon goed gebruik gemaakt worden van voortschrijdend inzicht opgedaan in fase 1.

In dit rapport zijn de termen vindplaatslocatie en vindplaats gebruikt, zoals in de KNA de begrippen 
vindplaats en site gebruikelijk zijn.
Een vindplaatslocatie is een algemene benaming voor een (ruimtelijke) locatie waar (in het algemeen) 
archeologische resten zijn aangetroff en. Een vindplaats betreft specifi eke archeologische resten binnen 
een bepaald zone (aard en omvang) met een specifi eke datering van deze resten (archeologische 
periode). Een vindplaatslocatie met nederzettingsresten uit het Neolithicum én de IJzertijd, bestaat dus 
uit twee vindplaatsen: een nederzetting uit het Neolithicum en een nederzetting uit de IJzertijd. Een 
vindplaatslocatie uit de Romeinse tijd met resten van een nederzetting én begravingen, bestaat uit twee 
vindplaatsen: een nederzetting uit de Romeinse tijd en een grafveld uit de Romeinse tijd.
De zogenaamde BAAC-vindplaatsen uit het vooronderzoek betreffen dus vindplaatslocaties, 
waarop eventueel meerdere vindplaatsen worden onderscheiden.

4.2 Veldwerk
Algemene strategie
De onderzoekstrategie richtte zich op het in beeld brengen van de aanwezigheid van grondsporen, 
vondsten en de landschappelijke genese. In de sleuven heeft in eerste instantie onderzoek naar 
grondsporen en vondsten plaatsgevonden, waarbij sporen selectief gecoupeerd zijn. Vondsten 
zijn per spoor en/of individueel of per concentratie ingemeten en verzameld. In het geval van 
vuursteenvondsten, is het vlak rondom opgeschaafd en in sommige gevallen (vanaf bepaalde 
dichtheden) zijn karterende boringen gezet (diameter 15 cm) om vast te stellen of sprake was van 
in situ bewaarde vuursteenvindplaatsen. Het opgeboorde sediment werd dan over een zeef met 
maaswijdte van 3 mm gezeefd (figuur 4.4).

Met betrekking tot het aardwetenschappelijk onderzoek zijn alle kolomprofielen, kijkgaten en 
grotere profielen beschreven en geïnterpreteerd door een fysisch geograaf (zie ook bijlage 6). 
Bemonstering heeft plaats gevonden vanuit een archeologische en landschappelijke vraagstelling. 
Antropogene sporen zijn bemonsterd ten behoeve van botanisch onderzoek, materiaalonderzoek 
(dumplocaties) of laboratoriumdateringen (14C-analyses). Daarnaast zijn verschillende lagen 
bemonsterd ten behoeve van een datering (OSL-analyse) en/of de landschappelijke genese 
(korrelgrootteanalyse, morfologisch onderzoek, pollenanalyse en/of OSL-analyse). Monsters uit 
fase 1 zijn na evaluatie selectief geanalyseerd (zie bijlagen 3 en 10).

21 
Fase 1 vond hoofdzakelijk plaats tussen november 2014 en januari 2015. Een uitbreiding met 13 extra sleuven op vindplaats 3 vond echter pas 
plaats in maart 2015.
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Vindplaatslocaties 3, 9, 11, 12 en 13
Voor het grootste gedeelte zijn zones op het Jonge Dryasterras onderzocht (vindplaatslocaties 
3, 9, 11, 12 en 13), waar conform het PvE proefsleuven met een dekkingspercentage van 7% zijn 
aangelegd (zie figuur 4.1). Dit dekkingspercentage kon in overleg met opdrachtgever en bevoegd 
gezag worden opgetrokken tot 10%, als dit voor een betere beantwoording van onderzoeksvragen 
noodzakelijk was. Dit laatste is alleen gebeurd op de vindplaatslocaties 3, 9 en 12. Op 
vindplaatslocatie 3 zijn vanwege twee vondstlagen ook twee vlakken per proefsleuf aangelegd, 
op de andere vindplaatslocaties op het Dryasterras is steeds één vlak aangelegd. Het vlak in 
deze proefsleuven is aangelegd in de onderkant van de verbruining (BC- en C-horizont), wat 
lithogenetisch overeen komt met de basis van de oeverafzettingen en/of de top van de vlechtende 
rivierafzettingen van het Jonge Dryasterras. De diepte van de sleuven varieerde op basis van de 
dikte van de jonge afdekkende pakketten en eventuele verbruining: verdiept werd tot onder de 
verbruining, óf – indien aanwezig – een sporenvlak daarboven. De diepte van de sleuven op het 
Jonge Dryasterras varieerde tussen de 0,5 en 1,4 m -Mv.

Vindplaatslocaties 2, 5 en 10
De kronkelwaardruggen op de vindplaatslocaties 2, 5 en 10 vereisten vanwege de gelaagde 
opbouw een specifiek stratigrafisch en dieper onderzoek (figuur 4.2). Hier werden soms meerdere 
vlakken en regelmatig meerdere kijkgaten (diepere profielen, 3 x 3 m) aangelegd. Op basis van het 
in onderzoeksfase 1 (december 2014) opgedane inzicht bij het onderzoek op vindplaatslocatie 2 

Figuur 4.2. Aanleg van de stratigrafische sleuf (put 801) op vindplaats 10.
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Figuur 4.3. De ‘bronbemalers’ op vindplaats 5 (put 522).

Figuur 4.4. Droog zeven van enkele vuursteenboringen op vindplaats 9.
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is er, voor de vindplaatslocaties 5 en 10 voor gekozen om ook enkele doorlopende ‘stratigrafische 
sleuven’ aan te leggen.22 Vanwege de hoge grondwaterstanden is dit gebeurd met behulp van 
bronbemaling (figuur 4.3). Deze sleuven werden langzaam verdiept (met documentatie van 
archeologisch relevante vlakken) tot 3 of 4 m onder het maaiveld, zodat de profielopbouw over een 
lengte van 25 m gedocumenteerd kon worden.

Op vindplaatslocatie 2 werd een proefsleuvengrid met een dekkingspercentage van 7% aangelegd, 
met tenminste twee vlakken per proefsleuf, uitgaande van de twee bovenste vastgestelde bodems 
in de IVO-kartering+. Daarnaast werden in totaal 50 kijkgaten aangelegd tot een diepte van 2 tot 
3 m onder het maaiveld, om inzicht te krijgen in aard, verschijningsvorm en diepteligging van 
eventuele onderliggende niveaus.

Op vindplaatslocatie 5 werden enkele gerichte, lang doorlopende proefsleuven aangelegd, op basis 
van de ligging van de kronkelwaardruggen (figuur 4.5). Hier is steeds één vlak aangelegd in de top 
van de kronkelwaardrug. Ten behoeve van de diepere niveaus zijn daarnaast in totaal 15 kijkgaten 
gedocumenteerd. Aangezien de meeste kijkgaten als gevolg van een hoge grondwaterstand niet tot 
op de gewenste diepte aangelegd konden worden, is met behulp van bronbemaling één langer en 
dieper profiel (3 m -Mv) dwars op de kronkelwaardrug gedocumenteerd.

22 
Een en ander is verwoord in het addendum bij het PvE (Isarin, 2016).

Figuur 4.5. Strategisch geplaatste sleuven op de hoge delen van de kronkelwaard van vindplaats 5.
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Op vindplaatslocatie 10 was een vergelijkbaar onderzoek gepland als op vindplaatslocatie 2, dus 
met twee archeologische vlakken en kijkgaten om de potentiele diepere niveaus te onderzoeken. 
Ten tijde van het veldonderzoek bleek echter dat vanwege natte omstandigheden het tweede 
vlak vrijwel overal onder het grondwaterpeil lag. Daarom is in overleg met de opdrachtgever en 
de bevoegde overheid besloten het onderzoek in het geplande sleuvengrid te beperken tot het 
eerste vlak. Om toch enig inzicht te krijgen in de diepere niveaus is met behulp van bronbemaling 
centraal op de kronkelwaardrug één stratigrafische sleuf aangelegd. Daarbij is de profielopbouw 
van de kronkelwaardrug tot op circa 5 m -Mv onderzocht.

Vindplaatslocaties 0, 4, 6, 7, 8 en 14
Op een aantal specifieke locaties (vindplaatslocaties 0, 4, 6, 7, 8 en 14) zijn alleen enkele 
‘gerichte’ sleuven aangelegd, omdat tijdens de IVO-kartering+ op deze locaties slechts lokale 
fenomenen waren vastgesteld. Het gaat om vindplaatsen in de jongere oeverafzettingen ofwel het 
jonge overstromingsdek, waar in alle gevallen één vlak is aangelegd.

Vuursteenonderzoek
Conform het addendum op het PvE23 was sprake van een vuursteenvindplaats als meer dan 
vier artefacten per 10 m² in het vlak werden aangetroffen. Op het moment dat vuursteen werd 
aangetroffen werd in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag de best mogelijke 
onderzoeksstrategie bepaald. Concreet betekende dit het volgende:

- Vindplaatslocatie 2 (onderzoeksfase 1):
Meer dan vier artefacten per 10 m² in het vlak werden alleen aangetroffen in de proefsleuven 47, 
50, 67 en 84. Behalve op deze locaties werd met bevoegd afgesproken ook de helft van de ove-
rige vuursteenvondsten met behulp van boringen nader te onderzoeken. Deze behoefte kwam 
naar voren uit het gegeven dat soms een behoorlijk reliëf van bodemhorizonten aanwezig was, 
waardoor aangesneden vondstlagen direct ‘wegduiken’.24 In totaal zijn 217 boringen (diameter 15 
cm) gezet die echter nauwelijks extra vondsten opleverden: in slechts zes van de 217 boringen 
(2,8%) werden verspreid in zes putten welgeteld vier extra vuursteenvondsten en drie kleine aar-
dewerkscherfjes verzameld. Opgemerkt dient wel dat alleen binnen de proefsleuven is geboord 
en in een 4 x 5 m grid.25

- Vindplaatslocatie 5 (onderzoeksfase 2):
Op vindplaatslocatie 5 is dezelfde strategie gehanteerd als op vindplaatslocatie 2. Dat wil 
zeggen dat megaboringen (diameter 15 cm) zijn gezet in een 4 x 5m grid en gezeefd over een 3 
mm zeef op plaatsen waar binnen 10 m² vier of meer artefacten in het vlak werden aangetroffen. 
In overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag zijn waar nodig extra boringen gezet om te ver-
dichten tot een 2 x 2,5 m grid om de aanwezigheid van kleinere vindplaatsen uit te kunnen slui-
ten. Op vindplaatslocatie 5 zijn in totaal negen vuursteenboringen gezet.

23 
Isarin, 2016.

24 
De weggedoken laag kan dan alleen met behulp van boringen onderzocht worden.

25 
Het waarderend onderzoek van vuursteenvindplaatsen te Well-Aijen is uitgevoerd met een boorgrid van 2,5 x 2m en bleek daar afdoende.
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- Vindplaatslocatie 9 (onderzoeksfase 2):
Op vindplaatslocatie 9 werden op de één na laatste dag van het veldwerk in verschillende proef-
sleuven verhoogde concentraties vuursteen aangetroffen. Gezien de beperkte tijd is hier, na 
terugkoppeling met de opdrachtgever en bevoegde overheid, middels een steekproef getest 
of booronderzoek in deze landschappelijke context een ‘bruikbare’ onderzoeksmethode vormt. 
Daarbij is geboord in drie verschillende proefsleuven waarin het vlak was aangelegd in res-
pectievelijk de top van de Ab-horizont, de B-horizont en de BC-horizont. |n totaal zijn hierbij 40 
boringen gezet. Hierbij bleek dat ook vuursteen in de Ab en B horizonten aanwezig was, terwijl 
het vuursteen bij de vlakaanleg pas in de BC-horizont waarneembaar was. Booronderzoek is in 
deze context dus een geschikte methode om vuursteen op te sporen.

- Vindplaatslocatie 10 (onderzoeksfase 2):
Meer dan vier artefacten per 10 m² in het vlak werden alleen aangetroff en op het derde vlak in de stra-
tigrafi sche sleuf (put 801). Na overleg met de opdrachtgever en bevoegde overheid is besloten hier 
dezelfde strategie te hanteren als bij vindplaatslocatie 5. Dat wil zeggen dat binnen de proefsleuf is 
geboord in een 4 x 5 m grid. Wanneer geen vondsten werden aangetroff en, werd verdicht tot 2 x 2,5m 
om de aanwezigheid van eventuele kleine vindplaatsen uit te kunnen sluiten. In totaal zijn negen borin-
gen gezet met een Edelmanboor diameter 15 cm en gezeefd over een zeef met maaswijdte van 3 mm.

4.3 Documentatie
Archeologie
Alle vlakken en grondsporen zijn digitaal ingemeten met een Robotic Total Station of een GPS 

Rover. Vervolgens is een selectie van de archeologische sporen naar inzicht van de veldwerk-
leider gecoupeerd, gefotografeerd, getekend (schaal 1:20), afgewerkt en eventueel bemonsterd. 
Vondsten zijn verzameld per spoor/laag en vulling, en per vak van 5 x 5 m. Per materiaalgroep 
is daarbij een afzonderlijk vondstnummer toegekend. Bij de aanleg van het opgravingsvlak werd 
gebruik gemaakt van een metaaldectector voor het opsporen van metalen voorwerpen.

Vanwege de soms complexe stratigrafie op meerdere vindplaatslocaties en de overeenkomende 
landschappelijke eenheden en afzettingen zijn aan enkele natuurlijke lagen reeds voorafgaand 
aan het veldonderzoek algemene spoornummers uitgedeeld ten behoeve van de spoor- en vond-
stadministratie en de landschappelijke genese (tabel 4.1).

spoornummer interpretatie

10000 huidige bouwvoor

20000 jong overstromingsdek

30000 oeverafzettingen, al dan niet Vroeg Holoceen

31000 oeverafzettingen, Laag van Wijchen

40000 kronkelwaard

50000 vlechtende rivierafzettingen

60000 rivierduinzand

70000 restgeul
Tabel 4.1. Algemene spoornummers van de 
natuurlijke lagen.
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Fysische geografie
Het fysisch geografisch onderzoek is conform het PvE26 als volgt uitgevoerd:
- Per proefsleuf is één profiel gedocumenteerd (beschrijven, fotograferen, interpreteren en even-

tueel bemonsteren). De verschillende lagen/horizonten zijn door de fysisch-geograaf/bodemkun-
dige ingekrast op basis van lithologische en bodemkundige kenmerken alsmede stratigrafische 
positie. De afzonderlijke lagen zijn in het veld vertaald naar lithogenetische eenheden. Profielen 
zijn nauwkeurig beschreven, uitgaande van de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsme-
thode (ASB). In aanvulling daarop:

- Cruciaal is de koppeling tussen sediment (aard textuur, korrelgrootte, sortering, humusgehalte, 
structuren), wijze van transport en kracht en daarmee afzettingsmilieu. Bijzondere aandacht is 
er voor erosieve contacten en sedimentaire structuren, alsmede verstoringen van het profiel als 
gevolg van menselijk handelen.

- Kleuren zijn beschreven met behulp van het Munsell Color Chart.
- De mediaanklasse van de zand- en grindfractie is in de beschrijvingen conform NEN 5104 als 

waarde (in μm, bijv. 150-210 μm) en als omschrijving weergegeven (matig fijn).
- Daarnaast is de sortering van zand en grind in vijf klassen weergegeven: (1) slecht, (2) matig-slecht, 

(3) matig, (4) matig-goed, (5) goed, uitgaande van de bandbreedte van het onderzoeksgebied.
- Voor zover vastgesteld zijn grondwaterstanden t.o.v. NAP (hoogte) en maaiveld (diepte) zijn 

gedocumenteerd.
- Waar mogelijk en relevant voor de onderzoeksvragen met betrekking tot de genese en datering 

van lagen zijn monsters genomen voor eventuele 14C-datering, micromorfologische analyse en 
OSL-datering. Na fase 1 is een deel van de monsters geanalyseerd (zie bijlagen 3 en 10). In fase 
2 zijn de vanuit wetenschappelijk oogpunt genomen monsters voor analyse overgedragen aan 
het Projectbureau Ooijen-Wanssum (zie bijlagen 3 en 9). De locaties van de monsters zijn (waar 
relevant en mogelijk) ook opgenomen in de profielbeschrijvingen (bijlage 6).

- Vondsten in de profielen zijn ingemeten met als doel nauwkeurig inzicht te verkrijgen in de opbouw 
van het landschap en in de stratigrafische positie en diepteligging van de archeologische resten.

4.4 Uitwerking en rapportage
Na afloop van het veldwerk is alle onderzoeksdocumentatie gecontroleerd en gedigitaliseerd en 
zijn vondsten gewassen, uitgesplitst, geteld en gewogen. Alle documentatie van sporen, vondsten, 
monsters en foto’s zijn ingevoerd in de RAAP-opgravingsdatabase Odile en alle profielgegevens in 
de RAAP-profieldatabase Deborah. Op basis van de verspreiding en aard van sporen, vondsten en 
monsters zijn vindplaatsen beschreven en gewaardeerd (zie hoofdstuk 6).
Vondstmateriaal en monsters zijn gewaardeerd en uitgewerkt door diverse materiaalspecialisten, 
met de focus archeologische resten aan een bepaalde cultuur (archeologische periode of datering) 
toe te kunnen schrijven. De volgende specialisten waren bij het onderzoek betrokken:
• Prehistorisch aardewerk: Erik Drenth (Archeomedia)
• Middeleeuws en Romeins aardewerk: Maurice Janssen (RAAP)
• Natuursteen: Floris van Oosterhout (RAAP)

26 
Isarin & Bente, 2014.
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• Vuursteen: Xavier van Dijk (RAAP)
• Botanie: Arnoud Maurer (RAAP)
• OSL: Phil Toms (university of Gloucestershire)
• 14C: Göran Possnert (Uppsala Universitet)

Tijdens fase 1 zijn 61 monsters genomen en tijdens fase 2 13 (zie bijlage 3). Met betrekking 
tot de uitwerking en rapportage hiervan bestaat zoals vermeld een klein onderscheid tussen 
onderzoeksfasen 1 en 2. Na afloop van fase 1 zijn in overleg met bevoegd gezag en opdrachtgever 
bepaalde monsters geselecteerd voor nadere uitwerking (bijlage 4c), hetgeen ook resulteerde in 
meerdere 14C- en OSL-dateringen (zie bijlagen 4a en 4b) en één botanische analyse (M16, zie 
§ 6.5.3.3). De selectie heeft plaats gevonden in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd 
gezag, nadat een (tussentijdse) evaluatie/waardering van vindplaatsen van fase 1 had plaats 
gevonden (zie bijlage 10). De selectie was er op gericht alleen monsters uit te werken om nadere 
dateringen te achterhalen en/of een betere waardering van vindplaatsen mogelijk te maken.

4.5 Waardering
Met betrekking tot een weging van de behoudenswaardigheid van de vindplaatsen is een 
objectivering doorgevoerd ten opzichte van de ‘traditionele’ waardering conform de KNA.27 Bij de 
waardering is wel gebruik gemaakt van de bekende waarderingsfactoren zoals gebruikelijk in de 
KNA (zij het met toevoeging van één fysieke factor), maar zijn de scores volgens een striktere 
puntentoekenning bepaald,28 om zo tot een objectievere weging te komen. Het komt er op neer 
dat er criteria zijn opgesteld waar per waarderingsfactor op gescoord kan worden, zodat een 
transparantere en consistentere waardering van vindplaatsen plaats vindt.

Bij de waardering is eerst gekeken naar de fysieke eigenschappen van een vindplaats. In 
de fysieke kwaliteit van een vindplaats zijn niet alleen de vertrouwde KNA-criteria gaafheid 
en conservering opgenomen maar wordt ook het voor het Maasdal typische verschijnsel van 
verbruining meegewogen. Verbruining bemoeilijkt namelijk de zichtbaarheid/herkenning van 
grondsporen en tast dus de conservering van deze sporen aan.

27 
De KNA is een door de beroepsgroep gedragen document en stelt als zodanig eisen aan de uitvoerders van archeologische werkzaamheden 
(zie ook art. 24, lid 1 van het Besluit archeologische Monumentenzorg (BAMZ)). In dit nieuwe archeologiebestel is met betrekking tot de 
kwaliteitszorg gekozen voor zelfregulering door de beroepsgroep en een vaste werkwijze is daarom niet in wettelijke regels vastgelegd. Het 
gebruik van de KNA is inmiddels verankerd is het Nederlandse archeologiebestel. Dit blijkt ook uit het feit dat bij de wettelijke regels omtrent 
de verlening van de opgravingsvergunning wordt verwezen naar de KNA als de normen die gelden in de archeologische beroepsgroep (art. 
24, lid 2 BAMZ). De protocollen uit de KNA, die daarbij expliciet genoemd worden zijn: protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek, protocol 
4004 Opgraven, protocol 4007 Archeologische begeleiding en protocol 4001 Programma van Eisen (zie art. 4, lid 2 Regeling archeologische 
monumentenzorg(RAMZ)). Daarnaast kunnen opdrachtgevers van archeologisch onderzoek als randvoorwaarde stellen dat de archeologische 
werkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit de KNA en relevante leidraden. Dit kan vastgelegd worden in het Programma van Eisen 
(PvE) van het betreff ende onderzoek. Hiermee is voor de opdrachtgever minimale kwaliteitseis gewaarborgd. Zie http://www.sikb.nl/upload/
documents/KNA33/defi tief/2.%20Toelichting%20op%20de%20KNA%20versie%203.3.pdf.

28 
De toevoeging van het criterium verbruining en een objectievere systematische puntenverdeling is ontwikkeld in het kader van recent onderzoek 
in het Maaspark Well in samenspraak tussen RAAP en de provincie Limburg (Ellenkamp & Ruijters, 2015). In dat onderzoek is echter met andere 
criteria gewerkt. In overeenstemming met opdrachtgever en bevoegd gezag is besloten voor de waardering van de vindplaatsen in Ooijen-
Wanssum uit te gaan van de criteria uit de KNA, gescoord volgens de in Maaspark Well uitgedachte scoretelling.
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Na weging van de fysieke kenmerken van een vindplaats is vervolgens gekeken naar de 
inhoudelijke aspecten. Bij de inhoudelijke kwaliteit wordt in eerste instantie gekeken of een 
ensemblewaarde bestaat: relaties tot overige vindplaatsen uit de directe omgeving (zowel 
synchroon als diachroon) en het natuurlijke landschap. Vervolgens is bekeken hoe zeldzaam 
een vindplaats is (op basis van periode, complextype en landschappelijke context) én welke 
informatiewaarde of kenniswinst deze bij opgraving kan opleveren (op basis van het uitgevoerde 
onderzoek in het gebied). Bij de inhoudelijke waardering is gebruik gemaakt van de zogenaamde 
kenniswinstmatrix die RAAP gedurende recent uitgevoerd onderzoek in het Maasdal ontwikkelde.29 
In deze matrix zijn alle vindplaatsen en onderzoeken opgenomen uit de regio (door de provincie 
destijds gedefinieerd als het Maasdal tussen Maaskilometers 120-139), zodat de zeldzaamheid en 
informatiewaarde van vindplaatsen in het projectgebied Oijen-Wanssum bepaald kunnen worden. 
De matrix was in eerste instantie opgesteld op basis van gegevens uit ARCHIS peildatum eind 
2014, maar daarin was divers recent onderzoek in Well-Aijen nog niet verwerkt.30 Deze recente 
onderzoeksresultaten zijn wel meegenomen indien dit voor de zeldzaamheid en informatiewaarde 
van de vindplaatsen in Ooijen-Wanssum relevant is.

Ten aanzien van het begrip zeldzaamheid kan het volgende worden opgemerkt. De zeldzaamheid 
van een bepaald vindplaatstype uit een specifieke periode binnen een bepaald gebied wordt 
gebaseerd op het aantal bekende, vergelijkbare vindplaatsen die middels gravend (proefsleuven 
of opgraving) bekend zijn. In overleg met het bevoegd gezag is daarbij het gebied gedefinieerd als 
de afzonderlijke geomorfogenetische eenheden binnen het gebied Maasdal kilometer 120-139 (het 
Maasdal tussen Bergen en Arcen). De reden hiervoor is dat de landschappelijke vraagstellingen 
een grote rol spelen in het (pilot)project Ooijen-Wanssum (zie § 1.1), zowel ten aanzien van de 
genese van het landschap, het gebruik van specifieke delen in het landschap door de mens als 
ook de invloed (erosie, verwering) van natuurlijke processen op archeologische resten of lagen 
(zie verder ook hoofdstukken 2 en 3).

Met betrekking tot de waardering van de archeologische vindplaatsen zijn punten toegekend 
(tabel 4.2). Per waarderingsfactor (fysieke kwaliteit: gaafheid, conservering, verbruining; 
inhoudelijke kwaliteit: ensemblewaarde, zeldzaamheid, informatiewaarde) kunnen 0, 1 of 2 
punten worden gescoord, waarbij 0 de laagste score en 2 de hoogste score inhoudt. Alleen bij de 
waarderingsfactor ensemblewaarde wordt eerst een gemiddelde van drie verschillende factoren 
berekend (landschap, synchrone en diachrone vindplaatsen). De verschillende uitkomsten worden 
opgeteld om tot een waarde voor de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit te komen, die 
opgeteld tot een totale score leiden.

In totaal kunnen 0-5 punten voor de fysieke kwaliteit en 0 tot 6 punten voor de inhoudelijke 
kwaliteit worden gescoord (tabel 4.2).

29 
Ellenkamp & Ruijters, 2015.

30 
Ter Wal & Tebbens, 2012; Kimenai & Mooren, 2014.
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waarderingsfactoren score-criteria  vindplaats

waardering totaal (max. 12) totale waarderingsscore=totaal fysiek + totaal inhoud 0-11

fysieke score (max. 5) totaal fysiek = gaafheid + verbruining + conservering: 0-5

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 0-2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0-1

conservering 0 = alleen anorg. 1 = anorg. + verkoold org., 2 = + onverkoold org 0-2

inhoudelijke score (max. 6) totaal inhoud = ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 0-6

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 0-2

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 0-2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 0-2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 0-2

zeldzaamheid (max. 2) score: 0-2

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 0-2

informatiewaarde (max. 2) score: 0-2

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 0-2

De fysieke kwaliteit scoort 0 tot 5 punten, de som van gaafheid, verbruining en conservering:
• Gaafheid: 0 (ernstig verstoord), 1 (top verstoord) of 2 (intact) punten. Het gaat hier met name om 

de gaafheid van sporen of vuursteenverspreidingen (verticale vlak) en de ruimtelijke gaafheid 
van een vindplaats. Daarbij spelen ook een rol: intactheid van de stratigrafie, de stabiliteit van de 
natuurlijke omgeving en relaties tussen mobilia onderling en met sporen.31

• Verbruining: 0 = verbruind (vanaf circa 20 cm); 1 = niet verbruind of minder dan 20 cm.
• Conservering materiaal: 0 = alleen anorganisch; 1 = ook verkoold organisch; 2 = ook onverkoold 

organisch en/of pollen.

Inhoudelijke kwaliteit scoort 0-6 punten, gebaseerd op de som van de ensemblewaarde, de zeld-
zaamheid en de informatiewaarde:
• Ensemblewaarde: 0 (geen ensembles) tot maximaal 2 (veel ensembles). De ensemblewaarde 

baseert zich op de directe omgeving van een vindplaats met een gemiddelde waarde uit land-
schappelijke, diachrone en synchrone ensembles. Landschappelijk: 0 = niet intact, 1 = ten dele 
intact, 2 = intacte natuurlijke omgeving. Het diachrone ensemble betreft vindplaatsen uit directe 
omgeving met andere (maar aansluitende)archeologische perioden: 0 = geen, 1 = relatie met 
één vindplaats, 2 = relatie met twee of meer vindplaatsen. Het synchrone ensemble betreft de 
vindplaatsen uit dezelfde periode: 0 = geen, 1 = relatie met één, en 2 = relatie met twee of meer 
vindplaatsen.

• Zeldzaamheid: 0, 1 of 2 punten. De zeldzaamheid wordt bepaald aan de hand van het aantal 
bekende vindplaatsen (naar aard en datering) op een vergelijkbare geomorfogenetische een-
heid binnen Maaskilometer 120-139. De score indeling is gebaseerd op het hoogst voorkomende 

31 
In de KNA wordt ook nog de “aanwezigheid antropogeen biochemisch residu” meegenomen, maar deze is met het blote oog zelden zichtbaar.

Tabel 4.2. Waarderingstabel voor archeologische vindplaatsen in Ooijen-Wanssum.
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aantal van bekende vindplaatsen (uit gravend onderzoek) op een unieke geomorfogenetische 
eenheid binnen de gebruikte dataset (Maaskilometers 120-139) 32. Daarvoor is uitgegaan van de 
kenniswinstmatrix (zie bijlage 7) zoals in 2014 op basis van ARCHIS gegenereerd bij het onder-
zoek in Maaspark Well33, aangevuld met de recente onderzoeken binnen die regio.
Zeldzaamheid: score 0 = vijf of meer dezelfde vindplaatsen op dezelfde geomorfogenetische 
eenheid bekend, 1 = drie tot vier vindplaatsen en 2 = geen, één of twee vindplaatsen.

• Informatiewaarde: 0, 1 of 2 punten. De informatiewaarde hangt af van het aantal en de graad (onder-
zoekniveau, omvang en resultaten) van uitgevoerd gravend onderzoek van vergelijkbare vindplaatsen 
op vergelijkbare landschappelijke eenheden binnen de regio (Maaskilometer 120-139).
Er bestaat een onderscheid tussen vindplaatsen met alleen mobilia (vuursteenverspreidingen) en vind-
plaatsen met grondsporen. Bij bekende onderzochte vindplaatsen met grondsporen heeft een opgra-
ving een hogere graad dan een proefsleuvenonderzoek en een opgraving met grotere omvang natuur-
lijk ook meer zeggingskracht. Is een vindplaats (nederzetting, grafveld, anders) ten dele of (bijna) 
volledig opgegraven? Als uitgangspunt wordt genomen dat een opgraving met een omvang van 60% 
van de vindplaats resulteert in een degelijke onderzoek met waardevolle informatie.
Informatiewaarde: 0 = vier of meer vindplaatsen die gemiddeld zijn opgegraven, 1 = twee of drie 
vindplaatsen gemiddeld opgegraven; 2 = geen of één vindplaats gemiddeld opgegraven.34

Bij reeds onderzochte vindplaatsen met een vuursteenverspreiding betreft de omvang ook het 
onderzochte gedeelte van de vindplaats, zowel horizontaal en verticaal. Daarnaast zijn ook 
behaalde resultaten van belang: in hoeverre waren één of meerdere perioden stratigrafisch te 
scheiden (geen palimpsest)? Een gemiddelde goede opgraving kan dan misschien gedefinieerd 
worden als een vindplaats zonder palimpsest, waarvan de volledige verticale verspreiding in 
beeld is en horizontaal minstens 60% is onderzocht.
Informatiewaarde: 0 = vier of meer vindplaatsen van een gemiddelde opgraving, 1 = twee of drie 
vindplaatsen; 2 = geen of één vindplaats.

Eindwaardering
Hoe hoger de score, hoe waardevoller een vindplaats. Vergelijkbaar met de KNA-methode is een 
vindplaats behoudenswaardig als ze bovengemiddeld hoog scoort. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit.
In de KNA is een vindplaats behoudenswaardig op grond van zijn fysieke eigenschappen als de 
fysieke kwaliteit samen 5 of 6 punten scoort (van maximaal 6 punten). Hier, met een maximale 
score van 5 punten, is een vindplaats behoudenswaardig als 4 of 5 punten worden gescoord.

Indien geen behoudenswaardigheid op basis van de fysieke eigenschappen bestaat, kan een 
vindplaats nog wel om inhoudelijke redenen behoudenswaardig zijn. Dit is conform de KNA het 

32 
Idealiter zou per geomorfogenetische eenheid een unieke verdeling gemaakt worden op basis waarvan per eenheid zeldzaamheid ‘gewogen’ 
wordt. Het aantal bekende vindplaatsen hangt immers ook samen met de grootte en aard (in verleden en heden) van een testgebied 
(geomorfogenetische eenheid). Grote eenheden bevatten logischerwijs meer vindplaatsen dan kleineren, zodat de weging daar op aangepast zou 
moeten worden. Vanwege enerzijds de beperkte dataset aan vindplaatsen binnen de regio en anderzijds de beperkte uitwerkingstijd is dat in dit 
geval echter niet gedaan, zoals dit ook in de KNA zelf niet ter overweging wordt meegenomen.

33 
Ellenkamp & Ruijters, 2015.

34 
Overwogen is ook bij 2 reeds opgegraven vindplaatsen een vergelijkbare vindplaats zeldzaam te noemen, maar aangezien de data per 
geomorfogenetische eenheid klein zijn, is in overleg met de bevoegde overheid voor 1 vindplaats gekozen.
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geval als de inhoudelijke kenmerken van een vindplaats samen 7 punten of meer scoren (van 
maximaal 9 punten). Met de hier gehanteerde scoretoekenning wordt uitgegaan van een score van 
4 punten (van maximaal 6 punten).

Bij sommige vindplaatsen was de aard en/of de datering niet duidelijk, waardoor eigenlijk geen 
goede waardering kon worden afgegeven. Zo mogelijk is wel een zogenaamde hypothetische 
waardering beredeneerd.

4.6 Afwijkingen/aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijke 
 PvE of evaluaties in het veld
Het onderzoek kon niet altijd uitgevoerd worden conform het oorspronkelijke PvE of conform 
evaluaties in het veld. Zoals reeds aangestipt was er voor vindplaats 1 bijvoorbeeld geen 
betredingstoestemming. Daarnaast echter leverden ook de (hoge) grondwaterstand (figuur 4.6) 
en de uitkomsten van OCE (explosieven) onderzoek soms beperkingen op die van invloed waren 
op de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. De beperkingen voor wat betreft het veldwerk zijn 
hieronder per vindplaats weergegeven in tabel 4.3. Indien een vindplaats niet in de tabel staat, 
bestonden geen beperkingen. De eventuele gevolgen van deze beperkingen worden uitgelegd bij 
de bespreking van de vindplaatslocaties in hoofdstuk 6.

Figuur 4.6. Beperkte onderzoeksmogelijkheden: hoge grondwaterstanden.
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vindplaats-
locatie

wat niet of anders uitgevoerd? reden

0 ligging van de sleuven iets verschoven
betere positionering t.o.v. de hoogste delen van de kronkel-
waardrug, mede met het oog op het vergroten van de kans 
op droge omstandigheden (grondwater)

1 geen onderzoek uitgevoerd geen betredingstoestemming

2
vanwege de complexe opbouw voorgestelde 
stratigrafische sleuven niet uitgevoerd, enkele 
kijkgaten niet tot op 250 cm -Mv gegraven

hoge grondwaterstand en uiteindelijk niet nodig voor het 
bepalen van de behoudenswaardigheid

5
vanwege de complexe opbouw voorgestelde 
stratigrafische sleuven slechts gedeeltelijk 
aangelegd

één sleuf is aangelegd tot 2,5 m -Mv terwijl de beoogde 
diepte 3,5 m was. Een tweede sleuf kon niet worden aan-
gelegd omdat een aangrenzende eigenaar bezwaar maakte 
tegen de lozing van het bemalingswater

6, 7, 8
na fase 1 voorgestelde uitbreiding proefsleu-
venonderzoek vindplaats 8

geen betredingstoestemming

9 vindplaats 9-1 niet begrensd onvoldoende tijd voor OCE-onderzoek en benadering

vindplaats 9-7 niet onderzocht onvoldoende tijd voor OCE-onderzoek en benadering

10 vlak 2 en kijkgaten tot vlak 3 en 4 niet aangelegd te hoge grondwaterstand

11 merendeel van de putten niet aangelegd te hoge grondwaterstand

14
put naar zuiden verschoven, dus niet aange-
legd boven aangetroffen spoor BAAC

hoog risico op explosieven op oorspronkelijke locatie

Tabel 4.3. Geplande werkzaamheden die niet volgens het PvE of latere afspraken zijn uitgevoerd.
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5 Resultaten fysische geografie

5.1 Inleiding
De resultaten van het veldonderzoek staan het toe om op basis van textuur, structuur, lithologie, 
stratigrafie en bodemkundige kenmerken een reconstructie te maken van de geologische en 
landschappelijke ontwikkeling van de onderzochte vindplaatslocaties in Ooijen en Wanssum. De 
resultaten sluiten vrij goed aan bij de conclusies van de reeds uitgevoerde onderzoeken,35 maar 
geven tegelijkertijd een genuanceerder beeld zowel qua ligging en differentiatie van de verschillende 
geomorfogenetische eenheden, als qua lithologie, genese en de invloed van de mens.

Hierna volgt in § 5.2 een toelichting op de kenmerken van alle aangetroffen afzonderlijke 
lithogenetische eenheden. In de daarop volgende § 5.3 worden vervolgens per onderzochte 
vindplaatslocatie de lithogenese en geomorfogenese beschreven, zonder opnieuw in detail de 
sedimentkarakteristieken te beschrijven. Hier wordt ook de bodemkundige ontwikkeling toegelicht. 
Tot slot wordt in § 5.4 teruggeblikt op de resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken en 
de verschillen daarmee. Vindplaatslocatie 1 is als enige niet onderzocht. In bijlage 6 zijn de 
afzonderlijke kolomprofielen opgenomen. In kaartbijlagen 1a t/m e zijn voor vindplaatslocaties 
waar het relevant is lithogenetische dwarsprofielen opgenomen.

5.2 Lithogenetische eenheden
Tijdens het onderzoek zijn in projectgebied Ooijen-Wanssum de volgende lithogenetische 
eenheden aangetroffen, die in de navolgende sub-paragrafen vervolgens elk afzonderlijk worden 
beschreven:

Afzettingen uit het Pleistoceen en overgang Holoceen
- Afzettingen van de vlechtende rivier (grindrijk, slecht gesorteerd, zwak siltig, grof zand).
- Komachtige afzettingen (Laag van Wijchen; zwak siltige tot sterk zandige klei).
- vroeg-Holocene oeverafzettingen (matig gesorteerd, matig grof kleiige tot sterk siltige zanden).
- Rivierduinzand (goed gesorteerd, zwak siltig, matig fijn zand).

Afzettingen uit het Holoceen
- Kronkelwaardrugafzettingen (matig gesorteerd, zwak tot matig siltig, matig grof zand).
- Kronkelwaardgeulafzettingen (sterk siltig zand tot sterk zandige klei).
- (Romeinse) Oeverafzettingen (zwak tot sterk zandige leem en sterk siltige klei).
- Jonge overstromingsafzettingen (sterk siltig, redelijk goed gesorteerd, matig fijn zand).

35 
Zuidhoff  & Huizer, 2015; Van Putten, 2014.
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5.2.1 Afzettingen van de vlechtende rivier – Pleistoceen
De afzettingen van de vlechtende Maas vormen in alle gevallen de basis van het landschap. 
Deze basis is echter alleen aangetroffen in de vindplaatsen die op het Jonge Dryasterras lagen 
(vindplaatslocaties 3, 9, 11, 12, 13 en 14). Op de vindplaatslocaties 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 heeft de 
Holocene erosie de vlechtende afzettingen diep weggesleten. Alleen op vindplaatslocatie 10 zijn de 
vlechtende rivierafzettingen in de diepe stratigrafische sleuf opgezocht, die hier onder de Holocene 
kronkelwaard lagen. De afzettingen lagen hier op een diepte van 4,6 m -Mv (10,1 m +NAP; zie ook 
profiel 80131 in bijlage 6). De vlechtende rivierafzettingen bestaan overwegend uit matig slecht 
gesorteerde, matig siltige, matig tot zeer grove zanden (korrelgrootte 250-500 μm). Kenmerkend 
voor dit pakket is de grote afwisseling in korrelgrootte en sortering, lopend van matig fijn zand (180-
250 μm) tot grind. In grotere dwarsprofielen is ook te zien dat sprake is van zand- en grindlenzen.

Op basis van deze karakteristieken kan het pakket uitsluitend in een zeer dynamisch milieu zijn 
afgezet. In het Maasdal hebben deze omstandigheden zich voor het laatst voorgedaan aan het 
eind van de laatste ijstijd tijdens het Jonge Dryas-stadiaal (zie tabel 1.4), toen de Maas een 
vlechtende rivier was met een sterk wisselend debiet en sedimentlast. In tijden van geringe 
waterafvoer werden fijne zanden afgezet, maar bij piekafvoeren was de stroomsnelheid zo hoog 
dat alleen grof zand en grind werd afgezet. Dit veroorzaakt een variatie zoals die in het gebied 
is aangetroffen. De grindrijke zanden worden daarom geïnterpreteerd als afzettingen van een 
vlechtende rivier. Hoewel er geen absolute datering voorhanden is, kan op basis van de eerdere 
gegevens, de stratigrafische positie en de positie in het landschap worden gesteld dat de 
afzettingen tot de riviervlakte uit de Jonge Dryas behoren.

De vindplaatslocaties 3, 11, 13 en 14 liggen weliswaar op het Jonge Dryasterras, maar toch hebben 
de vlechtende rivierafzettingen er tijdens het Holoceen niet lang aan het maaiveld gelegen. Daardoor 
heeft er geen of nauwelijks bodemvorming in plaats gevonden. De vlechtende afzettingen op deze 
vindplaatsen kunnen worden gerekend tot de lagere delen van het Jonge Dryasterras. Daardoor 
zijn de zanden en grinden afgedekt door kleien (zie § 5.2.2) en zavels (zie § 5.2.6). Daarbij komt dat 
de nattere omstandigheden ook de bodemvorming beperken. De vindplaatslocaties 9 en 12 liggen 
voor een groot deel op duidelijk hogere delen van het Jonge Dryasterras en hier zijn de vlechtende 
rivierafzettingen pas in de laatste fase van het Holoceen door jongere afzettingen afgedekt geraakt 
(zie § 5.2.7). Op de allerhoogste delen van het Dryasterras ontbreken jongere afzettingen zelfs bijna. 
Dit betekent dat de vlechtende afzettingen hier grotendeels lange tijd aan het oppervlak hebben 
gelegen en intensieve bodemvorming (verbruining) heeft kunnen plaatsvinden.

5.2.2 Komachtige afzettingen (Laag van Wijchen) – Pleistoceen/Holoceen
De laagste delen van Jonge Dryasterras worden afgedekt door een pakket zandige klei. Het zand 
is vermoedelijk met de klei vermengd geraakt vanuit de onderliggende vlechtende rivierzanden. 
Er is doorgaans sprake van een geleidelijke overgang tussen de klei en het onderliggende zand. 
Een duidelijke grens of een begraven bodem die de vlechtende rivierafzettingen van de klei 
scheidt ontbreekt. Op basis daarvan is geconcludeerd dat de klei is afgezet direct aansluitend 
op de vlechtende zanden, toen de Maas aan het eind van het Pleistoceen overging van een 
vlechtend op een meanderend systeem. Als gevolg van de daarmee gepaard gaande daling van 
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de stroomsnelheid, sedimentlast en debiet kon de fijnste sedimentfractie worden afgezet, met 
komkleiachtige afzettingen als resultaat. Deze klei vormt daarmee de afsluitende laag van de 
afzettingen uit de Jonge Dryas en wordt zodoende geïnterpreteerd als de zogenaamde Laag 
van Wijchen. Veelal is de laag bont gekleurd als gevolg van de intense neerslag van ijzer en 
mangaan (figuur 5.1). Doorgaans wordt de Laag van Wijchen gezien is als de afsluitende laag van 
de Rijnafzettingen van de Formatie van Kreftenheye.36 De Laag van Wijchen bestaat dan uit een 
pakket stugge klei uit het Interstadiaal of Vroeg Holoceen en dekt de zandige vlechtende afzetting 
af. Omdat de genese en kenmerken van de in het projectgebied Ooijen-Wanssum aangetroffen 
kleipakket echter vergelijkbaar zijn, wordt ook de kleiige top van de vlechtende Maasafzettingen in 
dit geval als ‘Laag van Wijchen’ benoemd.

36 
https://www.dinoloket.nl/formatie-van-kreftenheye.

Figuur 5.1. Bont gekleurde 
laag van Wijchen met veel 
ijzer- en mangaanneerslag 
in profi el 13011.
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5.2.3 Oeverafzettingen – Pleistoceen/Holoceen
Op de vlaktes en flanken van de hogere ruggen van het Dryasterras, is geen sprake van klei, maar 
van zavelige afzettingen die de rivierzanden afdekken. Het betreft sterk siltig tot kleiig zand, met een 
kenmerkende matig goede tot matig slechte sortering van het materiaal, hoewel de zandmediaan 
vrijwel overal matig grof is (250-355 μm). Voortaan worden deze oeverafzettingen ook aangeduid als 
‘zavel’. In sommige profielen is bovendien vastgesteld dat de zandfractie naar boven toe afneemt. 
In dat geval is sprake van een zogenaamde ‘fining upwards’ profielopbouw. Een dergelijke opbouw 
ontstaat wanneer een rivier bij overstroming op de oevers sediment afzet. In eerste instantie wordt 
hierbij vrij grof materiaal afgezet. Naarmate de oeverafzettingen (oeverwal) hoger worden, vindt 
alleen nog bij steeds hogere waterstanden overstroming plaats. Onder die omstandigheden is de 
overstromingsvlakte van de rivier zo breed dat de stroomsnelheid daalt en steeds fijner materiaal 
tot bezinking komt. Daardoor kenmerken oeverafzettingen zich over het algemeen door een 
zandige basis die naar boven toe geleidelijk overgaat in fijnere afzettingen. De zandige basis van 
de oeverafzettingen is waarschijnlijk echter ook het gevolg van vermenging met de onderliggende 
zandige vlechtende rivierafzettingen. Op de overgang is namelijk vaak sprake van een soort mixlaag, 
waarin vrijwel alle korrelgroottes vertegenwoordigd zijn: van grind tot klei. De vermenging kan 
veroorzaakt zijn tijdens de sedimentatie, door omwerking van het sediment door stromend water. 
Maar de vermenging kan ook veroorzaakt zijn door bodemvormende processen, zoals bioturbatie en 
vorstwerking. Dit proces heeft vrijwel zeker een rol gespeeld, aangezien het grind soms ook hoger in 
het profiel is aangetroffen, om vervolgens in dichtheid af te nemen.

Waarschijnlijk zijn de oeverafzettingen gedurende de overgang van de Jonge Dryas naar het Vroeg 
Holoceen afgezet vanuit de Maas en mogelijk ook vanuit de voormalige Pleistocene geulen die bij 
hoogwater het eerste weer watervoerend werden. Reden voor deze datering is de stratigrafische 
positie, direct bovenop de vlechtende rivierafzettingen uit de Jonge Dryas, in combinatie met 
de sterke bodemvorming die in de zavels heeft plaatsgevonden. Met name op de hogere, goed 
ontwaterde delen van het plangebied zijn de zavels sterk verbruind (Munsell-kleur 7.5YR 3-4/4; 
figuur 5.2). Dit proces, bestaande uit een combinatie van verwering en homogenisatie, vraagt 
een lange tijdsspanne om de mate van intensiteit te bereiken zoals die op de goed ontwaterde 
delen is aangetroffen. De verbruining (met name homogenisatie door bodemleven) vertoont 
qua kleur en intensiteit sterke overeenkomsten met de verbruining die in andere delen van het 
Maasdal is aangetroffen in oeverafzettingen op het Jonge Dryasterras en in de vroeg-Holocene 
kronkelwaardafzettingen in het Holocene Maasdal.37 Bovendien zijn in de oeverafzettingen 
archeologische grondsporen (sporen 1, 2 en 8) aangetroffen die op basis van het vondstmateriaal 
in de Late Prehistorie geplaatst kunnen worden (Neolithicum-IJzertijd). Dat de sporen in de 
oeverafzettingen zijn ingegraven, wil zeggen dat deze afzettingen ten tijde van het menselijk 
gebruik al aanwezig waren. Op basis van deze constatering is het reëel te veronderstellen dat de 
oeverafzettingen zijn gevormd gedurende de overgang van Jonge Dryas naar Vroeg Holoceen, 
zoals blijkt uit de OSL-datering van de oeverafzettingen op vindplaatslocatie 3 (M7; zie bijlagen 3 
en 4a), waar de afzettingen helemaal aan het eind van de Jonge Dryas zijn gedateerd (12±1 ka, 
met een onzuiverheidswaarschuwing).

37 
O.a. Tichelman, 2005; Ellenkamp & Janssens, 2010; Ter Wal & Tebbens, 2012; Ruijters & Ellenkamp, 2013; Ellenkamp, 2013; Bouma & Müller, 
2014; Ellenkamp & Ruijters, 2015.
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5.2.4 Rivierduinzand – Pleistoceen/Holoceen
Rivierduinzand is alleen aangetroffen in een smalle zone in het noorden van vindplaatslocatie 3. 
De interpretatie is gebaseerd op de zeer goede sortering en fijnere korrelgrootte (matig grof, 250-
355 μm). Dit is een resultaat van het transport door de wind, waardoor een natuurlijke schifting 
van het materiaal heeft plaatsgevonden: de fijnste fractie vliegt hoog de lucht in, het zand wordt 
in suspensie in de onderste luchtlagen verplaatst en het grind blijft liggen. Het zand is aan het 
eind van de Jonge Dryas uit de droogvallende vlechtende riviervlakte verwaaid en verderop 
weer afgezet. Doorgaans is dat gebeurd op de oostoever van de huidige Maas in de vorm van de 
Maasduinen. Maar zoals ook uit recent onderzoek in Maaspark Well is gebleken,38 komt ook op het 
Jonge Dryasterras verwaaid zand voor, soms in de vorm van duinen, soms als opvulling van een 
laagte (dicht gestoven terrasgeul). Bovendien ligt ten westen van het onderzoeksgebied Ooijen-
Wanssum de zogenaamde Oude Maas Arm, van waaruit ook materiaal verwaaid is.

38 
O.a. Ellenkamp, 2013; Bouma & Müller, 2014; Ellenkamp & Ruijters, 2015.

Figuur 5.2. Sterk verbruinde 
oeverafzettingen (zavels) in 
profi el 18611.
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Het rivierduinzand rust op vindplaatslocatie 3 rechtstreeks op de grove zanden van het Jonge 
Dryasterras, op de rand naar de Holocene insnijding. Een begraven bodem die de vlechtende 
rivierafzettingen van het duinzand scheidt ontbreekt, waaruit geconcludeerd kan worden dat 
het duinzand direct aansluitend op de vlechtende rivierzanden is afgezet. Dit in combinatie met 
het feit dat het zand ligt afgedekt onder een pakket jongere zavels (oeverafzettingen), lijkt het 
te rechtvaardigen de afzettingen te koppelen aan de fase van rivierduinvorming op de overgang 
van de Jonge Dryas naar het Vroeg Holoceen. Bovendien is de top van de rivierduinzanden sterk 
verbruind, zeker in vergelijking met de gelige C-horizont (figuur 5.3), wat er op duidt dat het zand 
langdurig aan het maaiveld heeft gelegen. Een OSL-datering van het duin (M8) laat echter een 
datering aan het eind van het Laat Pleniglaciaal zien (15±1 ka). Mogelijk is deze onverwacht 
hoge ouderdom een gevolg van het feit dat het zand over zeer korte afstand uit een oudere (Laat 
Pleniglaciale) bedding verwaaid is, waardoor het ‘signaal’ onvoldoende gereset is en de OSL-
datering dus eerder de ouderdom van het bronmateriaal dan van de duinvorming weergeeft.

Figuur 5.3. Verbruind rivier-
duinzand in profi el 11021.
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5.2.5 Kronkelwaardrug afzettingen
De vindplaatslocaties 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 liggen in de Holocene insnijding van de Maas, 
waarbinnen in de loop van het Holoceen kronkelwaarden zijn opgebouwd. Er is tijdens het onderzoek 
op basis van sedimentkarakteristieken, stratigrafische positie en het verloop en de hoogteligging 
van sedimentlagen onderscheid gemaakt in kronkelwaardruggen, -flanken en -geulen (zie § 5.2.6). 
De ruggen kenmerken zich door een relatief (ten opzichte van de geulen) hoge ligging, met een bol 
(convex) lopende gelaagdheid. De sedimenten bestaan hoofdzakelijk uit zwak tot sterk siltig, matig 
goed gesorteerd, matig fijn tot matig grof (180-355 μm) zand. Kenmerkend is een sterke gelaagdheid 
met zand- en leemlagen. De gelaagdheid laat doorgaans een duidelijke opeenvolging zien met het 
grofste zand aan de basis oplopend naar lemige afzettingen, vervolgens weer afgedekt door een 
zandige basis oplopend naar een lemige top (fining upwards). In sommige profielen zijn tot wel vijf 
van dergelijke sequenties gedocumenteerd (figuur 5.4).

De lagen representeren verschillende fasen in de sedimentatie, waarbij de ouderdom naar 
beneden toeneemt. Grovere zanden zijn afgezet in sneller stromend water dan de lemiger lagen. 
Elke lemige laag kan dan ook worden gezien als een rustige fase in de sedimentatie, waarin 
bij periodieke overstroming nog wat opslibbing plaatsvonden. Elke bovenliggende zandlaag 
representeert een actievere fase waarin het water weer sneller stroomde. In veel gevallen kon 
in een rustige fase ook bodemvorming plaatsvinden. Daarvan getuigen niet alleen de (donker)
bruine kleur als gevolg van humusaanrijking en verbruining, maar ook de bioturbatie vlekken, 

Figuur 5.4. Voorbeeld van een profiel (6011) met vijf kronkelwaardsequenties op vindplaats 2.
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humusspikkels en soms archeologische vondsten. In veel gevallen is een leemlaag in de top van 
een fining upwards sequentie in de profielbeschrijvingen daarom ook aangeduid als een begraven 
A-horizont. Hoe lang een dergelijke A-horizont aan het maaiveld heeft gelegen is op basis van 
de in deze fase verzamelde en uitgewerkte gegevens niet eenduidig te zeggen. Maar getuige het 
voorkomen van archeologisch vondstmateriaal in combinatie met de vrij sterke bruine kleur moet 
het in ieder geval enkele decennia zijn geweest. Lang genoeg in ieder geval om bodemvorming en 
menselijk gebruik toe te staan.

Overigens is niet elk leemlaagje als een A-horizont aangeduid. Dunne laagjes vormden slechts 
tijdelijke intermezzo’s in de actieve kronkelwaardopbouw en komen verspreid door het totale 
sedimentpakket voor. Vanaf een bepaalde dikte en in combinatie met de hiervoor beschreven 
kenmerken kan een laag als begraven A-horizont zijn aangemerkt. De onderliggende zandige 
afzettingen kenmerken zich in ieder geval door een lichtere (gelere) kleur en het ontbreken van de 
kenmerken van bodemvorming zoals bioturbatie. Zij zijn afgezet in een milieu van actief stromend 
water in of aan de rand van de binnenbocht van de Maasbedding.

5.2.6 Kronkelwaardgeulafzettingen
De tegenhangers van de kronkelwaardruggen vormen de kronkelwaardgeulen. In tegenstelling tot de 
ruggen kenmerkt de gelaagdheid zich hier niet door een bolle, maar door een holle (concave) ligging. 
De aflopende lagen van de bol liggende ruggen gaan veelal over in of worden afgesneden door de 
hol liggende geulen. Behalve de ligging en morfologie is ook de lithologie onderscheidend. Zo zijn de 
afzettingen van de kronkelwaardgeulen veel fijn korreliger, variërend van sterk siltig zand tot zandige 
klei. In sommige profielen (zoals in proefsleuf 56, zie ook raai G-G’ met foto-inzet op kaartbijlage 
1a) was duidelijk te zien hoe de kleiige lagen vanuit de geulen de ruggen op kropen om daar over te 
gaan in de lemige begraven A-horizonten. Evenals die lemige lagen op de kronkelwaardruggen zijn 
de sedimenten in de geulen afgezet tijdens intermezzo’s in de rivierdynamiek, toen de rivier rustig 
stroomde en de fijnste sedimenten tot bezinking konden komen. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat plaatselijk in de geulen ook kenmerken van bodemvorming zijn vastgesteld in de vorm van 
verbruining, humusaanrijking en bioturbatie vlekken.

5.2.7 Oeverafzettingen
In grote delen van de onderzochte vindplaatsen is bovenop de Laag van Wijchen, rivierduinzanden 
of kronkelwaardzanden een pakket sterk siltig zand tot sterk zandige klei aangetroffen (verder 
aangeduid als zavels). Kenmerkend is de matige sortering van het materiaal, hoewel de 
zandmediaan vrijwel overal matig fijn tot matig grof is (180-355 μm). Een duidelijke morfologie met 
bijvoorbeeld ruggen en geulen is in het pakket niet te herkennen. En omdat het (met uitzondering 
van het jonge overstromingsdek) alle andere lithogenetische eenheden afdekt en het reliëf 
daarvan als het ware nivelleert, is het geïnterpreteerd als een pakket oeverafzettingen.

Het pakket is doorgaans enkele decimeters dik en wordt meestal gekenmerkt door een vrij 
uitgesproken mate van bodemvorming met een door humus aangerijkte A-horizont en daaronder een 
verbruinde B-horizont. Dat betekent dat de oeverafzettingen in ieder geval enige tijd aan het maaiveld 
hebben gelegen en een zekere ouderdom kennen. Met name omdat de oeverafzettingen in het gebied 
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met de kronkelwaardruggen sporen afdekken met een datering in de Late Prehistorie, wordt voorlopig 
aangenomen dat het Romeinse afzettingen betreft. In die periode reactiveerde de Maas namelijk weer 
na een lange periode van relatieve rust. Toch is niet uit te sluiten dat een deel van de oeverafzettingen 
een oudere oorsprong kent, zoals ook aangeduid door Van Putten als ‘hoogvloedleem’.39 Die term past 
in ieder geval goed bij de genese aangezien de zavels in de overstromingsvlakte werden afgezet bij 
hoogwater, terwijl de actieve geul een nieuwe kronkelwaard opbouwde.

5.2.8 Jonge overstromingsafzettingen
In grote delen van het plangebied liggen de hierboven beschreven sedimenten niet aan het 
maaiveld, maar worden ze afgedekt door een doorgaans vrij zandige toplaag. De exacte 
samenstelling kan plaatselijk echter nogal variëren van zwak siltig zand tot sterk zandige klei. 
Doorgaans is het pakket zandiger op het Dryasterras en siltrijker/kleiiger op plaatsen waar het de 
lager gelegen kronkelwaarden afdekt. Deze variatie hangt samen met de stroomsnelheid van het 
hoogwater waarin het is afgezet. In de laagste delen blijft na hoogwater het langst water staan, 
zodat fijnere sedimenten tot bezinking kunnen komen.

Het zanddek is geïnterpreteerd als een recent overstromingsdek, ontstaan vanaf de Late 
Middeleeuwen, zoals ook vastgesteld op de kronkelwaard in werkvak 4 in Well40 en in het 
Dassencompensatiegebied in Maaspark Well,41 waar het overstromingsdek op de lagere terreindelen 
voorkomt, maar ontbreekt op de hoogste terreindelen. Deze datering wordt ook bevestigd door een 
OSL-analyse van de zandige basis van het jonge overstromingsdek op vindplaatlocatie 12, die uitkomt 
op een datering in de vroege 13e eeuw (zie § 5.3.12). Opvallend is dat deze laag ook op de hoogste 
delen van het plangebied voorkomt, op de vindplaatslocaties 9 en 12. Hier is de dikte van de jonge 
afzettingen niet perse gerelateerd aan de hoogteligging. Op de hoogste delen lijkt het dek juist nog 
wat dikker. Het is daarom niet helemaal uit te sluiten dat wat als jonge overstromingsafzettingen 
geïnterpreteerd is, toch deels een andere herkomst kent. Zo is bijvoorbeeld na onderzoek in 
vergelijkbare landschappelijke context in Maaspark Well beargumenteerd dat de daar vastgestelde 
afdekkende toplaag ontstaan is door een combinatie van overstroming, verstuiving en antropogene 
invloeden (bemesting / grondverbetering / egalisatie).42 Op vindplaats 12 is het jonge overstromingsdek 
het dikst aan de oostzijde van de terrasrug en ontbreekt het dan weer op de westzijde van de terrasrug, 
wat juist weer wel pleit voor sedimentatie vanuit de huidige oostelijker gelegen Maas.

5.3 Litho- en geomorfogenese per vindplaatslocatie
5.3.1 Vindplaatslocatie 0
Over de litho- en geomorfogenese van vindplaatslocatie 0 valt niet veel meer te zeggen, dan 
wat op basis van de kartering+ bekend was.43 Dat wil zeggen dat de vindplaatslocatie ligt op een 
westelijke uitbouw van het complex met kronkelwaardruggen in de binnenbocht van Wanssum.

39 
Van Putten, 2014.

40 
Bouma & Müller, 2014.

41 
Ruijters & Ellenkamp, 2013.

42 
Ellenkamp & Ruijters, 2015.

43 
Van Putten, 2014.
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De proefsleuven dienden om deze landschappelijke ligging te toetsen en zijn zo geplaatst dat 
het hoogste zand van de top van de kronkelwaardrug (op basis van het vooronderzoek), is 
aangetroffen centraal in de sleuven (profielen 142 en 143). Zowel naar het noorden (profiel 141) 
als het zuiden (profielen 241 en 242) toe duikt het zand van de kronkelwaardrug snel weg om over 
te gaan in met kleiiger sedimenten gevulde kronkelwaardgeulen (zie geomorfogenetische kaart op 
figuur 5.5). Zowel de geulafzettingen als de zanden van de kronkelwaardrug worden afgedekt door 
een pakket zavelige jonge oeverafzettingen. Vanwege de hoge grondwaterstanden (circa 120 cm 
-Mv) was het niet mogelijk om zonder bemaling diepere kijkgaten aan te leggen. Er is zodoende 
geen inzicht gekregen in de diepere opbouw van de kronkelwaardrug.

203680 203700

203700203640 203660 203680

203660203640

3
9
5
3
4
0 3

9
5
3
4
0

3
9
5
3
6
0

3
9
5
3
6
0

3
9
5
3
8
0

3
9
5
3
8
0

3
9
5
4
0
03

9
5
4
0
0

legenda

oeverdek op kronkelwaardrugflank

begrenzing vindplaats BAAC

putnummer

begrenzing geomorfogenese RAAP

oeverdek op kronkelwaardgeul

profielnummer

met oeverafzettingen

aangelegde put

142

kronkelwaardrug

kronkelwaardrug

geomorfogenese

kronkelwaardgeul

lithogenese

overig

25

m

20150 105

MR1/ooywa_vp0

Figuur 5.5. Geomorfogenetische kaart van vindplaats 0.
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Om uiteindelijk wel meer inzicht te krijgen in de exacte ouderdom van de kronkelwaardrug is uit 
het zand van de kronkelwaardrug in profiel 142 een OSL-monster genomen (M64). De datering 
van het monster komt uit op 900 na Chr. (+/- 100). Dat duidt op een relatief jonge ouderdom van 
de (top van de) kronkelwaard in de Vroege Middeleeuwen. De jonge OSL-datering komt overeen 
met de veldwaarnemingen. De top van de kronkelwaard kenmerkt zich namelijk door slechts 
een zeer beperkte mate van bodemvorming, wat op een jonge ouderdom wijst. Meer dan van 
enige humusaanrijking in een grijsbruine (10YR) A-horizont is geen sprake. Vandaar dat naar 
de geulen toe de geulvulling ook lastig van de afdekkende oeverafzettingen te scheiden is. Van 
kleurverschil tussen beide kleiige sedimenten is namelijk nauwelijks sprake. Op basis van deze 
beperkte bodemontwikkeling werd de top van de kronkelwaard tijdens het veldwerk als relatief jong 
ingeschat en het OSL-monster bevestigt dit.

5.3.2 Vindplaatslocatie 2
Vindplaatslocatie 2 kenmerkt zich als een oost-west georiënteerde kronkelwaardrug, aan de noord- 
en zuidzijde geflankeerde door evenwijdig lopende geulen. Het proefsleuvenonderzoek heeft 
bevestigd dat de rug uit meerdere fases is opgebouwd, maar heeft eveneens aangetoond dat de 
opbouw vrij complex is. Behalve een verticale component in de opbouw, is er ook sprake van een 
grote laterale component (te herleiden aan de aanduiding van verschillende kronkelwaardruggen 
op figuur 5.6). Als gevolg daarvan liggen de fases in de kronkelwaardopbouw niet uniform boven 
elkaar gestapeld, maar deels tegen en deels over elkaar. Om het geheel complexer te maken, 
varieert deze laterale component over de lengte van de kronkelwaardrug. Waar in het zuidoosten 
nog vooral sprake is van één rug, waarin meerdere opbouwfases boven elkaar gestapeld liggen, 
blijkt richting het (noord)westen sprake van elkaar oversnijdende en afsnijdende fases. Hier 
liggen de opbouwfases niet zozeer over elkaar, maar meer tegen elkaar aan. Er is sprake van 
een duidelijke laterale uitbouw van de rug richting het noorden. Het verschil in de opbouw is ook 
goed te zien wanneer de lithogenetische profielen uit het zuidoosten worden vergeleken met 
de profielen uit het westelijke deel van de vindplaatslocatie (vergelijk raaien A tot en met H op 
kaartbijlage 1a). De overgang tussen de verticaal opgebouwde kronkelwaardrug naar de meer 
lateraal opgebouwde rug, ligt grofweg ter hoogte van raai E-E’. In de raaien A t/m D liggen de 
fases vooral in een convexe vorm boven elkaar. Vanaf raai E t/m H is echter een duidelijk naar het 
noorden afhellende gelaagdheid te zien. Dit is ook door vertaald in de geomorfogenetische kaart 
(figuur 5.6). Hoewel het lastig is de diepere driedimensionale opbouw van de kronkelwaardrug in 
het platte vlak te vervatten, zijn in de westelijke helft van de vindplaatslocatie wel meerdere tegen 
elkaar gelegen ruggen aangeduid, plaatselijk van elkaar gescheiden door een smalle flank met 
oeverafzettingen. Her en der zijn midden in de kronkelwaardopbouw kleinere geulen opgetekend. 
Het betreft echter vooral lokale insnijdingen in het kronkelwaardzand, die met kleiiger materiaal 
zijn opgevuld (zie bijvoorbeeld profiel 5612 in raai G-G’ op kaartbijlage 1a). Ze hebben verder 
nauwelijks invloed op de algehele opbouw van de kronkelwaard. Dat geldt overigens niet voor de 
geulen aan de zuidelijke en noordelijke randen van de rug, die wel degelijk de overgangen naar de 
Holocene geulen vormen, zoals die ook op basis van de kartering+ ten noorden en zuiden van de 
kronkelwaardrug waren aangeduid.
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Figuur 5.6. Geomorfogenetische kaart van vindplaats 2.
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Het verschil in verticale versus laterale opbouw van de kronkelwaardrug is schematisch 
weergegeven in figuur 5.7. Daarin is ook de consequentie voor de archeologische stratigrafie 
aangeduid. Bij een verticale opbouw zijn de (potentiele) archeologische niveaus van elkaar 
gescheiden. Dat wil zeggen dat elk loopvlak uit een stilstandsfase in de opbouw van de 
kronkelwaard wordt afgedekt door sedimenten van de opeenvolgende kronkelwaardfase. Een 
loopvlak is dus maar een relatief beperkte tijdsspanne beschikbaar geweest voor menselijke 
activiteiten, voordat het opnieuw overstroomd en afgedekt werd. Dit in tegenstelling tot de meer 
laterale opbouw, waar de achterkant van de oudste fase niet (of nauwelijks) door de sedimenten 
van een jongere uitbouwfase is afgedekt en dus gedurende een langere periode als loopvlak voor 
menselijke activiteiten beschikbaar was.

De afzonderlijke fases op de kronkelwaard zijn wel opgebouwd zoals verwacht. Dat wil zeggen 
dat sprake is van een geelbruine (10YR 5/4), matig fijn tot grof zandige basis, die naar boven toe 
geleidelijk fijn zandiger en siltiger wordt (fining upwards). Elke fase wordt afgesloten door een 
verbruinde (7.5YR 3/4) siltige/lemige top, die een stilstandsfase in de sedimentatie representeert. 
Dat wil echter niet direct zeggen dat elke leemlaag een potentieel archeologisch niveau vormt. 
Pas wanneer in de top van een kronkelwaardfase voldoende kenmerken van bodemvorming zijn 
aangetroffen, is een laag als een begraven A-horizont, oftewel een potentieel archeologisch niveau 
bestempeld. Het gaat dan met name om humusaanrijking, verbruining en bioturbatievlekken, die er 
gezamenlijk op wijzen dat de stilstandsfase lang genoeg heeft geduurd om zeker bodemvorming 
plaats te laten vinden en dus ook een relevante tijdspanne aan het maaiveld heeft gelegen om 
door de mens gebruikt te kunnen zijn.

In de kijkgaten op vindplaatslocatie 2 zijn drie tot vier potentiele archeologische niveaus 
aangetroffen. Het verloop hiervan was echter niet consequent te vervolgen, doordat regelmatig 
een niveau tussen twee kijkgaten verdween. De oorzaak hiervan was niet altijd vast te stellen, 
omdat de bodemopbouw tussen twee uit elkaar gelegen proefsleuven ongezien bleef (een 

Figuur 5.7. Vereenvoudigde schematische weergave van het verschil tussen de hoofdzakelijke verticale opbouw van de 
kronkelwaard bij Ooijen-VP10 (en Well-Aijen) versus de sterk laterale opbouw van de kronkelwaard in Wanssum-VP2. 
Eveneens gevisualiseerd zijn de gevolgen daarvan voor de stratigrafi e van eventuele vindplaatsen (gestapeld gescheiden 
versus deels samengedrukt tot een palimpsest op één niveau).
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inherent gevolg van de gehanteerde proefsleuvenspreiding). In enkele proefsleuven was het 
verdwijnen van lagen echter wel duidelijk in de profielwand. Zo bleken soms lagen die aan het 
begin van de proefsleuf nog duidelijk van elkaar gescheiden waren, richting het noorden samen 
te komen tot één laag. Dit is bijvoorbeeld opgetekend in proefsleuf 56, bij de overgang van een 
kronkelwaardrug naar een kleine kronkelwaardgeul (figuur 5.8). In proefsleuf 60 was dan weer 
duidelijk te zien hoe meerdere aanvankelijk horizontaal verlopende fasen richting het noorden 
ineens snel diep wegduiken (zie figuur 5.4). Door het ontbreken van diepe doorlopende sleuven 
(zie § 4.6 en § 6.4) is onduidelijk of de wegduikende lagen verder naar het noorden weer opduiken 
om aan te sluiten op de niveaus die in een noordelijker gelegen proefsleuf op dezelfde NAP-hoogte 
werden opgetekend, of dat de lagen door een jongere fase worden afgesneden en afgedekt en dus 
werkelijk verdwijnen. Daardoor blijft enige onzekerheid bestaan over het verband en de ouderdom 
van de aangetroffen archeologische niveaus in de opeenvolgende proefsleuven in een raai.

De gedateerde OSL-monsters geven hier echter de nodige houvast. Hoewel de dateringen van 
de monsters in enkele gevallen komen met een onnauwkeurigheidswaarschuwing, is er wel een 
globale trend waar te nemen. Zo heeft het zand van de meest zuidelijke (en dus naar verwachting 
oudste) kronkelwaardrug in proefsleuf 44 een aanzienlijk oudere datering, dan het zand in de 
noordelijkere (en dus naar verwachting jongere) kronkelwaardrug in proefsleuf 47. Uit het OSL-
analyse-rapport (zie bijlage 4a) blijkt namelijk dat het kronkelwaardzand in monsters 54 en 
55 uit proefsleuf 44 gemiddeld gedateerd is rond 7600 jaar geleden (Laat Mesolithicum/Vroeg 

Figuur 5.8. Overgang tussen de kronkelwaardgeul (rechts) en kronkelwaardrug (links) in profi el 5611 op vindplaats 2.
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Neolithicum), terwijl het kronkelwaardzand in de monsters 46, 47 en 48 gemiddeld rond 5100 
jaar geleden (Midden Neolithicum) gedateerd is. Het enige zuiver gedateerde monster (M46) 
laat zelfs een datering in de Vroege Bronstijd zien (4.0 +/- 0.3 ka). Daaruit kan met redelijke 
zekerheid geconcludeerd worden dat de opbouw van kronkelwaardruggen van vindplaatslocatie 2 
in meerdere duidelijk van elkaar gescheiden fasen hebben plaats gevonden. In het oostelijke deel 
van de rug liggen deze fasen meer verticaal boven elkaar gestapeld, terwijl de fases richting het 
westen meer een laterale opbouw kennen. Dat betekent dat in het oostelijke deel de kans op het 
aantreffen van stratigrafisch van elkaar gescheiden archeologische resten het grootst is, terwijl in 
het westelijke deel ook kans bestaat op het aantreffen van een palimpsest. Ook in stratigrafisch 
gescheiden situaties kan echter wel degelijk palimpsest plaats vinden, omdat grondsporen ook 
door oudere horizonten kunnen zijn gegraven.

De kronkelwaardafzettingen liggen nergens aan het maaiveld, maar worden integraal 
afgedekt door het jonge overstromingsdek, dat hier relatief siltig is. Verder westwaarts 
richting vindplaatslocatie 5 neemt de siltigheid zelfs de overhand en zijn de afdekkende jonge 
afzettingen aangeduid als jonge oeverafzettingen. Het afdekkende pakket maskeert het reliëf 
van de kronkelwaardruggen en geulen, maar werkt eveneens als een buffer tegen moderne 
bodembewerking, zodat het archeologisch intact begraven ligt.

5.3.3 Vindplaatslocatie 3
Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat vindplaatslocatie 3 grotendeels behoort tot een 
laaggelegen deel van het Jonge Dryasterras. Alleen naar het oosten en noorden komt het grind 
hoger en in het noorden, op de overgang naar de Holocene insnijding, is zelfs sprake van een 
smalle rivierduin (figuur 5.9).

Het lage deel van het Jonge Dryasterras wordt geomorfogenetisch aangeduid als een terraslaagte/
geul met komklei-achtige en oeverafzettingen. Belangrijkste reden hiervoor is dat het grind 
overal relatief diep zit en wordt afgedekt met een pakket klei, dat is geïnterpreteerd als de laag 
van Wijchen (zie § 5.2.2). Deze laag komt vooral voor op de laagste delen van het terras, zoals 
de oude geulen, waar aan het eind van de Jonge Dryas, toen de Maas zich in haar Holocene 
bedding insneed, nog het langst water bleef staan, zodat ook de fijnste sedimenten tot bezinking 
konden komen. Deze oude klei vormt zodoende de afsluitende laag van de sedimenten uit de 
Jonge Dryas. Ondanks dat de laag van Wijchen later (vermoedelijk vanaf de Romeinse tijd, zie 
§ 5.2.7) is afgedekt door een pakket zavelige oeverafzettingen en vanaf de Late Middeleeuwen 
door een zandig jong overstromingsdek (zie § 5.2.8), heeft de kleiige ondergrond voortdurend voor 
relatief natte omstandigheden gezorgd. Infiltrerend water (regenwater of hoogwater) stagneert 
immers voortdurend op de kleilaag. Daardoor is de bodemontwikkeling relatief beperkt (vaag). 
In tegenstelling tot de hogere delen van het Dryasterras (zie met name vindplaatslocatie 9) heeft 
geen verbruining plaatsgevonden. De bodemvorming heeft zich beperkt tot humusaanrijking en 
enige structuurvorming in een vage, grijsbruine B-horizont.

Zoals ook te zien in de profielbeschrijvingen (bijlage 6), is sprake van meerdere boven elkaar 
gelegen A-horizonten. Zowel in de top van de kleiige laag van Wijchen als in de top van de 
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afdekkende zavelige oeverafzettingen heeft humusaanrijking plaatsgevonden. Dat in de top van 
de laag van Wijchen een bodem is ontstaan, wil zeggen dat deze laag enige tijd aan het maaiveld 
heeft gelegen. De beperkte prehistorische sporen en vondsten zijn ook in deze laag aangetroffen. 
Op basis daarvan is beredeneerd dat de bovenliggende oeverafzettingen vanaf het eind van de 
Prehistorie moeten dateren en vermoedelijk een oorsprong kennen in de Late IJzertijd/Romeinse 
tijd, gekoppeld aan de reactivatie van de Maas in die periode. Van het bovenste zandige jonge 
overstromingsdek is middels een OSL-datering op vindplaatslocatie 13 vastgesteld dat het vanaf 
de Late Middeleeuwen is afgezet. Gezien de sterke overeenkomsten tussen het zandige dek op 
de vindplaatslocaties 3 en 13 wordt van dezelfde ouderdom uitgegaan. Uit deze periode dateert 
vermoedelijk ook een lokale insnijding in de oeverafzettingen, in het zuiden van de vindplaats. 
Deze insnijding snijdt in tot op en plaatselijk net in de laag van Wijchen en is opgevuld met 
zavelige en zandige sedimenten. Doordat de opvulling in het oosten relatief zandig is en naar 
het westen toe geleidelijk lemiger wordt, is de opgevulde insnijding geïnterpreteerd als een 
soort crevassegeul. Dat wil zeggen een natuurlijke doorbraak van de Maas door een oeverwal, 
waarachter in één gebeurtenis het weggeslagen materiaal is afgezet. Daarbij bezinkt het grofste 
materiaal dichtbij de doorbraak en het fijnste materiaal verder weg. Omdat uit de basis van de 
vulling van de insnijding nog middeleeuws schervenmateriaal is verzameld (figuur 5.10), kan 
geconcludeerd worden dat de opvulling een (post-)middeleeuwse datering kent. Vreemd genoeg 
laat de OSL-datering aan de basis van de crevasse (M4) een veel oudere datering zien (5.6 ± 0.6 
ka). Hiervoor bestaan twee mogelijk verklaringen. Allereerst is de crevasse gevuld met materiaal 

Figuur 5.10. Crevasse-achtige insnijding met vol-middeleeuwse vondsten op de bodem in profiel 12031.
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dat stroomopwaarts (bij de doorbraak) verspoeld is. Als de transportafstand kort is geweest, is het 
‘signaal’ mogelijk onvoldoende gereset, de OSL-datering dus bestaat uit een combinatie van de 
ouderdom van het bronmateriaal en de ouderdom van de her-sedimentatie. Anderzijds is niet uit 
te sluiten dat het signaal van de bemonsterde laag is beïnvloed door de onderliggende laag en zo 
dus incorrect is. In sommige proefsleuven is de crevasse-vulling duidelijk waargenomen, maar het 
verloop door de sleuven is niet eenduidig te volgen. Vandaar dat het verloop op figuur 5.9 met een 
gele lijn globaal is aangeduid.

Richting het noordoosten komt het grind geleidelijk omhoog en ontbreekt de kleiige laag van 
Wijchen. Dit zorgt voor een sterk verbeterde interne drainage en daarmee ook in een veel sterker 
ontwikkelde en verbruinde bodem (vergelijk op kaartbijlage 1b en in bijlage 6 de goed ontwaterde 
profielen 12611, 13311 en 14011 bijvoorbeeld met de slechter ontwaterde profielen 12811 en 
14311). Dit deel van de vindplaatslocatie is geomorfogenetische daarom gekarteerd als een 
terrasvlakte met oeverafzettingen. Naar het uiterste zuidwesten komt het grind ook snel omhoog. 
Dit is in enkele aanvullende proefsleuven vastgesteld (putten 508-513). De werkelijke terrasrug 
ligt echter ten zuidwesten van de vindplaatslocatie, richting Blitterswijck. De flank hiervan is in de 
proefsleuven net aangetroffen. Op deze scherpe landschappelijke overgang van de flank naar de 
terrasgeul/laagte is een dump uit de Late Prehistorie aangetroffen (vindplaatslocatie 3-2).

Op de noordrand van de vindplaatslocatie, op de overgang naar de Holocene kronkelwaard, 
doet zich opnieuw een opmerkelijke landschappelijke overgang voor. In plaats van de kleiige 
laag van Wijchen, is hier sprake van een laag matig grof, goed gesorteerd, zwak siltig zand. Op 
basis van deze kenmerken is dit geïnterpreteerd als rivierduinzand (zie ook § 5.2.4). Vanwege de 
goede interne drainage heeft hierin sterke bodemvorming plaatsgevonden, waardoor de bodem 
intensief is verbruind (7.5YR 3/3). Die verbruining begint in de zavelige oeverafzettingen die 
het rivierduinzand afdekken. Uit de OSL-analyse is gebleken dat deze zavels zijn afgezet op de 
overgang Jonge Dryas-Vroege Holoceen (M7, zie bijlage 4a). Vanwege de beperkte dikte van de 
oeverafzettingen, zijn de onderliggende rivierduinzanden mee verbruind. Ze maken dus deel uit 
van de sedimenten die gezien de sterke verbruining langdurig nabij het maaiveld hebben gelegen, 
binnen de invloedsfeer van bodemvormende processen.

In kaartbijlage 1b is de lithogenese van vindplaatslocatie 3 in dwarsdoorsnede weergegeven.

5.3.4 Vindplaatslocatie 4
Over de litho- en geomorfogenese van vindplaatslocatie 4 valt op basis van het uitgevoerde 
proefsleuvenonderzoek weinig te zeggen. De lage landschappelijke ligging resulteerde in zeer 
hoge grondwaterstanden (75 cm -Mv), waardoor niet dieper gegraven kon worden dan in de 
jonge zavelige (sterk siltige klei) oeverafzettingen. In de top hiervan is sprake van een geploegde 
A-horizont, die op circa 40 cm -Mv overgaat in de iets lichtere BC-horizont. Op 75 cm stond het 
water in de kijkgaten.
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5.3.5 Vindplaatslocatie 5
Vindplaatslocatie 5 ligt op een westelijke uitloper van de kronkelwaardrug waarop ook 
vindplaatslocatie 2 ligt. Hier is echter geen sprake van één brede rug met meerdere fasen, maar 
zijn de fasen duidelijk uit elkaar gelegen en door geulen van elkaar gescheiden (figuur 5.11). 
De zuidoosthoek van vindplaatslocatie 5 lijkt morfologisch aan te sluiten op de meest zuidelijke 
kronkelwaardrug van vindplaatslocatie 2. Zoals te zien in de meest westelijke raaien (raaien I en 
J op kaartbijlage 1a) is in het zuidwestelijke deel van vindplaatslocatie 2 sprake van een hoge 
zandrug, met circa twee stilstandsfasen in de top en zonder stilstandsfasen op diepere niveaus. 
Dit is ook zo aangetroffen in de bronbemaalde stratigrafische sleuf (proefsleuf 522; zie figuur 5.11 
voor ligging) op vindplaatslocatie 5 (figuur 5.12). Ook bij een aanvullende boring vanaf de top 
van de kronkelwaardrug zijn tot 6 meter -Mv geen stilstandsfasen (dus potentiële archeologische 
niveaus) meer aangetroffen.

Uit het profiel van de stratigrafische sleuf (put 522) zijn op een diepte van circa 1,6 m -Mv in de 
C-horizont twee OSL-monsters genomen. De dateringen van de monsters zijn als volgt:
- M70: 5.000 (+/-800) voor Chr.
- M71: 7.000 (+/-1.400) voor Chr.

Uit de monsters blijkt dus dat de kronkelwaardrug in het Midden Mesolithicum tot Vroeg 
Neolithicum gevormd is. Gezien deze datering en het ontbreken van stilstandsniveaus op grotere 
diepte, is de kans op het aantreffen van mesolithische vindplaatsen dus klein. Er kunnen dus 
met name vindplaatsen verwacht worden uit perioden na de kronkelwaardrug-vorming, dus uit 
het Neolithicum en later. De vroeg-neolithische datering komt overeen met de vroeg-neolithische 
datering van de rug in put 44 op vindplaatslocatie 2 (zie § 5.3.2).

Naar het westen duikt deze kronkelwaardrug weg om te worden afgedekt door oeverafzettingen. Naar 
het noorden gaat de rug over in een vrij brede kronkelwaardgeul, die globaal ontspringt in het geultje 
dat is aangetroff en in proefsleuf 38 op vindplaatslocatie 2 (zie ook kaartbijlage 1a). Ten noorden van 
deze geul ligt een nieuwe kronkelwaardrug die aansluit op de noordzijde van vindplaatslocatie 2 (zie 
ook raai Q en geomorfogenetische kaart op kaartbijlage 1c). Afgaande op de zanddieptekaart uit het 
vooronderzoek,44 lijkt echter sprake van een onderbreking tussen de vindplaatslocaties 5 en 2, zodat 
ook op de geomorfogenetische kaart een scheiding tussen deze ruggen is aangebracht. Echter, 
aangezien ook hier vondstmateriaal uit de Late Prehistorie is aangetroff en, is niet uit te sluiten dat het 
toch als één geheel moet worden gezien en in ieder geval een prehistorische ouderdom kent. Vanwege 
de hoge grondwaterstanden is (met uitzondering van de stratigrafi sche sleuf) geen inzicht gekregen 
in de bodemopbouw dieper dan 150 cm -Mv op vindplaatslocatie 5. Tot dit niveau is sprake van één 
kronkelwaardfase met een zandige basis die naar boven toe geleidelijk overgaat in een enigszins 
verbruinde (10YR 3/4) lemige top. De kronkelwaardrug wordt afgedekt door een gelaagd pakket 
zavelige jonge oeverafzettingen, die naar de randen van de rug (richting de geulen) snel dikker wordt 
(zie ook raaien Q en R op kaartbijlage 1c).

44 
Van Putten, 2014.
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Figuur 5.11. Geomorfogenetische kaart van vindplaats 5.
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Ten westen van de Koninginnenbrug komen opnieuw twee zandopduikingen voor die in het voor-
onderzoek bij vindplaatslocatie 5 betrokken zijn.45 Over deze ruggen zijn één lange haakse sleuf en 
twee parallelle sleuven aangelegd. In de haakse sleuf is duidelijk vastgesteld hoe de meest zuide-
lijke zandrug vanaf profiel 52542 over circa 25 meter afstand opduikt tot circa 70 cm beneden het 
maaiveld, om vervolgens weer weg te duiken om over te gaan in een met klei gevulde geul (zie ook 
raai S, kaartbijlage 1c). Tussen profielen 52545 en 52546 duikt het zand vervolgens weer op om bij 
profiel 52549 weer weg te duiken en over te gaan in een met klei gevulde geul. Over de gehele zone 
is sprake van een afdekkend zavelig pakket jonge oeverafzettingen. Gezien de niet zeer uitgespro-
ken bodemvorming wordt de ouderdom van de beide zandruggen jonger ingeschat dan de oostelijker 
gelegen evenknieën, al is op de hoogste delen toch sprake van enige verbruining (kleur 7.5YR 4/3). 
Ook is wat prehistorisch vondstmateriaal aangetroffen. Om de concrete datering uit vast te kunnen 
stellen, is op beide ruggen een OSL-monster genomen (M62 en M63, zie bijlage 3 en kaartbijlage 
1c). Dat heeft in de volgende dateringen geresulteerd:
- M62: 3.900 (+/-700) voor Chr.
- M63: 2.300 (+/-800) voor Chr.

Uit de monsters blijkt dat de ruggen dus inderdaad jonger zijn dan de oostelijke kronkelwaardruggen 
(vergelijk met monsters 70 en 71). Het oudste monster (M62), met een datering in het Midden 

45 
Van Putten, 2014.

Figuur 5.12. Overzicht van het profi el in put 522, waarin alleen in de top sprake is van stilstandsfasen in de sedimentatie.
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Figuur 5.13. Geomorfogenetische kaart van vindplaats 9.
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Neolithicum, betreft de datering van de meest zuidelijk gelegen rug, Het tweede monster (M63) dat 
in het Laat Neolithicum dateert, is afkomstig van de noordelijker gelegen rug. Zoals verwacht zijn 
de afzettingen dichter bij de huidige Maas dus jonger, wat bewijst dat deze kronkelwaard in de loop 
der tijd richting het noorden is uitgebouwd. De ouderdom van de kronkelwaardruggen bewijst ook 
dat de prehistorische vondsten dus in situ aangetroffen kunnen zijn, al is het materiaal vanwege het 
ontbreken van duidelijke diagnostische kenmerken niet exact te dateren.

5.3.6 Vindplaatslocatie 6
Op vindplaatslocatie 6 is één proefsleuf aangelegd in het zandige jonge overstromingsdek. Op drie 
plekken is een kijkgat gemaakt om enig inzicht te krijgen in de diepere bodemopbouw. Daaruit blijkt 
dat sprake is van lemige oeverafzettingen. In de top daarvan is een oude bodem (Ab-horizont) 
waargenomen. In het uiterste oosten van de vindplaatslocatie ontbreken de oeverafzettingen en 
is sprake van een opduikende zandige kronkelwaardrug. Gezien de ligging vrijwel direct naast de 
actieve Maas moet het om een zeer jonge fase gaan.

5.3.7 Vindplaatslocatie 7
In grote delen van de vindplaatslocatie is het vlak (conform PvE) niet dieper aangelegd dan 
het jonge overstromingsdek. In enkele proefsleuven zijn diepere kijkgaten aangelegd, waaruit 
bleek dat onder het overstromingsdek oeverafzettingen schuilgaan. Daarin is evenals bij 
vindplaatslocatie 6 een redelijk verbruinde (7.5YR 4/3) begraven bodem aangetroffen. In 
proefsleuf 157 is bovendien onder de oeverafzettingen opduikend zand van vermoedelijk een 
kronkelwaardrug waargenomen.

5.3.8 Vindplaatslocatie 8
In grote delen van de vindplaatslocatie is het vlak (conform PvE) niet dieper aangelegd dan het jonge 
overstromingsdek. In de proefsleuven 162 en 165 is een kijkgat wat dieper aangelegd en daaruit bleek 
dat onder het jonge dek oeverafzettingen schuilgaan waarin zich een bodem heeft ontwikkeld.

5.3.9 Vindplaatslocatie 9
De hele vindplaatslocatie ligt op het Jonge Dryasterras, waar vlechtende rivierafzettingen 
dicht onder het maaiveld liggen. De hoogste delen worden slechts afgedekt door een dun 
overstromingsdek, terwijl naar de flanken van de rug ook sprake is van afdekkende vroeg-
Holocene oeverafzettingen en in de laagtes ook de klei van de laag van Wijchen. De locatie is qua 
geomorfogenese grofweg in twee delen op te splitsen. Nagenoeg het hele zuidelijke deel van de 
vindplaatslocatie ligt op een hoge terrasrug, terwijl het noordelijke deel van de vindplaatslocatie op 
een terrasvlakte en de overgang naar een terraslaagte ligt (figuur 5.13). Doordat de afdekkende 
oeverafzettingen in het noordelijke deel echter relatief dik zijn, is het uiteindelijke maaiveld maar 
beperkt lager. Aan de zuidzijde wordt de hoge terrasrug begrensd door de instroomopening van 
de verder westelijk naar het noorden toe afbuigende ‘oude Maasarm’ (OMA). Daardoor is een 
terrasrug ontstaan, geflankeerd door de oude Maasarm in het westen en de Maas in het oosten. 
Het resultaat hiervan is een ‘aquadynamische’ druppelvorm in de afzettingen van het Dryasterras 
op de kop van Ooijen. Dit is ook terug te zien in het kaartje met de grindhoogtes, zoals dat 
op basis van het uitgevoerde onderzoek is gereconstrueerd (druppelvorm in de hoogste rood 
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gekleurde delen van de vlechtende rivierafzettingen op figuur 5.14). Als gevolg van de aanwezige 
jongere afdekkende sedimenten is dit reliëf geleidelijk echter afgevlakt en de druppelvorm 
vervaagd (zie rechter plaatjes op figuur 5.14). In figuur 5.15 is een voor de hoge terrasrug 
kenmerkend bodemprofiel afgebeeld.

Figuur 5.14. Relatieve hoogte van de vlechtende rivierafzettingen, oeverafzettingen en het huidige maaiveld op 
vindplaats 9. Rode en oranje kleuren geven de hoge delen aan, blauwe kleuren de lage delen. Rode lijnen zijn 
de RAAP-vindplaatsen, in geel de BAAC-vindplaats.
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Profielopbouw terrasrug

De basis van de afzettingen bestaat uit matig siltig, matig tot uiterst grof, slecht gesorteerd en 
grindig zand. Deze kenmerken zijn karakteristiek voor de vlechtende rivierafzettingen uit de 
Jonge Dryas (zie ook § 5.2.1). In het pakket heeft bodemvorming plaatsgevonden, waardoor de 
top van het pakket verbruind is (7.5YR 3/3) naar beneden toe overgaand in bruin (7.5YR 4/4) 
en oranjebruin (7.5YR 4/6). De niet door bodemvorming beïnvloede C-horizont is doorgaans 
geelbruin (10YR 5/6). Opvallend is dat de C-horizont vaak minder grind bevat dan de top van 
de vlechtende rivierafzettingen. Mogelijk is dit veroorzaakt doordat uit de top van de vlechtende 

Figuur 5.15. Bodemprofiel op de terrasrug van vindplaats 9.
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rivierafzettingen aan het eind van de Jonge Dryas zand is weggewaaid, zoals dat ook in Well-
Aijen op het Dryasterras is vastgesteld.46 Figuur 5.14 illustreert de hoge ligging van de vlechtende 
rivierafzettingen ter hoogte van vindplaatslocatie 9. Bij put 237 bedraagt de hoogte van de 
vlechtende rivierafzettingen bijvoorbeeld 15,64 m +NAP, terwijl in de boring die is gezet in de 
instroomopening van de oude Maasarm (boring 81611) het grind is vast gesteld op een hoogte van 
12,72 m +NAP (zie kaartbijlage 1d, raai K-K’). Een verschil van bijna 3 meter. Van Putten (2014) 
heeft gesuggereerd dat de hoge kop in het zuiden van de vindplaatslocatie misschien een restant 
van een ouder (Allerød?)terras is. Het grote verschil in hoogte lijkt dit misschien te bevestigen. 
De Allerød was echter een periode waarin de Maas een meanderend karakter had en dus eerder 
zandige en zavelige sedimenten afzette. De grinden duiden eerder op een oorsprong in de 
Jonge Dryas. Dat het grind hier zo hoog ligt, is mogelijk een gevolg van de opstuwende krachten 
die speelden op de plek waar de Maas en de oude Maasarm zich splitsten. Zo is een hoge 
druppelvormige grindkop ontstaan (zie figuren 5.13 en 5.14).

De vlechtende afzettingen zijn op de terrasrug afgedekt door een pakket sterk siltig tot kleiig 
zand, dat af en toe wat grind bevat. Het betreft matig grof tot zeer grof zand met een gemiddelde 
sortering (sortering 3). Het pakket gaat geleidelijk over in de onderliggende vlechtende 
rivierafzettingen en wordt naar de flanken van de rug geleidelijk dikker (kaartbijlage 1d, raai 
L-L’). Op basis van deze kenmerken zijn deze sedimenten geïnterpreteerd als de vroeg-Holocene 
oeverafzettingen, afgezet toen de Maas geleidelijk van een vlechtende rivier overging in een 
meanderende. De hoge ouderdom wordt ook bevestigd door de sterke mate van bodemvorming, 
waardoor de top sterk is verbruind (7.5YR 3/3). Ook het archeologisch vondstmateriaal dat op de 
oeverafzettingen is aangetroffen, duidt op een hoge ouderdom. Op de terrasrug zijn in het dunne 
oeverdek mesolithische vuurstenen artefacten aangetroffen. Naar de terraslaagte is sprake van 
sporen uit de Late Prehistorie ingegraven in de steeds dikker wordende oeverafzettingen. De 
bodemvorming gaat meestal geleidelijk verder in de onderliggende vlechtende rivierafzettingen. 
Het grind in de laag is waarschijnlijk door bodemprocessen of -bewerking vanuit de vlechtende 
rivierafzettingen met de oeverafzettingen vermengd geraakt. Waar de oeverafzettingen dikker 
zijn, neemt de grindfractie naar boven toe namelijk af. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de 
oeverafzettingen op het hoge deel van vindplaatslocatie 9 geploegd zijn. Tijdens de vlakaanleg 
zijn namelijk tientallen scherven uit de oeverafzettingen verzameld, die vooral in de Volle 
Middeleeuwen te dateren zijn. In deze periode hebben de oeverafzettingen dus nog (vrijwel) aan 
het maaiveld gelegen en vond hoogstwaarschijnlijk beakkering plaats. De gemiddelde dikte van de 
oeverafzettingen op de terrasrug van vindplaatslocatie 9 bedraagt 23 cm (14 tot 40 cm).

Opvallend is dat in enkele putten (231, 247, 253, 255, 256, 258, 261, 262, 271 en 279, zie ook 
de corresponderende kolomprofielen in bijlage 6) toch sprake lijkt van een scheiding tussen de 
oeverafzettingen en de onderliggende vlechtende rivierafzettingen. Onder de verbruinde top van 
de oeverafzettingen is nog een lichtere B(C)-horizont aangetroffen, die vervolgens weer een met 
humus aangerijkte (als AB-horizont aangeduide) top van de vlechtende rivierafzettingen afdekt. 
Als dit werkelijk een begraven A-horizont is, dan zouden de oeverafzettingen een jongere datering 

46 
Ellenkamp & Ruijters, 2015.



RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

75

kennen, en hebben de vlechtende rivierafzettingen nog langere tijd aan het oppervlak gelegen 
waardoor bodemvorming kon plaatsvinden. Hier is dus mogelijk sprake van twee archeologische 
niveaus, al zijn de grondsporen pas in de vlechtende rivierafzettingen waargenomen, omdat 
ze vanwege de verbruining op hogere niveaus niet zichtbaar waren. Het is niet uit te sluiten 
dat de begraven A-horizont in de vlechtende rivierafzettingen in feite een resultante is van 
bodemvorming, waarbij humus in de top van het grindrijke zand versterkt is ingespoeld en zo 
een met humus aangerijkte horizont is ontstaan, die als een A-horizont aandoet. In de andere 
profielen bestaan de oeverafzettingen uit één laag, en is vanwege de beperkte dikte daarvan en de 
voortlopende verbruining van twee archeologische niveaus geen sprake.

Een uitzondering hierop vormt profiel 80911 op de westelijke terrasrugflank. Hier konden in het 
pakket sterk siltige oeverafzettingen wederom twee begraven A-horizonten worden vastgesteld, 
gescheiden door een dunne BC-horizont. Van de bovenste BC-horizont (oeverafzettingen; M72) 
en de (onderste) C-horizont (vlechtende rivierafzettingen, M73) zijn OSL-monsters genomen. De 
datering van het bovenste pakket oeverafzettingen (M72) komt uit op 1.146 +/- 70 na Chr., dus in 
de Volle Middeleeuwen. Opvallend is dat de datering van de vlechtende rivierafzettingen (M73) 
uitkomt op 1.200 (+/- 200) voor Chr., dus in de Midden Bronstijd. Aangezien in de vlechtende 
rivierafzettingen veel oudere archeologische resten zijn aangetroffen (Steentijd), moet de OSL-
datering fout zijn. Mogelijk wordt de jonge datering veroorzaakt doordat het genomen monster 
verontreinigd is met zand uit een mollengang. Of wellicht is het monster tijdens de monstername 
ongemerkt toch aan licht blootgesteld. Vanwege deze fout rijst natuurlijk ook twijfel over de OSL-
datering van het bovenste pakket oeverafzettingen in put 809. Dateren deze daadwerkelijk in de 
Volle Middeleeuwen en kunnen deze afzettingen dan misschien beter als jong overstromingsdek 
geïnterpreteerd worden? Of zijn ze toch ouder en is er eveneens sprake van een te jonge 
datering? Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat dit monster verontreinigd is, dus wordt het tot 
een vroege fase van het jonge overstromingsdek gerekend.

De oeverafzettingen worden afgedekt door een laag matig siltig, matig fijn zand met een 
gemiddelde sortering: het jonge overstromingsdek. Grind komt hierin niet meer voor, en deze laag 
ligt samen met de huidige bouwvoor aan het maaiveld. De kleur van de laag (onder de bouwvoor) 
is bruin (7.5YR 4/4). De gemiddelde dikte van het jonge overstromingsdek bedraagt 65 cm. Uit 
de vol- en laat-middeleeuwse aanlegvondsten die onder dit pakket zijn verzameld blijkt dat de 
jonge overstromingsafzettingen pas vanaf de Late Middeleeuwen en in de Nieuwe tijd ontstaan 
zijn. Dit komt ook overeen met de OSL-datering (M56) van de zandige basis van het jonge 
overstromingsdek op eveneens op het Jonge Dryasterras gelegen vindplaats 13.

Profielopbouw terrasvlakte

Het noordelijke deel van de vindplaatslocatie ligt op een terrasvlakte, overgaand naar een 
terraslaagte. Omdat dit deel van de vindplaatslocatie duidelijk lager ligt, is er sprake van een 
andere opbouw dan op de terrasrug in het zuiden. Een beschrijving van de profielen op de 
terraslaagte vindt plaats aan de hand van lithogenetische dwarsprofiel M-M’ (zie kaartbijlage 1d) 
en enkele karakteristieke profielen.
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De basis van het landschap bestaan ook hier uit de grofzandige, slecht gesorteerde, grindrijke 
zanden van de vlechtende rivier. Deze duiken naar het noorden toe geleidelijk naar beneden weg, 
zoals ook duidelijk is te zien op raai M-M’ (kaartbijlage 1d). Het maaiveld daalt echter veel minder, 
omdat de vlechtende rivierafzettingen worden afgedekt door een steeds dikker wordend dek 
vroeg-Holocene oeverafzettingen. Op de terrasrug (zie profiel 23411 op raai M-M’) omvatten de 
oeverafzettingen niet meer dan 2 decimeter volledig verbruind kleiig zand, terwijl bij profiel 20711 de 
dikte al is toegenomen tot ruim een halve meter. Behalve een verbruinde bovenzijde, is hierin ook 
een B- en BC-horizont in herkend. Naar beneden wordt de textuur geleidelijk steeds zandiger. Nog 
verder noordwaarts, in de terraslaagte bij profiel 17311 is het pakket oeverafzettingen zo dik, dat ook 
een zandige C-horizont is waargenomen (zie kaartbijlage 1d en ook bijlage 6). Vanwege de hoge 
grondwaterstanden zijn de vlechtende rivierafzettingen hier niet bereikt. In profiel 17611 lukte dat wel 
en blijkt dat de oeverafzettingen naar beneden toe geleidelijk overgaan in de slechter gesorteerde, 
grovere en grindrijke vlechtende rivierafzettingen. De geleidelijke overgang (fining upwards) 
bevestigt nogmaals dat het om oeverafzettingen gaat, die direct aansluitend op de vlechtende 
rivierafzettingen zijn afgezet en dus een hoge ouderdom kennen. Dat blijkt ook uit de sterke 
verbruining (7.5YR 3/4) die in de top van de oeverafzettingen heeft plaats gevonden. Bovendien zijn 
ook de archeologische sporen uit de Late Prehistorie ingegraven in de oeverafzettingen.

Figuur 5.16. Jong overstromingsdek met sporen van diepploegen in profiel 81011.
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De oeverafzettingen hebben getuige de intense bodemvorming lang aan het maaiveld gelegen, 
maar dat blijkt ook uit het gegeven dat bij de vlakaanleg vondsten gedaan zijn die wijzen op 
beakkering in de Volle Middeleeuwen. Daarna zijn ook hier de oeverafzettingen afgedekt 
door het zandige jonge overstromingsdek, waarvan de gemiddelde dikte 65 cm bedraagt. Het 
overstromingsdek heeft over heel vindplaatslocatie 9 dus als een beschermend dek gewerkt tegen 
moderne diepe bodembewerking. Dat blijkt bijvoorbeeld uit figuur 5.16, waarop is te zien dat 
de diepe ploegsporen (tot 30 cm dieper dan de bouwvoor) het jonge overstromingsdek hebben 
omgezet, maar de archeologisch relevante oeverafzettingen ongeroerd hebben gelaten.

Naast het fysische geografische onderzoek binnen de grenzen van het onderzoeksgebied, is 
daarbuiten in de Oude Maasarm (de zogenaamde OMA) nog een grondboring gezet om het 
lithogenetische profiel van de vindplaatslocaties 9 en 12 te kunnen vervolledigen. De opvulling van 
de OMA bleek van onder naar boven te bestaan uit grind en zand (vlechtende rivierafzettingen, 150 
cm -Mv), daarop een laag veraard veen van 50 cm dik (verlandingsafzettingen, 100 cm -Mv). De 
bovenste meter van het profiel bestond uit komklei. Uit de diepste veenlaag (135-150 cm -Mv) is 
een pollenmonster genomen (M74). Het monster is door BIAX gewaardeerd op pollen.47 Het monster 
bleek rijk aan pollen van o.a. Beuk en Haagbeuk. Verder is één korrel van Rogge aangetroffen. Op 
basis daarvan heeft BIAX geconcludeerd dat het veen niet veel ouder kan zijn dan de Romeinse tijd. 
Op basis hiervan kan in ieder geval gesteld worden dat de bovenste meter komklei na de Romeinse 
tijd is afgezet. Dit sluit dan vrij goed aan bij de ouderdom van het jonge overstromingsdek en geeft 
dus aan dat de Maas in de Middeleeuwen werkelijk reactiveerde.
Wanneer de vorming van het veen begon, is echter moeilijker aan te geven. Aangezien de veenlaag 
maar een halve meter dik is, moet er rekening mee gehouden worden dat – gezien de intensieve 
menselijke occupatie aan weerszijden van de OMA (vindplaatsen 9 en 12) – deze laag door vee 
aanzienlijk vertrapt kan zijn, met name in perioden dat het grondwater wat lager stond en de geul dus 
toegankelijk was. De OMA zal waarschijnlijk door vee gebruikt zijn om te drinken en om te weiden. 
Hierdoor kan de oorspronkelijke gelaagdheid van de dunne veenlaag verstoord zijn en kunnen pollen 
uit de top van de laag vermengd zijn geraakt met veen onderin de laag. De vorming van het veen 
kan in theorie al in het Vroeg Holoceen begonnen zijn, en langzaam zijn doorgegaan tot in de Late 
Prehistorie of Romeinse tijd. Gezien de morfologie van de OMA verder stroomafwaarts is het echter 
waarschijnlijker dat de OMA langer actief is gebleven en pas in de loop van het Holoceen de huidige 
loop van de Maas definitief als hoofdstroom ging fungeren. In dat geval zal de vorming van veen pas 
in de loop van het Holoceen begonnen zijn. In ieder geval in of na de Romeinse tijd nam de opvulling 
van de OMA tempo op, wat blijkt uit het feit dat sinds die tijd een meter komklei is afgezet.

5.3.10 Vindplaatslocatie 10
Op vindplaatslocatie 10 is tijdens het proefsleuvenonderzoek over de gehele lengte een 
kronkelwaardrug vastgesteld. Van Putten (2014) heeft geconcludeerd dat in het noordwestelijke 
deel van vindplaatslocatie 10 sprake is van het Jonge Dryasterras met oeverafzettingen. Op basis 
van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is echter geconcludeerd dat de kronkelwaardrug 
zich hier onverminderd voortzet. Met behulp van de proefsleuven is het verloop van deze rug 

47 
Door drs. H. Haaster van BIAX zijn de resultaten in een korte email medegedeeld.
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Figuur 5.17. Geomorfogenetische kaart van vindplaats 10.
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nauwkeurig in kaart gebracht (figuur 5.17). Het blijkt te gaan om een smalle zandrug (op de top 
maximaal 40 meter breed) parallel aan de Maas, die naar het westen en oosten snel overgaat in 
met kleiiger sediment gevulde geulen (zie ook de raaien N-N’, O-O’ en P-P’ op kaartbijlage 1e). In 
de geulen komt ook een pakket oeverafzettingen voor, dat tegen de rug uitwigt.
In de reguliere proefsleuven is alleen het eerste archeologisch vlak aangelegd. Het tweede vlak en 
de kijkgaten ten behoeve van het tijdens het vooronderzoek48 vastgestelde derde en vierde niveau, 
konden vanwege hoge grondwaterstanden niet worden aangelegd. Om toch enig inzicht te krijgen 
in de diepere opbouw van de kronkelwaardrug, is centraal op de vindplaatslocatie met behulp van 
zogenaamde ‘deep well’ bronbemaling een stratigrafische proefsleuf aangelegd (801). Deze sleuf 
geeft een goed beeld van de lithogenetische opbouw van vindplaatslocatie 10. Figuur 5.18 is een 
deel van het profiel van de stratigrafische sleuf, waar het profiel op een veilige manier tot op grote 
diepte gedocumenteerd kon worden. Mede aan de hand van deze figuur zal de lithogenese en 
bodem van vindplaatslocatie 10 beschreven worden.

48 
Van Putten, 2014).

Figuur 5.18. De bodem-
opbouw van een deel van 
de stratigrafische sleuf 
(put 801).
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De basis van de afzettingen in put 801 bestaat uit matig siltig zand dat zwak tot sterk grindig is 
(sortering 1). Het zand is over het algemeen zeer grof. In het pakket heeft geen bodemvorming 
kunnen plaatsvinden, waardoor deze als C-horizont is aangemerkt. De kleur is bruin (7.5YR 4/3) 
als gevolg van de ijzerneerslag op het grensvlak tussen grind en bovenliggend zand. De slechte 
sortering van het zand en het grind betekenen dat het sediment is afgezet in een dynamisch 
milieu. Op basis hiervan wordt verondersteld dat het gaat om afzettingen van een vlechtende 
rivier. Het vormt daarmee de basis van het Holocene rivierdal, op een diepte van 4,2 m -Mv (10,5 
m +NAP, zie ook profiel 80131 in bijlage 6). De top van het pakket vlechtende rivierafzettingen is 
sterk grindig. Vermoedelijk is dit een gevolg van de erosieve werking van de insnijdende Maas 
aan het begin van het Holoceen. Het grind was waarschijnlijk te zwaar om te verplaatsen, maar de 
zandfractie werd wel verspoeld, waardoor de grindfractie is achter gebleven.

De vlechtende rivierafzettingen worden afgedekt met een pakket zeer grof zand met zandlagen. 
Het zand is matig siltig en zeer grof en redelijk goed gesorteerd (sortering 4). Het gaat scherp 
over naar de bovenliggende laag. Het pakket heeft een dikte van 50 cm en bevindt zich dus op 
een diepte van 3,7 m -Mv. Het zand is als beddingzand geïnterpreteerd. Uit het zand is een OSL-
monster genomen (M69, zie bijlage 3). De datering van het monster komt uit op 19.000 +/- 2.000 
jaar geleden. Dit dateert in het Pleniglaciaal en is dus ouder dan de Jonge Dryas-datering die 
in eerste instantie werd vermoed. In het veld werd ook nog geopteerd voor een datering als het 
eerste beddingzand van de meanderende Maas na de Holocene insnijding, dus de basis van 
de kronkelwaardrug. Daarvoor lijkt de datering echter veel te oud. Er zijn echter twee opties 
aangaande de hoge ouderdom van het materiaal. De eerste optie is dat het werkelijk zand van 
de vlechtende Maas uit het Pleniglaciaal betreft (zoals de datering aangeeft) dat als gevolg van 
de Holocene erosie werd aangesneden. Eventuele latere vlechtende afzettingen (Jonge Dryas) 
zouden dan tijdens de Holocene insnijding helemaal opgeruimd zijn. De tweede optie is dat het 
in feite wel jonger beddingzand is (bijvoorbeeld overgang Jonge Dryas-Preboreaal), maar dat het 
OSL-signaal niet of nauwelijks gereset is tijdens de sedimentatie. Dit kan bijvoorbeeld doordat het 
over korte afstand her-gesedimenteerd Pleniglaciaal materiaal betreft, dat onvoldoende aan het 
zonlicht is bloot gesteld in de tijd die zat tussen erosie in de ene buitenbocht en sedimentatie in de 
(eerst)volgende binnenbocht. Het is op basis van de resultaten echter niet aan te geven welke van 
de twee opties de meest waarschijnlijke is. In archeologisch opzicht doet het er ook minder toe, 
omdat in ieder geval duidelijk is dat het dermate oud is dat het de basis van het landschap vormt, 
waarboven zich alle archeologisch relevante lagen bevinden.

Het beddingzand wordt afgedekt door een circa 55 cm dik pakket matig siltige klei. Opvallend is 
dat geen sprake is van een geleidelijke fining upwards opbouw, maar van een abrupte overgang 
tussen het beddingzand en de bovenliggende klei. Dit duidt op een zeer plotse verandering van 
het afzettingsmilieu. Snelstromend water waarin zand werd afgezet, ging in zeer korte tijd over 
in vrijwel stilstaand water waarin de fijne kleifractie tot bezinking kon komen. Blijkbaar was de 
Maas in deze periode tot rust gekomen, of had de actieve loop zich verlegd. Dat laatste lijkt echter 
minder waarschijnlijk, vanwege het zeer smalle Holocene dal (minder dan 500 m) dat de Maas op 
deze locatie ter beschikking had. Het is waarschijnlijker dat de gehele breedte onder de invloed 
van de Maas stond. Bovendien is er een tweede aanwijzing die pleit voor een rustigere fase in de 



RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

81

rivierdynamiek. De klei is namelijk vrij donker van kleur met veel roest, is gerijpt en in de top van 
de laag is humusaanrijking vastgesteld. Dat duidt er op deze laag enige tijd aan het oppervlak 
heeft gelegen. Er is dus sprake van een begraven A-horizont (5Ab op figuur 5.18). De met 
humus aangerijkte top vertoont zelfs enige overeenkomsten met de Mesolithische bosbodem die 
stroomopwaarts is aangetroffen in fluviatiele afzettingen uit het Vroeg Holoceen.49 Op basis van de 
stratigrafische positie kan al worden vastgesteld dat deze rustige fase met bodemvorming vroeg 
in het Holoceen is geweest. In de bovenliggende afdekkende lagen zijn namelijk archeologische 
indicatoren aangetroffen daterend uit het Mesolithicum/Neolithicum. De onderliggende kleilaag is 
dus in ieder geval ouder.

De klei wordt vervolgens afgedekt door een gelaagd pakket bestaande uit meerdere fining upwards 
sequenties lopend van matig siltig zand tot sterk siltig tot kleiig zand. Het betreft matig fijn zand 
met een gemiddelde tot redelijk goede sortering (sortering 3-4). Het betreft beddingzanden die 
in de binnenbocht van de Maas zijn afgezet, waarbij elke lemigere laag een rustigere fase in de 
sedimentatie representeert. De lagen kennen centraal op vindplaatslocatie10 een sterk convexe 
ligging, om naar zowel het westen als het oosten over te gaan in een concave ligging. Op basis 
van deze kenmerken zijn de lagen als een kronkelwaardrug geïnterpreteerd. Al zou vanwege 
de relatief siltige textuur eventueel ook gesproken kunnen worden van een soort oeverwal. 
In tegenstelling tot vindplaatslocatie 2 (waar de Maas een ruime bocht heeft gemaakt en de 
kronkelwaard vooral lateraal is uitgebouwd), kent de kronkelwaardrug van vindplaatslocatie 10 
vooral een verticale opbouw. Ook dit is te wijten aan het smalle Holocene dal (minder dan 500 m 
breed), waardoor de rivier erg weinig ruimte had om te meanderen en het water bij piekafvoeren 
maar één kant op kon: omhoog. Het verschil tussen de kronkelwaarden van de vindplaatslocaties 2 
en 10 is schematisch geïllustreerd in figuur 5.7 (zie § 5.3.2). Het resultaat is een langgerekte, hoge 
rug, die op de top amper 40 m breed is (zie figuur 5.17). Naar de randen duikt het zand snel weg 
om over te gaan in kronkelwaardgeulen, met een veel kleiigere vulling.

In totaal zijn in het pakket met kronkelwaardafzettingen vier afgedekte bodems te herkennen, die 
telkens wat siltiger of kleiiger zijn dan de onderliggende laag (tabel 5.1). De bodems bevinden zich 
centraal op de kronkelwaardrug op diepten van 80 cm, 110 cm, 150 cm en 200 cm -Mv, maar duiken 
naar de randen toe weg, zoals ook te zien op een overzichtsfoto van het profiel (figuur 5.19). De 
bodems zijn te herkennen aan bioturbatie vlekken en de bruinere kleur (7.5YR 4/3) ten opzichte 
van het geelbruine (10YR 5/4) beddingzand aan de basis van elke fining upwards. Net in de derde 
begraven bodem (150 cm -Mv) werden enkele vuurstenen artefacten aangetroffen (vlak 3, zie § 
6.12.4.1). Op het eerste niveau op een diepte van 80 cm -Mv komen vooral scherven uit de IJzertijd 
voor, iets dat Van Putten (2014) ook al concludeerde. Echter, in put 653 is ook een concentratie met 
scherven uit de Vroeg Neolithicum B of Midden Neolithicum A aangetroffen op de bovenste bodem 
in de kronkelwaardrug. Onduidelijk is echter of de bovenste Ab-horizont in deze put 653 (14,35 m 
+NAP) wel correspondeert met de bovenste begraven horizont in de stratigrafische sleuf (put 801). 
In sleuf 801 bevindt zich in de bovenste Ab-horizont namelijk het IJzertijd niveau (13,9 m +NAP) en 
70 cm lager (13,2 m +NAP) in de derde Ab-horizont het neolithische niveau.

49 
O.a. in het dal van de Geleenbeek: Ruijters, Ellenkamp & Tichelman, 2015.
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niveau monster horizont diepte centraal op rug hoogte t.o.v. NAP
datering OSL onder-
liggende B-horizont

datering 
vondsten

1 65 1Ab horizont 80 cm -Mv 13,9 m +NAP mislukt IJzertijd

2 66 2Ab-horizont 110 cm tot 150 cm -Mv 13,6 m tot 13,2 m +NAP
8.000 +/- 1.000 voor 
Chr. (Boreaal)

-

3 67 3Ab-horizont 150 cm tot 200 cm -Mv 13,2 m tot 12,7 m +NAP
11.000 +/- 2.000 voor 
Chr. (Jonge Dryas)

Neolithicum

4 68 4Ab-horizont 200 cm tot 260 cm -Mv 12,7 m tot 12,1 m +NAP
10.000 +/- 1.000 voor 
Chr. (Jonge Dryas)

-

De OSL-dateringen komen niet helemaal overeen met de verwachtingen uit het veld (tabel 5.1). 
De datering van het bovenste niveau (M65), dat op basis van vondsten met vrij grote zekerheid 
in de IJzertijd geplaatst moet worden, is mislukt.50 De datering van het tweede niveau (M66) 
komt uit in het Boreaal oftewel het Midden Mesolithicum. Dit is aanzienlijk ouder dan verwacht, 
aangezien in het dieper gelegen derde niveau van de kronkelwaard (precies ter hoogte van de 
monsters), nog een fragment neolithisch (of jonger) aardewerk is aangetroffen. De OSL-datering 
van de bovenliggende laag valt dus te oud uit. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat het aardewerk 
door bioturbatie op het diepere niveau terecht is gekomen, aangezien hier ook enkele vuurstenen 
artefacten zijn aangetroffen. De te hoge ouderdom van het OSL-monster is mogelijk veroorzaakt 

50 
De datering van dit monster (M65) kwam uit op 48.000 +/- 7.000 voor Chr.

Tabel 5.1. Dateringen van de horizonten in de kronkelwaardrug op vindplaats 10.

Figuur 5.19. Overzicht van de stratigrafische sleuf (put 801).
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doordat het sediment een onjuist OSL-signaal afgeeft, bijvoorbeeld doordat het bij de sedimentatie 
onvoldoende is gereset, of doordat het signaal verstoord is door de straling van omringende lagen. 
Dat laatste is vooral een risico bij het bemonsteren van dunne lagen (< 50 cm) en zou dus ook bij 
de slechts 10 tot 20 cm dikke 2Ab-horizont gespeeld kunnen hebben.

De dateringen van de onderliggende lagen (3Ab en 4Ab) vallen in de Jonge Dryas. Vreemd genoeg 
valt de datering van de 3Ab (M67) ouder uit dan die van de 4Ab (M68). Wanneer de foutmarges 
worden meegerekend, zou de relatieve datering echter wel correct uit kunnen vallen. De hoge 
ouderdom duidt aan dat de lagen oud genoeg zijn om in situ vuursteen te verwachten. Desondanks 
blijkt, mede gezien de onverwacht hoge ouderdom van niveau 2 (M66), dat de absolute dateringen 
met een korrel zout genomen moeten worden. Kennelijk is er een grote kans dat het signaal van 
het sediment tijdens de sedimentatie niet helemaal gereset is of verstoord is door uitstraling van 
omliggende lagen, waardoor dateringen te oud uitvallen. Een trend is echter wel in de uitkomsten 
van het OSL-onderzoek te herkennen. Hoewel niet te verwachten is dat de kronkelwaard al in 
de Jonge Dryas begon op te bouwen, geeft de hoge ouderdom dan de monsters wel aan dat de 
opbouw van de kronkelwaard snel heeft plaatsgevonden. Mogelijk was de kronkelwaard in het 
(Vroeg?) Mesolithicum al tot en met het derde niveau opgebouwd. De snelle opbouw blijkt ook uit 
de relatief geringe mate van bodemvorming in het vierde niveau (vage bodem in profiel 80131). De 
bodemvorming in de top van het derde niveau (de 3Ab-horizont) is veel meer uitgesproken, wat 
erop duidt dat deze veel langer aan het oppervlak gelegen heeft.

Geconcludeerd kan worden dat in de kronkelwaardrug meerdere fasen van verminderde 
rivieractiviteit te herkennen zijn, waarin nauwelijks of geen sedimentatie plaatsvond en er door 
de mens activiteiten op de rug ontplooid konden worden. Zoals reeds aangegeven zijn hiervoor 
al aanwijzingen op vlak 1 (90 cm -Mv) en vlak 3 (circa 150 cm -Mv) aangetroffen. De top van de 
kronkelwaardrug lijkt zelfs zeer lang aan het maaiveld te hebben gelegen, gezien het voorkomen 
van vondstmateriaal vanaf het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen.

In ieder geval vanaf de Middeleeuwen werd ook de top van de kronkelwaardrug weer overstroomd. 
De geulen en flanken van de rug werden al echter eerder door sedimenten afgedekt. Hier is een 
pakket sterk siltig tot kleiig, matig fijn, matig gesorteerd zand aangetroffen met een donkergeelbruine 
kleur heeft (10YR 4/3). In het profiel viel het pakket op door een wat grijze schijn. De overgang 
naar de (rood)bruine zanden van de onderliggende rug is altijd vrij duidelijk herkenbaar. De laag 
is doorspekt met vondsten uit de Vroege- en Volle Middeleeuwen, die met name aan de basis 
ervan voor komen, dus op de overgang naar de onderliggende kronkelwaardafzettingen. Op de 
hoogste delen van de rug ontbreekt dit pakket helemaal, terwijl aan de west- en oostzijde van 
vindplaatslocatie 10 de onderzijde dieper dan 2 m -Mv en daarmee beneden het aangelegde vlak 
ligt. De top van de laag is vrij vlak, maar wigt dus tegen de kronkelwaardrug uit. Op basis daarvan 
is deze laag als oeverafzettingen geïnterpreteerd. Hoewel er geen absolute datering van deze 
oeverafzettingen is, kan op basis van de stratigrafische positie in combinatie met algemene kennis 
over de Maasdynamiek wel een ouderdom worden beredeneerd. Het pakket dekt immers de 
flanken van de kronkelwaardrug af, waarop vondsten uit de Late Prehistorie voorkomen. Gezien 
de gekende reactivatie van de Maas vanaf de Romeinse tijd, lijkt een (post) Romeinse datering 
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Figuur 5.20. Geomorfogenetische kaart van vindplaats 11.
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van de oeverafzettingen voor de hand te liggen. De datering wordt van boven begrensd door het 
bovenliggende jonge overstromingsdek dat de afzettingen afdekt. Van dit jonge oeverstromingsdek 
is ter hoogte van vindplaatslocatie 13 vastgesteld dat het vanaf de Late Middeleeuwen dateert (OSL-
monster 56 op vindplaatslocatie 13: 790 ± 70 jaar geleden). De oeverafzettingen moeten dus jonger 
zijn dan de Late Prehistorie en ouder dan de Late Middeleeuwen.

Dit betekent ook dat de kronkelwaardrug tot in Volle tot Late Middeleeuwen nog als een 
langgerekte bult in het landschap gelegen moet hebben. Pas vanaf de Late Middeleeuwen werd 
immers het jonge overstromingsdek afgezet dat alle onderliggende afzettingen afdekt en het 
oorspronkelijke reliëf steeds verder maskeerde. Het jonge overstromingsdek bestaat uit sterk 
siltig, matig fijn, matig gesorteerd zand. De grens met de top van de kronkelwaardrug is meestal 
diffuus. Waarschijnlijk is dat een gevolg van het feit dat de rug als akkerland geploegd werd en 
na elke overstroming opnieuw werd geploegd, zodat de top van de kronkelwaard met de basis 
van het jonge overstromingsdek vermengd is geraakt. De overgang is vooral te herkennen aan 
de textuursprong tussen het matig siltige zand van het overstromingsdek ten opzichte van de iets 
kleiiger top van de kronkelwaard. Ook is de top van de kronkelwaard meestal iets donkerder (10YR 
3/4), ten opzichte van de iets roodbruinere (7.5YR 4/4) van de basis van het overstromingsdek. 
De huidige bouwvoor is aangelegd in de top van het overstromingsdek. Op basis van de 
stratigrafische positie kan de laag vanaf de Late Middeleeuwen worden gedateerd. Onder het dek 
komen immers lagen voor waarin vol-middeleeuwse vondsten zijn aangetroffen.

5.3.11 Vindplaatslocatie 11
De vindplaatslocatie ligt volgens Van Putten (2014) op een laag deel van het Jonge Dryasterras. 
Dit blijkt ook uit de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. De landschappelijke context is 
vergelijkbaar met de noordzijde van vindplaatslocatie 9: een terrasvlakte naar het oosten toe 
overgaand in een laagte, bedekt met dikke oeverafzettingen (figuur 5.20). De proefsleuven 
in de lagere delen konden vanwege het hoge grondwater echter niet worden aangelegd. De 
beschrijving vindt daarom plaats op basis van het beperkte aantal sleuven dat tegen de westrand 
van de vindplaatslocatie is aangelegd. De profielen zijn hier allemaal redelijk vergelijkbaar. Een 
kenmerkend profiel is profiel 67011 (figuur 5.21).

De basis van de afzettingen op vindplaatslocatie 11 bestaat uit matig tot sterk siltig, zwak tot 
matig grindig, slecht gesorteerd grof zand van de vlechtende rivier. Deze afzettingen komen 
overeen met de geelbruine (10YR 5/4) C-horizont. De vlechtende afzettingen zijn afgedekt door 
een pakket sterk siltig, zwak grindig, matig grof, matig gesorteerd zand behorend tot de vroeg-
Holocene oeverafzettingen. De gemiddelde dikte van de oeverafzettingen bedraagt circa 50 cm. 
De top van deze laag is verbruind (7.5YR 3/4) en humushoudend. Naar beneden toe worden de 
oeverafzettingen geleidelijk lichter van kleur (10YR 4/4) om via een BC-horizont over te gaan in de 
C-horizont in de vlechtende rivierzanden. In enkele profielen is tussen de oeverafzettingen en de 
vlechtende rivierzanden nog een dunne kleilaag aangetroffen (profielen 66711, 68411 en 68811). 
Het betreft de oude klei van de laag van Wijchen die voorkomt op de laagtes van het Dryasterras.



RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

86

De oeverafzettingen worden afgedekt door de matig siltig, matig fijne zanden van het jonge 
overstromingsdek. De grens tussen de twee pakketten is duidelijk te herkennen aan de donkerdere 
en siltigere top van de oeverafzettingen. Op vindplaatslocatie 11 zijn alleen vondsten uit de 
Romeinse tijd in de oeverafzettingen aangetroffen, dus de jonge afzettingen dateren in ieder 
geval vanaf de Romeinse tijd. Als de datering overeenkomt met die van de andere nabijgelegen 
vindplaatsen, dan ligt een datering in de Middeleeuwen of Nieuwe tijd meer voor de hand.

5.3.12 Vindplaatslocatie 12
Vindplaatslocatie 12 is landschappelijk gezien de zuidelijke tegenhanger van vindplaatslocatie 9, 
zoals ook blijkt uit raai K-K’ (zie kaartbijlage 1d). Vanuit de instroomopening van de oude Maasarm 
bezien komt het grindrijke zand van de vlechtende rivierafzettingen hier sterk omhoog. Via een 
smalle strook terrasvlakte duikt het grind op tot een hoge terrasrug (figuur 5.22), waar het grind 
slechts wordt afgedekt door een dunne laag oeverafzettingen en jong overstromingsdek. Naar het 
oosten toe gaat de rug via een geul over in het Holocene dal van de Maas. Naar het westen toe 
gaat de rug over in een soort zuidelijke uitstulping van de laag gelegen oude Maasarm (OMA).

Figuur 5.21. Lithogenese 
en bodemopbouw van 
profiel 67011 in put 670.
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Figuur 5.22. Geomorfogenetische kaart van vindplaats 12.
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De basis bestaat hier uit de slecht gesorteerde, grove, grindige, zwak siltige zanden van de 
vlechtende rivier. Op de terrasrug worden deze afgedekt door slechts een dunne laag sterk 
siltig zand behorend tot de vroeg-Holocene oeverafzettingen. De top van de oeverafzettingen 
is sterk verbruind (7.5YR 3/3) en dat loopt naar beneden toe geleidelijk over in de geelbruine 
C-horizont. Op de terrasrug loopt de bodemvorming door tot diep in de grofzandige vlechtende 
rivierafzettingen. Maar naar de randen van de rug, waar het grove zand wegduikt, worden 
de oeverafzettingen echter snel dikker en heeft de bodemvorming vrijwel volledig daarin 
plaatsgevonden. Naar de lagere terreindelen worden de oeverafzettingen geleidelijk kleiiger om 
uiteindelijk over te gaan in de kleiige vulling van de terrasgeulen.

De sterke verbruining in de oeverafzettingen duidt er op dat de afzettingen langdurig aan het 
maaiveld hebben gelegen. Hierin zijn dan ook de archeologische sporen ingebed. Pas vanaf 
de Late Middeleeuwen zijn de oeverafzettingen afgedekt en is de bodemvorming tot stilstand 
gekomen. Het afdekkende pakket jonge overstromingsafzettingen wordt met name richting de 
Maas snel dikker. Van dien mate dat in profiel 36031 zelfs een zandige geelbruine basis aan het 
dek is aangetroffen, dat als bedding/basis van het jonge overstromingsdek geïnterpreteerd kan 
worden (figuur 5.23). Op vindplaatslocatie 13 is deze laag middels OSL gedateerd op 790 ± 70 
jaar geleden (M56). Dat wil zeggen dat de vroeg-Holocene oeverafzettingen op de terrasrug dus 
tot aan de Late Middeleeuwen aan het maaiveld hebben gelegen. Er zijn op deze locatie echter 
geen vondsten aangetroffen die deze datering kunnen bevestigen. De jongste vondsten uit de 
oeverafzettingen op vindplaatslocatie 12 dateren namelijk uit de Romeinse tijd.

Figuur 5.23. Jong overstromingsdek in profiel 36031 een met zandige geelbruine basis (tussen de rode lijnen).
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5.3.13 Vindplaatslocatie 13
Vindplaatslocatie 13 behoort tot een terrasvlakte met dikke oeverafzettingen, richting het oosten 
overgaand in een terrasgeul (figuur 5.24). Op de hoogste delen zijn de oeverafzettingen nog 
relatief zandig, maar naar de lagere delen worden de afzettingen steeds kleiiger om over te 
gaan in de kleiige laag van Wijchen en de kleiige geulvullingen. Op basis van de relatief kleiige 
sedimenten en de beperkte mate van bodemvorming is duidelijk dat het om een laag deel van het 
Dryasterras gaat.

Ook hier worden de kleien doorgaans afgedekt met een zandig jong overstromingsdek. Bij 
vindplaatslocatie 13 is, evenals bij vindplaatslocatie 12, een zandige basis aan dit dek vastgesteld, 
dat met behulp van OSL is gedateerd op 790 ± 70 jaar geleden (M56, figuur 5.24). Dat wil zeggen 
dat het jonge overstromingsdek vanaf de Late Middeleeuwen en hoofdzakelijk in de Nieuwe tijd is 
afgezet. Dit komt ook overeen met vele mondelinge mededelingen van gebiedsbewoners dat na 
hoogwater regelmatig een zandlaagje op de akkers achterbleef.

Toch komt het zanddek niet overal voor. In de meest zuidelijke proefsleuven op vindplaatslocatie 
13 (profielen 36641-36742) wijkt de opbouw af en is vooral sprake van kleiige sedimenten, ook 
bovenin het profiel. Hier lijkt sprake van een geulsituatie. Vanwege de hoge grondwaterstanden 
was het echter niet mogelijk om hier de vlechtende rivierafzettingen te bereiken, zodat niet het 
volledige inzicht in de lithogenese is verkregen. De recent gepubliceerde geomorfogenetische 
kaart van het Maasdal,51 biedt hier echter enige een houvast. Hieruit blijkt dat dit deel van de 
vindplaatslocatie ligt op het punt waar een geul richting het westen aftakt. In de geulen blijft 
hoogwater het langste staan, waardoor ook de kleiige sedimenten tot bezinking kunnen komen. 
Dat verklaart de afwijkende kleiige bodemopbouw.

5.3.14 Vindplaatslocatie 14
Over de litho- en geomorfogenese van vindplaatslocatie 14 valt niet veel te zeggen. Hier is slechts 
één sleuf aangelegd, waarin vier profielen (profielen 46811-46814) met een vergelijkbare opbouw 
zijn gedocumenteerd. Er is sprake van een bovengrond bestaande uit zandige klei, die naar 
beneden toe via een overgangslaag bestaande uit kleiig zand met grind, geleidelijk overgaat in de 
grofzandige, slecht gesorteerde, grindige vlechtende rivierafzettingen. De kleiige bovengrond duidt 
dat het om een relatief laag deel van het Dryasterras gaat, waar na hoogwater nog langdurig water 
blijft staan en zodoende de fijnste kleien tot bezinking kunnen komen. Vindplaatslocatie 14 kan 
daarom geclassificeerd worden als een terraslaagte bedekt met komachtige afzettingen.

51 
Isarin e.a., 2014.
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Figuur 5.24. Geomorfogenetische kaart van vindplaats 13.



RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

91

6 Resultaten archeologische vindplaatsen

6.1 Inleiding
De resultaten worden hieronder beschreven per vindplaatslocatie, waarmee wordt gedoeld op 
de BAAC-vindplaatsen 0 tot 14 zoals omschreven in het PvE.52 Per locatie wordt een overzicht 
gegeven van de archeologische verwachting op basis van de IVO-kartering+, de uitgevoerde 
werkzaamheden en de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Indien op één locatie meerdere 
vindplaatsen zijn onderscheiden, zijn deze als volgt genummerd: (RAAP-)vindplaatsen 3-1, 3-2, 
etc. Per vindplaats worden de landschappelijke inbedding, de sporen en structuren, de vondsten 
en monsters en tenslotte een interpretatie (aard, omvang en datering) en waardering gegeven. 
In de eerste fase van het veldwerk zijn de vindplaatslocaties 2, 3, 5 (gedeeltelijk), 6, 7, 8, 12 
(gedeeltelijk) en 13 onderzocht. De locaties 0, 4, 5 (gedeeltelijk, 9, 10, 11, 12 (gedeeltelijk) zijn in 
de tweede fase onderzocht. Voor deze laatste locaties geldt dat niet alle (oorspronkelijk) bedoelde 
activiteiten zijn uitgevoerd.

6.2 Vindplaatslocatie 0
Vindplaatslocatie 0 is tijdens de IVO-kartering+ door BAAC niet als vindplaats gedefinieerd, omdat 
tijdens het booronderzoek op deze locatie geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 
De vindplaatslocatie is door het projectbureau in overleg met de provincie alsnog toegevoegd 
aan het onderzoek, vanwege een landschappelijke vraagstelling en daarnaast als steekproef 
voor eventuele bewoningssporen. Het gaat om een locatie met een kronkelwaardrug, relatief 
ondiep onder de bouwvoor (circa 80 cm -Mv), die ten opzichte van de brede kronkelwaardrug 
van vindplaats 2 een stuk westelijker ligt. Voor een reconstructie in de tijd van de verschillende 
kronkelwaardsequenties in het gebied, is een datering van de kronkelwaardrug op deze locatie van 
belang. In het PvE is gevraagd de locatie middels twee proefsleuven (proefsleuven 1 en 2; 200 m²) 
te onderzoeken en het sediment middels OSL-bemonstering te dateren.

Op vindplaatslocatie 0 zijn dus twee proefsleuven aangelegd, met een vlakdiepte op circa 80-90 
cm -Mv (figuur 6.1). In de twee proefsleuven zijn geen antropogene grondsporen vastgesteld en 
is alleen één natuurlijke verkleuring opgetekend. In het vlak zijn wel vijf vondsten verzameld: één 
fragment vuursteen, drie scherven en één stukje lood. Het gaat om één scherf uit de Romeinse 
tijd (ruwwandig) en twee uit de (Late) Middeleeuwen (blauwgrijs aardewerk en steengoed) en 
een plaatje lood dat waarschijnlijk als verzwaring van een visnet heeft gediend. Alle vondsten zijn 
hoogstwaarschijnlijk via overstroming en/of beakkering hier terecht gekomen; een vindplaats is 
niet aanwezig.

52 
Isarin & Bente, 2014.
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Om uiteindelijk meer inzicht te krijgen in de exacte ouderdom van de kronkelwaardrug is uit het 
zand van de kronkelwaardrug in profiel 142 een OSL-monster genomen (M64).

Het monster heeft de volgende (gekalibreerde) datering opgeleverd:
- M64 (S4000): 900 ± 100 na Chr. (Vroege Middeleeuwen).

Dat zou op een relatief jonge ouderdom van de (top van de) kronkelwaard in de Vroege Middeleeuwen 
duiden. De hoge grondwaterstand verhinderde de aanleg van een kijkgat om eventuele dieper gelegen 
stilstandfases van de kronkelwaard te kunnen vaststellen en in dat geval bemonsteren.
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Figuur 6.1. Overzicht archeologische resultaten en geomorfogenese van vindplaats 0.
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6.3 Vindplaatslocatie 1
Vindplaats 1 is niet onderzocht, omdat hiervoor geen betredingstoestemming bestond. Voor 
deze locatie blijft de hoge archeologische verwachting uit de IVO-kartering+ bestaan, mede 
gezien de ligging op een duidelijk hoger deel van het Jonge Dryasterras in deze zone, waarvoor 
uit onderhavig onderzoek is gebreken dat een hoge archeologische potentie geldt (vergelijk 
vindplaatslocatie 9).

6.4 Vindplaatslocatie 2
6.4.1 Inleiding
Algemeen
Vindplaatslocatie 2 bevindt zich op een kronkelwaardrug en kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van een zowel verticaal als lateraal gestapeld landschap (zie § 5.3.2). Tijdens de IVO-kartering+53 
zijn vier potentiële bewoningsniveaus vastgesteld, waarvan alleen de bovenste twee archeologisch 
vondstmateriaal (aardewerk en vuursteen) hebben opgeleverd. Het PvE schreef voor deze twee 
niveaus middels twee vlakken per proefsleuf te onderzoeken (respectievelijk gemiddeld vanaf 
circa 70 en 100 cm -Mv) en vervolgens door middel van regelmatig aangelegde kijkgaten ook de 
dieper gelegen niveaus te bekijken. Als gevolg van de laterale opbouw van de kronkelwaard bleek 
deze strategie in de praktijk niet zo vanzelfsprekend. De te volgen bodemhorizonten (potentieel 
bewoonbare stilstandsfasen in de sedimentatie) en sporenvlakken konden niet overal eenduidig 
gevolgd worden: soms lagen ze zich dichter op elkaar of versmolten zelfs tot eenzelfde niveau 
en elders (met name naar het noorden) lagen de niveaus verder uit elkaar. Daarbij bleken de 
bodemlagen vaak sterk weg te duiken. Met het volgen van dergelijke hellende bodemhorizonten 
varieerden enerzijds de dieptes van de vlakken nogal, terwijl anderzijds soms meerdere niveaus 
van de kronkelwaardopbouw werden aangesneden. Bovendien was daardoor niet duidelijk of 
in een opvolgende proefsleuf in het vlak wel hetzelfde niveau in de kronkelwaardopbouw werd 
aangesneden. Vanwege de hoge grondwaterstanden was het ten tijde van het veldonderzoek niet 
mogelijk doorlopende diepe sleuven aan te leggen om een nauwkeuriger verloop van de lagen 
volledig op te kunnen tekenen. Aangezien na veldwerkfase 1 toch al duidelijk was dat nagenoeg de 
gehele vindplaatslocatie behoudenswaardig is, is besloten deze doorlopende sleuven tijdens fase 
2 niet meer aan te leggen.

Op vindplaatslocatie 2 zijn 63 sleuven van 5 x 10 m aangelegd (proefsleuven 38-100), in twee 
vlakken en haaks op kronkelwaardrug (figuur 6.2 en kaartbijlagen 2a en 2b). De dieptes van vlak 
1 varieerden tussen 60 en 90 cm -Mv en die van vlak 2 tussen 80 en 150 cm -Mv. In het uiterste 
noorden werd ook nog een tussenvlak (vlak 0) aangelegd, omdat daar direct onder de bouwvoor 
enkele sporen werden aangetroffen.
Behoudens de twee vlakken zijn in een aantal sleuven ook in totaal 50 kijkgaten van ongeveer 3 
bij 3 m aangelegd (vlakken 3 en 4): op de top, de overgang naar de flank en (laag) op de flank van 
de kronkelwaardrug. Volgens het PVE zouden deze worden uitgegraven tot een diepte van 250 cm 

53 
Van Putten, 2014.
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-Mv, maar dit bleek als gevolg van de hoge grondwaterspiegel niet altijd haalbaar. Daarom is de 
helft van de kijkgaten, in het westelijke deel van de vindplaats, niet dieper aangelegd dan tussen 
1,55 en 2,4 m -Mv.

Resultaten
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn regelmatig sporen en vondsten aangetroff en, zowel op vlak 0, 
vlak 1, vlak 2 als ook op een derde vlak (in enkele kijkgaten), zie kaartbijlagen 2a en 2b. Het gaat in 
totaal om 113 sporen in 63 sleuven en 5.410 vondsten: 3.195 stuks aardewerk, 131 stuks vuursteen, 
1.956 stuks natuursteen, 69 fragmenten/gruis verbrand bot en 56 fragmenten houtskool.
Behoudens enkele resten uit de Late Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd direct onder de bouw-
voor (vindplaats 2-1) zijn op basis van de horizontale en verticale verspreiding van sporen en 
vondsten stratigrafisch (minstens) drie archeologische niveaus te onderscheiden: vindplaatsen 
2A, 2B en 2C. Hoewel niet overal een perfecte verticale opeenstapeling bestaat en niveaus elkaar 
kunnen raken, geldt in principe dat niveau A zich boven niveau B bevindt en niveau B boven niveau 
C. Niveau C is dus het oudste en A het jongste. Als gevolg van het gevarieerde reliëf van verschil-
lende bodemlagen, blijft de ‘koppeling’ tussen sporen en vondsten uit de ene proefsleuf met die 
uit een andere echter onzeker. Daarom zijn binnen deze vindplaatsniveaus kleinere zones onder-
scheiden, die eventueel verschillende dateringen kunnen bezitten:
- vindplaatsen 2-2, 2-3 en 2-4 op archeologisch niveau 2A;
- vindplaatsen 2-5, 2-6 en 2-7 op archeologisch niveau 2B;
- vindplaatsen 2-8 en 2-9 op archeologisch niveau 2C.

Ter illustratie is de stratigrafische positie van vindplaatsen/niveaus 2-2, 2-7 en 2-8 op kaartbijlage 
1a globaal aangeduid in dwarsprofiel H-H’.

Het lijkt in alle gevallen om nederzettingsresten te gaan; aanwijzingen voor een heiligdom of 
graven zijn niet aangetroffen:
- Vindplaats 2-1: percelering/infrastructuur, Nieuwe tijd;
- Vindplaats 2-2: nederzetting, Midden Neolithicum tot IJzertijd;
- Vindplaats 2-3: nederzetting, Midden of Late IJzertijd;
- Vindplaats 2-4: nederzetting, Vroege of Midden IJzertijd en Vroege Middeleeuwen;
- Vindplaats 2-5: nederzetting, Midden/Laat Neolithicum, Late Bronstijd, (Midden) IJzertijd
- Vindplaats 2-6: nederzetting, Midden/Laat Neolithicum-Late Bronstijd
- Vindplaats 2-7: nederzetting, Late Bronstijd-(Vroege/Midden) IJzertijd
- Vindplaats 2-8: nederzetting, Laat/Midden Neolithicum
- Vindplaats 2-9: nederzetting, Laat/Midden Neolithicum

6.4.2 Vuursteenonderzoek
Hoewel in enkele proefsleuven vuursteen is aangetroffen, waarbij het vlak in die gevallen 
handmatig is opgeschaafd en aanvullend booronderzoek heeft plaats gevonden, is nergens een 
vuursteenconcentratie vastgesteld.



RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

96

In totaal zijn (na opschaven en boren) 92 stuks vuursteen verzameld, in 18 proefsleuven in vlak 1 
en in 26 proefsleuven in vlak 2. De overige 39 vuurstenen artefacten zijn aangetroffen tijdens het 
zeven van een dump (S187, put 47, vindplaats 2-7).
Aangezien de dichtheden van vuurstenen artefacten zeer laag zijn gebleven, lijkt het er op dat het 
steeds om losse vondsten gaat of zeer kleine en/of verspoelde vindplaatsen.

De mogelijkheid op de aanwezigheid van intacte vuursteenvindplaatsen op vindplaatslocatie 2 kan ook 
getoetst worden aan de hand van de genese van het landschap. Uitgaande van bekende NAP-hoogtes 
van intacte vuursteenvindplaatsen op andere kronkelwaarden langs de Maas en de zandverhanglijnen van 
de vroeg-Holocene kronkelwaarden van deze rivier54, kan bekeken worden tussen welke NAP-waarden 
in Ooijen-Wanssum in situ vindplaatsen uit het Mesolithicum of Neolithicum verwacht kunnen worden. 
De ondergrens hiervoor is niet precies aan te geven, omdat deze afhangt van de actieve bedding op 
een bepaald moment. De bovengrens kan wel enigszins met behulp van de verhanglijnen bepaald 
worden, aangezien vuursteen dat ruim boven de gereconstrueerde NAP-hoogtes wordt gevonden, zich in 
sediment bevindt dat hoogstwaarschijnlijk in een jongere periode is afgezet.
De top van de kronkelwaard in Wanssum (vindplaats 2) ligt tussen 12,20 en 13,60 m +NAP. Op basis 
van het vuursteenonderzoek in Well-Aijen werkvak 2 ontwikkelde zich de kronkelwaardrug aldaar tot 
op een niveau van 11,00-11,40 m +NAP, alvorens een rustige periode aanbrak en de locatie gedurende 
het Vroeg  en Midden Mesolithicum bewoond/gebruikt werd.55 Daarna verhoogde de rivieractiviteit 
zich weer en werd een kronkelwaardoppervlak van circa 12,20 m bereikt, alvorens bewoning uit het 
Vroeg Neolithicum ontstond. Wanssum ligt 8 km stroomopwaarts van Well-Aijen en de zandverhanglijn 
van de Maas is 1,0-1,2 m per 10 km.56 Dit betekent dat vergelijkbare woon- of gebruiksniveaus uit het 
Mesolithicum en Vroeg Neolithicum zich in Wanssum zo’n 80 tot 96 cm hoger kunnen bevinden. De 
mesolithische niveaus zouden dan in Wanssum vanaf 11,80 +NAP verwacht kunnen worden, terwijl een 
vroeg-neolithisch niveau ongeveer vanaf 13,00 m +NAP te verwachten is. Hiervan uitgaande kunnen 
zich op de vastgestelde kronkelwaardruggen in Wanssum tussen 12,2 en 13,60 m +NAP inderdaad 
vuursteenvindplaatsen uit het Mesolithicum en Neolithicum in situ bevinden. Verder onderzoek hiernaar 
is niet uitgevoerd, omdat vindplaatslocatie 2 na afl oop van fase 1 behoudenswaardig werd bevonden, 
waarna opdrachtgever en bevoegd gezag tot een behoud in situ hebben besloten.

Op verschillende locaties op vindplaatslocatie 2 zijn behoudens aardewerk- en vuursteenvondsten 
op een dieper niveau, ook grondsporen aangetroffen:
2-2 12,70-13,50 m +NAP
2-3 13,20-13,70 m +NAP
2-4 13,00-13,40 m +NAP
2-5 11,80-13,60 m +NAP
2-6 11,90-13,40 m +NAP
2-7 11,50-13,10 m +NAP
2-8 11,30-12,10 m +NAP
2-9 12,00 m +NAP

54 
Zuidhoff  & Huizer, 2015.

55 
Kimenai & Mooren, 2014.

56 
Zuidhoff  & Huizer, 2015.
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De grondsporen zijn niet allemaal dateerbaar, maar een deel van de sporen op de vindplaatsen 
2-2 tot en met 2-4 dateert uit de IJzertijd. Hieruit volgt dat in elk geval een (groot) gedeelte van het 
hoger gelegen vuursteen verspoeld is. Dit principe geldt echter alleen bij verticaal opgebouwde 
kronkelwaardruggen en dus stratigrafisch gescheiden vindplaatsen. In zones met hoofdzakelijk 
lateraal uitgebouwde kronkelwaardruggen kan sprake zijn van een palimpsest en kunnen jongere 
én oudere sporen zich dus op hetzelfde niveau bevinden en kan het aangetroffen vuursteen dus 
ook tot oudere vindplaatsen behoren (zie ook figuur 5.7).

6.4.3 Vindplaats 2-1
6.4.3.1 Sporen
In het centrum en het noorden van vindplaatslocatie 2 zijn sporen uit de Middeleeuwen of de 
Nieuwe tijd A/B gevonden, ingegraven in de jonge oeverafzettingen, op een diepte van circa 40-70 
cm -Mv (circa 13,10-13,70 m +NAP). Het gaat om sporen in de sleuven 51, 54, 55, 56, 61, 68 en 
75, die zich in de meeste gevallen (vlak 0) direct onder de bouwvoor bevonden (kaartbijlage 2a).

In het noorden gaat het om een serie van acht (paal-) kuilen in een smalle, langgerekte zone 
(niet één lijn) van 170 x 25 m parallel aan de Maas (sporen 94, 95, 98 en 103-105). Vrijwel al 
deze sporen zijn gecoupeerd en bleken 5-20 cm diep. Een structuur is niet duidelijk, maar het 
meest waarschijnlijke is dat het hier om hekwerk van perceelgrenzen gaat. Verder naar het zuiden 
zijn een haaks op de Maas georiënteerde greppel en een paalkuil op het zuidelijke uiteinde van 
de greppel gevonden (sporen 101 en 102). De sporen zijn gecoupeerd, waarbij bleek dat het 
paalspoor 40 cm diep was en de greppel 6 cm. De greppel betreft vermoedelijk een perceel- en/
of ontwateringsgreppel, terwijl de paal waarschijnlijk met hekwerk hieromtrent verband houdt. Uit 
enkele sporen (sporen 101, 102, 104 en 105) zijn vondsten verzameld.

6.4.3.2 Vondsten en monsters
Het vondstmateriaal uit de bouwvoor (S10000) en de direct daaronder liggende jonge 
oeverafzettingen (S20000) bestaat uit aardewerk en natuursteen. Het aardewerk dateert in 
de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Uit enkele sporen komt prehistorisch 
aardewerk en natuursteen (sporen 102, 104 en 105), maar een prehistorische datering is niet aan 
te nemen. Dit blijkt uit een fragment sterk verweerd blauwgrijs aardewerk en een stuk geglazuurd 
steengoed (van vóór 1550) uit S102. Het prehistorische materiaal is als opspit te beschouwen, 
terwijl ook het sterk verweerde stuk blauwgrijs aangeeft dat deze reeds enige tijd aan het 
oppervlak heeft gelegen voordat het in het spoor terecht kwam. Het fragment steengoed wijst er op 
dat de sporen minstens uit de Nieuwe tijd zullen dateren, alhoewel met één scherf natuurlijk geen 
precieze datering mogelijk is.

Monsters zijn niet genomen.

6.4.3.3 Interpretatie en waardering
Interpretatie
Het complextype kan als percelering worden omschreven, vanwege de aard van de sporen 
(kuilen en paalkuilen), de geringe dichtheid en oriëntatie ten opzichte van elkaar en de Maas. Een 
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begrenzing is aangegeven, maar percelering kan nog verder doorlopen naar het oosten en westen 
(en zuiden). Op historische kaarten vanaf circa 1805 zijn ter plekke van deze sporen geen zaken 
opgetekend. Het vondstmateriaal wijst op een datering in de Nieuwe tijd.

De omvang van de vindplaats wordt geschat op circa 3.800 m², de spoordichtheid bedraagt 2,94 
sporen per 100 m².

Waardering (tabel 6.1)
De vindplaats scoort 2 punten voor de fysieke kwaliteit en 2,7 voor de inhoudelijke kwaliteit, 
tezamen 4,7 punten. De vindplaats is daarmee niet behoudenswaardig.

De fysieke eigenschappen scoren laag, omdat de vindplaats niet is afgedekt, verbruind is en ook 
geen onverkoolde ecologische resten aanwezig zijn. De inhoudelijke kwaliteit scoort ook laag 
als gevolg van een lage ensemblewaarde en zeer lage informatiewaarde. De ensemblewaarde 
scoort laag, omdat het landschap niet geheel intact is, geen synchrone vindplaatsen aanwezig 
zijn op deze locatie mogelijk slechts één vindplaats ligt die chronologisch aansluit bij vindplaats 
2-2 (vroeg-middeleeuwse resten op vindplaats 2-4). Ondanks dat men zou verwachten dat resten 
van percelering uit Nieuwe tijd niet zeldzaam zijn, zijn geen vindplaatsen opgenomen in de 
kenniswinstmatrix. De zeldzaamheid is dus hoog. De informatiewaarde scoort echter 0, omdat bij 
opgraving niet of nauwelijks nieuwe kennis kan worden vergaard.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 2-1

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 4,7

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 2

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 1

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 2,7

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 0,7

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 1

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 0

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2

informatiewaarde (max. 2) score: 0

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 0

Tabel 6.1. Waarderingstabel van vindplaats 2-1.
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6.4.4 Vindplaatsen 2-2, 2-3 en 2-4 (vindplaats 2A)
De resten van deze vindplaatsen zijn in vlak 1 aangetroffen. Het gaat om drie zones met 
grondsporen en vondsten: vindplaatsen 2-2, 2-3 en 2-4, zie ook kaartbijlage 2a. De begrenzingen 
van deze vindplaatsen zijn arbitrair vast gelegd op basis van aangetroffen sporen; vondsten 
verspreiden zich over het gehele gebied. Het kan om één grotere vindplaats 2A gaan, maar ook om 
enkele kleinere zoals 2-2, 2-3 en/of 2-4.

6.4.4.1 Sporen
Vindplaats 2-2
Deze vindplaats ligt centraal binnen vindplaatslocatie 2 en betreft de sporen en vondsten in de 
sleuven 53, 56, 59, 60, 63 en 67, tussen circa 55 en 70 cm -Mv (12,70-13,50 m +NAP). De sporen 
betreffen in totaal vier kleine kuilen of paalkuilen. Drie sporen zijn gecoupeerd en bleken maximaal 
10 cm diep.

Vindplaats 2-3
Vindplaats 2-3 ligt in het oosten van vindplaatslocatie 2 en betreft sporen en vondsten in de 
proefsleuven 77, 81 en 84, tussen circa 70 en 100 cm -Mv (circa 13,20-13,70 m +NAP). Het gaat in 
totaal om acht kleine kuilen of paalkuilen, met name in put 81. Vrijwel alle sporen zijn gecoupeerd 
en bleken maximaal nog 28 cm diep. Hoewel geen structuur is herkend, wijst de grote hoeveelheid 
paalsporen in put 81 op de aanwezigheid van minstens één plattegrond op deze locatie.

Vindplaats 2-4
Vindplaats 2-4 ligt in het noordoosten van vindplaatslocatie 2 en omvat sporen en vondsten in de 
sleuven 82 en 89, tussen 85 en 100 cm -Mv (circa 13,00-13,40 m +NAP). Het gaat om twee kuilen, 
de sporen 77 en 80, die respectievelijk 60 en 16 cm diep waren.

6.4.4.2 Vondsten
Met betrekking tot de vondsten wordt eerst algemeen gesproken over archeologisch niveau 2A, 
zodat ook de vondsten uit de overige putten (uit vlak 1) meegenomen worden. Daarna wordt, 
indien van toepassing, ook iets over de vindplaatsen 2-2, 2-3 en 2-4 verteld.

Het vondstmateriaal van niveau A bestaat uit handgevormd aardewerk, natuursteen en vuursteen. 
Het meeste vondstmateriaal is verzameld tijdens de aanleg van het vlak en komt dus niet uit de 
sporen zelf.

Aardewerk (drs. E. Drenth)
In het algemeen is veel aardewerk van niveau A sterk gefragmenteerd en veelal niet nader 
binnen de prehistorie dateerbaar. In de meeste gevallen dat wel een nadere datering mogelijk is, 
betreft dit de IJzertijd, maar soms blijken ook stukken met een oudere datering aanwezig. Een 
voorbeeld uit de Vroege IJzertijd is bijvoorbeeld een randscherf van een pot van het type 55b met 
vingertopindrukken op de afgevlakte-afgeronde rand (V616 uit S40000 in put 95). De scherf is 
verschraald met chamotte alsook zand en heeft een gemiddelde wanddikte van 8 mm.
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Een bandoor (V425 uit S30000 in put 75) zou goed tot de Late Bronstijd kunnen behoren. De 
verschraling bestaat uit zand. Eenzelfde ouderdom heeft hoogstwaarschijnlijk een randscherf van 
een drieledige pot, die met kwartsgruis is verschraald. Op de rand prijken nagelindrukken. De 
gemiddelde wanddikte is 6 mm.
Een aantal met kwartsgruis verschraalde scherven uit de putten 80 en 98 zouden eveneens in de Late 
Bronstijd maar ook in het Neolithicum (Stein-Vlaardingen-complex?) kunnen dateren.
Bij drie met kwartsgruis verschraalde scherven uit spoor 30000 in put 98 (V297) lijkt het vanwege hun 
onversierde staat en de kwartsgruisverschraling te gaan om het Stein-Vlaardingen-complex. De wanddikte 
is achtereenvolgens 6, 8 en 12 mm. Twee scherven stammen van S-vormig geprofi leerd vaatwerk.

Vindplaats 2-2

Het aardewerk van deze locatie is sterk gefragmenteerd, zodat chronologisch diagnostische 
vormkenmerken niet voorhanden zijn. De assemblage telt slechts één besmeten scherf. 
Daarnaast is een randscherf aanwezig die aan de buitenzijde horizontale groeflijnversiering 
heeft. De scherven zijn telkens met chamotte (eventueel in combinatie met zand) verschraald, 
met uitzondering van twee scherven die achtereenvolgens een grind- en kwartsgruisverschraling 
hebben. Van deze vaatwerkfragmenten behoort de laatstgenoemde vanwege de verschraling 
met kwartsgruis en de gemiddelde wanddikte, 10 mm, tot het midden- en laat-neolithische Stein-
Vlaardingen-complex (circa 3400-2650/2550 voor Chr.).57 Het is uiterst twijfelachtig of de overige 
fragmenten dezelfde datering hebben. Zij dateren vermoedelijk uit de IJzertijd, ofschoon een 
hogere of lagere ouderdom niet volledig kan worden uitgesloten. De gemiddelde wanddikte 
spreekt dit in elk geval niet tegen. Vooral het relatief dunwandige vaatwerk (7 à 8 mm) kan tot de 
Late Bronstijd behoren. Ook de enige versierde scherf zou in die context niet misstaan.58 Het lage 
percentage besmeten keramiek zou eveneens in de richting van de Late Bronstijd kunnen wijzen. 
In elk geval is dit percentage niet indicatief voor de Midden IJzertijd.
De conclusie is dat vindplaats 2.2 minimaal gedurende twee perioden gebruikt of bewoond is. De 
vroegste fase wordt vertegenwoordigd door het Stein-Vlaardingen-complex, de jongste periode 
door de Late Prehistorie (Late Bronstijd en IJzertijd?).

Vindplaats 2-3

De hoofdmoot van dit aardewerk komt uit S79 (V556). Eén van de scherven behoort tot een 
waarschijnlijk tonvormige pot met op de buitenwand besmijting tot aan de rand. Het overgrote 
merendeel heeft chamotteverschraling; twee scherven zijn verschraald met kwartsgruis (intrusief?). 
De gemiddelde wanddikte is circa 11-12 mm (geschat). Met enige voorzichtigheid mag daarom worden 
aangenomen dat de hoofdmoot van de vondsten uit de Midden IJzertijd of de Late IJzertijd dateert.

Vindplaats 2-4

Uit S77 in put 89 komen 41 scherven (V557 en V559). Dit vondstcomplex is hoofdzakelijk of 
exclusief toewijsbaar aan de IJzertijd, op basis van het besmeten vaatwerk. Een met kwartsgruis 
verschraalde component wijst verder op de Vroege of Midden IJzertijd.

57 
V518 uit S30000.

58 
V516 uit S40000 in put 69.
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Vuursteen (X. van Dijk)
Vondstniveau A heeft verspreid over een groot gebied in totaal 31 vuurstenen artefacten 
opgeleverd, waarvan acht werktuigen. Hieronder bevinden zich onder andere een klingschrabber 
op een preparatiestuk en enkele afslagkernen met meerdere slagvlakken uit Maasterrasvuursteen. 
Een kern uit lichtgrijze Belgische vuursteen is secundair gebruikt als klopsteen (datering: 
vermoedelijk Midden Neolithicum). Aangetroffen zijn ook enkele stukken van Maasei, zodat 
rekening moet worden gehouden met een mesolithische component.

Vindplaats 2-2

Van deze locatie komen tien vondsten waaronder stukken van Maasei. Tussen de artefacten 
bevinden zich twee werktuigen: een klingschrabber op een preparatiestuk en een afslagkern 
met meerdere slagvlakken, beide uit Maasterrasvuursteen. Deze stukken dateren tussen het 
Mesolithicum en het Neolithicum.

Vindplaats 2-3

Op deze locatie zijn tien vuurstenen artefacten aangetroffen, waaronder één afslag op Maasei. 
Werktuigen zijn niet aangetroffen. Een datering is nauwelijks mogelijk: Steentijd algemeen, 
vermoedelijk Mesolithicum of Midden Neolithicum.

6.4.4.3 Monsters
Ten behoeve van botanisch onderzoek is uit spoor 80 in put 84 (vindplaats 2-4) een monster 
gewaardeerd (M13). Het monster was niet geschikt voor een nadere analyse, maar kon wel 
gebruikt worden voor een 14C-analyse van het spoor. De 14C-analyse leverde een verrassing op.

Het monster heeft de volgende (gekalibreerde) datering opgeleverd:
M13: 489 ± 43 na Chr. (Vroege Middeleeuwen).

6.4.4.4 Interpretatie en waardering
Interpretatie
In alle drie de zones gaat het om kuilen en/of paalkuilen en lijkt een nederzetting het meest 
waarschijnlijke complextype. Graven of aanwijzingen v oor een heiligdom zijn niet aangetroffen. 
Het vondstmateriaal komt vooral uit lagen maar soms ook uit sporen. Het aardewerk dateert niet 
alleen uit de IJzertijd (zowel Vroege tot Midden als ook Midden tot Late IJzertijd), maar ook oudere 
aardewerk uit de Late Bronstijd en het Neolithicum.

In weinige gevallen dat aardewerk uit sporen verzameld kon worden, S79 op vindplaats 2-3 en S77 op 
vindplaats 2-4, lijkt het om sporen uit de IJzertijd te gaan. Verrassend was dan ook de 14C-datering van 
een ander spoor van vindplaats 2-4, die het spoor in de Vroege Middeleeuwen (rond 500 AD) dateert! 
Waarschijnlijk behoort het oudere aardewerk uit de Late Bronstijd en het Neolithicum tot opspit van 
dieper gelegen vindplaatsen (vindplaatsen 2-5 tot en met 2-7).

Op al deze vindplaatsen kunnen grondsporen uit meerdere perioden aanwezig zijn (palimpsest).
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De omvang van vindplaats 2-2 is 3.765 m², de spoordichtheid bedraagt 1,0 sporen per 100 m².
De omvang van vindplaats 2-3 is 2.260 m², de spoordichtheid bedraagt 6,7 sporen per 100 m².
De omvang van vindplaats 2-4 is 1.280 m², de spoordichtheid bedraagt 2,3 sporen per 100 m².

Waardering (tabel 6.2)
De vindplaatsen 2-2, 2-3 en 2-4 van vondstniveau 2A scoren voor de fysieke kwaliteit elk 3 punten 
en voor de inhoudelijke kwaliteit elk 5,3 punten, in totaal 8,3 punten. De vindplaatsen zijn op basis 
van inhoudelijke criteria behoudenswaardig. Indien het om één grotere vindplaats 2A gaat is de 
vindplaats ook behoudenswaardig.

De fysieke eigenschappen scoren gemiddeld. De vindplaatsen bevinden zich weliswaar gaaf in 
een afgedekt landschap, maar ze zijn wel sterk verbruind, waardoor grondsporen vervaagd zijn. 
Onverkoolde ecologische resten zijn niet aangetroffen en niet te verwachten.
De inhoudelijke eigenschappen scoren 5,3 punten. De onzekere dateringen maken het toekennen 
van punten niet gemakkelijk, maar niet onmogelijk.
De ensemblewaarde scoort relatief hoog, omdat een goed landschappelijk ensemble bestaat (intact 
landschap) en meerdere vindplaatsen uit aansluitende archeologische perioden te verwachten 
zijn (Vroege, Midden en Late IJzertijd, ook Late Bronstijd en Midden of Laat Neolithicum). Voor het 
synchrone ensemble is nu arbitrair 0 gescoord. Indien wel meerdere vindplaatsen uit dezelfde periode 
onderscheiden kunnen worden, is de ensemblewaarde dus nog hoger.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 2-2 2-3 2-4 2A

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 8,3 8,3 8,3 8,3

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3 3 3 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2 2 2 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0 0 0 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold 
organisch, 2 = + onverkoold organisch

1 1 1 1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 5,3 5,3 5,3 5,3

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,3 1,3 1,3 1,3

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2 2 2 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2 2 2 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 0 0 0 0

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0 2,0 2,0 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2 2 2 2

informatiewaarde (max. 2) score: 2 2 2 2

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 2 2 2 2

Tabel 6.2. Waarderingstabel van de vindplaatsen 2-2, 2-3 en 2-4.
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De zeldzaamheid scoort hoog, omdat niet of nauwelijks vindplaatsen bekend zijn uit de 
Vroege Middeleeuwen (n=1),59 nederzettingen uit de Bronstijd (n=1)60 of IJzertijd (n=1)61 op een 
kronkelwaard langs de Maas. De informatiewaarde is gezien deze hoge zeldzaamheid en de hoge 
ensemblewaarde eveneens hoog, ondanks mogelijke palimpsest.

Indien het om één grote vindplaats 2A gaat worden dezelfde scores behaald.

6.4.5 Vindplaats 2-5, 2-6 en 2-7 (vindplaats 2B)
De resten van deze vindplaatsen werden in vlak 2 aangetroffen. Het gaat om drie zones met 
grondsporen en vondsten: vindplaatsen 2-5, 2-6 en 2-7. De begrenzingen van deze vindplaatsen 
zijn arbitrair vast gelegd op basis van aangetroffen sporen; vondsten verspreiden zich over het 
gehele gebied. Het kan om één grotere vindplaats 2B gaan, maar ook om enkele kleinere zoals 
2-5, 2-6 en/of 2-7.

6.4.5.1 Sporen
Vindplaats 2-5
Vindplaats 2-5 betreft een grotere zone met prehistorische sporen en vondsten in proefsleuven 
77-78 en 80-95 in het oosten van vindplaats 2, tussen circa 100 en 155 cm -Mv (11,80-
13,60 m +NAP). Het gaat hierbij dus om een niveau onder vindplaats 2-3. In totaal zijn hier 
20 sporen opgetekend bestaande uit kuilen, paalsporen, twee mogelijke haardkuilen, een 
aardewerkconcentratie en een greppel of kuil. Vrijwel alle sporen zijn gecoupeerd en bleken 
tussen 12 cm en maximaal 38 cm diep. Structuren zijn niet herkend maar opvallend is wel dat in 
vergelijking met 2-6 en 2-7 minder paalsporen en vooral (grotere) kuilen aanwezig zijn.

Vindplaats 2-6
Vindplaats 2-6 betreft de prehistorische resten in de sleuven 59, 60, 62, 63, 66, 67, 69 en 70 die 
tussen 70 en 130 cm -Mv (11,90-13,40 m +NAP) werden aangetroffen. Het gaat hierbij dus om 
een niveau onder vindplaats 2-2. In totaal zijn elf paalsporen (of kleine kuilen), twee kuilen en 
een mogelijke haardkuil gedocumenteerd. De meeste sporen zijn gecoupeerd en maximaal 17 cm 
diep. In sleuf 67 zou een spieker gereconstrueerd kunnen worden, maar het is ook mogelijk dat de 
sporen deel uitmaken van één of meerdere grotere structuren. De haardkuil wijst op het gebruik 
van vuur, al dan niet binnen een gebouw. Kuil S138 in put 69 was nog 47 cm diep bewaard heeft 
een grote hoeveelheid verbrande (kook?)stenen opgeleverd.

Vindplaats 2-7
In het uiterste westen van vindplaatslocatie 2 zijn in sleuven 39 en 41 t/m 51 prehistorische resten 
aangetroffen, tussen 95 en 140 cm -Mv (11,50-13,10 m +NAP). In totaal gaat het om 26 kuilen en 
paalsporen, twee mogelijke haardkuilen en een dump. De meeste sporen zijn gecoupeerd en bleken 
maximaal nog 17 cm diep. De ‘dump’ betreft een 10-15 cm dikke laag of grote kuil in sleuf 47 (S187), 

59 
Enkele off -site sporen in deelgebied Noord van kronkelwaard Well-Aijen. Zie Kimenai & Mooren, 2014: 513.

60 
Eén spoor met een 14C-datering uit de Late Bronstijd in deelgebied Midden van kronkelwaard Well-Aijen. Kimenai & Mooren, 2014: 510.

61 
Op kronkelwaard In Well-Aijen: in deelgebied Noord één paalspoor en één graf uit Vroege of begin Midden IJzertijd en één graf uit Late IJzertijd 
(oude vindplaats ADC-vindplaats 8); in deelgebied Midden twee graven uit de Midden IJzertijd. Kimenai & Mooren, 2014: 510-512.
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die in noordelijke richting afhelt. Meestal zijn te weinig sporen herkend om gebouwstructuren te 
reconstrueren, maar deze zouden bijvoorbeeld in sleuven 39, 41 en 44 aangesneden kunnen zijn. 
De mogelijke haardkuilen wijzen op het gebruik van vuur, al dan niet binnen een gebouw.

6.4.5.2 Vondsten
Met betrekking tot de vondsten wordt eerst algemeen gesproken over archeologisch niveau 2B, 
zodat ook de vondsten in de overige putten meegenomen kunnen worden. Daarna wordt, indien 
van toepassing, ook iets over de vindplaatsen 2-5, 2-6 en/of 2-7 verteld.
Het vondstmateriaal van niveau 2B bestaat uit handgevormd aardewerk, natuursteen en vuursteen. Het 
vondstmateriaal is vooral verzameld tijdens de aanleg van vlak 2 maar komt ook uit de sporen zelf.

Aardewerk (drs. E. Drenth)
Het aardewerk van archeologisch niveau 2B heeft een heterogene samenstelling met vondsten uit 
de IJzertijd, de Bronstijd en het Neolithicum.
De oudste component vormen twee onversierde scherven onder V674, die zijn aangetroff en in 
kronkelwaardafzettingen (S40000) in put 74. Eén ervan is afkomstig van een drieledige pot met een 
sterk uitbuigende hals. De wand is goed afgewerkt, terwijl kwartsgruis als verschraling is toegevoegd. 
De wanddikte is gemiddeld achtereenvolgens 7 en 10 mm. De eigenschappen wijzen op het Stein-
Vlaardingen-complex. Eenzelfde ouderdom en culturele herkomst worden verondersteld in het geval 
van een wandscherf met het vondstnummer 643, gevonden in de kronkelwaard (S40000) in put 78. De 
kwartsgruisverschraling en de gemiddelde wanddikte van 9 mm zijn indicatief.
Eveneens met kwartsgruis verschraald is een onversierde wandscherf met een gemiddelde dikte 
van 14 mm (V567), uit de kronkelwaard (S40000)in put 40. De wand is ruw en de verschraling 
steekt door de wand. Derhalve is een herkomst uit de Vroege of Midden Bronstijd waarschijnlijk.

Kwartsgruis verschraald aardewerk uit de IJzertijd, en dan uit de vroege of midden-fase, is 
eveneens aangetroffen (V687), in de kronkelwaard (S40000) in put 72. De buitenzijde van deze 
wandscherf is besmeten, de dikte gemiddeld 10 mm.
Onder de rest van het aardewerk, dat hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend verschraald is met 
chamotte, gaat ongetwijfeld nog meer materiaal uit de IJzertijd schuil. Maar niet uit te sluiten valt 
dat deze deelassemblages ook keramiek uit de Late Bronstijd en/of de Romeinse tijd herbergen.

Tot de noemenswaardige vondsten behoort verder een wandscherf met kamstreekversiering in het 
patroon Ca (typologie naar Van den Broeke), dat wil zeggen kruiselings getrokken rechte en licht 
gebogen streken. Helaas is dit soort versiering chronologisch indifferent, want de looptijd in Zuid-
Nederland is van Vroege IJzertijd tot in de Romeinse tijd.

Vindplaats 2-5

Het gros van het aardewerk van deze locatie is verzameld tijdens de aanleg van het vlak en als 
gruis te omschrijven. Desalniettemin is ook aardewerk uit verschillende sporen aanwezig, zoals 
uit de kuilen S123, S124 en S125 in de putten 90 en 91 en de sporen S133, S134 en S135 in 
proefsleuf 82. Uit de verschillende sporen is aardewerk uit het Neolithicum, de Bronstijd en de 
IJzertijd afkomstig.



RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

105

Onder de scherven uit de sporen S123, 124 en 125 zijn geen besmeten exemplaren aanwezig. 
Qua vormkenmerken is een randscherf – afgeronde rand – van een onversierde S-vormige pot 
(V787 uit S123) met sterk uitbuigende hals het vermelden waard. Omdat de verschraling bestaat 
uit kwartsgruis en de wanddikte circa 7 mm is, gaan de gedachten uit naar het Stein-Vlaardingen-
complex. Scherven uit een nabijgelegen spoor (S124) zijn van ongeveer dezelfde signatuur 
(V786). Zij zijn eveneens onversierd, hebben een gelijksoortige verschraling en verschillen 
qua dikte (8-9 mm) niet noemenswaardig. Deze verzameling van vermoedelijk midden- of laat-
neolithische scherven mag waarschijnlijk worden uitgebreid met de inhoud van S125 (V628). Twee 
van de drie scherven sluiten vanwege de kwartsverschraling, wanddikte van achtereenvolgens 9 
mm en 10 mm in het zojuist geschetste beeld. Te meer daar zij onversierd zijn.

Vervolgens is ook een substantiële hoeveelheid materiaal uit grofweg de tweede helft van de Late 
Bronstijd (circa 1000-800 voor Chr.) aanwezig (V736 uit S134 in put 82). S134 betreft een in het 
vlak aangetroffen aardewerkconcentratie. Een belangrijke chronologische indicator binnen deze 
concentratie is een visgraat versierde scherf. Verder omvat de assemblage onder meer een fragment 
van een bauchige Schale, een bandoor. Noemenswaardig is voorts een wandscherf met, naar het 
zich laat aanzien, pseudo-Kalendenberg-versiering (blokken groeflijnen). Opvallend is verder dat 
grof minerale verschraling niet waargenomen. Wel blijkt chamotte aan de klei te zijn toegevoegd.

Overige scherven van deze locatie die uit lagen is verzameld lijken echter weer eerder aan de IJzertijd 
toewijsbaar, hoewel de kans bestaat op een Romeinse ouderdom. Want besmeten materiaal ontbreekt. 
Anderzijds is ter plaatse geen gedraaid aardewerk ontdekt.
Een kuil, S133, bevatte 21 scherven, die alle onversierd zijn. Te midden van dit materiaal zijn 
nagenoeg geen potfragmenten met relevante vormkenmerken aanwezig. Slechts een randscherf 
kan worden genoemd. Vier scherven zijn aan de buitenzijde besmeten. Zes fragmenten zijn 
verschraald met kwartsgruis (al dan niet in combinatie met chamotte en/of zand). Bij de andere 
scherven bestaat het verschralingsmiddel uit chamotte en/of zand. De dikte van de scherven 
wisselt van 6 tot en met 12 mm; het gemiddelde is 9,14 mm. De voornoemde eigenschappen 
plaatsen het ensemble in de IJzertijd. Te oordelen naar de kwartsverschraling moet dit de vroege 
of midden-fase van deze periode zijn (zie boven).

S135, een paalspoor, heeft in totaal 25 scherven opgeleverd; zij zijn zonder uitzondering niet 
gedecoreerd. Daaronder bevinden zich drie fragmenten van een schaaltje van het type 3b. De rand 
is afgerond-spits, de bodem afgerond. Verder is bijna de helft (n = 12) van de scherven aan de 
buitenzijde (deels) besmeten. De wanddikte loopt uiteen van 6 tot en met 11 mm. Het gemiddelde 
is 8,88 mm, hetgeen goed correspondeert met het feit dat de frequentie piekt bij 9 mm. Hoewel 
het bewijs niet definitief is het zeer wel mogelijk dat de keramische inventaris van S135 tot de 
Midden IJzertijd behoort. Een serie argumenten kan daarvoor worden aangedragen, te weten: de 
schaal van het type 3b, het gegeven dat dit exemplaar een ronde bodem kent en het percentage 
besmeten vaatwerk. Zowel de gemiddelde wanddikte als de verschraling spreken een datering in 
de Midden IJzertijd niet tegen.
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Vindplaats 2-6

Op deze locatie is slechts een handvol aardewerk verzameld, dat niet uit sporen afkomstig is. 
Daaronder zijn twee onversierde wandscherven die beide met kwartsgruis zijn verschraald. Zij zijn 
gemiddeld achtereenvolgens 7 en 9 mm dik. Deze kenmerken zijn indicatief voor het Neolithicum 
(het Stein-Vlaardingen-complex?) dan wel de Late Bronstijd.

Vindplaats 2-7

Hier zijn twee interessante aardewerkcomplexen aangetroffen. In de eerste plaats is dit een 
ensemble uit S187 (wederom een aardewerkconcentratie) in put 47.62 Deze omvat uit ruim 
110 scherven, die voornamelijk verbrand zijn. De volgende bijzonderheden zijn te geven: 1x 
fragment van een bauchige Schale; 1x een naar binnen afgeschuinde rand; 1x visgraatversiering; 
6x groeflijnversiering (veelal of uitsluitend horizontaal); 1x pseudo-Kalenderberg-versiering 
(groeflijnen); 1x groeflijn + halve visgraat; 1x ronde indrukken (met bot?); 1x rijen vingertopindrukken 
op wand; 1x randscherf met vingertopindrukken op rand, direct onder rand en op hals (horizontale 
rijen), 1x Kalenderberg-versiering aan buiten- en binnenzijde (zwaar verweerde scherf), 1x 
indrukken op wand; 1x gepaarde(?) indrukken. Daarnaast is vermeldenswaardig dat de verschraling 
voornamelijk bestaat uit chamotte en/of zand verschraald. De typologische datering van deze 
vondsten is tweede helft van de Late Bronstijd.
Het tweede complex heeft qua aantal scherven een vergelijkbare omvang en is afkomstig uit de 
kronkelwaard (S40000) in dezelfde put (V834). Deze laag heeft waarschijnlijk de vondsten uit de 
Late Bronstijd afgedekt. Een scherpe datering is lastig te geven, maar desondanks mag worden 
uitgegaan van de Vroege of Midden IJzertijd.

Het hoge aandeel van verbrand materiaal uit de dump (S187 in put 47) doet vermoeden dat deze 
verzameling keramiek niet simpelweg nederzettingsafval betreft. Wellicht getuigen deze vondsten 
van een ritueel dat samenhangt met het opgeven van een nederzetting, waarbij aardewerk 
werd verbrand en aansluitend werd gedeponeerd. Dergelijke praktijken worden door Van den 
Broeke voor de Zuid-Nederlandse IJzertijd beschreven en hij spreekt treffend van een ‘vurig 
afscheid’.63 Een verband van de onderhavige keramiek met bewoning is zeker mogelijk, gelet op de 
sporenrijkdom in de naburige proefsleuf 44.

Vuursteen (X. van Dijk)
Vondstniveau 2B heeft in totaal 92 vuurstenen artefacten (waarvan 39 uit de dump) opgeleverd, 
waaronder decorticatie-, preparatie en gewone afslagen, en ook klingen, werktuigen en kernen. 
Het gaat slechts om vier werktuigen: twee steilgeretoucheerde klingen, een schrabber en een 
fragment van een spitskling. Aangetroffen zijn ook enkele afslagkernen met meerdere slagvlakken 
uit Maasterrasvuursteen. De schrabber, en mogelijk ook een geretoucheerde kling, zijn gemaakt 
uit lichtgrijs Belgische vuursteen, wat wijst op een datering vanaf het Midden Neolithicum. Deze 
datering geldt waarschijnlijk ook voor de dump in proefsleuf 47 (vindplaats 2-7), een macrolithische 
kling van gerolde vuursteen, een afslagschrabber en een macrolithische afslag van gemijnde 

62 
V993.

63 
Van den Broeke, 2012.
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vuursteen (Lanaye). In het algemeen kan worden opgemerkt dat ook enkele stukken zijn 
aangetroffen, die wijzen op een laat-mesolithische component. Het gaat dan om een montbani-
kling en enkele brokken van Maaseitjes.

Vindplaats 2-5

Van deze locatie komen vier vuurstenen artefacten, waaronder een stuk van Maasei, maar geen 
werktuigen. De artefacten kunnen niet nader binnen de Steentijd gedateerd worden, vanwege het 
fragment Maasei vermoedelijk Mesolithicum of Midden Neolithicum.

Vindplaats 2-6

Van deze locatie komen zes vuurstenen artefacten, waaronder een montbani-kling. Daarnaast 
enkele geteste knollen en een afslagkern met meerdere slagvlakken. Een nadere datering binnen 
de Steentijd is alleen mogelijk bij de montbani-kling: Laat Mesolithicum.

Vindplaats 2-7

Op vindplaats 2-7 zijn 61 vuurstenen artefacten (39 uit de dump S187) verzameld, waaronder 
decorticatie-, preparatie- en gewone afslagen, maar weinig onbewerkte klingen. Daarnaast 
zijn nog de vier boven beschreven werktuigen en enkele kernen en bekapte knollen gevonden. 
Enkele kernen en bekapte knollen zijn getest op hun kwaliteit, terwijl enkele stukken ook van 
één en dezelfde kern afkomstig zijn, wat wijst op bewerking ter plekke en dus een occupatiefase. 
Het materiaal bestaat overwegend uit gerolde vuursteen, maar ook uit één of twee stukken van 
lichtgrijs Belgische vuursteen (uit het Midden Neolithicum?). Bij deze laatste gaat het dan om 
een schrabber op een klingvormige afslag en mogelijk ook een fraaie, geretoucheerde kling. 
Andere werktuigen bestaan uit geretoucheerde kling en de basis van een spitskling uit Lanaye-
vuursteen, die uit het Midden Neolithicum A dateert. Enkele brokken van Maasei kunnen reeds in 
het Mesolithicum zijn bewerkt. Een oudere component moet dus niet worden uitgesloten.

Natuursteen
Een zeer opmerkelijke vondst betreft een grote houtskoolrijke kuil (S138), in put 69 (vindplaats 
2-6), waaruit maar liefst circa 60 kilo steen is verzameld. De stenen uit deze kuil bestaan uit een 
selectie van kwartsen, kwartsieten, bontzandsteen en kwartsitische zandstenen (tabel 6.3).

steensoort aantal

bontzandsteen 161

kwartsitische zandsteen 71

overig zandsteen 111

zoetwaterkwartsiet 65

kwarts 46

totaal 454
Tabel 6.3. Overzicht van de in S138 aangetroffen 
steensoorten.
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Op veel van de fragmenten konden onmiskenbare sporen van verbranding worden vastgesteld, en 
waarschijnlijk zijn alle stukken oorspronkelijk gebruikt als haardstenen. Het gaat waarschijnlijk om 
enkele tientallen grotere keien, die door verbranding zijn gebroken. Bovendien lijkt ook sprake te 
zijn van secundaire verbranding, nadat de keien zijn gebroken. Deze secundaire verbranding wijst 
op hergebruik van de stenen.
Voor wat betreft de context is een belangrijke vraag of het gaat om een ter plaatse gebruikte 
haardkuil waarin de stenen zijn achtergebleven, of dat het gaat om een dumpplek van 
haardstenen. Voor beide interpretaties zijn parallellen te vinden.64 Op basis van een 14C-datering 
kan de kuil in de Late Bronstijd geplaatst worden (zie § 6.4.5.3).

6.4.5.3 Monsters
Ten behoeve van botanisch onderzoek zijn uit twee sporen op vindplaats 2-5 monsters verzameld. 
Het gaat om S78 in put 86 (M12) en S113 in put 84 (M32). Verder op vindplaats 2-6 nog een 
monster verzameld uit S138 in put 69. De drie monsters bleken niet geschikt voor een nadere 
analyse, maar houtskool uit de monsters kon wel gebruikt worden voor 14C-analyses.

De monsters hebben de volgende (gekalibreerde) dateringen opgeleverd:
M12 (S 86): 955 ± 33 voor Chr. (Late Bronstijd)
M32 (S113): 584± 128 voor Chr. (Vroege tot Midden IJzertijd)
M33 (S138): 955 ± 34 voor Chr. (Late Bronstijd)

6.4.5.4 Interpretatie en waardering
Interpretatie
De vindplaatsen 2-5, 2-6 en 2-7 bevinden zich tussen circa 70 en 150 cm -Mv. De vindplaatsen 
bestaan uit kuilen, paalkuilen, een mogelijke haardplaats en twee aardewerkconcentraties, zodat 
een nederzetting het meest waarschijnlijke complextype lijkt. Aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van een heiligdom of graven zijn niet aangetroffen. Structuren met paalsporen lijken met name op de 
vindplaatsen 2-6 en 2-7 aanwezig, terwijl in de oostelijke zone 2-5 vooral kuilen zijn aangetroffen.

In vergelijking met archeologisch niveau 2A zijn meer sporen met goed dateerbaar vondstmateriaal 
voorhanden. Dateringen afgeleid uit aardewerk, vuursteen en 14C-analyses wijzen daarbij wel 
op enige palimpsest. Zo wijst het aardewerk uit enkele sporen op vindplaats 2-5 (S123, 124 en 
125) en enkele losse aardewerkvondsten op vindplaats 2-6 mogelijk op een datering in het Stein-
Vlaardingen-complex (Midden  of Laat Neolithicum), terwijl andere sporen op vindplaats 2-5 (op 
basis van aardewerk en een 14C-analyse) een datering in de IJzertijd hebben opgeleverd. Op alle 
vindplaatsen zijn voorts aardewerkconcentraties of sporen uit de Late Bronstijd aangetroffen, die 
mogelijk op een paleo-oppervlak uit deze periode wijzen. Op vindplaats 2-7 werd direct bij deze 

64 
In Vasse zijn bijvoorbeeld twee ovenkuilen of brandkuilen gedocumenteerd met daarin diverse grote (selectief verzamelde kwartsieten), die 
in één geval op een zorgvuldige manier in een rechthoek rondom een vuurplaats waren gepositioneerd, maar waarvan ook de andere kuilen 
vermoedelijk daadwerkelijk gebruikte haardplaatsen voorstellen (Van Oosterhout & Pronk, 2015). Bij de opgravingen aan de Grote Molenstraat 
in Elst (Gelderland) is een grote dumpzone aangetroff en van duizenden verbrande stenen. Deze vondst was gelegen langs de fl ank van een 
restgeul en was eenvoudig als dump te herkennen (Van Oosterhout, 2010). De opgraving van Ede-Reehorst heeft een houtskoolrijke kuil met een 
concentratie natuursteen van meer dan 200 stukken opgeleverd. Omdat de stenen door elkaar in de opvulling van de kuil zijn gevonden, wordt 
voor deze kuil verondersteld dat de kuil is gebruikt om afval uit een haardplaats te dumpen (Van Oosterhout, in preparatie).
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concentratie eveneens een complex aardewerk uit de Vroege of Midden IJzertijd gevonden, die 
mogelijk met dumps uit een latere periode op deze locatie wijzen.

Hoogstwaarschijnlijk is sprake van terreinen die gedurende langere perioden met mogelijke 
tussenpozen in gebruik zijn geweest, waarschijnlijk als nederzetting. De zich naar het noordoosten 
meanderende Maas heeft daarbij regelmatig zones afgedekt, maar dat heeft de mensen niet belet 
de locatie steeds weer opnieuw op te zoeken. Dit zijn echter geen ‘flinke afdekkende pakketten’ 
geweest, omdat anders wel sprake was geweest van een stratigrafische scheiding. Afhankelijk van 
de positie op de kronkelwaardrug (zie figuur 5.7) kunnen enerzijds verschillende archeologische 
perioden op hetzelfde niveau worden aangetroffen, terwijl zij anderzijds stratigrafisch enigszins 
van elkaar gescheiden zullen zijn. De precieze stratigrafie, met erosie en afdekking, lijkt complex 
als gevolg van een zich veranderend en soms reliëfrijk landschap. Op al deze vindplaatsen kunnen 
sporen uit meerder perioden aanwezig zijn (palimpsest).

De omvang van vindplaats 2-5 is 11.355 m², de spoordichtheid bedraagt 3,2 sporen per 100 m².
De omvang van vindplaats 2-6 is 4.059 m², de spoordichtheid bedraagt 3,0 sporen per 100 m².
De omvang van vindplaats 2-7 is 7.637 m², de spoordichtheid bedraagt 4,0 sporen per 100 m².

Waardering (tabel 6.4)
De vindplaatsen 2-5, 2-6 en 2-7 van vondstniveau 2B scoren voor de fysieke kwaliteit elk 3 punten 
en voor de inhoudelijke kwaliteit elk 5,3 punten, in totaal 8,3 punten. De vindplaatsen zijn op basis 
van inhoudelijke criteria behoudenswaardig. Indien het om één grote vindplaats 2B gaat is de 
vindplaats ook behoudenswaardig.

De fysieke eigenschappen van deze vindplaatsen scoren 3 punten. De vindplaatsen bevinden zich 
weliswaar gaaf in een afgedekt landschap, maar ze zijn wel sterk verbruind, waardoor sporen zijn 
vervaagd. Onverkoolde ecologische resten zijn niet aangetroffen. De inhoudelijke eigenschappen 
van deze vindplaatsen scoren 5,3 punten. De ensemblewaarde scoort relatief hoog door de goed 
bewaarde relaties met het landschap en meerdere vindplaatsen uit andere perioden en eventueel 
ook dezelfde. Voor dit laatste is 0 gescoord, er vanuit gaande dat het – per archeologische periode 
– steeds om één grotere vindplaats gaat. Indien wel meerdere vindplaatsen uit dezelfde periode 
onderscheiden kunnen worden, is de ensemblewaarde nog hoger.
De vindplaatsen zijn zeldzaam, omdat tot nu toe niet of nauwelijks vindplaatsen met nederzettingssporen 
uit de IJzertijd (n=1)65, de Bronstijd (n=1)66 en/of het Midden of Laat Neolithicum (n=2)67 zijn aangetroff en 
in het Maasdal maar nog zeker niet gezamenlijk op één locatie! Tussen Maaskilometer 120-139 zijn 
op de kronkelwaarden alleen vindplaatsen uit het Neolithicum (drie keer) bekend van Well-Aijen. De 

65 
Op de kronkelwaard in Well-Aijen: in deelgebied Noord één paalspoor en één graf uit Vroege of begin Midden IJzertijd en één graf uit Late IJzertijd 
(oude vindplaats ADC-vindplaats 8); in deelgebied Midden twee graven uit de Midden IJzertijd. Kimenai & Mooren, 2014: 510-512.

66 
Op de kronkelwaard in Well-Aijen zijn twee vindplaatsen uit de Bronstijd aangetroff en: één uit de Midden Bronstijd en één uit de Late Bronstijd. 
Eén spoor met een 14C-datering uit de Late Bronstijd werd in deelgebied Midden gevonden (Kimenai & Mooren, 2014: 510) en een plattegrond uit 
de Midden Bronstijd in deelgebied Zuid (nog niet gepubliceerd, mondelinge mededeling B. Moonen).

67 
Op kronkelwaard in Well-Aijen: In deelgebied Noord enkele vroeg-neolithische sporen (vlakbij bij vroeg-neolithische akker, ADC-vindplaats 9); in 
deelgebied Midden vondstverspreiding met twee houtskoolconcentraties met midden-neolithische datering; in deelgebied Zuid enkele sporen en 
vondsten uit het Vroege Neolithicum en enkele vondsten uit het Midden of Laat Neolithicum (Kimenai & Mooren, 2014: 507-510).
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informatiewaarde is gezien de hoge zeldzaamheid en de specifi eke ensembles hoog, ondanks dat ook 
palimpsest bestaat. De vindplaatsen zijn behoudenswaardig op basis van de inhoudelijke kwaliteit.

6.4.6 Vindplaatsen 2-8 en 2-9 (vindplaats 2C)
De vindplaatsen 2-8 en 2-9 bevinden zich tussen circa 160 en 210 cm -Mv en zijn afgedekt door 
verschillende jongere opbouwfasen van de kronkelwaard. Dit niveau is alleen in enkele kijkgaten 
onderzocht, waarmee het dus om een zeer kleine steekproef gaat. Twee zones met grondsporen 
en vondsten zijn aangetroffen: de vindplaatsen 2-8 en 2-9.

6.4.6.1 Sporen
Vindplaats 2-8
Vindplaats 2-8 betreft enkele prehistorische sporen en vondsten in de kijkgaten in proefsleuven 
43, 46 en 50, in het westen van vindplaatslocatie 2, tussen circa 160 en 175 cm -Mv (11,30-12,10 
m +NAP). Het gaat hierbij om een niveau onder vindplaats 2-7. In deze kijkgaten werden twee 
paalsporen en een kuil (S188, S189 en S190) aangetroffen. Deze sporen zijn gecoupeerd en 
bleken 10-25 cm diep.

Vindplaats 2-9
Vindplaats 2-9 betreft een spoor in het kijkgat van sleuf 84 in het oosten van vindplaatslocatie 2. 
Het spoor, een forse kuil (S183), bevond zich op circa 210 cm -Mv (12,00 m +NAP) en bleek in de 
coupe nog 20 cm diep te zijn. Het gaat hierbij dus om een spoorniveau ruim onder vindplaats 2-5.

Tabel 6.4. Waarderingstabel van de vindplaatsen 2-5, 2-6 en 2-7.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 2-5 2-6 2-7 2B

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 8,3 8,3 8,3 8,3

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3 3 3 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2 2 2 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0 0 0 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold 
organisch, 2 = + onverkoold organisch

1 1 1 1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 5,3 5,3 5,3 5,3

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,3 1,3 1,3 1,3

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2 2 2 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2 2 2 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 0 0 0 0

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0 2,0 2,0 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2 2 2 2

informatiewaarde (max. 2) score: 2 2 2 2

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 2 2 2 2
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6.4.6.2 Vondsten
Vindplaats 2-8
Tijdens de verdieping van de kijkgaten en in de sporen zelf zijn geen vondsten aangetroffen. Op 
basis van de diepe ligging, onder vindplaats 2-7, ligt een prehistorische datering natuurlijk wel voor 
de hand. Een 14C-monster heeft wel een datering opgeleverd (zie § 6.4.6.3).

Vindplaats 2-9
Vanwege de aanwezigheid van vooral klein vondstmateriaal werd besloten de inhoud van S183 
nat te zeven (3 mm maaswijdte). Dit leverde één kleine scherf, negen stuks vuursteen, wat 
houtskoolfragmenten en zeer fijn gruis van verbrand bot op.
De aardewerkscherf kan niet nader binnen de Prehistorie gedateerd worden. Onder de vuurstenen 
artefacten bevinden zich twee werktuigen: een bijlafslag en een fragment van een transversale 
spits. Drie afslagjes zijn van dezelfde vuursteenknol als de bijlafslag. Er heeft dus duidelijk 
vuursteenbewerking ter plekke plaatsgevonden. De artefacten dateren vermoedelijk uit Midden 
Neolithicum-B. Uit S183 komt ook een 14C-datering (zie § 6.4.6.3).

6.4.6.3 Monsters
S190 in put 43 (vindplaats 2-8) en S183 in put 84 (vindplaats 2-9) zijn onderzocht. M45 (spoor 190) 
was verzameld ten behoeve van macrobotanisch onderzoek, M34 (spoor 183) om crematieresten 
nader te kunnen onderzoeken. M45 bleek niet geschikt voor een nadere botanische analyse, 
maar het houtskool kon wel gebruikt worden voor een 14C-analyse. Het crematiemonster was niet 
geschikt voor een crematieanalyse (te weinig en te klein materiaal), maar een stukje houtskool is 
wel ingezonden voor een 14C-analyse.

De monsters hebben de volgende (gekalibreerde) dateringen opgeleverd:
M45 (S190): 3210 ± 94 voor Chr. (Midden Neolithicum)
M34 (S183): 3444 ± 53 voor Chr. (Midden Neolithicum)

6.4.6.4 Interpretatie en waardering
Interpretatie
De vindplaatsen 2-8 en 2-9 bevinden zich tussen circa 160 en 210 cm -Mv. Dit diepe niveau is 
alleen middels de aangelegde kijkgaten onderzocht, zodat in feite een zeer kleine steekproef heeft 
plaats gevonden. De paalsporen en kuil van vindplaats 2-8 en ook de kuil van 2-9 kunnen zowel tot 
een nederzetting behoren, als ook tot een heiligdom, een begraafplaats of extensief landgebruik. 
De vindplaatsen dateren hoogstwaarschijnlijk uit het Midden Neolithicum.

De omvang van vindplaats 2-8 is 1.770 m², de spoordichtheid bedraagt 6,7 sporen per 100 m².
De omvang van vindplaats 2-9 is 311 m², de spoordichtheid bedraagt 5,9 sporen per 100 m².
De dichtheden zijn hoog, aangezien zeer kleine oppervlaktes onderzocht zijn.
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Waardering (tabel 6.5)
De vindplaatsen 2-8 en 2-9 van vondstniveau 2C scoren voor de fysieke kwaliteit 3 en 4 punten 
en voor de inhoudelijke kwaliteit elk 5,7 punten, dus in totaal respectievelijk 8,7 en 9,7 punten. De 
vindplaatsen zijn alleen al op basis van inhoudelijke criteria behoudenswaardig. In het geval van 
vindplaats 2-9 ook op basis van de fysieke criteria. Indien het om één grote vindplaats 2C gaat is 
de vindplaats ook behoudenswaardig.

De fysieke eigenschappen van deze vindplaatsen scoren 3 en 4 punten. De vindplaatsen bevinden 
zich weliswaar gaaf in een afgedekt landschap, maar ze zijn wel sterk verbruind, waardoor sporen 
zijn vervaagd. Onverkoolde ecologische resten zijn alleen op vindplaats 2-9 gevonden en geven 
aan deze ook op vindplaats 2-8 aanwezig zouden kunnen zijn.
De inhoudelijke kwaliteit scoort hoog (5,7). De ensemblewaarde scoort relatief hoog door de goed 
bewaarde relaties met het landschap, de aanwezigheid van meerdere vindplaatsen uit andere perioden 
én één met dezelfde tijdstelling. Indien het om één grotere vindplaats 2C gaat is dit laatste natuurlijk 
niet het geval. De vindplaatsen zijn zeldzaam, omdat resten uit Midden Neolithicum tot nu toe alleen 
op de kronkelwaard in Well-Aijen zijn gevonden (n=2).68 De informatiewaarde is hoog, gezien de 
zeldzaamheid, de hoge ensemblewaarde en ook een goede fysieke kwaliteiten van 2-9 (2C).

Als het om één grotere vindplaats 2C gaat scoort de fysieke kwaliteit hoog (4 punten), vanwege 
de onverkoolde organische resten. Het synchrone ensemble komt weer op 0, zodat de ensemble-
waarde iets lager scoort (5,3 punten).

68 
Op kronkelwaard in Well-Aijen: In deelgebied Noord enkele vroeg-neolithische sporen (vlakbij bij vroeg-neolithische akker, ADC-vindplaats 9); in 
deelgebied Midden vondstverspreiding met twee houtskoolconcentraties met midden-neolithische datering; in deelgebied Zuid enkele sporen en 
vondsten uit het Vroege Neolithicum en enkele vondsten uit het Midden of Laat Neolithicum (Kimenai & Mooren, 2014: 507-510).

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 2-8 2-9 2C

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 8,7 9,7 9,3

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3 4 4

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2 2 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0 0 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 
2 = + onverkoold organisch

1 2 2

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 5,7 5,7 5,3

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,7 1,7 1,3

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2 2 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2 2 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1 1 0

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0 2,0 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2 2 2

informatiewaarde (max. 2) score: 2 2 2

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 2 2 2

Tabel 6.5. Waarderingstabel van de vindplaatsen 2-8 en 2-9.
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6.5 Vindplaatslocatie 3
6.5.1 Inleiding
Algemeen
Vindplaatslocatie 3 bevindt zich op het Jonge Dryasterras, maar volgens het BAAC-onderzoek een 
duidelijk lager deel dan het terras deel van vindplaatslocatie 1. Volgens de IVO-kartering+ bevindt zich 
hier in de ondergrond een afwisseling van terrasvlakte en -geulen van een vlechtend riviersysteem 
uit de Jonge Dryas, afgedekt met Holocene oeverafzettingen. Tijdens de IVO-kartering+ zijn twee 
archeologische niveaus op vindplaats 3 aangetroff en. De diepst gelegen laag bevindt zich op de top 
van Jonge Dryasterras, op circa 110 cm -Mv. Eén vondst dateerde uit de Midden Romeinse tijd, de 
overige konden niet nader binnen het Neolithicum tot de Nieuwe tijd gedateerd worden. Een tweede 
ondieper gelegen vondstniveau bevindt zich direct onder de bouwvoor in de oeverafzettingen. In deze 
laag werd door BAAC aardewerk uit de Middeleeuwen aangetroff en.

Op vindplaatslocatie 3 zijn aanvankelijk 47 sleuven van 5 x 15 m tot op het Jonge Dryasterras 
aangelegd (proefsleuven 101-148, 3.524 m²), waarbij in de zones met Dryasgeulen geen sleuven 
zijn gelegd. In elke sleuf zijn twee niveaus aangelegd: rond 40 cm en 110 cm -Mv (figuur 6.3 en 
kaartbijlagen 3a en 3b).
Na overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag zijn in vier zones met sporen en vondsten 
in totaal nog 13 extra sleuven van 15x5 m extra aangelegd (totaal 975 m²). Het gaat om:
- een rivierduin in het uiterste oosten (vindplaats 3-1). Hier zijn zes extra sleuven (sleuven 502-

507, 320 m²) aangelegd;
- de oeverzone van een geul met sporen uit de prehistorie (vindplaats 3-2). Hier zijn vier extra 

sleuven (sleuven 510-513, 300 m²) aangelegd;
- een zone met bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd (vindplaatsen 3-3 en 

3-4). Hier zijn twee aanvullende proefsleuven (sleuven 508 en 509; 300 m²) aangelegd.
- een zone met greppels uit de Volle Middeleeuwen/Late Middeleeuwen (vindplaats 3-6). Hier is 

één kleine sleuf aangelegd (sleuf 514, 15 m²).

Resultaten
De ondergrond op vindplaatslocatie 3 bestaat uit grove riviersedimenten, afgezet door het 
vlechtend systeem van de Maas. Daarop liggen veelal fijnere komachtige afzettingen (Laag 
van Wijchen) die weer zijn afgedekt met overwegend zavelige oeverafzettingen en zandige 
overstromingsafzettingen. Naar het noordoosten ontbreekt de Laag van Wijchen en is sprake 
van rivierduinzand. In de top van het jonge overstromingsdek (S20000), is tijdens de aanleg van 
het eerste vlak regelmatig aardewerk aangetroffen dat voornamelijk dateerde tussen de Volle 
Middeleeuwen (11e-13e eeuw) en de Nieuwe tijd A/B. Dit aardewerk ligt als het ware als een ruis 
over het gehele gebied. Alleen in het zuidwesten zijn ook enkele Karolingische scherven uit deze 
laag verzameld. Uit de zavelige oeverafzettingen (S30000) komt behoudens IJzertijdaardewerk 
ook een kleine hoeveelheid Romeinse vondsten in de vorm van enkele fragmenten dakpan en een 
sterk verweerd, mogelijk laat-Romeins bodemfragment.69

69 
Vondstnummer 46 uit S30000 in proefsleuf 101 bevat een sterk verweerd bodemfragment, dat mogelijk in de Laat Romeinse tijd dateert.



RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

114

M
a
a
s
w
e
g

B
r
u
g
w
e
g

205400205200 205300205100

3
9
4
3
0
03

9
4
3
0
0

3
9
4
4
0
03

9
4
4
0
0

3
9
4
2
0
0 3

9
4
2
0
0

205200205100 205300 205400

3
9
4
1
0
0

3
9
4
1
0
0

terrasvlakte met oeverafzettingen

terrasrugflank met oeverafzettingen

terrasvlakte/geul met oeverafzettingen

vermoedelijk verloop crevasse

grens geomorfogenese RAAP

nummer vindplaats RAAP

nummer vindplaats BAAC3

120

aangelegde put

grens vindplaats BAAC

grens vindplaats RAAP

putnummer

overig

3-3

legenda

rivierduin

geomorfogenese

100

m

500

MR1/ooywa_vp3

Figuur 6.3. Overzicht aangetroffen vindplaatsen en aangelegde putten op de geomorfogenetische kaart van vindplaats 3.
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Tijdens het onderzoek zijn in totaal 74 sporen aangetroffen en 1.142 vondsten verzameld (834 
stuks aardewerk, 27 stuks vuursteen, 221 stuks natuursteen, drie stuks metaal, 20 stukjes bot en 
37 fragmenten houtskool). Het overgrote deel van de sporen komt uit het tweede vlak; in het eerste 
vlak zijn alleen ter hoogte van vindplaats 3-3 sporen aangetroffen. 
Op basis van de verspreiding van sporen en vondsten zijn in totaal zes vindplaatsen onderscheiden, 
de vindplaatsen 3-1 tot en met 3-6.

6.5.2 Vindplaats 3-1
In het noordoosten van vindplaatslocatie 3 is een rivierduin vastgesteld, die tijdens het vooronderzoek 
niet is opgemerkt. De rivierduin is begrensd op basis van het voorkomen van matig grof, goed gesor-
teerd, zwak siltig zand: kenmerken die horen bij door de wind getransporteerd zand. De rivierduin omvat 
binnen het plangebied een smalle zone van circa 200 bij 30/50 m op de overgang naar de Holocene 
insnijding, en is met een dekkingsgraad van 9,75% onderzocht. Hierbij zijn slechts een klein aantal 
sporen en vondsten uit de Prehistorie vastgesteld. De omvang van de vindplaats is (naar analogie met 
overige vindplaatsen op duinen) hoogstwaarschijnlijk beperkt tot de begrenzing van het duin.

6.5.2.1 Sporen
In totaal zijn acht sporen aangetroffen en gecoupeerd. Het bleek te gaan om vijf paalsporen, 
twee kuilen en een natuurlijke verkleuring. Structuren zijn niet herkend. De paalsporen waren 
tussen 2 en 58 cm diep bewaard, de kuilen tussen 20 en 44 cm. Geen enkele van deze sporen 
heeft vondsten opgeleverd, uitgezonderd wat houtskool in S43. De sporen S20 en S43 zijn wel 
bemonsterd en middels een 14C-analyse gedateerd (zie § 6.5.2.2).

6.5.2.2 Vondsten en monsters
In totaal zijn bij de aanleg en het verdiepen van het tweede vlak slechts zes vondsten verzameld.70 
Het gaat om drie fragmenten aardewerk en drie vuurstenen artefacten.71

De drie aardewerkfragmenten kunnen niet nader binnen de Prehistorie gedateerd worden. Het aange-
troff en vuursteen bleef beperkt tot enkele losse vondsten. Het enige, goed dateerbare artefact is een 
A-spits uit het (Vroeg) Mesolithicum, uit de oeverafzettingen bovenop het rivierduin. In totaal zijn zes 
monsters genomen:
• twee monsters ten behoeve van botanisch onderzoek uit paalsporen (sporen 20 en 43);
• vier monsters uit sleuf 112 ten behoeve van dateringsonderzoek (OSL) van het rivierduin en 

onderliggende en afdekkende afzettingen.

De botanische monsters uit de sporen 20 en 43 bleken geen waardevolle resten te bezitten, 
zodat besloten werd geen analyse uit te voeren. In de monsters werd wel geschikt materiaal voor 
14C-analyses gevonden, die ook zijn uitgevoerd. De monsters hebben de volgende (gekalibreerde) 
dateringen opgeleverd:
M1 (S20):  278 ± 64 voor Chr. (Late IJzertijd);
M2 (S43): 2368 ± 63 voor Chr. (Laat Neolithicum).

70 
Aardewerkvondsten uit de Middeleeuwen van een hoger niveau behoren niet tot deze vindplaats.

71 
Aardewerk gedetermineerd door drs. E. Drenth, vuursteen door drs. X. van Dijk.
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Twee van de vier OSL-dateringen zijn geanalyseerd. Het gaat om monsters 7 en 8, respectievelijk 
afkomstig uit de BC-horizont van oeverafzettingen op het duin (S30000) en uit het daaronder lig-
gende duinzand zelf (S60000). De oeverafzettingen dateren blijkbaar uit het begin van het Holo-
ceen, terwijl het duin in het Laat Weichselien moet zijn ontstaan (zie ook § 5.2.4):
M7 (S30000): 9985 ±1000 voor Chr. (Vroeg Holoceen);
M8 (S60000): 12985 ±1000 voor Chr. (Laat Weichselien: Laat Pleniglaciaal).

6.5.2.3 Interpretatie en waardering
Interpretatie
Een rivierduin uit het Laat Weichselien dat in het Vroeg Holoceen door eerste oeverafzettingen is 
afgedekt, is zowel in het Mesolithicum (A-spits), het Laat Neolithicum als de Late IJzertijd door de 
mens opgezocht.
De vuursteenvondsten betreffen losse vuursteenvondsten, alhoewel de aanwezigheid van 
dergelijke vindplaatsen – buiten de aangelegde proefsleuven – niet is uit te sluiten. Het dunne 
afdekkende pakket oeverafzettingen uit het Vroeg Holoceen maakt duidelijk dat sporen uit het 
Laat Neolithicum en de Late IJzertijd in de oeverafzettingen zijn ingegraven. Sporen uit deze en 
mogelijk andere perioden daartussen zijn echter als gevolg van de verbruinde oeverafzettingen 
pas in het onderliggende duinzand herkend. De sporen kunnen zowel op kleine nederzettingen 
wijzen (Einzelhöfe), als ook op vindplaatsen met een rituele context (heiligdom en/of grafveld) of 
extensief landgebruik (akkerbouw en opslag). Graven zijn niet aangetroffen.

De omvang van vindplaats 3-1 is 6.400 m², de spoordichtheid bedraagt 1,3 sporen per 100 m².

Waardering (tabel 6.6)
Met betrekking tot de waardering worden twee vindplaatsen onderscheiden, een vindplaats uit 
het Laat Neolithicum (3-1a) en een vindplaats uit de Late IJzertijd (3-1b). De vindplaatsen 3-1a 
en 3-1b scoren voor de fysieke kwaliteit elk 3 punten en voor de inhoudelijke kwaliteit elk 5,3 
punten, in totaal dus steeds 8 punten. Beide vindplaatsen zijn op basis van de inhoudelijke criteria 
behoudenswaardig.

Beide vindplaatsen kennen een matige fysieke kwaliteit (3 punten), omdat als gevolg van 
de verbruinde oeverafzettingen (met name ondiepe) sporen niet goed geconserveerd zijn. 
Onverkoolde organische resten zijn niet aangetroffen.
De vindplaatsen scoren wel hoog voor wat betreft de inhoudelijke kwaliteit (5,3 punten). De 
ensemblewaarde scoort hoog, omdat ensembles met het landschap en vindplaatsen uit dezelfde 
en andere perioden bestaan. Vindplaatsen met sporen uit deze perioden op een duin langs de 
Maas zijn zeldzaam, omdat slechts drie vindplaatsen uit de IJzertijd bekend zijn (uit de Late 
IJzertijd geen) en slechts twee uit het Neolithicum (slechts één uit het Laat Neolithicum).72 De 
informatiewaarde scoort ook hoog, aangezien nog geen vindplaats op een rivierduin uit de Late 
IJzertijd is opgegraven en slechts één uit het Laat Neolithicum.73

72 
IJzertijd: BAAC-vindplaatsen A, B en D in Well-Aijen werkvak 1 (Ter Wal & Tebbens, 2012). Neolithicum: BAAC-vindplaats A in Well-Aijen werkvak 1 
(Ter Wal & Tebbens, 2012).

73 
Ter Wal & Tebbens, 2012.
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6.5.3 Vindplaats 3-2
In de zuidwestelijke randzone van vindplaatslocatie 3 is een overgangszone of flank aangetroffen 
van een ondiepe Laat Pleistocene terrasgeul (sleuven 105, 108, 120, 141, 145 en 508 t/m 
512) naar een ten westen liggend (buiten het onderzoeksgebied), hoger deel van het Jonge 
Dryasterras, zie kaartbijlagen 3a en 3b. In de ondiepe terrasgeul is in de Vroege IJzertijd afval 
gedumpt, terwijl op de flank een restant van een oud oppervlak met vondsten uit de Prehistorie 
aanwezig is. In sleuven 120 (S47, S88 en S89) en 512 (S212 en S213) zijn ook prehistorische 
sporen op deze flank aangetroffen.

Een jonger pakket met middeleeuws materiaal is in de geulvulling ingesneden tot in het 
prehistorische niveau. De middeleeuwse insnijding/opvulling is vastgesteld in proefsleuven 120, 
141, 145 en 510, 511 en 512. Opmerkelijk was dat dit pakket stroomopwaarts (sleuf 145: grof zand 
en grind) aanmerkelijk grover was dan stroomafwaarts (sleuf 510: zavelig). Op basis van deze 
kenmerken lijkt het te gaan om afzettingen die te koppelen zijn aan een eenmalige middeleeuwse 
(?) reactivatie, waarbij een reeds aanwezige laagte in het landschap (de laat-Pleistocene 
geul) gevolgd en deels is uitgediept/geërodeerd en vervolgens is opgevuld met een pakket 
zand, dat richting het noordwesten fijner wordt. Er wordt uitgegaan van een lokale oeverwal- of 
dijkdoorbraak, resulterend in een soort crevasse, met grof materiaal dicht bij de doorbraak en fijner 
materiaal op grotere afstand daarvan. Gezien de grove textuur van het sediment in de opvulling 
in sleuf 145, wordt verwacht dat deze sleuf relatief dicht bij de doorbraak ligt. De werkelijke 
doorbraak is echter niet vastgesteld.

Tabel 6.6. Waarderingstabel van de vindplaatsen 3-1a (Laat Neolithicum) en 3.1b (Late IJzertijd). 

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 3-1a 3-1b

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 8,3 8,3

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold orga-
nisch, 2 = + onverkoold organisch

1 1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 5,3 5,3

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,3 1,3

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1 1

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1 1

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2 2

informatiewaarde (max. 2) score: 2 2

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 2 2
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6.5.3.1 Sporen
De oude geulvulling is aangesneden in proefsleuven 105, 108, 120, 141, 145, 510, 511 en 512 en 
is zoals vermeld in de Middeleeuwen nog een keer geërodeerd en opnieuw opgevuld, als gevolg 
van vermoedelijk een oeverdoorbraak.|
De sporen in de sleuven 120 en 512, op de fl ank naar de hogere terrasrug in het westen, zijn alle 
sporen gecoupeerd. In put 120 gaat het om drie kuilen (S47, S88 en S89), waarvan S88 en S89 onder 
de oude bodem werden vastgesteld. S47 lag wat lager op de fl ank, waar deze bodem niet behouden 
was, onder de oeverafzettingen in de geul. De sporen 88 en 47 waren wat groter met diameters van 
circa 80-90 cm en dieptes van respectievelijk 40 en 16 cm. S89 bezat een diameter van slechts 20 cm 
en was nog 6 cm diep. De sporen in sleuf 512 bleken na couperen een paalspoor met een diepte van 
6 cm (S212) en een kuil (diameter circa 120 cm) met een diepte van 20 cm (S213) te zijn. Alleen S88 
heeft vondstmateriaal opgeleverd. Het spoor is in zijn geheel gezeefd (maaswijdte 3mm) en voorts 
bemonsterd ten behoeve van een botanisch onderzoek en een 14C-analyse (zie § 6.5.3.3).

6.5.3.2 Vondsten
In de sleuven 105, 108, 120, 141, 145 en 508 t/m 512 is uit de oeverafzettingen in de geul, de 
hierboven beschreven sporen en uit de jongere insnijding veel vondstmateriaal verzameld, zoals 
aardewerk, vuursteen, tefriet en natuursteenbrokken (in totaal 775 vondsten). Het gaat vooral om 
prehistorische vondsten uit de oeverafzettingen in de geul en uit S88, maar daarnaast ook om 
enkele vondsten uit de Middeleeuwen en de Romeinse tijd uit de jongere insnijding. Uit S88 komen 
70 scherven, 120 stuks natuursteen en vier vuurstenen artefacten

Aardewerk (drs. E. Drenth en M. Janssen MA)
De prehistorische vondsten uit de oeverafzettingen in de geul (S211, proefsleuf 511) lijken 
toewijsbaar aan vooral de Vroege IJzertijd, waarbij de jongste fase (Van den Broeke’s fase D) 
mag worden uitgesloten.74 Indicatief is een drieledig potje met oor dat tot aan de rand reikt (type 
51). Verder is diagnostisch een dubbel verticaal doorboord oor, dat zeer goed van een schaal van 
het type 71 zou kunnen stammen. Tevens moet worden genoemd dat kwartsgruisverschraling de 
assemblage domineert. De prehistorische scherven uit de geul in put 120 hebben waarschijnlijk 
dezelfde datering. Ook in dit geval is kwartsgruisverschraling bij verscheidene fragmenten aanwezig. 
Tevens telt de verzameling een besmeten scherf, die overigens niet met gebroken kwarts maar 
met chamotte is verschraald. Daarnaast zijn er twee vermeldenswaardige scherven, die beide niet 
misstaan in een Vroege IJzertijdcontext: een kwartsgruis verschraalde wandscherf met een knobbel 
en dito verschraalde scherf met een dubbele horizontale rij indrukken op de buitenzijde.

Het aardewerk uit S88 kan waarschijnlijk in de Late Bronstijd of Vroege IJzertijd gedateerd worden. 
Het gaat vooral om scherven van één pot, mogelijk Van den Broeke’s type 55a.

Het Romeinse vondstmateriaal bestaat uit enkele fragmenten Romeinse dakpan en enkele 
ruwwandige scherven. Enkele andere Romeinse dakpanfragmenten zijn ook elders op vindplaats 3 
gevonden, maar steeds op vlak 2: zij behoren tot de oudere oeverafzettingen in het gebied.

74 
Vondstnummers 1151, 1152, 1154 en 1162.
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Het aardewerk uit de Middeleeuwen betreft fragmenten Zuid-Limburgs aardewerk periode A (circa 
1075-1125), blauwgrijs aardewerk (1050-1300), proto-steengoed, steengoed en wit Maaslands 
aardewerk. Daarnaast is ook niet nader dateerbaar roodbakkend bouwmateriaal aangetroffen.

6.5.3.3 Monsters
Uit de sporen 47 (M14) en 88 (M16) zijn monsters ten behoeve van botanisch onderzoek genomen. 
Monster 14 bleek na een waardering niet waardevol genoeg voor een analyse, maar M16 wel (zie 
onder). Uit beide monsters is ook houtskool ingezonden ten behoeve van een 14C-datering.

De monsters hebben de volgende (gekalibreerde) dateringen opgeleverd:
M14 (S47): 1169 ± 52 voor Chr. (Late Bronstijd)
M16 (S88): 1186 ± 53 voor Chr. (Late Bronstijd)

Analyse monster M16 uit spoor 88, put 120 (drs. A. Maurer)
Monster M16 bevat diverse, slecht tot redelijk goed geconserveerde, verkoolde macrobotanische 
resten (tabel 6.7). Vrijwel alle resten zijn afkomstig van cultuurgewassen. Het monster bevat 
acht brokstukken van granen die dermate slecht geconserveerd zijn dat verdere determinatie 
onmogelijk bleek. Twee graankorrels konden worden gedetermineerd als Emmertarwe (Triticum 

turgidum ssp. dicoccon) en zeven graankorrels konden worden gedetermineerd als zes-rijige 
Gerst (Hordeum vulgare ssp. vulgare). Daarnaast bevat het monster nog enkele verkoolde 
zaden van Gierst (Setaria). Emmertarwe en zes-rijige Gerst zijn gangbare verbouwde gewassen 
gedurende de Brons- en IJzertijd. Tijdens de overgang van de Brons- naar de IJzertijd vond wel 
een verschuiving plaats in de verbouw van de vrijdorsende variant van Gerst naar de bedekte. De 
conservering van de graankorrels van Gerst in M16 is echter niet van die mate dat er onderscheid 
tussen beide varianten gemaakt kan worden. Gierst werd tijdens de Brons- en IJzertijd als gewas 
verbouwd. De plant kwam echter ook als onkruid tussen het graan voor.

Concluderend bevat monster M16 dus een gangbaar beeld van de in Nederland verbouwde 
graangewassen gedurende de Brons- en IJzertijd. Emmertarwe en zes-rijige Gerst worden 
veelvuldig aangetroffen in nederzettingen uit deze perioden.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam onderdeel aantal

Setaria sp. Gierst vrucht 3

Cereale Graan brokstuk 8

Triticum turgidum ssp. dicoccon Emmertarwe graankorrel 2

Hordeum vulgare ssp. vulgare zes-rijige Gerst graankorrel 7

Indet 2

Tabel 6.7. Resultaten macrobotanische analyse monster 16 uit spoor 88 (put 120).
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6.5.3.4 Interpretatie en waardering
Interpretatie
De vindplaats ligt op de flank van een ondiepe terrasgeul/laagte van het Jonge Dryasterras naar 
een hogere gelegen terrasrug ten zuidwesten daarvan. De laagte is minstens in de IJzertijd maar 
misschien ook nog tot in Romeinse tijd redelijk open geweest. Dat wil zeggen nog niet opgevuld, 
zodat een groter hoogteverschil bestond als tegenwoordig. Op de flank zijn enkele sporen 
gevonden, waarvan er twee op basis van 14C-analyse in de Late Bronstijd gedateerd worden 
en één (S88) aardewerk opleverde dat niet nader binnen de Late Bronstijd tot Vroege IJzertijd 
dateerbaar is. In de geul is veel vondstmateriaal (aardewerk en natuursteen) uit vooral de Vroege 
IJzertijd gevonden. Het lijkt om een dump uit een bijbehorende nederzetting te gaan, die zich dan 
ten zuidwesten buiten het huidige onderzoeksgebied op de hogere terrasrug zou bevinden. Deze 
vindplaats, waarschijnlijk een nederzetting, omvat dan waarschijnlijk zowel resten uit de Late 
Bronstijd als uit de Vroege IJzertijd.
De geul is in ieder geval gedurende de Vroege IJzertijd actief geweest en (ten dele?) opgevuld: de 
oeverafzettingen met het materiaal uit de Vroege IJzertijd doorsnijden S47 uit de Late Bronstijd, 
of dekken deze af. Veel later, waarschijnlijk ergens in de Volle Middeleeuwen wordt de verlandde 
geul als gevolg van een oeverdoorbraak opnieuw ingesneden. Gezien de textuur van deze 
jonge insnijding/afdekking, waarbij het materiaal grofkorrelig is in het zuidoosten en fijner wordt 
stroomafwaarts richting het noordwesten, heeft deze insnijding een crevasse-achtig karakter. 
In deze jongere vulling is aardewerk uit de Volle en Late Middeleeuwen aangetroffen, op basis 
waarvan een middeleeuwse ouderdom meer voor de hand ligt dan de veel oudere OSL-datering 
(5.6 ± 0.6 ka) die mogelijk wordt veroorzaakt doordat het ‘signaal’ van het verspoelde sediment 
onvoldoende is gereset (zie ook § 5.3.3).

De omvang van de vindplaats – de oeverafzettingen in geul én de flank naar de westelijk gelegen 
vindplaats – beperkt zich binnen het plangebied tot de westelijke randzone met een breedte van 
circa 50 meter, ofwel een gebied met een grootte van circa 19.400 m². De spoordichtheid op de 
westelijke oever bedraagt 1,1 spoor per 100 m².

Waardering (tabel 6.8)
Vindplaats 3-2 scoort 4 punten voor de fysieke kwaliteit en 5,3 punten voor de inhoudelijke 
kwaliteit, samen 9,3 punten. De vindplaats is behoudenswaardig op basis van zowel fysieke als 
inhoudelijke kenmerken.

De fysieke kenmerken scoren 4 punten, omdat de fl ank en de oeverafzettingen in de geul zich in een 
intact landschap bevinden, met slechts weinig verstoring door de jongere insnijding. De vindplaats kent 
geen verbruining en onverkoolde organische resten zijn niet aangetroff en.
De inhoudelijke kwaliteit is eveneens hoog, vanwege de hoge zeldzaamheid van nederzettingen 
en dumplocaties uit de Bronstijd en Vroege IJzertijd op het Jonge Dryasterras, een redelijke 
hoge ensemblewaarde en een hoge informatiewaarde. Slechts één vindplaats (onbekende aard, 
algemene IJzertijd datering) is bekend van het hoge Dryasterras binnen de regio Maaskilometer 
120-139. De ensemblewaarde scoort hoog, omdat het gaat om nederzettingsresten én dumpresten 
uit twee perioden (Late Bronstijd en Vroege IJzertijd). De informatiewaarde is hiermee ook hoog.
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6.5.4 Vindplaatsen 3-3 en 3-4
In de noordwesthoek van vindplaatslocatie 3 zijn sporen en vondsten van twee vindplaatsen 
aangetroffen. In proefsleuf 103 werden meerdere sporen aangetroffen in het jonge 
overstromingsdek in vlak 1 (vindplaats 3-3). In put 105 werden in het jonge overstromingsdek 
geen sporen aangetroffen, maar wel op een 50 cm dieper vlak, in de oeverafzettingen van vlak 2 
(vindplaats 3-4). In deze zone is het proefsleuvenonderzoek uitgebreid met proefsleuven 508 en 
509, die echter niet veel meer informatie hebben opgeleverd.

6.5.4.1 Sporen
In proefsleuf 103 zijn op vlak 1 dertien paalsporen opgetekend (vindplaats 3-3, kaartbijlage 
3a). Acht paalsporen werden gecoupeerd, waarbij bleek dat vier hiervan geen behouden profiel 
bezaten. Deze laatste kunnen ondiepere paalsporen betreffen, maar in enkele gevallen ook 
natuurlijke verkleuringen zijn. De overige paalsporen waren nog tussen 8 en 20 cm diep bewaard. 
In de twee aanvullende sleuven werden geen sporen in vlak 1 aangetroffen, buiten een recente 
weg/inrit vanaf de dijk naar de akkers (proefsleuf 508).

In sleuf 105 zijn op vlak 2 vier paalsporen en een greppel herkend (vindplaats 3-4, kaartbijlage 
3b). De paalsporen bleken in profiel nog tussen 3 en 28 cm diep bewaard, de greppel nog 30 cm. 
De greppel (S22) behoort tot een groter perceleringsysteem uit de Romeinse tijd tot Nieuwe tijd 
(vindplaats 3-5, zie § 6.5.5).

Tabel 6.8. Waarderingstabel van vindplaats 3-2.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 3-2

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 9,3

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 4

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 1

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 5,3

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,3

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2

informatiewaarde (max. 2) score: 2

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 2
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6.5.4.2 Vondsten
De coupes in put 103 leverden een fragment blauwgrijs aardewerk op, enkele fragmenten 
baksteen en een fragment roodbakkend aardewerk uit de Nieuwe tijd.
De coupes in het tweede vlak van put 105 leverden slechts vier vondsten op, maar deze zijn alle 
afkomstig uit de greppel S22 (Romeins aardewerk, zie vindplaats 3-5).

6.5.4.3 Interpretatie en waardering
Interpretatie
Aangezien de extra sleuven geen overige sporen hebben opgeleverd, moet vindplaats 3-3 redelijk 
klein zijn geweest. Waarschijnlijk gaat het om een enkele hoeve en/of een afzonderlijke schuur 
en/of hekwerk in verband met extensief landgebruik. Het weinige vondstmateriaal wijst op een 
datering in de Nieuwe tijd, hetgeen overeenstemt met het gegeven dat de sporen in het jonge 
overstromingsdek zijn ingegraven. Op de Tranchotkaart (circa 1805)75 en andere historische 
kaarten staan ter plekke geen gebouwen of andere structuren afgebeeld.

Vindplaats 3-4 zal om dezelfde redenen (geen extra sporen) een vergelijkbare kleine vindplaats zijn 
geweest, maar van een oudere datum. De paalsporen hebben geen vondsten opgeleverd, zodat 
deze niet gedateerd kunnen worden. Stratigrafi sch echter is vastgesteld dat de sporen door het jonge 
overstromingsdek zijn afgedekt en in de oeverafzettingen zijn ingegraven. Het overstromingsdek is 
tussen de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd ontstaan. Ter hoogte van vindplaats 13 te Ooijen (zie 
§ 6.13) vanaf de vroege 13e eeuw. De oeverafzettingen zijn hoogstwaarschijnlijk afgezet gedurende 
de IJzertijd en de Romeinse tijd. De vindplaats dateert daarmee tussen de IJzertijd en de Nieuwe tijd, 
hoogstwaarschijnlijk tussen de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen.

De omvang van vindplaats 3-3 is 390 m², de spoordichtheid bedraagt 6,7 sporen per 100 m².
De omvang van vindplaats 3-4 is 650 m², de spoordichtheid bedraagt 5,9 sporen per 100 m².
De dichtheden zijn hoog, aangezien zeer kleine oppervlaktes onderzocht zijn.

Waardering (tabel 6.9)
Vindplaats 3-3 scoort 3 punten voor de fysieke kwaliteit en 4,3 voor de inhoudelijke kwaliteit, 
tezamen 7,3 punten. De vindplaats is daarmee behoudenswaardig. Vindplaats 3-4 kan moeilijk 
gewaardeerd worden, omdat geen nadere datering bestaat. Hieronder is een hypothetische 
waardering uiteengezet, waarbij de vindplaats 4 punten scoort voor de fysieke kwaliteit en 3,3 voor 
de inhoudelijke kwaliteit, tezamen 7,3 punten. De vindplaats is daarmee behoudenswaardig.

De fysieke kwaliteit scoort voor vindplaats 3-3 3 punten en voor 3-4 4 punten. Het gaat in beide 
gevallen om een afgedekt landschap dat niet verbruind is, waarbij vindplaats 3-3 gezien de 
verstoringen van de inrit ruimtelijk niet meer gaaf behouden is.
De inhoudelijke kwaliteit voor vindplaats 3-3 is redelijk hoog. Nederzettingen uit de Nieuwe 
tijd op het hoge Dryas terras zijn zeldzaam (n=2) binnen Maaskilometer 120-139 (2 punten). 
De ensemblewaarde scoort redelijk hoog met een intact landschap, terwijl voor diachrone 

75 
Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, 1969.
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en synchrone ensembles steeds 1 punt wordt gescoord: het aantal synchrone en diachrone 
vindplaatsen kan niet precies bepaald worden omdat de vindplaatsen 3-4, 3-5 en 3-6 niet nader 
gedateerd kunnen worden. De informatiewaarde wordt op 1 gezet: indien het om een enkele hoeve 
gaat, zou veel informatie gewonnen kunnen worden maar indien het alleen om een schuurtje en 
hekwerk gaat niet.
De inhoudelijke kwaliteit voor vindplaats 3-4 is moeilijk te bepalen, omdat geen nadere datering 
bestaat. Nederzettingen op het hoge Dryasterras zijn volgens de kenniswinstmatrix zeldzaam voor 
de IJzertijd (n=1), de Romeinse tijd (n=1) en de Nieuwe tijd (n=2), maar matig zeldzaam voor de Late 
Middeleeuwen (n=3).76 De zeldzaamheid is nu op 1 gezet. De ensemblewaarde scoort vergelijkbaar 
als bij vindplaats 3-3, met een intact landschap en hoogstwaarschijnlijk minstens één synchroon en 
één diachroon gerelateerde vindplaats. De informatiewaarde scoort gemiddeld (1 punt). Weliswaar 
zijn nog geen nederzettingen op het Jonge Dryasterras opgegraven (2 punten),77 maar het is ook 
mogelijk dat het hier alleen maar gaat om resten van extensief landgebruik (0 punten).

6.5.5 Vindplaatsen 3-5 en 3-6
6.5.5.1 Sporen en vondsten
Langs de zuidwestzijde van vindplaatslocatie 3 zijn resten van twee greppelsystemen aangetroffen. 
In het noordwesten (vindplaats 3-5) gaat het om een noordwest-zuidoost georiënteerde greppel in 
de putten 105 (S22), 108 (S32) en 113 (S29), ingegraven in de oeverafzettingen en afgedekt door 
het jonge overstromingsdek. In het zuidwesten om de greppels 53, 56, 57 en 58 uit de putten 137, 

76 
Zie bijlage 7.

77 
In Well-Aijen zijn wel enkele vindplaatsen op rivierduinen op het terras opgegraven: BAAC-vindplaatsen A, B en D in werkvak 1 (Ter Wal & Tebbens, 2012).

Tabel 6.9. Waarderingstabel van de vindplaatsen 3-3 en 3-4.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 3-3 3-4

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 7,3 7,3

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3 4

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 1 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 1 1

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = 
+ onverkoold organisch

1 1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 4,3 3,3

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,3 1,3

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1 1

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1 1

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0 1,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2 1

informatiewaarde (max. 2) score: 1 1

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 1 1
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144 en 145 (vindplaats 3-6), eveneens ingegraven in de oeverafzettingen en afgedekt door het jonge 
overstromingsdek.

De greppel van vindplaats 3-5 was zo’n 50-70 cm breed en bleek in put 105 nog 30 cm diep, maar in put 
113 nog slechts 5 cm. In deze greppel is alleen in put 105 vondstmateriaal aangetroff en, bestaande uit 
een fragment natuursteen en drie scherven. Dit aardewerk betreft twee ruwwandige scherven en een 
fragment van een dolium, die niet nader binnen de Romeinse tijd dateerbaar zijn. De greppel dateert 
daarmee tussen de Romeinse tijd en de Nieuwe tijd (afdekking door het jonge overstromingsdek).

De greppels van vindplaats 3-6 waren tussen 1,20 en 1,60 m breed en tussen 22 en 24 cm diep. 
Greppel S57 leek af te buigen naar het noordoosten, waarop een extra proefsleuf is aangelegd 
(sleuf 514). In de sleuf werd echter geen vervolg gevonden.
Slechts in één geval (S58) is een vondst aangetroffen. Het gaat om een fragment blauwgrijs 
aardewerk, dat uit de Middeleeuwen dateert maar gezien zijn verweerde toestand lang aan het 
oppervlak kan hebben gelegen. Een datering in de Nieuwe tijd is dus ook mogelijk.

6.5.5.2 Interpretatie en waardering
Interpretatie
De vindplaatsen 3- 5 en 3-6 betreffen greppels, maar waartoe ze precies gediend/behoord hebben 
is onduidelijk. Aangezien niet of nauwelijks overige sporen – van bijvoorbeeld een nederzetting – 
zijn aangetroffen, wordt uitgegaan van greppels voor afwatering of afscheiding (van percelen). Bij 
zowel vindplaats 3-5 als ook vindplaats 3-6 kan ook gedacht worden aan een relatie met vindplaats 
3-3 en/of vindplaats 3-4, ondanks dat de greppel dan dwars door een structuur van vindplaats 3-4 
loopt (vindplaatsen kunnen immers een fasering hebben).
De greppels kunnen niet nader gedateerd worden binnen de Romeinse tijd tot Nieuwe tijd 
(vindplaats 3-5) of de Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd (vindplaats 3-6).
Op de Tranchotkaart78 zijn iets ten westen van vindplaatslocatie 3 enkele greppels zichtbaar 
maar deze komen zowel qua oriëntatie als ligging in het geheel niet overeen met de greppel van 
vindplaats 3-5. Verder naar het zuiden lopen greppels van de Tranchotkaart wel parallel met die 
van vindplaats 3-6, maar op redelijke grote afstand (circa 20-30 meter). Alleen in het uiterste 
zuiden is de afstand wat kleiner (circa 5 meter). Hiermee ligt een datering in de Late Middeleeuwen 
of ouder voor zowel vindplaats 3-5 als 3-6 misschien meer voor de hand.

De omvang van vindplaats 3-5 betreft een lengte van circa 150 meter, de omvang van 3-6 een 
lengte van circa 100 m.

Waardering (tabel 6.10)
De vindplaatsen 3-5 en 3-6 scoren elk 3 punten voor de fysieke kwaliteit en 2,3 punten voor 
de inhoudelijke kwaliteit, tezamen 5,3 punten (tabel 6.10). De vindplaatsen zijn hiermee niet 
behoudenswaardig.

78 
Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, 1969.
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De fysieke kwaliteit van deze vindplaatsen scoort 3 punten. Het gaat weliswaar om een afgedekt 
landschap, maar de sporen zijn ondiep. De inhoudelijke kwaliteit is laag, ongeacht een precieze 
datering. Greppelsystemen uit de Middeleeuwen (of Nieuwe tijd) zijn niet zeldzaam, terwijl 
opgraving van de greppels weinig nieuwe informatie zal toevoegen. Greppelsystemen uit de 
Romeinse tijd of de IJzertijd zijn wel zeldzaam (of zeldzamer), maar bezitten nog steeds weinig 
informatiewaarde. Er bestaat in beide gevallen wel enige ensemblewaarde, vanwege het redelijk 
intacte landschap en overige vindplaatsen in het gebied.

6.6 Vindplaatslocatie 4
6.6.1 Inleiding
Vindplaatslocatie 4 bevindt zich op de overgang tussen de brede Holocene geul en de Holocene 
kronkelwaard, in het noordwestelijke deel van het deelgebied Wanssum. Het gaat om een relatief 
laaggelegen deel binnen het plangebied (circa 13,0 m +NAP). De vindplaats is niet te relateren aan 
de in de ondergrond aanwezige brede geul of de kronkelwaard afzettingen, omdat zij zich in de 
hoger gelegen jonge oeverafzettingen bevindt. Het gaat om vondsten van verbrand bot, verbrande 
leem en houtskool die door BAAC tussen 35 en 50 cm onder het maaiveld zijn aangetroffen. In 
een kijkgat dat op deze locatie werd aangelegd, werden voorts twee scherven uit waarschijnlijk de 
Romeinse tijd gevonden.79

Conform het PvE diende een opgravingsput van 50 x 12 m (600 m²) aangelegd te worden, om te 
controleren of zich hier een vindplaats in de (jonge) oeverafzettingen bevindt.

79 
Het gaat om kijkgat 29 uit de IVO-kartering+. Een Karolingische datering wordt niet uitgesloten, zie Van Putten, 2014: § 3.7.2.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 3-5 3-6

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 5,3 5,3

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 1 1

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 1 1

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = 
+ onverkoold organisch

1 1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 2,3 2,3

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,3 1,3

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1 1

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1 1

zeldzaamheid (max. 2) score: 1,0 1,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 1 1

informatiewaarde (max. 2) score: 1 1

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 0 0

Tabel 6.10. Waarderingstabel van de vindplaatsen 3-5 en 3-6.
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6.6.2 Resultaten
Tijdens het onderzoek is een werkput van 50 x 12 m aangelegd, op een diepte tussen 40 en 50 cm 
-Mv in de jonge oeverafzettingen onder de bouwvoor (figuur 6.4).
In de werkput werden geen sporen aangetroffen, maar wel vier aardewerkscherven. Het gaat om 
een fragment blauwgrijs aardewerk (Late Middeleeuwen), een gladwandige scherf (Romeinse tijd), 
een witbakkend stuk (Nieuwe tijd) en een niet nader te determineren fragment.

6.6.3 Interpretatie en waardering
Een vindplaats is niet aangetroffen, een waardering hoeft niet plaats te vinden.
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6.7 Vindplaatslocatie 5
6.7.1 Inleiding
Algemeen
Vindplaatslocatie 5 bevindt zich direct ten westen van vindplaatslocatie 2, deels ter plaatse van een 
kronkelwaard en deels ter plaatse van de brede Holocene geul. De vindplaatslocatie leek echter 
niet gerelateerd aan de beddingafzettingen van de kronkelwaard, omdat BAAC de archeologische 
indicatoren tussen circa 35 en 55 cm -Mv, in relatief jonge oeverafzettingen had aangetroffen. Het 
vondstmateriaal bestond overwegend uit houtskoolspikkels en verbrande leem, maar ook uit enkele 
vuurstenen artefacten en aardewerk. Bij de vuurstenen artefacten was onduidelijk of ze antropogeen 
bewerkt waren. Het aardewerk dateert volgens BAAC in de Late Bronstijd tot vroeg Romeinse tijd, de 
Late IJzertijd tot Romeinse tijd en de Romeinse tijd tot Vroege Middeleeuwen.

Conform het PvE diende op deze vindplaats een 400 m lange sleuf (breedte 4 m) over de 
vindplaats (ongeveer parallel aan de Maas) aangelegd te worden en drie sleuven van 100 m haaks 
hierop. Middels enkele kijkgaten zouden ook de kronkelwaard en een eventuele relatie met de 
vindplaats onderzocht worden.

De uitvoering van het werk op vindplaats 5 gebeurde in twee fasen (figuur 6.5). Gedurende fase 
1 (2014) kon vanwege betredingstoestemmingen alleen het gebied ten oosten van de Maasbrug 
onderzocht worden en werd circa 1.716 m² proefsleuf aangelegd en in totaal 15 kijkgaten. De 
kijkgaten konden vanwege de hoge waterstanden niet dieper dan 1,30 tot 1,50 m -Mv aangelegd 
worden.
Gedurende fase 2 (2016) is ook het gebied ten westen van de brug onderzocht (circa 1.124 
m² proefsleuf) en zijn ten oosten van de brug nog enkele aanvullende sleuven (800 m²) en een 
zogenoemde stratigrafische sleuf aangelegd (150 m²). De aanvullende sleuven werden aangelegd 
om te bekijken of de tijdens fase 1 aangetroffen vondstverspreiding en een spoor tot een 
vindplaats op de kronkelwaard zouden behoren en de stratigrafische sleuf om de diepere delen 
van de kronkelwaard te kunnen onderzoeken.
Naar aanleiding van de resultaten uit fase 1 was besloten de ligging van de sleuven gedurende 
fase 2 iets aan te passen (ten opzichte van het oorspronkelijke PvE) en deze nu meer op basis van 
de ligging van de kronkelwaardruggen aan te leggen.

6.7.2 Resultaten
Tijdens fase 1 werd het vlak aangelegd in de top van de kronkelwaard, aangezien daarboven 
geen sporen werden vastgesteld. In het vlak op circa 0,50-0,60 m -Mv onder het maaiveld, in de 
verbruinde top van de kronkelwaard, werden een concentratie van prehistorische scherven en één 
prehistorisch grondspoor aangetroffen (vindplaats 5-1). Daarnaast werden nog greppels en enkele 
paalsporen uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd gevonden (vindplaats 5-2).
Tijdens fase 2 werden ten westen van de brug enkele kleine kuilen zonder vondstmateriaal 
aangetroffen (vindplaats 5-3). De uitbreidingen in het oosten leverden drie extra sporen op voor 
vindplaats 5-1, terwijl ook de tijdens fase 1 vastgestelde vondstverspreiding werd bevestigd. Zie 
ook de kaartbijlagen 1c, 4a en 4b.
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Figuur 6.5. Overzicht aangetroff en vindplaatsen en aangelegde putten op de geomorfogenetische kaart van vindplaats 5.

N
2
7
0

395500

2
0
4
7
0
0

2
0
4
6
0
0

2
0
4
6
0
0

2
0
4
7
0
0

395300395400

395300395400395500

2
0
4
4
0
0

2
0
4
4
0
0

2
0
4
5
0
0

2
0
4
5
0
0

n
u

m
m

e
r
 v

in
d

p
la

a
ts

 B
A

A
C

g
r
e

n
s
 v

in
d

p
la

a
ts

 B
A

A
C

g
r
e

n
s
 v

in
d

p
la

a
ts

 R
A

A
P

o
v
e
r
ig 5

5
-
1

n
u

m
m

e
r
 v

in
d

p
la

a
ts

 R
A

A
P

5
3
4

a
a

n
g

e
le

g
d

e
 p

u
t

p
u

tn
u

m
m

e
r

o
n

b
e

k
e

n
d

g
r
e

n
s
 g

e
o

m
o

r
fo

g
e

n
e

s
e

 R
A

A
P

g
e

u
l

g
e
o
m
o
r
f
o
g
e
n
e
s
e

k
r
o

n
k
e

lw
a

a
r
d

r
u
g

o
e

v
e

r
d

e
k
 o

p
 k

r
o

n
k
e

lw
a

a
r
d

r
u

g
fl
a

n
k

o
e

v
e

r
d

e
k
 o

p
 k

r
o

n
k
e

lw
a

a
r
d

g
e

u
l

k
r
o

n
k
e

lw
a

a
r
d

le
g
e
n
d
a 1
0

0

m5
0

0

M
R
1
/
o
o
y
w
a
_
v
p
5



RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

129

6.7.2.1 Sporen
Gedurende fase 1 werd in het zuidoosten van de vindplaatslocatie redelijk onverwacht een sterke 
concentratie van prehistorisch aardewerk aangetroffen (circa 190 fragmenten), over een gebied 
van circa 150 m oost-west bij 100 m noord-zuid (vindplaats 5-1). Ondanks de vele vondsten 
werd slechts één prehistorische kuil aangetroffen (S192). Het gaat om een ovale kuil tegen de 
putrand, die zo’n 2 bij 1 m groot was. De kuil was nog circa 20 cm diep bewaard en leverde een 
forse hoeveelheid vondsten op: 81 stuks aardewerk, 5 vuurstenen artefacten en 116 fragmenten 
natuursteen.
Verder werden twee greppels (sporen 193 en 197) en drie paalsporen (sporen 194, 195 en 196) 
aangetroff en, die zich duidelijk van S192 onderscheidden door scherp herkenbare vullingen (vindplaats 
5-2). De paalsporen 195 en 196 waren recent, terwijl S194 en beide greppels voorlopig alleen relatief 
gedateerd kunnen worden op basis van hun stratigrafi sche ligging. De sporen waren pas herkenbaar 
onder het jonge overstromingsdek. Beide greppels verliepen ongeveer haaks op de Maas.

Tijdens fase 2 werden in sleuf 520, ten oosten van de brug en tussen de vindplaatslocaties 2 en 
5, nog twee paalsporen (12 en 25 cm diep) en een kleine kuil aangetroffen. De kuil was nog 30 cm 
diep en bevatte natuursteen en aardewerk, dat helaas niet nader binnen de Prehistorie dateerbaar 
is. In sleuf 523, op een noordwestelijk gelegen volgende kronkelwaardrug, werd één vondstloos 
paalspoor met een diepte van 28 cm vastgesteld.
De vondstverspreiding in het zuidoosten van vindplaatslocatie 5 werd bevestigd: hier werden nog 
eens 86 prehistorische scherven gevonden.
Een langer en dieper profiel is aangelegd in het zuiden van vindplaats 5 (stratigrafische sleuf put 
517). Uit de sleuf bleek dat het aangetroffen vondstniveau de top van de kronkelwaard betreft 
en dat op deze locatie op de kronkelwaardrug geen dieper gelegen archeologisch relevante 
bodemhorizonten aanwezig zijn.
Ten westen van de Maasbrug werden in sleuf 525, 526 en 527 nog zeven paalsporen en een 
kleine kuil (S311) gevonden. Vier paalsporen op een rij in sleuf 527 (S317-320) betreffen (sub)
recent hekwerk, terwijl een vijfde (S310) eveneens recent is. De kleine kuil (S311) en de overige 
paalsporen (S 313 en 316) lijken van oudere datum maar hebben geen vondstmateriaal opgeleverd 
(vindplaats 5-3). Uit het vlak in sleuf 525 zijn wel zes fragmentjes (niet nader dateerbaar) 
prehistorisch aardewerk gevonden. De sporen kunnen op basis van de stratigrafie – onder het 
jonge overstromingsdek – dateren tussen de Nieuwe tijd en de Prehistorie.

6.7.2.2 Vondsten
Vindplaats 5-1 (drs. Erik Drenth)
De vondsten uit S192 bestonden hoofdzakelijk uit verbrand en daardoor sterk verweerd materiaal. 
Desalniettemin is in elk geval één besmeten scherf herkend. Dat gegeven, de gemiddelde wanddikte 
(naar schatting 9-10 mm) plus de verschraling – overwegend chamotte (en eventueel zand) maar 
ook kwartsgruis – suggereren een herkomst uit de Vroege of Midden IJzertijd.

Binnen het prehistorische aardewerk uit de vondstverspreiding zijn twee perioden herkend. De 
oudste keramiek behoort tot de Klokbekercultuur uit het Laat Neolithicum B (circa 2400-1900 
voor Chr.). Het gaat om een wandscherf van een potbeker, die met kwartsgruis en chamotte is 
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verschraald (V1351). Onder deze categorie kan ook een tweede, minuscule wandscherf met 
het vondstnummer 1349 worden geschaard. De buitenwand is versierd met diepe indrukken, 
wellicht aangebracht met de vingertoppen. De verschraling bestaat in dit geval uitsluitend uit 
kwartsgruis (eventueel tevens zand). Een derde scherf uit dit assemblage betreft een scherf met 
reliëfversiering, die helaas sterk is afgesleten (V1345). De decoratie is samengesteld uit twee 
haaks op elkaar staande ‘blokken’. Het is twijfelachtig of ook deze vondst van laat-neolithische 
datum is. Want kwartsgruisverschraling ontbreekt en in plaats daarvan is aan de klei chamotte en 
zand toegevoegd. Daarmee lijkt de scherf sterk op andere scherven uit het ensemble, waarvan 
een nog nader te bespreken exemplaar zonder meer uit de IJzertijd stamt. Een herkomst van de 
scherf in kwestie uit die periode is daarom aannemelijk, te meer omdat reliëfversiering in een 
geblokt patroon uit de IJzertijd goed bekend is (Kalenderberg-versiering).
Van de IJzertijdvondsten springt V1350 het meest in het oog. Het gaat om een fors fragment van 
een drieledige pot met op de afgevlakte rand (nagel?)indrukken. Op de grootste buikomvang 
prijkt een verticaal geplaatste langovale knobbel. De buitenzijde is verweerd, zodat ongewis 
is of een deel van de wand ooit besmeten is geweest. De verschraling is samengesteld uit 
chamotte en zand. Binnen het classificatiesysteem van Van den Broeke vertegenwoordigt de pot 
hoogstwaarschijnlijk het type 41 of 53. Gevoegd bij de aanwezigheid van een knobbel ligt daarmee 
een toewijzing aan de Vroege IJzertijd het meest voor de hand.

Vindplaats 5-2
In de jongere sporen zijn geen vondsten aangetroffen, met uitzondering van een gladwandige 
scherf uit de Romeinse tijd in greppel S193. De scherf is sterk verweerd, zodat zij reeds enige tijd 
aan het oppervlak moet hebben rondgezworven alvorens het in de greppel terecht is gekomen. De 
greppel en de overige jongere sporen kunnen dus ergens tussen de Romeinse tijd en de Nieuwe 
tijd dateren. Op basis van de redelijk scherp herkenbare begrenzingen van de sporen, lijkt een 
datering in de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd waarschijnlijker.
Tijdens de vlakaanleg ten oosten van de Maasbrug is ook nog een klein aantal scherven gevonden 
die tussen de Volle Middeleeuwen en de Nieuwe tijd dateren. Het gaat om twee fragmenten 
geglazuurd steengoed (1400-1800), een fragment van een kogelpot (900-1050) en een niet nader 
determineerbaar fragment.80

Vindplaats 5-3
Op deze locatie zijn alleen enkele kleine en sterk verweerde fragmentjes prehistorisch aardewerk 
gevonden, die niet nader binnen de Prehistorie dateerbaar zijn.

6.7.2.3 Monsters
Om meer inzicht te krijgen in de ouderdom van de verschillende kronkelwaardruggen, zijn in 
totaal vier OSL-monsters genomen. Twee monsters (M70 en M71) zijn afkomstig van put 522 
te vindplaats 5-1. De andere twee monsters (M62 en M63) zijn afkomstig van de rug waarop 
vindplaats 5-3 ligt.

80 
Datering M. Janssen.
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De monsters hebben de volgende (gekalibreerde) dateringen opgeleverd:
M62 (S40000): 3.900 ± 700 voor Chr. (Laat Neolithicum)
M63 (S40000): 2.300 ± 800 voor Chr. (Laat Neolithicum)
M70 (S40000): 5.000 ± 800 voor Chr. (Vroeg Neolithicum)
M71 (S40000): 7.000 ± 1.400 voor Chr. (Midden of Laat Mesolithicum)

Uit de monsters 62 en 63 blijkt dat de ruggen van vindplaats 5-3 dus inderdaad jonger zijn dan 
de oostelijke kronkelwaardruggen van vindplaats 5-1 (M70 en M71). Zoals verwacht zijn de 
kronkelwaardrug afzettingen dichter bij de Maas dus jonger. De vroeg-neolithische datering van 
M70 op vindplaats 5-1 komt overeen met de vroeg-neolithische datering van dezelfde rug in put 44 
op vindplaatslocatie 2 (zie § 5.3.2).

6.7.3 Interpretatie en waardering
Interpretatie
Op vindplaatslocatie 5 zijn drie vindplaatsen aangetroffen: de vindplaatsen 5-1 en 5-2 ten oosten 
van de Maasbrug en vindplaats 5-3 ten westen daarvan.

Vindplaats 5-1 betreft een prehistorische vondstconcentratie met enkele prehistorische sporen, in 
het uiterste zuidoosten van vindplaatslocatie 5 die precies aansluit op vindplaatslocatie 2. Gezien 
het verloop van de kronkelwaardruggen van de vindplaatslocaties 2 en 5, loopt de kronkelwaard 
door tot in het zuidoostelijke deel van vindplaatslocatie 5; de vindplaatsen 5-1 en 5-2 vormen 
dus de voortzetting hiervan (zie ook figuur 6.5). De stratigrafische sleuf heeft duidelijk gemaakt 
dat zich onder het aangesneden kronkelwaardniveau geen oudere bodems bevinden. De ligging 
op de meest zuidelijke rug van de kronkelwaard, vormt een aanwijzing dat dit om een ouder of 
oudste gedeelte van de kronkelwaard gaat. Uit de OSL-datering blijkt dat de kronkelwaardrug in 
het Midden Mesolithicum tot Vroeg Neolithicum gevormd is. Het gaat dus om een gedeelte van de 
kronkelwaard waar zeker met een palimpsest te rekenen is. De dateringen van het prehistorische 
aardewerk – zowel neolithisch als ijzertijd – bevestigen dit en sluiten eveneens aan bij die van 
vindplaatslocatie 2. De weinige sporen van vindplaats 5-1 bevinden zich ook daadwerkelijk op 
de kronkelwaardrug (ingegraven in het kronkelwaardzand). Het ligt dan ook voor de hand om 
voor de begrenzing van vindplaats 5-1 de omvang van de kronkelwaardrug als uitgangspunt te 
nemen (figuur 6.5). Vindplaats 5-1 heeft wel een lagere spoordichtheid dan op vindplaatslocatie 
2 het geval is, maar bezit ook enkele paalsporen die tot een structuur kunnen behoren. De 
vondstverspreiding en de positie op de kronkelwaardrug wijzen er op dat het hier moet gaan om de 
rand of periferie van vindplaatsen van vindplaatslocatie 2. Het verbrande materiaal in S192 wijst 
misschien op een onbepaald ritueel.

De omvang van vindplaats 5-1 is 9.092 m²; de spoordichtheid bedraagt 1,4 sporen per 100 m².

Vindplaats 5-2 betreft twee greppels en drie paalsporen, die gezien de vullingen in een jongere 
maar niet nader dateerbare periode dateren. De sporen dateren tussen de Romeinse tijd en de 
Nieuwe tijd, op basis van de vullingen waarschijnlijker tussen de Late Middeleeuwen en de Nieuwe 
tijd. Aangezien de ligging van de greppels niet correspondeert met percelering op historisch 
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kaartmateriaal ligt een datering in de Nieuwe tijd dan niet voor de hand. Waarschijnlijk gaat het 
daarom om percelering en extensief landgebruik in de Late Middeleeuwen, waartoe ook enkele 
aardwerkscherven uit de Late Middeleeuwen kunnen behoren.

De omvang van vindplaats 5-2 is 7.564 m²; de spoordichtheid bedraagt 1,8 sporen per 100 m².

Vindplaats 5-3 betreft een klein aantal verspreid aangetroffen paalsporen of kleine kuilen, ten 
westen van de Maasbrug. De sporen bevinden zich op een kleine kronkelwaardrug ten westen van 
de brede rug van vindplaatslocatie 2 (en vindplaats 5-1). Uit de OSL-monsters uit put 525 blijkt dat 
de rug jonger is dan de oostelijke kronkelwaardruggen. De rug waarop vindplaats 5-3 ligt dateert 
in het Midden Neolithicum. De iets noordelijker gelegen zandrug (zonder vindplaats) dateert 
in het Laat Neolithicum. De Maas heeft de kronkelwaardruggen dus richting het noordwesten 
uitgebouwd. De sporen op vindplaats 5-3 kunnen niet gedateerd worden, maar enkele 
aardewerkvondsten uit het vlak geven wellicht houvast en zouden tot deze vindplaats kunnen 
behoren omdat ze in de Prehistorie dateren. Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat het gaat 
om verspoeld materiaal (afkomstig van vindplaatslocatie 2 en 5-1). Gezien de kleine omvang van 
de kronkelwaard die hier naar het zuiden en noorden snel wegduikt, zal de locatie (in verhouding 
tot vindplaat 2) niet interessant voor bewoning zijn geweest.

De omvang van vindplaats 5-3 is 1.546 m²; de spoordichtheid bedraagt 0,5 sporen per 100 m².

Waardering (tabel 6.11)
Vindplaats 5-1 scoort voor de fysieke kwaliteit 3 en voor de inhoudelijke kwaliteit 4,7 punten, 
tezamen 7,7 punten. Deze vindplaats is behoudenswaardig op basis van de inhoudelijke 
kenmerken. Vindplaats 5-2 scoort 3 punten voor de fysieke kenmerken en 2,3 punten voor de 
inhoudelijke kenmerken. Deze vindplaats is niet behoudenswaardig. Vindplaats 5-3 scoort 3 
punten voor de fysieke kenmerken. De inhoudelijke kwaliteit is moeilijk te bepalen, omdat aard en 
datering onbekend blijven. De hieronder opgestelde hypothetische waardering komt nu uit op 3,3 
punten. Deze vindplaats is niet behoudenswaardig.

De vindplaatsen hebben een gemiddelde fysieke kwaliteit, omdat weliswaar een afgedekt 
landschap bestaat maar ook verbruining is opgetreden.

De inhoudelijke kenmerken van vindplaats 5-1 scoren hoog. Vindplaats 5-1 is op basis van 
inhoudelijke kenmerken behoudenswaardig, zoals ook de prehistorische vindplaatsen op 
vindplaatslocatie 2 behoudenswaardig zijn: een relatief hoge ensemblewaarde en een hoge 
zeldzaamheid. Vindplaats 5-1 kent misschien wel een iets minder hoge informatiewaarde, omdat 
hier geen gestapeld landschap aanwezig is en (waarschijnlijk) palimpsest bestaat. Daarenboven 
gaat het waarschijnlijk om de periferie van de vindplaatsen van vindplaatslocatie 2.

Vindplaats 5-2 heeft een lage inhoudelijke kwaliteit (2,3 punten), omdat het hoogstwaarschijnlijk 
om perceleringsgreppels en/of extensief landschapsgebruik uit de Romeinse tijd tot Late 
Middeleeuwen gaat die matig zeldzaam zijn (1 punt). De informatiewaarde is laag (0 punten), 
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omdat opgraving weinig nieuwe kennis zal leveren. De ensemblewaarde scoort gemiddeld, want 
op vindplaats 2 bevindt zich een vindplaats uit de Nieuwe tijd (2-1) en een vindplaats met resten 
uit de Vroege Middeleeuwen (2-4).

Hypothetisch kan een gemiddelde inhoudelijke kwaliteit worden beredeneerd voor vindplaats 5-3 
(3,3 punten). De ensemblewaarde scoort gemiddeld, omdat met vindplaatslocatie 2 minstens 
één synchroon gerelateerde en minstens één diachroon gerelateerde vindplaats aanwezig is. 
Aangezien de aard en datering van de vindplaats onbekend blijven, wordt een gemiddelde waarde 
voor de zeldzaamheid genomen. De informatiewaarde scoort gezien de gemiddelde fysieke 
kwaliteit, de gemiddelde zeldzaamheid, de lage spoordichtheid en de kleine omvang van de 
kronkelwaardrug eveneens gemiddeld.

6.8 Vindplaatslocaties 6, 7 en 8
6.8.1 Inleiding
De vindplaatslocaties 6, 7 en 8 bevinden zich volgens BAAC op een relatief hoog gedeelte (14 m +NAP 
en hoger), op geringe afstand van de Maas. Daarmee zou men aan begraven kronkelwaardruggen 
kunnen denken, maar dit is niet het geval. De vindplaatsen bevinden zich ter hoogte van het 
grensgebied tussen de kronkelwaard en een Holocene restgeul, waarbij de kronkelwaardzanden zich 
op relatief grote diepte bevinden (ruim 2,5 m -Mv). De vindplaatsen 6, 7 en 8 zijn in de IVO-kartering+ 
gedefi nieerd op basis van archeologische indicatoren die zich tussen 35 en 80 cm -Mv bevinden, in het 
jonge overstromingsdek dus. De archeologische indicatoren betreff en alleen houtskool en verbrande 
leem, zodat door BAAC geen ouderdom voorgesteld kon worden.

Tabel 6.11. Waarderingstabel van de vindplaatsen 5-1, 5-2 en 5-3.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 5-1 5-2 5-3

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 7,7 5,3 6,3

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3 3 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2 2 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0 0 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 
2 = + onverkoold organisch

1 1 1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 4,7 2,3 3,3

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,7 1,3 1,3

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2 2 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2 2 1

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1 0 1

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0 1,0 1,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2 1 1

informatiewaarde (max. 2) score: 1 0 1

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 1 0 1
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Figuur 6.6. Overzicht archeologische resultaten vindplaats 6.
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Op vindplaatslocatie 6 is één sleuf van 100 bij 2 m (200 m²) aangelegd en op vindplaatslocatie 7 vier 
sleuven van 100 bij 2 m (800 m²; figuren 6.6 en 6.7). Op vindplaatslocatie 8 zijn vijf sleuven van 50 
bij 4 m en twee sleuven van 25 bij 4 m (in totaal 1.200 m²) aangelegd (figuur 6.8). De sleuven zijn 
conform PvE steeds op 50- 70 cm -Mv aangelegd in het jonge overstromingsdek. In alle proefsleuven 
van de vindplaatsen 6, 7 en 8 zijn regelmatig kijkgaten aangelegd (elke 25 tot 50 m).

Na afloop van het onderzoek op deze vindplaatsen werd in overleg met de opdrachtgever en 
het bevoegd gezag afgesproken dat op vindplaatslocatie 8 nog twee extra sleuven nodig waren, 
om een eventueel aanwezige archeologische vindplaats te kunnen bevestigen of af te schrijven. 
Deze extra sleuven konden tijdens fase 2 vanwege het ontbreken van betredingstoestemming 
niet uitgevoerd worden, zodat een definitieve waardering van deze vindplaatslocatie niet heeft 
plaatsgevonden.

6.8.2 Resultaten
Vindplaatslocatie 6
Tijdens het onderzoek op vindplaatslocatie 6 zijn geen sporen aangetroffen en bleek nauwelijks 
vondstmateriaal aanwezig (figuur 6.6). De vondsten bestaan uit acht fragmenten aardewerk uit 
de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, die afkomstig zijn uit het jonge overstromingsdek. Op 
vindplaats 6 is geen vindplaats gedefinieerd. In meerdere kijkgaten op vindplaats 6 is op een iets 
dieper niveau (80-100 cm -Mv) een oude bodem herkend, die tijdens de IVO-kartering+81 niet als 
zodanig herkend was. In deze laag is tijdens de IVO-kartering+ en het onderhavig onderzoek geen 
antropogeen vondstmateriaal vastgesteld. Een vindplaats is hierin dus niet aanwezig.

Vindplaatslocatie 7
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 7 (zie figuur 6.8) zijn weinig vondsten 
aangetroffen en is behoudens enkele natuurlijke verkleuringen slechts één grondspoor vastgesteld 
(figuur 6.7). Het spoor bestaat uit een grote ondiepe kuil of laag met veel baksteenpuin dat veelal 
is vergruisd is (S216) en als een dump of egalisering uit Nieuwste tijd wordt geïnterpreteerd. Dit 
wordt niet als vindplaats gedefinieerd.
In meerdere kijkgaten op vindplaats 7 is op een iets dieper niveau (80-100 cm -Mv) een oude 
bodem herkend, die tijdens de IVO-kartering+ niet als zodanig herkend was. In deze laag is tijdens 
de IVO-kartering+ en het onderhavig onderzoek geen antropogeen vondstmateriaal vastgesteld. 
Een vindplaats is hierin dus niet aanwezig.

Vindplaatslocatie 8
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaatslocatie 8 (figuur 6.8) zijn wel meerdere vondsten 
tijdens de aanleg van het vlak aangetroffen, maar wederom weinig sporen (kaartbijlage 5). 
Behoudens enkele recente kuilen, verstoringen en natuurlijke verkleuringen is slechts één 
paalspoor gevonden (S69 in sleuf 164). De paalkuil, in het zuidoosten van de vindplaats, is echter 
niet dateerbaar.

81 
Van Putten, 2014.
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Op het vlak in het jonge overstromingsdek van vindplaatslocatie 8 werd een forse hoeveelheid 
vondsten (met name aardewerk, n=91) uit de Volle en Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd 
aangetroffen. Binnen deze verspreiding is ook een geringe hoeveelheid tefriet en prehistorisch 
aardewerk verzameld, dat zich uitsluitend in de westelijke helft van de vindplaats bevond. 
Grondsporen zijn daar echter niet aangetroffen.

In meerdere kijkgaten op vindplaatslocatie 8 is op een iets dieper niveau (80-100 cm -Mv) een 
oude bodem herkend, die tijdens de IVO-kartering+ niet als zodanig herkend is. In deze laag is 
tijdens onderhavig onderzoek, in een kijkgat vlakbij het ondateerbare paalspoor een Romeinse 
scherf gevonden. Het zijn dit spoor en deze Romeinse vondst die de aanleiding vormden het 
proefsleuvenonderzoek hier uit te breiden, om nader te onderzoeken of werkelijk vindplaatsen 
aanwezig zijn. De uitbreiding had twee doelstellingen: 1) het controleren of meer grondsporen 
aanwezig zijn en welke datering deze sporen dan hebben (vlak 1), en 2) wat de aard en datering 
van de dieper gelegen bodemhorizont is en of zich daar een vindplaats bevindt (vlak 2). Vanwege 
het ontbreken van betredingstoestemming heeft deze uitbreiding niet plaatsgevonden.

6.8.3 Interpretatie en waardering
Vindplaatslocaties 6 en 7 (tabel 6.12)
Op vindplaats 6 is geen vindplaats aanwezig en is dus ook geen waardering nodig. Op vindplaats 
7 is alleen een dump met baksteengruis uit de Nieuwe of Nieuwste tijd aangetroffen, een niet 
behoudenswaardige vindplaats (vindplaats 7-1). Vindplaats 7-1 kent nog wel een gemiddelde 
fysieke kwaliteit, maar een zeer lage inhoudelijke kwaliteit: dergelijke dumps zijn niet zeldzaam en 
leveren nagenoeg geen informatie op. De ensemblewaarde is eveneens laag, omdat geen andere 
vindplaatsen in de directe omgeving bekend zijn.

Vindplaatslocatie 8 (tabel 6.12)
Op vindplaatslocatie 8 zijn wel aanwijzingen voor minstens één vindplaats gevonden, maar kan 
nog geen waardering worden afgegeven.

Op vindplaats 8 is een grondspoor (S69) met onbekende datering gevonden en vlakbij ook een 
dieper gelegen bodemhorizont met een Romeinse scherf. De horizont wijst op een stilstandsfase 
in de sedimentatie en de scherf wijst er op dat dit niveau mogelijk is benut door de mens. Dit hoeft 
echter niet. Aangezien de IVO-kartering+ behoudens het houtskool geen antropogene artefacten 
heeft opgeleverd, wordt er vanuit gegaan dat ditzelfde niveau ter hoogte van de vindplaatsen 6 en 
7 niet door de mens is gebruikt (geen vindplaats). Op vindplaats 8 lijkt er meer aan de hand. Daar 
is in het jonge overstromingsdek een grotere hoeveelheid vondsten uit de Late Middeleeuwen en 
de Nieuwe tijd aangetroffen, een kleine hoeveelheid prehistorisch vondstmateriaal en een niet 
nader dateerbaar grondspoor. Bovendien is vlakbij een Romeinse scherf in de dieper gelegen 
bodemhorizont aangetroffen. Extra onderzoek in deze zone zal moeten uitwijzen of hier wel of niet 
van (behoudenswaardige) vindplaatsen sprake is. Een waardering van vindplaatslocatie 8 kan nog 
niet plaats vinden.
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Figuur 6.7. Overzicht archeologische resultaten vindplaats 7.
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6.9 Vindplaatslocatie 9
6.9.1 Inleiding
Vindplaatslocatie 9 bevindt zich op een duidelijk hoger gelegen deel van het Jonge Dryasterras, hetgeen 
ook in het huidige landschap nog steeds goed zichtbaar is. Tijdens de IVO-kartering+82 werd de top van 
de archeologisch relevante laag vastgesteld op een gemiddelde diepte van 85 cm -Mv. Het ging daarbij 
om vondsten uit de Steentijd, het Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd en de Middeleeuwen.

Volgens het PvE dienden op deze vindplaatslocatie in eerste instantie 126 proefsleuven met een 
dekkingsraad van 7% aangelegd (6.300 m²) aangelegd te worden. Vier sleuven (putten 281, 282, 
288 en 289) werden uiteindelijk vanwege tijdgebrek niet aangelegd. Het vlak werd aangelegd in de 
BC- of C-horizont van de vlechtende rivierafzettingen of oeverafzettingen, op circa 80-90 cm -Mv. 
Aangezien voor enkele vindplaatsen (vindplaatsen 9-2, 9-4 en 9-5) de begrenzing onduidelijk was, 
zijn daar nog in totaal 14 extra sleuven aangelegd en uiteindelijk 136 putten gedocumenteerd met 
een totaaloppervlak van 7.538 m². Eventuele verdere uitbreiding en het aanleggen van de laatste 
vier proefsleuven was vanwege de afgesproken einddatum veldwerk niet mogelijk.

De vindplaatslocatie blijkt na het proefsleuvenonderzoek uit minstens zeven vindplaatsen te 
bestaan (figuur 6.9 en kaartbijlagen 1d en 6):
- Vindplaatslocatie 9-1: zone met kampementen uit de Steentijd op de terrasrug (kop van Ooijen).
- Vindplaats 9-2: nederzettingssporen uit de IJzertijd op de terrasrug en -flank.

82 
Van Putten, 2014.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 6 7 8

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud x x ?

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering x x ?

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact x x ?

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm x x ?

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 
2 = + onverkoold organisch

x x ?

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde x x ?

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon x x ?

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. x x ?

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen x x ?

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen x x ?

zeldzaamheid (max. 2) score: x x ?

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam x x ?

informatiewaarde (max. 2) score: x x ?

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel x x ?

Tabel 6.12. Waarderingstabel van de vindplaatsen 6, 7 en 8.
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Figuur 6.9. Overzicht aangetroffen vindplaatsen en aangelegde putten op de geomorfogenetische kaart van vindplaats 9.
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- Vindplaats 9-3: nederzettingssporen uit de IJzertijd op de terrasvlakte.
- Vindplaats 9-4: nederzettingssporen uit de IJzertijd op de terrasvlakte.
- Vindplaats 9-5: nederzettingssporen uit de IJzertijd op de terrasvlakte met dikke oeverafzettingen.
- Vindplaats 9-6: omgracht terrein uit de Volle of Late Middeleeuwen? in de terrasgeul.
- Vindplaats 9-7: plek met mogelijke vliegtuigcrash uit de Tweede Wereldoorlog op de terrasrug.

6.9.2 Vindplaatslocatie 9-1
Vindplaatslocatie 9-1 werd pas in de loop van het onderzoek herkend, nadat steeds meer 
vuursteenvondsten werden aangetroffen tijdens de aanleg van vlakken in de zuidoostelijke hoek 
van vindplaatslocatie 9 (kaartbijlage 6). Het gaat niet zozeer om een vindplaats als wel om een 
gebied waarbinnen zich (vuursteen)vindplaatsen bevinden. Hier lijkt een zone aanwezig die 
intensief gebruikt is in de Steentijd. De zone met vondsten lijkt beperkt tot de putten 237-238 
en alles ten zuiden daarvan, dus de hoogste zuidelijke helft van de terrasrug, grenzend aan de 
instroomopening van de Oude Maasarm (OMA). De oppervlakte wordt op 4,04 ha geschat, al is de 
exacte begrenzing niet vastgesteld omdat proefsleuvenonderzoek hiervoor niet de goede methode 
is. Er kunnen namelijk ten noorden van deze zone nog kleine vindplaatsen tussen de aangelegde 
putten liggen. Nader onderzoek naar het vuursteen was vanwege de krappe planning niet mogelijk 
(zie ook hoofdstuk 4).

6.9.2.1 Vondsten en verspreiding (door drs. X.C.C. van Dijk en drs. E. Drenth)
Tot deze vindplaats worden in totaal 82 vondsten gerekend, waaronder decorticatie-, preparatie 
en gewone afslagen, onbewerkte klingen en 21 werktuigen en kernen. De klingproductie, het 
formaat van de klingen (microlithisch) en steil geretoucheerde klingen wijzen – in hoofdzaak – op 
een mesolithische datering. Een C-spits kan daarbinnen op een oude dan wel een jonge datering 
wijzen (Vroeg ofwel Laat Mesolithicum).

De aanwezigheid van de basis van een verbrande spitskling en enkele stukken van lichtgrijze 
Belgische vuursteen wijzen daarnaast op een component uit het Midden Neolithicum. 
Een neolithische component wordt verder ondersteund door de aanwezigheid van zeven 
vaatwerkfragmenten (V 1537), waarvan vier wandscherven en drie stukjes gruis. Zij zijn alle 
onversierd, de wanddikte varieert van 8 tot en met 9 mm en kwartsgruis is de verschraling. De 
buitenkant van de scherven is, voor zover niet verweerd, glad tot gepolijst, waarbij de verschraling 
niet door de wand steekt.

Uit de diversiteit aan vondstgroepen blijkt dat ter plekke vuursteenknollen zijn getest en bewerkt, 
wat wijst op bewoning ter plekke.

In de putten 259, 277 en 286 heeft een waarderend booronderzoek plaatsgevonden. In put 259 zijn 
vijf vondsten aangetroffen, waarvan één werktuig: een grote schrabber uit Maasterrasvuursteen. 
Een montbani-kling van Wommersomkwartsiet wijst op een datering in het Laat Mesolithicum. Een 
afslag van een Maasei past ook in deze periode. Omdat de boringen alleen binnen de put werden 
gezet, is de vindplaats is nog niet begrensd.
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Put 277 heeft 28 vondsten tijdens het booronderzoek opgeleverd, waaronder decorticatie-, 
preparatie en gewone afslagen, onbewerkte klingen, maar geen werktuigen en kernen. Een 
montbani-kling is de enige aanwijzing voor een datering (Laat Mesolithicum).

Put 286 heeft 19 vondsten in de boringen opgeleverd, waaronder decorticatie-, preparatie en 
gewone afslagen, onbewerkte klingen, en twee werktuigen. Een microlithische preparatiekling 
en een ongelijkbenige driehoek/gekerfde spits wijzen op een datering in het Mesolithicum. Een 
klingfragment van lichtgrijze Belgische vuursteen sluit hier niet bij aan, en duidt eerder op een 
jongere component uit het (Midden) Neolithicum.

In de noordelijke periferie van vindplaatslocatie 9.1 (putten 212 t/m 235) zijn nog negen vondsten, 
waaronder decorticatie-, preparatie en gewone afslagen, één werktuig en enkele geteste 
vuursteenknollen aangetroffen. Alleen een gepatineerde, microlithische klingkern kan goed worden 
gedateerd, namelijk in het Mesolithicum.

6.9.2.2 Interpretatie en waardering
Interpretatie
De vondsten lijken te wijzen op meerdere vindplaatsen of kampementen uit de Steentijd. 
Vindplaatslocatie 9-1 (4,04 ha) is een gebied waarin meerdere vuursteenverspreidingen aanwezig 
zijn. Het betreft ook een enorme opvallende locatie in het veld: op een hoge terrasrug, ingeklemd 
tussen de Maas en de OMA.

Het Mesolithicum is goed vertegenwoordigd, waarbij enkele vondsten op een laat-mesolithische 
ouderdom kunnen wijzen. Het is echter niet uit te sluiten dat een deel van de vondsten ouder is en 
in het Vroeg  of Midden Mesolithicum te plaatsen is. Naast de vindplaatsen uit het Mesolithicum 
zijn ook enkele vondsten die wijzen op een vindplaats uit het (Midden) Neolithicum. Ruimtelijk is 
nog geen enkele van deze vindplaatsen te scheiden. Ook BAAC heeft tijdens de IVO-kartering+ in 
het zuidelijke deel van vindplaatslocatie 9 redelijk wat vuursteen verzameld, in vergelijking met de 
vuursteenhoeveelheden van de andere vindplaatsen.83 Wat dat betreft stroken de gegevens van 
het vooronderzoek ruwweg met die van het huidige proefsleuvenonderzoek.

Waardering (tabel 6.13)
Aangezien niet om een vindplaats maar een vindplaatslocatie gaat, wordt een hypothetische 
waardering afgegeven. De fysieke waardering scoort daarin 4 en de inhoudelijke waardering 6 
punten, in totaal 10. Hiermee is de vindplaatslocatie behoudenswaardig.

De gaafheid en conservering van de vindplaatslocatie konden maar tot een beperkt niveau worden 
vastgesteld. In drie putten (putten 259, 277 en 286) werden karterende boringen gezet om te 
bepalen op welk niveau nog vuursteen aanwezig is. In de putten 277 en 286 is het vlak aangelegd 
in de verbruinde oeverafzettingen, waardoor sporen niet leesbaar waren maar het vuursteenniveau 
dus nog niet was afgegraven. In put 259 is een sporenvlak aangelegd tot in de vlechtende 

83 
Van Putten, 2014: bijlage 7.
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rivierafzettingen, dus met een deels afgegraven vuursteenniveau, waarna alsnog boringen zijn 
gezet. In de putten 277 en 286 werden duidelijk meer vondsten aangetroffen (46 vondsten in 26 
boringen, dus 1,76 vondst per boring) dan in put 259 (vijf vondsten in 15 boringen, dus 0,3 vondst 
per boring). Aangezien de oeverafzettingen dus een groot percentage vuursteen bevatten, moet 
met redelijk goed tot intact bewaarde vindplaatsen rekening worden gehouden. Alleen de top 
van de oeverafzettingen is in de Middeleeuwen vermoedelijk verploegd. Verbruining speelt in 
feite geen rol met betrekking tot de gaafheid, omdat de kampementen voornamelijk uit vondsten 
bestaan en nauwelijks grondsporen omvatten. De enige te verwachten sporen, bestaande uit 
houtskoolrijke haardkuilen, zijn vermoedelijk ook in verbruinde toestand zichtbaar, vandaar dat 
voor een score van 1 is gekozen. Verder wordt verwacht dat alleen organische verkoolde resten 
bewaard zijn.
De inhoudelijke kwaliteit is hoog. De ensemblewaarde scoort 2 punten omdat binnen de grotere 
locatie waarschijnlijk meerdere vindplaatsen aanwezig zijn die elkaar opvolgen en min of meer 
gelijktijdig zijn. Het landschap is intact zodat 2 punten voor het landschappelijke ensemble worden 
gescoord. De vindplaatsen zijn zeldzaam aangezien tussen Maaskilometer 120 en139 op het 
Jonge Dryasterras slechts één vindplaats uit het Mesolithicum (bredere datering) en slechts twee 
vindplaatsen uit het Neolithicum (bredere datering) bekend zijn. Zowel midden-neolithische als 
laat-mesolithische vindplaatsen zijn helemaal niet bekend. De informatiewaarde scoort 2 punten, 
omdat ondanks enige vorm van palimpsest uiteindelijk een enorme hoeveelheid informatie 
aanwezig is, van mogelijk het Vroeg Mesolithicum tot het Laat Neolithicum.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 9,1

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 10,0

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 4

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 1

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 6,0

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 2,0

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2

informatiewaarde (max. 2) score: 2

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 2

Tabel 6.13. Waarderingstabel van vindplaats 9-1.
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6.9.3 Vindplaats 9-2
Vindplaats 9-2 is de grootste vindplaats binnen de vindplaatslocatie 9 en omvat de putten 216 tot en 
met 294 (circa 4,91 ha, zie kaartbijlage 6). In totaal zijn hier 43 paalkuilen, 28 kuilen, een haardkuil 
en elf greppels aangetroffen. Het vlak is over het algemeen aangelegd in de BC- of C-horizont van 
de vlechtende rivierafzettingen. Waar een vuursteenvindplaats werd vermoed, is niet dieper dan de 
oeverafzettingen gegraven en dus geen sporenvlak aangelegd om eventuele vuursteenvindplaatsen 
niet verder te verstoren. Dit geldt voor de putten 274, 277 (oost), 278, 279, 280, 284, 285 en 292. 
Om dezelfde reden en vanwege tijdgebrek werden de putten 281, 282, 288 en 289 niet eens 
aangelegd. Hier is dus geen inzicht is verkregen in de spreiding van de grondsporen. Om dit op te 
vangen zijn met behulp van boringen de profielen wel beschreven, zodat de vindplaats in ieder geval 
op basis van de landschappelijke kenmerken begrensd kon worden.

6.9.3.1 Sporen en structuren
Paalsporen
In totaal zijn 43 paalkuilen aan deze vindplaats toegeschreven. De sporen zijn over het algemeen 
rond of ovaal in het vlak met diameters tussen 20 en 60 cm. De vulling van de paalkuilen hangt 
samen met de aard van de afzettingen op die plek. Waar dikkere oeverafzettingen aanwezig zijn, zijn 
de sporen kleiiger en minder grindig van textuur dan op plekken waar het pakket oeverafzettingen 
nagenoeg ontbreekt en de sporen vanwege de hoog liggende vlechtende rivierafzettingen een 
zandige textuur hebben en meer grind bevatten. Andere insluitsels als houtskool en verbande leem 
ontbreken nagenoeg.
In totaal werden 18 paalkuilen gecoupeerd, die tussen 7en 44 cm diep bleken te zijn. Vondsten zijn 
slechts zelden aangetroffen in de paalkuilen, en zijn niet nader binnen de IJzertijd te dateren.
In put 277 behoren zes paalkuilen waarschijnlijk tot één structuur. Onduidelijk blijft of het hier om 
een zespalige spieker gaat of een deel van een groter gebouw. Uitbreiding van proefsleuven was 
hier geen optie, omdat hier mogelijk ook intacte vuursteenvindplaatsen aanwezig zijn (vindplaats 
9-1). De sporen hebben geen dateerbare vondsten opgeleverd, zodat de exacte datering van de 
structuur onzeker is. Omdat het merendeel van de vondsten uit deze put in de IJzertijd gedateerd 
wordt, ligt een datering in deze periode voor de hand.

Kuilen
In totaal zijn 28 kuilen aan vindplaats 9-2 toegeschreven. De ronde of ovale kuilen zijn duidelijk 
groter dan de paalkuilen met diameters tussen 70 en 200 cm. Ook bij deze sporen hangt de vulling 
af van de ligging ten opzichte van het abiotische landschap. Twaalf kuilen zijn gecoupeerd en bleken 
meestal een komvormige doorsnede te bezitten met dieptes tussen 12 en 52 cm onder het vlak. Net 
als de paalkuilen hebben ook de kuilen relatief weinig vondstmateriaal opgeleverd, behoudens hier 
en daar wat houtskool en verbrande leem. Alleen S276 heeft voldoende vondsten opgeleverd om 
een datering toe te laten: het spoor wordt in de Midden IJzertijd gedateerd (zie § 6.9.3.2).

Haardkuil of meiler?
Spoor 275 betreft een kuil met een enigszins hoekige doorsnede en wat verbrande leem en 
houtskool langs de wanden en de bodem, die wijzen op een verhitting ter plaatse. In het vlak was 
het spoor rond met een diameter van 1,7 m, terwijl de diepte 58 cm bedroeg. Voor een haardkuil is 
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het spoor wat groot en diep, zodat het waarschijnlijk om een oven of houtskoolmeiler gaat. Het is 
niet helemaal zeker of de kuil tot de vindplaats gerekend mag worden omdat geen vondsten in de 
vulling zijn aangetroffen. Het kan ook een jonger spoor zijn.

Greppels
Aan de rand van de vindplaats werden enkele greppels waargenomen. Aan deze greppels zijn elf 
spoornummers toegekend, maar sommige greppels lijken in meerdere putten te zijn aangetroff en en 
betreff en dus in feite één structuur (zie kaartbijlage 6). De greppels hebben een breedte tussen 1 en 
1,5 m, en bleken onder het vlak nog tussen 10 en 40 cm diep bewaard gebleven met een komvormige 
doorsnede. Over het algemeen is de vulling van de greppels wat kleiiger (kleiig zand tot matig zandige 
klei) dan die van de andere sporen, omdat ze liggen op de overgang naar zones met een dikker pakket 
oeverafzettingen. De greppels vormen de noordgrens van het hoogste deel van de terrasrug.

De datering van de greppels is onduidelijk, omdat niet of nauwelijks vondsten werden 
aangetroffen. Alleen spoor 363 in put 248 heeft enkele scherven uit de IJzertijd opgeleverd. 
Daarmee kan de (vulling van de) greppel misschien gedateerd worden, ook omdat de vulling 
sterk lijkt op andere sporen uit deze periode in dit gedeelte van de vindplaats. Voor wat betreft 
de andere greppels is nog gekeken of de ligging overeen komt met perceelgrenzen van het 
Kadastrale Minuutplan.84 Dit blijkt voor de meeste greppels niet het geval te zijn. Alleen de sporen 
279 en 327 in de putten 229 en 221 komen ongeveer overeen met oude perceelgrenzen. Maar als 
de sporen 327, 328 en 329 één greppel vormen is de kans klein dat spoor 327 met de kadastrale 
percelen te maken heeft, aangezien deze greppels een andere kromming maken als de voormalige 
percelen. Daarom worden de greppels voorlopig toch tot de prehistorische vindplaats 9-2 
gerekend. Nog een argument hiervoor is het gegeven dat de sporen van de vindplaats binnen deze 
omgreppeling liggen. Is er misschien sprake van een omgreppelde vindplaats? Of liggen zowel 
de greppel als de sporen op deze locatie omdat hier het hoogste deel van de terrasrug begint, en 
bestaat verder geen relatie tussen beide?

Het is ook mogelijk dat de greppels met een oudere landverkaveling te maken hebben, 
bijvoorbeeld een verkaveling uit de Vroege- of Volle Middeleeuwen, die na de afzetting van het 
jonge overstromingsdek helemaal verloren is gegaan. In dat geval horen de greppels natuurlijk 
niet (allemaal) bij de prehistorische vindplaats. Al blijft de sterke relatie tussen de greppels en de 
terrasrug en de koppeling van de vindplaats tot de terrasrug opmerkelijk.

6.9.3.2 Vondsten
De vondsten bestaan uit 519 fragmenten aardewerk, 331 fragmenten natuursteen en enkele 
fragmenten metaal.

Handgevormd aardewerk (drs. E. Drenth)
Het prehistorisch aardewerk valt chronologisch in twee delen uiteen. In de eerste plaats bestaat een 
zeer kleine Bronstijdcomponent, die te herkennen is aan de welbekende grove kwartsgruisverschraling. 

84 
Kadaster, 1811-1832.
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Voorbeelden zijn de vondstnummers 1490 en 1672. Deze scherven zijn meer specifi ek toewijsbaar aan 
de Hilversum-cultuur uit de Vroege en Midden Bronstijd (circa 1900/1800-1200 voor Chr.).
Voorts is de IJzertijd vertegenwoordigd. De meeste scherven zijn op zich niet nader te dateren, maar 
een uitzondering op die regel vormt de assemblage uit S276 in put 227. Deze kuil heeft materiaal 
uit de Midden IJzertijd opgeleverd (V1554 en 1601). Daaronder bevindt zich een randfragment van 
een drieledig scherp geknikte pot die naar het zich laat aanzien Van den Broeke’s vormtype 32, 33 
of 34 representeert. Dit zijn voorbeelden van Marne(achtig)-vaatwerk. Daarnaast is een randscherf 
aangetroff en die (in elk geval) op de schouder geometrische versiering draagt. Nog zichtbaar is een 
horizontale groefl ijn, waaronder drie dito groefl ijnen lopen. Met deze vondsten is er een gerede kans op 
een herkomst uit grofweg de eerste helft van de Midden IJzertijd (Van den Broeke’s fasen E en F, die 
achtereenvolgens tussen circa 500-450 voor Chr. en 450-450/375 voor Chr. worden gepositioneerd).

Gedraaid aardewerk (M. Janssen MA)
Naast de vondsten uit de prehistorie zijn er verspreid ook nog enkele vondsten uit de Romeinse tijd (23 
stuks) en Vroege Middeleeuwen (vier stuks) aangetroff en. Daarnaast komen in het jonge overstromings-
dek vondsten uit de Nieuwe tijd voor en in de oeverafzettingen vondsten vanaf de Volle Middeleeuwen.

6.9.3.3 Monsters
Om meer inzicht te krijgen in de ouderdom de oeverafzettingen in put 809, waar twee pakketten in 
de oeverafzettingen zijn waargenomen, zijn twee OSL-monsters genomen (M72 en M73).

De monsters hebben de volgende (gekalibreerde) dateringen opgeleverd:
M72 (S30809) uit oeverafzettingen:  1.146 ± 70 na Chr. (Volle Middeleeuwen)
M73 (S50809) uit vlechtende afzettingen:  1.200 ± 200 voor Chr. (Midden Bronstijd)

De datering van het bovenste pakket oeverafzettingen komt uit in de Volle Middeleeuwen, terwijl de 
datering van de vlechtende rivierafzettingen uitkomt in de Midden Bronstijd. In ieder geval valt de 
laatste datering veel te jong uit. Mogelijk wordt de jonge datering veroorzaakt doordat zand uit een 
mollengang gedateerd is? Hierdoor rijst natuurlijk ook twijfel naar de echte ouderdom van het bovenste 
pakket oeverafzettingen in put 809. Dateren deze daadwerkelijk in de Volle Middeleeuwen en kunnen 
deze afzettingen dan misschien beter als jong overstromingsdek geïnterpreteerd worden? Of zijn ze 
toch ouder, en is er eveneens sprake van een te jonge datering?

6.9.3.4 Interpretatie en waardering
Interpretatie
Op basis van bovenstaande gegevens kan vindplaats 9-2 als een nederzettingsterrein omschreven 
worden. Of de greppels bij het nederzettingsterrein horen is niet duidelijk, maar dat zou de vindplaats 
wel bijzonder maken: omgreppelde nederzettingen uit de Prehistorie zijn nauwelijks bekend. De 
vondsten wijzen op een datering in de IJzertijd, en de vondsten uit spoor 276 maken duidelijk dat 
minimaal sprake is van sporen uit de Midden IJzertijd. Verder moet gezien enkele kwartsgemagerde 
scherven rekening worden gehouden met vondsten en sporen uit de Vroege of Midden Bronstijd. Of 
de vondsten uit deze periode ook bij bewoning horen is vooralsnog onduidelijk. Gezien de enorme 
omvang van de vindplaats en het geringe aantal sporen dat werkelijk gedateerd kan worden, is het 
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zeer wel mogelijk dat het hier om bewoning uit meerdere perioden gaat. Behoudens grondsporen 
uit de Midden IJzertijd en eventueel de Bronstijd kunnen ook sporen uit de Vroege en/of de Late 
IJzertijd en misschien zelfs uit de Romeinse tijd aanwezig zijn.

De omvang van vindplaats 9-2 is 4,91 hectare; de spoordichtheid bedraagt 3,6 sporen per 100 m².

Waardering (tabel 6.14)
De fysieke waardering scoort 3 punten en de inhoudelijke waardering 6 punten, in totaal 9. 
Hiermee is de vindplaats behoudenswaardig.

De fysieke score van 3 gaat uit van een afgedekt landschap, maar door de verbruining en de 
afwezigheid van onverkoolde organische resten blijft de fysieke kwaliteit beperkt. De ensemblewaarde 
scoort hoog, omdat het natuurlijke landschap uit de IJzertijd nog redelijk intact is (2 punten) en 
meerdere vindplaatsen uit andere perioden én de IJzertijd aanwezig zijn (vindplaatslocaties 9, 12 en 
10, mogelijk ook 11: diachroon en synchroon 2 punten). Qua zeldzaamheid scoren vindplaatsen uit 
de IJzertijd twee punten, aangezien slechts één andere vindplaats uit de Vroege tot Midden IJzertijd 
van het hoge Jonge Dryasterras tussen Maaskilometers 120 en 139 bekend is.85 Met betrekking tot de 
informatiewaarde is van belang dat deze reeds bekende vindplaats (Well-Aijen, werkvak 3) in 2014 
en 2015 is opgegraven. Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd. De informatiewaarde van vindplaats 
9-2 blijft ook ná de publicatie van Well-Aijen werkvak 3 hoog, omdat de bevindingen uit Well-Aijen 
bekrachtigd, weerlegd of verrijkt kunnen worden.

85 
Tichelman, 2005, vindplaats 18. Deze vindplaats is nader onderzocht in 2014 en 2015 (Van der Linde, 2014).

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 9-2

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 9,0

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 6,0

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 2,0

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2

informatiewaarde (max. 2) score: 2

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 2

Tabel 6.14. Waarderingstabel van vindplaats 9-2.
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6.9.4 Vindplaats 9-3
Vindplaats 9-3 ligt aan de oostrand van de vindplaats 9, in put 196 (kaartbijlage 6). Het gaat om 
een geïsoleerde kuil met bewerkt vuursteen, dat helaas niet nader gedateerd kan worden. Zowel 
de grootte van de vindplaats als ook de datering zijn dus onzeker. Het vlak werd in deze zone van 
vindplaats 9 over het algemeen aangelegd in de BC- of C-horizont van de oeverafzettingen.

6.9.4.1 Sporen en vondsten
De kuil heeft een diameter van 50 cm en een diepte van enkele centimeters. Het kuiltje heeft enkele 
kookstenen en brokken ruw bekapt vuursteen opgeleverd. Echt dateerbare vondsten ontbreken.

Vuursteen (door X. van Dijk)
Uit de kuil zijn twee vuurstenen brokken afkomstig, waarvan één een geteste/bekapte knol betreft. 
Verder zijn nog zes stuks gebroken natuursteen in het spoor aangetroffen. De vondsten kunnen niet 
bijdragen aan een precieze datering van het spoor. Er moet derhalve rekening worden gehouden met 
een brede datering van Neolithicum tot en met Bronstijd.

6.9.4.3 Interpretatie en waardering
Interpretatie
De context en datering van het spoor en ook de omvang van de vindplaats zijn onzeker. Gezien de 
gebroken stenen en de bekapte vuurstenen artefacten kan van een datering in de Steentijd of Late 
Prehistorie worden uitgegaan. Het betreft slechts een losliggend spoor in een lager deel van het 
landschap. Mede omdat in de omliggende sleuven geen sporen en niet of nauwelijks vondstmateriaal 
is aangetroffen, wordt er van uitgegaan dat het spoor niet op een nederzetting of grafveld wijst.

Tabel 6.15. Waarderingstabel van vindplaats 9-3.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 9-3

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 4,3

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 1,3

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,3

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 1

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1

zeldzaamheid (max. 2) score: 0,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 0

informatiewaarde (max. 2) score: 0

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 0
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Waardering (tabel 6.15)
De fysieke waardering scoort 3 en de inhoudelijke waardering 1,3 punten, in totaal 4,3. Hiermee is 
de vindplaats niet behoudenswaardig.

De fysieke score van 3 gaat uit van een afgedekt landschap, maar door de verbruining en 
de afwezigheid van onverkoolde organische resten blijft de fysieke kwaliteit beperkt. De 
ensemblewaarde wordt gemiddeld ingeschat (1,3 punten). Het landschap is nog wel ten dele intact 
en er bestaan ook diachrone en/of synchrone vindplaatsen in de omgeving. Echter, dergelijke 
vindplaatsen van losliggende sporen komen relatief veel voor, zodat de zeldzaamheid 0 scoort. 
Verder onderzoek zal vermoedelijk niet veel kenniswinst en nieuwe informatie opleveren, zodat 
ook deze 0 scoort.

6.9.5 Vindplaats 9-4
Vindplaats 9-4 omvat ruimtelijk de putten 186, 189, 191, 192, 193 en 807 (kaartbijlage 6), waar in 
totaal vijf kuilen zijn aangetroffen. De oeverafzettingen zijn op deze locatie wat dikker, en het vlak 
werd over het algemeen in de onderkant van de verbruinde oeverafzettingen aangelegd.

6.9.5.1 Sporen
Vindplaats 9-4 bestaat uit vijf kuilen, die allemaal gecoupeerd zijn. De ronde of ovale kuilen hebben 
diameters tussen 60 cm en 100 cm en bezaten in de coupe bewaarde dieptes tussen 5 en 32 cm 
(gemiddeld 21 cm) onder het vlak. De sporen 229, 230 en 231 hebben veel vondsten opgeleverd op 
basis waarvan de vindplaats in de (Late) IJzertijd gedateerd kan worden (zie onder).

6.9.5.2 Vondsten
Van deze vindplaats zijn 277 fragmenten aardewerk en zeven natuurstenen afkomstig. Het aardewerk 
draagt bij aan de datering van de vindplaats.

Aardewerk (drs. E. Drenth)
Het aardewerk is met name uit vijf kuilen afkomstig. Daarvan is S231 in put 189 verreweg het meest 
rijk aan keramiek. De keramische vondsten (V1208 en V1209) kunnen met enige voorzichtigheid 
aan de Late IJzertijd worden toegeschreven. Indicatief zijn een randscherf met aan de buitenzijde 
(waarschijnlijk) indrukken en een randscherf van waarschijnlijk het type 42b. Het ensemble telt verder 
in elk geval twee tonvormige potten met op de rand (vingertop)indrukken en aan de buitenzijde 
besmijting tot aan de rand en een dito pot maar dan zonder besmeten buitenzijde. Ook is een fors deel 
van een lage open ofwel eenledige schaal voorhanden: Van den Broeke’s type 1. Het voorkomen van 
het laatstgenoemde type in een late-ijzertijdcontext binnen Zuid-Nederland zou een zeldzaamheid 
zijn.86 Wat opvalt is het hoge percentage verbrand aardewerk dat in de kuilen aanwezig is (naar 
schatting > 80%). Dit doet denken aan het ‘vurige afscheid’, een ritueel zoals Van den Broeke dit 
vermoedt soms te hebben plaatsgevonden bij het opgeven van nederzettingen. Daarbij, zo is het idee, 
werd vaatwerk en andersoortige keramiek verbrand en aansluitend gedeponeerd in paalgaten van 
ontmantelde gebouwen maar ook in kuilen en andere diepe grondsporen.

86 
Van den Broeke, 2012.
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6.9.5.3 Interpretatie en waardering
Interpretatie
Hoewel geen aanwijzingen voor structuren zijn aangetroffen, wijzen de vondstrijke kuilen op 
een nederzettingsterrein uit de IJzertijd, vermoedelijk de Late IJzertijd. Aanwijzingen voor een 
heiligdom of een grafveld zijn niet aangetroffen. Mogelijk loopt de vindplaats iets verder door naar 
het westen op de naastgelegen percelen. Daar, buiten het onderzoeksgebied, ligt namelijk het 
hogere deel van de kleine rug waarop de vindplaats ligt.

De omvang van de vindplaats is 4.320 m², de spoordichtheid bedraagt 1,8 sporen per 100 m².

Waardering (tabel 6.16)
De fysieke waardering scoort 3 en de inhoudelijke waardering 5,3 punten, in totaal 8,3. Hiermee is 
de vindplaats behoudenswaardig.

De fysieke score van 3 gaat uit van een afgedekt landschap, maar door de verbruining en de 
afwezigheid van onverkoolde organische resten blijft de fysieke kwaliteit gemiddeld. Met betrekking 
tot de ensemblewaarde scoort het natuurlijke landschap 2 punten. Aangezien meerdere vindplaatsen 
uit andere perioden aanwezig zijn, scoort het diachrone ensemble ook 2 punten. Synchroon wordt 
voorlopig 0 punten gescoord: voorlopig is dit de enige vindplaats met resten uit de Late IJzertijd 
binnen vindplaats 9. De zeldzaamheid scoort hoog, omdat vindplaatsen uit de Late IJzertijd nog niet 
gekend zijn binnen Maaskilometers 120 en 139. Daarmee scoort dan ook de informatiewaarde hoog: 
er is nog maar weinig bekend waardoor dus veel kenniswinst valt te behalen.

Tabel 6.16. Waarderingstabel van vindplaats 9-4.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 9-4

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 8,3

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 5,3

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,3

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 0

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2

informatiewaarde (max. 2) score: 2

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 2
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6.9.6 Vindplaats 9-5
Vindplaats 9-5 ligt ten noorden van de Maasveldweg en omvat de putten 168 t/m 172, 174, 175, 
177, 178, 180 en 805 (kaartbijlage 6). Net als op vindplaats 9-4 zijn enkele kuilen en een haardkuil 
aangetroffen.

Op het perceel waarop vindplaats 9-5 ligt, is gediepwoeld. Hierbij is met een cultivator met tanden 
om de 80 cm één keer tot 60 à 80 cm diep gewoeld, waarbij een smal voortje tot diep in de grond 
is ontstaan. De bodem is dus niet omgekeerd zoals bij diepploegen; tussen de tandensporen is de 
bodem gewoon intact. Meestal is het diepwoelen beperkt gebleven tot het jonge overstromingsdek, 
maar ook in de oeverafzettingen werden soms nog voortjes waargenomen. Slechts zelden reikten 
de sporen van diepwoelen tot in het sporenvlak. Alleen in put 178 was dit het geval.

6.9.6.1 Sporen
De kuilen zijn rond tot ovaal met diameters tussen 60 en 180 cm. Drie kuilen werden gecoupeerd 
en hadden een komvormig profiel en dieptes tussen 2 en 40 cm (gemiddelde 16 cm). Eén kuil 
betreft een rond spoor met veel houtskool. Dit spoor is niet gecoupeerd en heeft tijdens de aanleg 
geen vondsten opgeleverd. Mogelijk moet dit spoor – met voorlopig onbekende datering – als een 
houtskoolmeiler geïnterpreteerd worden.

Een bijzonder vondstrijk spoor betreft S245, dat in totaal 137 fragmenten aardewerk heeft 
opgeleverd. Op basis van deze vondsten kan het spoor in de Vroege IJzertijd geplaatst worden.

6.9.6.2 Vondsten
Op deze vindplaats zijn 179 fragmenten aardewerk en 36 fragmenten natuursteen verzameld, 
waarvan het merendeel uit S245 afkomstig is.

Aardewerk (drs. E. Drenth)
Het aardewerkcomplex uit S245 dateert uit de Vroege IJzertijd. Daarop wijzen de sterke 
vertegenwoordiging van kwartsgruisverschraling, de herkende profielvormen (die drieledig 
zijn ofwel Van den Broeke’s vormgroep III representeren) én een randscherf met op de rand 
(vingertop)indrukken. Een nadere chronologische positionering is lastig, omdat het herkenbare 
vormenrepertoire beperkt is en het ensemble in zijn geheel onvoldoende groot is.

6.9.6.3 Interpretatie en waardering
Interpretatie
Hoewel geen aanwijzingen voor structuren zijn aangetroffen, wijzen de vondstrijke kuilen op een 
nederzettingsterrein uit de Vroege IJzertijd. Aanwijzingen voor een heiligdom of een grafveld zijn 
niet aangetroffen.

De vindplaats heeft een oppervlak van 5.760 m², terwijl de spoordichtheid 0,8 sporen per 100 m² 
bedraagt.
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Waardering (tabel 6.17)
De fysieke waardering scoort 3 en de inhoudelijke waardering 5,7 punten, in totaal 8,7. Hiermee is 
de vindplaats behoudenswaardig.

De fysieke score van 3 gaat uit van een afgedekt bewonings-t. Bij de ensemblewaarde scoort het 
afgedekte landschap 2 punten, het diachrone ensemble 2 punten en het synchrone ensemble 1 
punt. Uitgegaan wordt namelijk (voorlopig) van meerdere vindplaatsen uit andere perioden en één 
gelijktijdige vindplaats uit de Vroege IJzertijd. Verder is er sprake van een hoge zeldzaamheid en 
een hoge informatiewaarde, net zoals op vindplaats 9-2.

6.9.7 Vindplaats 9-6
Deze vindplaats werd ontdekt tijdens de aanleg van enkele extra sleuven om vindplaats 9-2 te 
begrenzen. Aan deze vindplaats worden twee greppels uit de Volle tot Late Middeleeuwen uit 
put 815 toegeschreven (kaartbijlage 6). De oppervlakte en begrenzing van de vindplaats blijven 
onbekend, aangezien de vindplaats zich vooral ten westen buiten het onderzoeksgebied bevindt 
en dit niet verder is onderzocht. De oppervlakte van de vindplaats wordt geschat op circa 5.300 m² 
en ligt dan grotendeels buiten het onderzoeksgebied.

6.9.7.1 Sporen en vondsten
Er zijn twee parallelle greppels aangetroffen, beide met een breedte van 1,4 m en een onderlinge 
afstand van circa 0,5 m. De greppels lopen eerst noord-zuid en buigen dan beide af naar het 
zuidwesten. De vulling bestaat uit bruine sterk zandige klei met wat roest. In de vulling van S394 

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 9-5

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 8,7

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 5,7

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,7

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2

informatiewaarde (max. 2) score: 2

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 2

Tabel 6.17. Waarderingstabel van vindplaats 9-5.
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werd een fragment blauwgrijs aardewerk aangetroffen, wat betekent dat de vindplaats (greppel) in 
de Volle tot Late Middeleeuwen gedateerd kan worden.

6.9.7.2 Interpretatie en waardering
Interpretatie
Onduidelijk is wat de greppels voorstellen. Een gewone perceelgreppel ligt niet voor de hand 
omdat het twee parallelle afbuigende greppels betreft. Zou hier een omgracht terrein uit de Volle 
of Late Middeleeuwen kunnen liggen? Het is namelijk niet ongewoon dat (omgrachte) boerderijen 
uit de Volle of Late Middeleeuwen pal aan een beek liggen (in dit geval de beek die is gegraven 
om het zuidelijke deel van de oude Maasarm te ontwateren), in de buurt van een historische kern. 
Maar, omdat de vindplaats niet verder is onderzocht, blijft het complextype vooralsnog onbekend.

Waardering (tabel 6.18)
Een waardering van de vindplaats kan niet plaats vinden, omdat de vindplaats niet nader is 
onderzocht. Hieronder vindt slechts een hypothetische waardering plaats.

De fysieke score van 3 gaat uit van een afgedekt landschap, maar door de verbruining en de 
afwezigheid van onverkoolde organische resten blijft de fysieke kwaliteit beperkt. Met betrekking 
tot de ensemblewaarde scoort de vindplaats zeer hoog vanwege het (afgedekte) landschap, 
als ook het diachrone ensemble (vindplaatsen 9-1 tot 9-5, vindplaatslocaties 10 en 11) en 
synchrone ensemble (historische kern van Boekhuizenvorst en kasteel Ooijen, vindplaats 12-2). 
De zeldzaamheid scoort 0 als het alleen bij greppels blijft. Blijkt echter sprake van een omheinde 
hoeve, dan wordt ook hier 2 punten gescoord. Een dergelijke hoeve is namelijk nog niet bekend in 

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 9-6a 9-6b

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 9,0 5,0

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + 
onverkoold organisch

1 1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 6,0 2,0

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 2,0 2,0

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2 2

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0 0,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2 0

informatiewaarde (max. 2) score: 2 0

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 2 0

Tabel 6.18. Waarderingstabel voor scenario’s van vindplaats 9-6.
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het gebied. Bekend uit de Middeleeuwen in het gebied is trouwens wel een omgrachte, adellijke 
woontoren: Huys de Hildert in Well-Aijen.87 De potentiële informatiewaarde in het geval van een 
omgrachte hoeve is 2 punten en in het geval van perceelgreppels 0 punten. De conclusie is dat 
sprake is van een behoudenswaardige vindplaats mits een hoeve of een adellijk huis uit de Volle of 
Late Middeleeuwen binnen de omgreppeling aanwezig is (scenario 9-6a). Als blijkt dat het alleen 
om perceelgreppels gaat, dan is de vindplaats niet behoudenswaardig (scenario 9-6b).

6.9.8 Vindplaats 9-7
Op vindplaats 9-7 werden geen sleuven aangelegd (kaartbijlage 6). Verschillende buurtbewoners 
wisten te vertellen dat bij Broekhuizenvorst in de Tweede Wereldoorlog twee vliegtuigen zijn 
neergekomen.88 Omdat voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek een OCE-onderzoek is 
uitgevoerd, werden locaties die verdacht waren van explosieven tijdens het archeologisch 
onderzoek vermeden. Het OCE-onderzoek heeft midden in het perceel enkele flinke ijzer-uitslagen 
gemeten. Hoewel zulke vliegtuigen voor de hoofdzaak uit aluminium bestaan (dat niet wordt 
opgemerkt door OCE-onderzoek), zijn enkele grotere onderdelen zoals het landingsgestel en de 
motor van staal gemaakt. Het is mogelijk dat de opvallende afwijkingen op het OCE-beeld dus 
door deze delen van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog zijn veroorzaakt. De grootte van de 
vindplaats wordt op basis van de OCE-gegevens op circa 890 m² geschat.

Een ander vliegtuig is noordwestelijk van vindplaatslocatie 9 neergestort. Een beknopt artikel op 
internet89 beschrijft dat de delen van dit vliegtuig over een groot gebied verspreid zijn omdat het 
vliegtuig hoog in de lucht ontploft is. Het betrof een Lancaster PB569, die neer is gestort op 4 februari 
1945. Delen van het vliegtuig zijn geborgen ter hoogte van de kruising Maasveldweg en Broekstraat.

Meerdere buurtbewoners hebben ons op de vliegtuigcrashes tijdens het veldwerk aangesproken. 
Zowel bij de wat oudere generatie als bij de jeugd is de Tweede Wereldoorlog nog steeds een 
thema dat volop leeft.

Waardering
Een waardering van de vindplaats kan niet worden uitgevoerd omdat de vindplaats niet onderzocht 
is: het is niet eens zeker of er sprake is van een wrak.

Mocht dit wel zo zijn, dan biedt het wrak een mogelijkheid om historische informatie aan te vullen 
met archeologische. Zo kunnen mogelijk gegevens achterhaald worden die niet in de archieven 
terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld over het vliegtuig zelf, eventuele inzittenden, de vlucht en 
de oorzaak van de crash. Een belangrijk aspect betreft ook de factor belevingswaarde. Deze 
factor dient bij de waardering van vindplaatsen eigenlijk meegewogen te worden, maar speelt 
bij archeologische vindplaatsen normaal gesproken geen rol, omdat geen relaties met het verre 
verleden bestaan. Voor gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog zijn deze relaties er juist wel 
en blijkt ook steeds weer dat een enorme belevingswaarde bestaat.

87 
Van Dijk, 2014.

88 
Emailbericht de heer J. Derikx aan Projectbureau Ooijen-Wanssum.

89 
Hendrixs, 2015.
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6.10 Vindplaatslocatie 10
6.10.1 Inleiding
Vindplaatslocatie 10 ligt in het noordoostelijke deel van het deelgebied Ooijen, op relatief geringe 
afstand van de Maas. Deze vindplaatslocatie bevindt zich volgens het vooronderzoek van BAAC90 
deels op de rand van het Jonge Dryasterras en deels op de Holocene kronkelwaardafzettingen van 
de Maas. Tijdens de IVO-kartering+ werden tenminste vier boven elkaar liggende archeologisch 
relevante niveaus aangetroffen, waarvan de diepste twee (op 250-330 cm en 200-260 cm -Mv) 
geen dateerbare indicatoren hebben opgeleverd. Op de bovenste twee niveaus (110-150 cm 
-Mv en 80 cm -Mv) werden wel goed dateerbare vondsten aangetroffen, van onder naar boven 
respectievelijk vondsten uit het Neolithicum en de IJzertijd.

Conform het PvE zouden tijdens het proefsleuvenonderzoek op deze locatie 55 proefsleuven 
(4.400 m²) in twee vlakken aangelegd worden, om de eerste twee niveaus te kunnen onderzoeken. 
Met behulp van regelmatig aangelegde kijkgaten (3x3 m) zouden ook de diepere niveaus 
onderzocht worden.
Tijdens het onderzoek was de grondwaterstand echter dermate hoog, dat de aanleg van de tweede 
vlakken en de kijkgaten niet mogelijk waren (zie ook hoofdstuk 4). Met behulp van bronbemaling 
is op één locatie (proefsleuf 801) wel een zogenaamde stratigrafische sleuf aangelegd, waarbij 
een langer profiel (25 m) tot op circa 5 m -Mv onderzocht (figuur 6.10 en de kaartbijlagen 1e en 7). 
Bijlage 8 bevat de profieltekening van de stratigrafische sleuf (blad 2).

Op deze locatie zijn vier vindplaatsen aangetroffen:
- Vindplaats 10-1: afvalkuilen van een veldbrandoven;
- Vindplaats 10-2: beakkering gedurende de IJzertijd;
- Vindplaats 10-3: vuursteenbewerking in de Steentijd;
- Vindplaats 10-4: concentratie aardewerk uit het Vroeg Neolithicum B of Midden Neolithicum A.

6.10.2 Vindplaats 10-1
Vindplaats 10-1 betreft een kleine vindplaats met een oppervlak van circa 3.500 m² die meteen 
onder de bouwvoor werd aangetroffen. Het vlak lag hier in het jonge overstromingsdek. De 
spoordichtheid bedraagt 2,5 sporen per 100 m².

6.10.2.1 Sporen
In totaal zijn twee kuilen uit put 619 aan deze vindplaats toegeschreven (kaartbijlage 7). De kuilen 
waren meteen onder de bouwvoor zichtbaar en gevuld met baksteenbrokjes en veel steenkoolslik. De 
sporen waren nog circa 40 cm diep bewaard. Hoewel geen vondsten aan de vindplaats kunnen worden 
toegeschreven, kunnen de jonge overstromingsafzettingen wel gebruikt worden om de vindplaats 
grof te dateren. De onderliggende top van de jonge oeverafzettingen dateert namelijk op zijn vroegst 
uit de vroege 13e eeuw (datering zandlaag onder het jonge overstromingsdek op vindplaats 13, zie § 
6.10.2.2). Het jonge overstromingsdek is pas na deze periode gevormd, in de Late Middeleeuwen en/

90 
Van Putten, 2014.
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Figuur 6.10. Overzicht aangetroffen vindplaatsen en aangelegde putten op de geomorfogenetische kaart van vindplaats 10.
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of hoofdzakelijk in de Nieuwe tijd. De sporen van vindplaats 10-1 zijn hierin pas ingegraven, toen het 
jonge dek er al (bijna) helemaal lag. Dit betekent dat de sporen relatief jong moeten zijn, in ieder geval 
uit de Nieuwe tijd en vermoedelijk zelfs pas vanaf de 17e eeuw of daarna.

6.10.2.2 Interpretatie en waardering
Interpretatie
De sporen kunnen vermoedelijk als afvalkuilen gezien worden die met een veldbrandoven te 
maken hebben. Het puin uit de kuilen is geen bouwafval (mortel en ander bouwpuin ontbreekt) 
en het vele steenkoolafval tussen het baksteengruis is waarschijnlijk afkomstig van het stoken 
van de oven. Het is goed mogelijk dat de klei uit de kronkelwaardgeul ten oosten of westen van 
vindplaats 10 als grondstof gediend heeft voor het maken van bakstenen. Daar kan men dus met 
sporen van kleiwinning te maken krijgen. Van de oven zelf zijn geen sporen aangetroffen, maar 
het is aannemelijk dat deze op het hogere deel (rug) van het jonge overstromingsdek naar het 
zuidoosten heeft gelegen, die net iets minder gevoelig was voor overstromingen.

Waardering (tabel 6.19)
De fysieke waardering scoort 2 punten en de inhoudelijke waardering 4 punten, in totaal 7. Hiermee 
is de vindplaats behoudenswaardig.

De fysieke score van 2 gaat uit van een matige gaafheid (niet afgedekt) met enige verbruining, 
terwijl geen onverkoolde archeologische resten worden verwacht. Het is trouwens zeer de 
vraag of de aanwezige verbruining wel een negatief effect heeft op de herkenbaarheid van een 
veldbrandoven. De inhoudelijke kwaliteit scoort redelijk hoog met 4 punten. De ensemblewaarde 

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 10-1

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 7,0

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 1

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 4,0

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,0

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 0

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2

informatiewaarde (max. 2) score: 1

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 1

Tabel 6.19. Waarderingstabel van vindplaats 10-1.
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scoort 1 punt. De jonge vindplaats heeft vermoedelijk te maken met de bebouwing van Ooijen of 
het kasteel aldaar. Wat dat betreft is er dus een synchrone relatie met minstens één vindplaats. 
Een diachroon ensemble is niet aanwezig, maar de relatie met het landschap uit de Nieuwe tijd is 
nog grotendeels intact. De zeldzaamheid scoort hoog, omdat nog geen veldbrandovens bekend 
zijn tussen Maaskilometer 120 en 139. De informatiewaarde is beperkt; indien de veldbrandoven 
wordt opgegraven, zal niet veel extra kenniswinst behaald kunnen worden.

6.10.2 Vindplaats 10-2
Vindplaats 10-2 betreft in feite de hele gehele vindplaatslocatie 10 en bestaat uit een 
vondststrooiing van scherven uit de Late Prehistorie en Romeinse tijd. Het vlak lag, voor zover 
mogelijk, in de top van de kronkelwaard, onder eventuele post-Romeinse oeverafzettingen en 
een jong overstromingsdek. Aan de flanken van de vindplaatslocatie waren de oeverafzettingen 
echter dermate dik (of dook de rug zo diep weg) dat hier soms niet doorheen kon worden gegraven 
vanwege de hoge grondwaterstand. Er zijn geen sporen aangetroffen die aan deze vindplaats 
kunnen worden toegeschreven. De vindplaats heeft een oppervlak van 4,4 ha.

6.10.2.1 Vondsten
Aardewerk (drs. E. Drenth)
Er kunnen 70 handgevormde prehistorische scherven aan deze vindplaats worden toegeschreven, 
die bijna allemaal sterk verweerd zijn doordat ze lange tijd aan het oppervlak hebben gelegen. 
In elk geval kan een deel kan aan de IJzertijd worden toegewezen, waarbij de mogelijkheid van 
een jongere ofwel Romeinse ouderdom open moet worden gehouden. De vondsten in kwestie 
zijn met chamotte, al dan niet met samen met zand, verschraald (bijvoorbeeld V1272 en V1410). 
Een besmeten scherf, waarvan de binnenzijde ontbreekt, kan op grond van de verschraling met 
gebroken kwarts aan de Vroege of Midden IJzertijd worden toegeschreven (V1292).

6.10.2.2 Interpretatie en waardering
Interpretatie
Op de vindplaats zijn geen sporen aangetroffen. De vindplaats bestaat slechts uit een strooiing van 
vondsten uit de Late Prehistorie, waarschijnlijk voornamelijk uit de IJzertijd. Omdat geen sporen zijn 
aangetroffen kan niet van een nederzettingsterrein worden gesproken. Het is echter niet aannemelijk 
dat de vondsten verspoeld zijn, omdat de scherven dan namelijk sterker afgerond zouden zijn. 
Waarschijnlijker is dat ze aan het toenmalige maaiveld zijn achtergelaten door activiteiten die 
nauwelijks of geen sporen hebben achter gelaten, zoals beakkering. De rug werd misschien als 
akkerland gebruikt, mogelijk omdat deze te smal is voor bewoning. De nederzettingen en grafvelden 
lagen waarschijnlijk elders, bijvoorbeeld op de hoger gelegen oudere terrassen (circa 150 m naar 
het westen), of op het naastgelegen Jonge Dryasterras (zoals vindplaatslocatie 9) of op de zuidelijke 
voortzetting van de kronkelwaardrug. De rug is naar het zuiden toe breder en is daar misschien 
wel geschikt geweest voor bewoning. Niet voor niets is deze rug vanwege de hoge archeologische 
potentie al na het verkennende vooronderzoek91 uit de verdere planvorming onttrokken.

91 
Zuidhoff  & Huizer, 2015.
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Waardering (tabel 6.20)
De fysieke kwaliteit scoort 3 punten, de inhoudelijke 2,7, in totaal 5,7. Hiermee is de vindplaats 
niet behoudenswaardig.

De fysieke score van 3 punten: een afgedekt landschap, met verbruining zonder bewaarde 
onverkoolde ecologische resten. De inhoudelijke kwaliteit is laag met 2 punten. De 
ensemblewaarde scoort gemiddeld, het landschap is nog wel redelijk intact, maar zowel diachroon 
als synchroon is potentieel maximaal één andere vindplaats in de omgeving bekend (vindplaats 
11). Qua zeldzaamheid scoort de vindplaats gemiddeld, omdat bij iedere nederzetting uit de 
Late Prehistorie ook gebruikszones en akkerlanden horen, al zijn deze meestal niet makkelijk te 
herkennen. Qua informatiewaarde kan deze vindplaats met een dergelijke lage fysieke kwaliteit 
ook weinig tot niets bijdragen aan de kennis die er nu al is.

6.10.3 Vindplaats 10-3
Vindplaats 10-3 bestaat uit een kleine concentratie van vuurstenen en een fragment aardewerk 
in put 801 (stratigrafische sleuf), aangetroffen in vlak 3 ofwel het derde kronkelwaard niveau 
(kaartbijlage 7). De vondsten bevinden zich in een begraven oppervlak circa 90 cm onder de top van 
de kronkelwaard (3Ab op 150 cm -Mv in profiel 80131, zie bijlage 6). Omdat hier sprake zou kunnen 
zijn van een vuursteenvindplaats werden karterende boringen rondom de concentratie gezet in een 
grid van 4x5m, indien niets werd aangetroffen verdicht tot 2x2,5 m. Het opgeboorde materiaal is 
gezeefd, maar er zijn geen vondsten meer aangetroffen. Sporen ontbreken op deze vindplaats.

Tabel 6.20. Waarderingstabel van vindplaats 10-2.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 10-2

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 5,7

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 2,7

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,7

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

zeldzaamheid (max. 2) score: 1,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 1

informatiewaarde (max. 2) score: 0

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 0
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6.10.3.1 Vondsten (drs. X.C.C. van Dijk)
De vondsten van de vindplaats bestaan uit een stuk aardewerk en drie stuks vuursteen. Het 
vuursteen bestaat uit twee decorticatieafslagen en een reguliere afslag, die vermoedelijk van 
één knol Maasterrasvuursteen afkomstig zijn. Het dunne fragment aardewerk is gemagerd met 
fijne kwarts die niet door de wand steekt, mogelijk een indicatie voor een neolithische ouderdom. 
Mogelijk dat ook de vuursteenvondsten in deze periode dateren, maar een oudere datering 
(Mesolithicum) is op basis van typologische kenmerken niet uit te sluiten.

6.10.3.2 Interpretatie en waardering
Op deze plek is klaarblijkelijk éénmalig een knol vuursteen bewerkt. Van de knol zijn nog enkele 
fragmenten tijdens de aanleg teruggevonden, het grootste deel ontbreekt echter. Het is onzeker 
of de aardewerkscherf met de knol te maken heeft. Wel vormt de scherf een aanwijzing voor de 
datering van het niveau waarin de vuurstenen liggen: dit heeft minimaal nog in het Neolithicum 
aan het oppervlak gelegen en was gezien de stratigrafische positie in de IJzertijd alweer 
afgedekt. De vondsten kunnen helaas niet goed gedateerd worden, en er is dan ook een brede 
datering aan te houden. Behoudens de weinige resten, die nu volledig zijn opgegraven is geen 
vindplaats aangetroffen, zodat geen waardering is uitgevoerd: vindplaats 10-3 is vanwege een 
zeer lage inhoudelijke kwaliteit (enkele losse vondsten) niet behoudenswaardig. Op basis van 
de verzamelde gegevens valt wel iets te zeggen over de archeologische potentie van dit niveau 
in de kronkelwaard. Zo vormt de verbruining (7.5YR 3/4) een aanwijzing dat dit niveau in de 
kronkelwaardopbouw enige tijd aan het maaiveld heeft gelegen. En de aangetroffen artefacten 
vormen een indicator dat dit maaiveld ook door de mens bezocht is. Een steentijdvindplaats, 
eventueel in de nabijheid van de vondstlocatie, kan daarom niet uitgesloten worden.

Een dergelijke vindplaats zou hypothetisch een hoge fysieke score kennen. De gaafheid is hoog, 
want het gaat om een afgedekt, onverstoord niveau. Verbruining is wel aanwezig maar speelt 
een ondergeschikte rol bij vuursteenvindplaatsen. De conservering is middelmatig, aangezien 
onverkoolde resten gezien de verbruining niet te verwachten zijn. Verder is ook sprake van een hoge 
inhoudelijke score. Een dergelijke vindplaats kent een hoge ensemblewaarde, zowel landschappelijk 
gezien de ligging in een geconserveerd landschap, als diachroon en synchroon gezien relaties 
tot de niet al te ver weg gelegen vuursteenvindplaatsen op de kop van Ooijen (vindplaats 9-1). 
De zeldzaamheid scoort minstens 1 punt, misschien 2 afhankelijk van een nadere datering: 
vergelijkbare vindplaatsen uit het Neolithicum (n=3) zijn tot nu alleen in Well-Aijen gevonden. Tot slot 
is ook de informatiewaarde hoog, ondanks dat enkele vindplaatsen te Well-Aijen onderzocht zijn. 
De bevindingen van dat onderzoek zouden met deze vindplaats 10-3 vergeleken kunnen worden 
en extra kenniswinst leveren over de ontwikkeling van het Maasdal en het gebruik daarvan door de 
mens in de Steentijd. Een steentijdvindplaats op dit niveau (niveau 3) in de kronkelwaard zal dus 
vrijwel zeker behoudenswaardig zijn. Vindplaats 10-3 zelf is echter niet behoudenswaardig.

6.10.4 Vindplaats 10-4
Vindplaats 10-4 betreft een kleine concentratie met scherven in put 653 (kaartbijlage 7) die aan 
het Vroeg Neolithicum B of Midden Neolithicum A kunnen worden toegeschreven. Er werden 
geen sporen aangetroffen. Het vlak lag in de top van de kronkelwaard, circa 70 cm -Mv. Omdat 
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maar één plek met vondsten werd aangetroffen die aan deze vindplaats kan worden toegewezen 
en deze helemaal in de hoek van het plangebied liggen, is onduidelijk hoe groot de vindplaats 
is. Uitbreiding was niet meer mogelijk, omdat overige zones buiten het plangebied lagen of nog 
niet middels OCE-onderzoek waren vrijgegeven. Binnen het onderzoeksgebied lijkt het om een 
redelijk kleine zone te gaan, maar het is onduidelijk of en hoeveel zich daarbuiten nog bevindt. 
Er wordt van uit gegaan dat de vindplaats minimaal enkele putten beslaat, maar in welke richting 
is onduidelijk. Er is vooralsnog een oppervlak aangegeven van circa 5.500 m², zowel binnen als 
buiten het onderzoeksgebied.

6.10.4.1 Vondsten (drs. E. Drenth)
V1297 is de enige vondst die aan deze vindplaats kan worden toegeschreven. Het betreft een 
concentratie van zeven onversierde vaatwerkfragmenten – van dezelfde pot? – die tot het Vroeg 
Neolithicum B (circa 5.000-4.200 voor Chr.) of het Midden Neolithicum A (circa 4200-3400 voor 
Chr.) kunnen worden gerekend. De gemiddelde wanddikte is 7 mm, terwijl de verschraling bestaat 
uit chamotte, organisch materiaal (vermoedelijk haarwortels van planten), kwartsgruis en mogelijk 
zand. De buitenkant is lichtgekleurd, de kern en binnenzijde donker. Deze combinatie van intrinsieke 
eigenschappen komen we ook tegen bij vaatwerk uit Well-Aijen, dat op basis van stilistische 
kenmerken en 14C-onderzoek in de late Rössen-periode kan worden geplaatst.92 Soortgelijk aardewerk 
is voorts gevonden te Sittard-Ligne. In dat geval gaat het om vaatwerk van de Michelsberg-cultuur.93

6.10.4.2 Interpretatie en waardering
Interpretatie
De vindplaats bestaat slechts uit één kleine concentratie scherven in de top van de 
kronkelwaardrug. Verdere sporen en vondsten die tot de vindplaats gerekend zouden kunnen 
worden, zijn niet aangetroffen. Wat de interpretatie nog veel moeilijker maakt is het feit dat de 
vondsten in de uiterste hoek van vindplaatslocatie 10 zijn aangetroffen. Het is dan ook goed 
mogelijk dat de bijbehorende vindplaats eigenlijk verder ten zuiden van vindplaatslocatie 10 ligt. 
De kronkelwaard loopt hier immers onverminderd verder en wordt breder. Of is er sprake van een 
lichte spreiding van vondsten en weinig sporen, binnen de huidige vindplaatslocatie? Betreft het 
misschien een losse concentratie scherven die slechts één activiteit representeren (een kapot 
gevallen pot)? Dit is op basis van de verzamelde gegevens niet aan te geven.

Wel zijn de scherven belangrijk voor de datering van de kronkelwaard. Het lijkt er op dat de top van 
de kronkelwaard hier al was afgezet vóór het Midden Neolithicum (circa 4.200 voor Chr.). Na deze 
periode heeft nog maar weinig sedimentatie op de top van de kronkelwaard plaatsgevonden.

Waardering (tabel 6.21)
Van de vindplaats is eigenlijk te weinig informatie verzameld om een goede waardering uit te 
voeren. De begrenzing en aard zijn immers niet duidelijk. Toch zal hieronder in een hypothetische 
waardering getracht worden een en ander in een kader te plaatsen.

92 
Kimenai & Mooren, 2014.

93 
Ruijters, Ellenkamp & Tichelman, 2015.
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De fysieke waardering is nog redelijk goed te beredeneren. Hier is gekozen voor een gaafheid van 
2 punten (afgedekt landschap), waar de afzettingen wel verbruind zijn (0 punten) en vermoedelijk 
alleen anorganisch materiaal en verkoold organisch materiaal bewaard is gebleven (1 punt). De 
fysieke score komt dus uit op 3 punten.

De inhoudelijke score is wat lastiger te beredeneren. Met betrekking tot het landschappelijke 
ensemble worden 2 punten gescoord, omdat een intact afgedekt landschap voorhanden 
is. Uitgaande van de archeologische verwachting op deze kronkelwaardrug zijn meerdere 
archeologische perioden aanwezig (diachroon ensemble 2 punten) en wordt nu uitgegaan van 
slechts één andere vindplaats (vindplaatslocatie 9) met de vastgestelde datering (synchroon 
ensemble 1 punt). Indien nog meer gelijktijdige vindplaatsen op de kronkelwaardrug gevonden 
worden, neemt de ensemblewaarde nog verder toe. De zeldzaamheid is hoog. Vindplaatsen uit 
deze perioden zijn namelijk buiten Well-Aijen werkvak 294 niet bekend binnen het Maasdal. Het 
complextype en de omvang van de vindplaats zijn nog onbekend, waarmee de informatiewaarde 
onduidelijk blijft. Ligt ten zuiden van de schervenconcentratie (dus buiten het onderzoeksgebied) 
een hele nederzetting uit deze periode of is het slechts de weerslag van een kleine activiteit? 
Kan de vindplaats bijdragen aan de kennis over processen van neolithisering van de zuidelijke 
Nederlanden of niet? De potentie is er, maar het is onduidelijk of dit ook echt waargemaakt kan 
worden. Aan de informatiewaarde is daarom nu 1 punt toegekend.

Op basis van de bovengemiddelde inhoudelijke kwaliteit (4,7 punten) is de vindplaats in potentie 
dus behoudenswaardig.

94 
Kimenai & Mooren, 2014.

Tabel 6.21. Waarderingstabel van vindplaats 10-4.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 10-4

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 7,7

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 4,7

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,7

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2

informatiewaarde (max. 2) score: 1

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 1
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6.10.5 Kronkelwaard niveaus 2, 4 en 5
Behalve de beschreven vindplaatsen, herbergt de kronkelwaardrug van vindplaatslocatie 10 nog 
enkele potentiele archeologische niveaus. Niveau 2 en 4 waren door BAAC op basis van de IVO-
kartering+ reeds aangegeven. In de stratigrafische sleuf is onder de kronkelwaardopbouw echter 
nog een vijfde niveau vastgesteld in de top van de laag van Wijchen (zie ook § 5.3.10). Vanwege 
de hoge grondwaterstanden zijn deze niveaus echter alleen in de bronbemaalde stratigrafische 
sleuf onderzocht. Daarbij zijn geen archeologische resten vastgesteld, maar vanwege de 
kleine steekproef kunnen daarmee archeologische vindplaatsen op deze niveaus elders op de 
kronkelwaardrug niet worden uitgesloten. Toch kan op basis van de kenmerken van deze niveaus 
wel iets over de archeologische potentie worden gezegd.

Tweede niveau
Door BAAC zijn hier tijdens het vooronderzoek95 indicatoren uit het Neolithicum aangetroffen. Dat 
is logisch wanneer het wordt vergeleken met de in de stratigrafische sleuf aangetroffen vondsten 
op het bovenliggende eerste niveau (IJzertijd) en het onderliggende derde niveau (Mesolithicum-
Neolithicum). Bovendien kenmerkt ook dit tweede niveau in de kronkelwaardopbouw zich door een 
zekere mate van verbruining (7.5YR 4/3) en bioturbatie (zie Ab op 110-150 cm -Mv in profiel 80131, 
bijlage 6). Dat duidt erop dat het niveau enige tijd aan het maaiveld heeft gelegen en dus voor de 
mens beschikbaar is geweest. Hoewel het tweede niveau vanwege de hoge grondwaterstanden 
tijdens het proefsleuvenonderzoek dus niet kon worden onderzocht, blijft op basis van deze 
kenmerken de archeologische potentie gehandhaafd die er door BAAC aan werd toegekend.

Vierde niveau
Het vierde niveau werd door BAAC herkend op basis van de bodemkundige kenmerken, maar er 
werden geen archeologische indicatoren op aangetroffen. Uit de beschrijving van dit niveau blijkt 
bovendien dat het sediment hier aanzienlijk kleiiger is (kleiig zand, naar beneden overgaand in 
zandige klei). Aangezien kleiige sedimenten tot bezinking komen in lage delen van het landschap 
met langzaam stromend water, lijkt dit niveau eerder te behoren tot de overgang naar een restgeul. 
Hoewel het wel degelijk een fase in de opbouw van de kronkelwaard representeert, is daarmee 
de archeologische potentie voor het aantreffen van bewoningsresten aanzienlijk lager. Toch is 
bij de aanleg van de stratigrafische sleuf een vuursteenvondst in deze laag gedaan (V1417). 
Het betreft een (decortificatie-)afslag, waaraan op basis van het ontbreken van diagnostische 
kenmerken echter geen specifieke datering aan kan worden toegekend. Het is onduidelijk of deze 
vondst verspoeld is, of in situ is aangetroffen en dus wel degelijk een indicatie vormt voor de 
archeologische potentie van dit niveau.

Vijfde niveau
Het vijfde niveau is aangetroffen in twee lokale verdiepingen in de stratigrafische sleuf (zie 
figuur 5.18). Het betreft een pakket siltige klei, afgezet in vrijwel stilstaand water waarin de 
fijne kleifractie tot bezinking kon komen. Op basis van de kenmerken en stratigrafische positie 
is de laag geïnterpreteerd als de laag van Wijchen, afgezet tijdens de overgang van de Jonge 

95 
Van Putten, 2014.
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Dryas naar het Vroeg Holoceen (zie ook § 5.3.10). In de top van de laag is een met humus 
aangerijkte bodem vastgesteld. Gezien het sedimentatie milieu waarin de klei is afgezet, moet 
het een moerassige vegetatie zijn geweest. Dat wil zeggen dat de potentie van dit niveau voor 
het aantreffen van archeologische bewoningssporen in theorie laag is. Het feit dat deze laag is 
aangetroffen in het Holocene deel van het Maasdal, waar in het Vroeg Holoceen vooral insnijding 
plaatsvond, maakt de laag vanuit archeo-landschappelijk oogpunt echter toch interessant. 
Blijkbaar is de laag hier afgezet na de insnijding en is vervolgens niet of slechts beperkt 
geërodeerd. Enige erosie heeft wel plaatsgevonden en is in de verdieping van de profielsleuf 
vastgesteld in de vorm van een gedeeltelijk verslagen deel van de bodem in de top van de laag 
van Wijchen. De bodem loopt hier niet door, maar is gedeeltelijk verbrokkeld (zie profieltekening 
80131, bijlage 8).

Monsters
Om meer inzicht te krijgen in de ouderdom van de verschillende lagen in de kronkelwaar, zijn in 
totaal vier OSL-monsters genomen in de stratigrafische sleuf, put 801 (M65 t/m M68). De monsters 
hebben de volgende (gekalibreerde) dateringen opgeleverd:
M65 (S40000) uit niveau 1: mislukt
M66 (S40000) uit niveau 2: 8.000 ± 1.000 voor Chr. (Midden Mesolithicum)
M67 (S40000) uit niveau 3: 11.000 ± 2.000 voor Chr. (Jonge Dryas)
M68 (S40000) uit niveau 4: 10.000 ± 1.000 voor Chr. (Jonge Dryas)

De datering van niveau 2 lijkt te oud uit te vallen, gezien de neolithische scherf in niveau 3. Of 
de vondst moet van een hoger niveau in niveau 3 terecht zijn gekomen via bioturbatie. Dan rijst 
natuurlijk de vraag of de dateringen van de andere twee niveaus in de Jonge Dryas wel kloppen, 
of dat deze ook te oud uitvallen. De dateringen moeten misschien met een korrel zout genomen 
worden, al mag mogelijk voorzichtig geconcludeerd worden dat de opbouw van de kronkelwaard 
tot en met niveau 3 redelijk vroeg in het Holoceen heeft plaatsgevonden. Dat zou ook kunnen 
verklaren waarom de bodemvorming in niveau 4 redelijk beperkt (vaag) is gebleven.

6.11 Vindplaatslocatie 11
Vindplaatslocatie 11 bevindt zich op het Jonge Dryasterras, zij het op een duidelijk lager gelegen 
deel dan vindplaatslocatie 9. De vindplaatslocatie wordt in het oosten begrensd door een geul, die 
ook in het huidige landschap nog herkenbaar is. Op de locatie werden volgens BAAC resten uit de 
IJzertijd en Romeinse tijd verwacht, vanaf circa 1,30 m -Mv.

Conform het PvE zouden op deze vindplaatslocatie 35 putten (1.400 m²) met één vlak worden 
aangelegd. Het beoogde vlak lag echter op een diepte van circa 1,30 m onder het maaiveld, 
hetgeen te diep bleek om veilig aan te kunnen leggen. Het grondwater was tijdens het onderzoek 
dermate hoog dat slechts 10 putten (375 m²) droog konden worden aangelegd. Er is één vindplaats 
(11-1) aangetroffen (figuur 6.11 en kaartbijlage 8).
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Vindplaats 11-1
Vindplaats 11-1 betreft een vondststrooiing van scherven uit de Romeinse tijd (kaartbijlage 8). 
Deze periode werd reeds verwacht op deze locatie en het is dan ook te verwachten dat de omvang 
de gehele vindplaatslocatie 11 betreft. Het vlak lag, voor zover mogelijk, in de oeverafzettingen 
(BC-horizont), maar omdat het vlak zich deels onder het grondwater bevond, was het interpreteren 
ervan moeilijk. Sporen werden niet aangetroffen in de aangelegde putten.

Vondsten (M. Janssen)

Verspreid over de putten zijn in totaal tien stuks aardewerk aangetroffen, negen scherven gedraaid 
aardewerk en één scherf handgevormd aardewerk. De gedraaide keramiek betreft niet nader 
dan Midden Romeins te dateren aardewerk en bestaat uit één fragment van een wrijfschaal, 
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RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

166

één fragment geverfd aardewerk, één stuk van een terra sigillata bord en enkele fragmenten 
ruwwandig aardewerk. De scherf handgevormd aardewerk past prima in deze Romeinse context, 
maar kan eventueel ook van vóór de Romeinse tijd dateren.

Interpretatie

De vindplaats is nog niet helemaal onderzocht. De Romeinse vondsten die hier zijn aangetroffen, 
zijn uit de oeverafzettingen en de top van de vlechtende rivierafzettingen (B-horizont) afkomstig. 
Er zijn geen sporen aangetroffen. Het blijft dus onduidelijk om wat voor een type vindplaats het 
gaat en hoe groot deze is. Een waardering kan op basis van de beperkte gegevens nog niet 
uitgevoerd worden.
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6.12 Vindplaatslocatie 12
Vindplaatslocatie 12 bevindt zich in het uiterste zuiden van deelgebied Ooijen, ten zuiden van 
de instroomopening van de oude Maasarm. Het vormt dus eigenlijk het zuidelijke negatief van 
vindplaatslocatie 9 die ten noorden van de instroomopening is gelegen. Net zoals vindplaatslocatie 
9, bevindt vindplaatslocatie 12 zich op een hoog gelegen deel van het Jonge Dryasterras. De top 
van de archeologisch relevante laag bevindt zich op een gemiddelde diepte van 75 cm -Mv. Tijdens 
de IVO-kartering+ werden resten aangetroffen die dateren tussen het Neolithicum en de IJzertijd.

Conform het PvE zijn op deze vindplaatslocatie in eerste instantie 17 proefsleuven aangelegd. Op 
basis van de resultaten daarvan heeft een uitbreiding met één sleuf plaats gevonden en is in totaal 879 
m² onderzocht (fi guur 6.12 en kaartbijlage 9). Op deze locatie zijn twee vindplaatsen aangetroff en:
- Vindplaats 12-1: nederzettingssporen uit de Vroege IJzertijd en
- Vindplaats 12-2: greppels uit de Middeleeuwen of Nieuwe tijd.

6.12.1 Vindplaats 12-1
Vindplaats 12-1 komt grotendeels overeen met vindplaatslocatie 12, zoals deze op basis van de 
IVO-kartering+ gedefinieerd is, met uitzondering van de daarbinnen onderscheiden terrasgeulen 
(figuur 6.12). De vindplaats bestaat uit kuilen, paalkuilen en een afvaldump, die in de Vroege 
IJzertijd te dateren zijn. Het vlak werd aangelegd in de BC- of C-horizont die afhankelijk van de 
hoogteligging is ontwikkeld in de vlechtende rivierafzettingen of vroeg-Holocene oeverafzettingen. 
Hoogstwaarschijnlijk loopt de vindplaats nog buiten het plangebied door in zuidwestelijke richting 
(dus onder de huidige dijk).

6.12.1.1 Sporen
Op vindplaats 12-1 zijn in totaal tien sporen gevonden, bestaande uit vier paalkuilen, vijf kuilen 
en een afvaldump. De sporen liggen verspreid over de putten 358, 360, 446, 448, 456 en 800 
(kaartbijlage 9).
In de putten 360, 446, 448 en 800 werd telkens één paalkuil aangetroffen. Drie paalkuilen 
werden gecoupeerd en hadden dieptes tussen 6 en 14 cm. Vondsten werden in deze sporen niet 
aangetroffen.
In drie putten (putten 358, 456 en 800) zijn kuilen aangetroffen. De sporen 223 en 238 zijn 
gecoupeerd en hadden nog dieptes van 60 en 12 cm. Beide sporen hebben vondsten opgeleverd 
die in de IJzertijd te dateren zijn.

Afvaldump
Spoor S239 betreft een zone in put 800 waar een grote hoeveelheid aardewerk en gebroken 
natuursteen in het vlak werd aangetroffen. Een ‘sporenvlak’ is op deze locatie vanwege 
het vele vondstmateriaal niet volledig aangelegd en ook zijn niet alle vondsten verzameld. 
Normaal gesproken zou het vlak wat dieper worden aangelegd, maar dat is als gevolg van de 
vondstconcentratie niet gebeurd. Uit enkele steekproefsgewijze boringen bleek dat de laag met 
vondsten ongeveer 20 cm dik is. Er lijkt -binnen de proefsleuf- niet sprake van een grote kuil, 
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maar eerder van vondsten in een laag. Het forse formaat van de aardewerkscherven en de hoge 
dichtheid staan in contrast met de overige hoeveelheden aan aanlegvondsten op de vindplaats, 
waar meestal niet meer dan tien stuks per proefsleuf zijn aangetroffen. Op basis hiervan wordt 
geconcludeerd dat hier sprake is van een afvaldump (aan het oude maaiveld), vergelijkbaar met de 
vindplaatsen 2-5, 2-7 en 3-2 in Wanssum. Later zijn de vondsten door het jonge overstromingsdek 
afgedekt. Meteen onder het jonge overstromingsdek, in de (top van de) oeverafzettingen (in AB- 
en B-horizont) kwamen de vondsten tevoorschijn. Ze liggen geomorfogenetisch gezien op de flank 
van de terrasrug naar de terrasgeul. Het betreft in totaal 82 aardewerkscherven, vijf fragmenten 
gebroken natuursteen en een kleine concentratie met brokken vuursteen op een oppervlak van 5 
bij 4 m. Het aardewerk kan in de Vroege IJzertijd gedateerd worden (zie § 6.12.1.2).

6.12.1.2 Vondsten
De vondsten van vindplaats 12-1 bestaan uit 116 fragmenten aardewerk en acht fragmenten natuursteen.

Handgevormd aardewerk (drs. E. Drenth)
Het merendeel van de vondsten is afkomstig uit een afvaldump in put 800. Binnen dit complex 
zijn twee gefragmenteerde potten aanwezig die samen diagnostisch zijn voor de Vroege IJzertijd 
(beide V1221). In de eerste plaats is dit een stuk van een drieledige pot met vingertopindrukken 
op de afgevlakt-afgeronde rand die aan de buitenzijde een afgeronde verdikking. Het lijkt hier te 
gaan om het (vorm)type 55a.96 De tweede pot die relevant is, vertegenwoordigt het vormtype 25, 
een kegelhalspot.97 De overige kenmerken van de assemblage zijn niet strijdig met een toewijzing 
aan het begin van de IJzertijd. Sterker nog, de kwartsgruisverschraling in het geval van de 
vondstnummers 1223 en 1224 zet deze datering kracht bij.

Gedraaid aardewerk (M. Janssen MA)
Uit de Romeinse tijd dateren twee fragmentjes terra sigillata die beide tijdens de aanleg van het 
vlak uit de oeverafzettingen zijn verzameld. Verder werd in de oeverafzettingen nog een fragment 
blauwgrijs aardewerk uit de Volle- en/of Late Middeleeuwen aangetroffen.

6.12.1.3 Interpretatie en waardering
Interpretatie
Vindplaats 12-1 wordt geïnterpreteerd als een nederzetting met resten uit de IJzertijd, bestaande 
uit vondsten, grondsporen en een afvaldump. Op basis van de vondsten die tot nu toe gedaan 
zijn, is met name een datering in de Vroege IJzertijd te verwachten. Het is echter niet uit te sluiten 
dat ook resten uit de Romeinse tijd aanwezig zijn, aangezien tijdens de aanleg enkele scherven 
Romeins aardewerk uit de oeverafzettingen zijn verzameld.

Vindplaats 12- 1 is binnen het onderzoeksgebied circa 10.200 m² groot en heeft een spoordicht-heid 
van 1,6 sporen per 100 m². De vindplaats zet zich voort ten westen buiten het onderzoeksgebied.

96 Van den Broeke, 2012: 71, 73, fig. 3.20 en 3.21; zie o.a. ook plaat 2:18–19; 3:14; 11:4; 19:11; 29:33, 36; 30:17; 34:58.
97 

Van den Broeke, 2012: 59, fi g. 3.10:3–5; zie ook plaat 6:22; 11:1–2.
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Waardering (tabel 6.22)
De fysieke waardering scoort 3 en de inhoudelijke waardering 5,7 punten, in totaal 8,7. Hiermee is 
de vindplaats behoudenswaardig.

De fysieke score van 3 gaat uit van een afgedekt bewonings-/gebruiksniveau, maar door de 
verbruining en de afwezigheid van onverkoolde organische resten blijft de fysieke kwaliteit gemiddeld. 
De inhoudelijke kwaliteit is hoog, vooral omdat de ensemblewaarde en zeldzaamheid hoog scoren. De 
ensemblewaarde scoort hoog, omdat een intact landschap bestaat en zowel een hoog diachroon als 
hoog synchroon ensemble bestaat, vanwege vindplaatsen op de vindplaatslocaties 9 en 10. Voorts is 
er sprake van een hoge zeldzaamheid omdat tussen Maaskilometers 120-139 op de hoge delen van 
het Jonge Dryasterras geen nederzettingen uit de Vroege IJzertijd bekend zijn. De informatiewaarde is 
daarom alleen al hoog. Daarbij komt nog eens dat hier de mogelijkheid bestaat om nederzettingsresten 
én een afvaldump samen te onderzoeken, waardoor meer informatie over de materiele cultuur 
gewonnen kan worden dan bij een gemiddelde nederzetting.

6.12.2 Vindplaats 12-2
Vindplaats 12-2 bestaat uit enkele greppels aan de westzijde van vindplaats 12. Er werden geen 
bijbehorende vondsten aangetroffen. Vermoedelijk loopt de vindplaats in noordelijke en zuidelijke 
richting buiten het plangebied door.

Tabel 6.22. Waarderingstabel van vindplaats 12-1.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 12-1

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 8,7

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 5,7

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 1,7

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 1

zeldzaamheid (max. 2) score: 2,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 2

informatiewaarde (max. 2) score: 2

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 2
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6.12.2.1 Sporen en vondsten
Greppels
In de putten 446, 449 en 453 zijn enkele greppels aangetroffen. De vulling van de greppels bestaat 
uit sterk zandige klei of kleiig matig grof zand met een bruingrijze kleur. Meestal was de vulling 
enigszins humeus en bevatte deze wat baksteengruis. Geen enkele greppel is gecoupeerd. Tijdens 
de aanleg was duidelijk te zien dat de greppels al hoog in de oeverafzettingen te herkennen zijn, 
in tegenstelling tot de wat oudere sporen van vindplaats 12-1, die pas in de onderkant van de 
oeverafzettingen (onder de verbruining) zichtbaar waren.

6.12.2.2 Interpretatie en waardering
Interpretatie
Hoewel geen dateerbare vondsten in de greppels zijn aangetroff en vormt het baksteengruis een 
aanwijzing dat ze in de (Late?) Middeleeuwen of Nieuwe tijd te dateren zijn. Daarnaast komt de ligging 
van de greppels overeen met enkele perceelgrenzen van het Kadastrale Minuutplan van 1811-1832.98 
De greppels kunnen daarom als perceelgrens gezien worden, en maken deel uit van de verkaveling 
van het gebied gedurende de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd.
De oppervlakte van de vindplaats binnen het plangebied bedraagt 2.260 m², de spoordichtheid 1,6 
sporen per 100 m².

Waardering (tabel 6.23)
De fysieke waardering scoort 3 en de inhoudelijke waardering 2 punten, in totaal 5. Hiermee is de 
vindplaats niet behoudenswaardig.

98 
Kadaster, 1811-1832.

Tabel 6.23. Waarderingstabel van vindplaats 12-2.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 12-2

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 5,0

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 2,0

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 2,0

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 2

zeldzaamheid (max. 2) score: 0,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 0

informatiewaarde (max. 2) score: 0

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 0
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De fysieke score van 3 gaat uit van een afgedekt landschap, maar door de verbruining en 
de afwezigheid van onverkoolde organische resten blijft de fysieke kwaliteit gemiddeld. De 
inhoudelijke kwaliteit is laag met 2 punten, omdat de greppels uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe 
tijd niet zeldzaam zijn en de informatiewaarde zeer beperkt is. Een ensemblewaarde bestaat 
weliswaar met de historische bewoning van Broekhuizenvorst en de directe omgeving van de 
vindplaats, maar dit is niet voldoende om de vindplaats als behoudenswaardig aan te merken.

6.13 Vindplaatslocatie 13
6.13.1 Inleiding
Vindplaatslocatie 13 ligt in het zuidelijkste puntje van deelgebied Ooijen, op de overgang tussen 
het Jonge Dryasterras en een restgeul van de Maas. Het gebied is afgedekt met een 1 tot 2 
meter dik jong overstromingsdek. Vindplaatslocatie 13 is niet gerelateerd aan de afzettingen uit 
het Jonge Dryas maar bevindt zich op basis van het vooronderzoek99 relatief hoog in het jonge 
overstromingsdek (direct onder de bouwvoor, vanaf circa 40 cm -Mv). De tijdens de IVO-kartering+ 
vastgestelde archeologische laag varieert in dikte van 10 cm in het westen naar 110 cm in de 
richting van de Maas. De boringen hadden ter hoogte van deze kleine vindplaats houtskool, 
verbrande leem en/of niet determineerbare aardewerkkruimels opgeleverd.100

Op vindplaatslocatie 13 zijn conform het PvE zes sleuven van 2 bij 25 m (300 m²) aangelegd (figuur 
6.13 en kaartbijlage 10). Het vlak is aangelegd op een gemiddelde diepte van circa 40-55 cm-Mv.

6.13.2 Resultaten
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaatslocatie 13 zijn drie greppels (S202, S203 en 
S204) aangetroffen (vindplaats 13-1, kaartbijlage 10). Het gaat om 50 tot 60 cm brede greppels, 
die in de coupe nog 8 tot 10 cm diep bewaard waren. In deze sporen is niet of nauwelijks 
dateerbaar materiaal aangetroffen. Het gaat om een enkele scherf prehistorisch en middeleeuws 
aardewerk (S202) en een enkele spikkel baksteenpuin (S203). De greppels lopen haaks op (S202) 
of juist bijna parallel aan (S203 en S204) de Maas.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn tevens twee landschappelijke kenmerken vastgesteld, 
die tijdens het vooronderzoek niet zijn geconstateerd. In het noorden van de vindplaats (sleuven 
363 en 364, mogelijk ook sleuf 362) bevindt zich een laag van bruin, sterk siltig zand onderin het 
jonge overstromingsdek dat oever- en komafzettingen en de Laag van Wijchen afdekt. Het is een 
soort beddingzand en daarmee geïnterpreteerd als de basis van het jonge overstromingsdek. Om 
de ouderdom hiervan vast te stellen is een OSL-monster genomen (M56). Tevens is in het uiterste 
zuiden van de vindplaats, in sleuf 367, een sterk humeuze laag komklei aangetroffen, vermoedelijk 
een ondiepe oude Maasgeul. De datering van deze geul is niet bekend. De oude Maasgeul werd 
bemonsterd voor pollenonderzoek, waarmee de verlanding van de geul op hoofdlijnen gedateerd 
zou kunnen worden.

99 
Van Putten, 2014.

100 
In sommige boringen werd daarbij de vondstlaag als oude akkerlaag geïnterpreteerd.
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Het pollenmonster is niet nader onderzocht, maar het OSL-monster wel. De zandlaag blijkt in 
de vroege 13e eeuw te zijn afgezet en is vervolgens afgedekt door voortgaande overstromingen 
sindsdien, resulterend in het jonge overstromingsdek:
M56 (spoor 36331):  0,79 BP ± 0,07 kA, ofwel 1225 ± 70 AD.

6.13.3 Interpretatie en waardering
Vindplaats 13-1
Interpretatie

Aangezien de greppels het jonge overstromingsdek snijden en bijna parallel aan of haaks op 
de Maas staan, gaat het hoogstwaarschijnlijk om perceelgreppels uit de Nieuwe tijd. Dit wordt 
bevestigd door de perceelgrenzen op het Kadastrale Minuutplan,101 die met de aangetroffen 
greppels overeenkomen of parallel daaraan lopen.

101 
Kadaster, 1811-1832.
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Waardering (tabel 6.24)

Vindplaats 13-1 scoort laag op zowel de fysieke als inhoudelijke kwaliteit. De fysieke kwaliteit 
scoort 3 punten, omdat de vindplaats is afgedekt maar verbruind is. De inhoudelijke kwaliteit 
is laag, omdat de vindplaats niet zeldzaam is en niet of nauwelijks informatiewaarde bezit. De 
ensemblewaarde is laag, omdat alleen een landschappelijk ensemble bestaat maar geen overige 
vindplaatsen aanwezig zijn.

6.14 Vindplaatslocatie 14
Vindplaatslocatie 14 bevindt zich midden op het Jonge Dryasterras, zij het op een duidelijk 
lager gelegen deel dan de vindplaatslocaties 9 en 12. De top van de archeologisch relevante 
laag bevindt zich op een diepte van 50 cm Mv. Tijdens de IVO-kartering+ was in een kijkgat een 
grondspoor zonder vondst aangetroffen en werd een datering ingeschat tussen de Romeinse tijd 
en de Middeleeuwen.

Conform het PvE is op vindplaatslocatie 14 één proefsleuf van 50 x 4 m (222 m²) aangelegd, met 
één vlak op circa 60 cm -Mv (figuur 6.14). Er werd geen vindplaats op deze locatie aangetroffen: 
sporen en vondsten ontbreken. Opgemerkt dient daarbij wel dat de sleuf iets verschoven is, 
vanwege een hoog risico op explosieven op de oorspronkelijke locatie.

Tabel 6.24. Waarderingstabel van vindplaats 13-1.

waarderingsfactoren score-criteria score

vindplaats 13

waardering totaal (max. 12) eindtotaal is totaal fysiek + totaal inhoud 3,7

fysieke score (max. 5) totaal is gaafheid + verbruining + conservering 3

gaafheid 0 = ernstig verstoord, 1 = matig verstoord, 2 = intact 2

verbruining 0 = 20 cm of meer, 1 = niet of minder dan 20 cm 0

conservering 0 = alleen anorganisch, 1 = anorganisch + verkoold organisch, 2 = + onver-
koold organisch

1

inhoudelijke score (max. 6) totaal is ensemble + zeldzaamheid + informatiewaarde 0,7

ensemblewaarde (max. 2) gemiddelde landschap, diachroon en synchroon 0,7

landschappelijk 0= geen; 1= ten dele; 2= volledig. 2

diachroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 0

synchroon 0= geen, 1= 1 vindplaats, 2= 2 of meer vindplaatsen 0

zeldzaamheid (max. 2) score: 0,0

periode, aard, landschap 0 = veel voorkomend, 1 = mat. zeldzaam, 2 = zeldzaam 0

informatiewaarde (max. 2) score: 0

beantwoording lacunes 0=niet-nauwelijks; 1=meerdere; 2 = veel 0
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Interpretatie
Tijdens het graven van kijkgaten is tijdens de IVO-kartering+ op een kuil gestoten met een 
onbekende datering. Aangezien het spoor in de oeverafzettingen is ingegraven die volgens BAAC 
uit de Romeinse tijd dateren of jonger zijn, wordt het spoor in de Romeinse tijd of later geplaatst.102 
Op de vindplaatslocatie zijn geen andere sporen of vondsten aangetroffen. Het betreft dus 
vermoedelijk een los spoor met een onbekende datering. Onduidelijk is wat het voorstelt. Een erf 
ligt niet erg voor de hand, dan waren hoogstwaarschijnlijk meer sporen aangetroffen. Gezien het 
ontbreken van een vindplaats hoeft geen waardering te worden uitgevoerd.

102 
Van Putten, 2014.

Figuur 6.14. Overzicht archeologische resultaten vindplaats 14.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies
Op de specifieke onderzoeksvragen in het PvE kunnen de volgende antwoorden worden gegeven:

1. Wat is de verspreiding van archeologische sporen en resten (per periode) in het onderzoeksgebied?

Alle vindplaatsen, van de Steentijd tot in de Middeleeuwen, zijn aangetroffen op de kronkelwaard-
ruggen, het Jonge Dryasterras of een rivierduin (tabel 7.1).
Vondsten uit het Mesolithicum zijn zowel in Wanssum als Ooijen aangetroff en op de hogere delen van 
het Jonge Dryasterras (vindplaatslocaties 3 en 9) en op de kronkelwaardruggen (vindplaatslocaties 
2 en 10). Met uitzondering van vindplaats 9-1 gaat het echter steeds om losse vondsten, zonder 
dat aanwijzingen voor een vindplaats zijn aangetroff en. De losse vondsten kunnen gezien de 
stratigrafi sche positie echter wel in situ zijn en daarmee een aanwijzing vormen voor menselijke 
aanwezigheid op de betreff ende delen van het landschap in het Mesolithicum.
Uit het Neolithicum zijn op de vindplaatslocaties 2, 3, 5, 9 en 10 zowel losse vondsten als vindplaatsen 
aangetroff en. In deelgebied Wanssum betreft het de vindplaatsen 2B (2-5, 2-6 en 2-7), 2C (2-8 en 2-9) 
en 5-1 op een brede kronkelwaardrug en vindplaats 3-1 op een rivierduin op het Jonge Dryasterras. In 
deelgebied Ooijen gaat het om de vindplaatsen 9-1 op het hoge deel van het Jonge Dryasterras en de 
vindplaatsen 10-3 en 10-4 op de kronkelwaardrug.
Vindplaatsen uit de Bronstijd zijn in Wanssum aangetroffen op het Jonge Dryasterras (vindplaats 
3-2) en een kronkelwaardrug (vindplaatsen 2B, 5-1 en mogelijk 2-2). In Ooijen zijn geen 
vindplaatsen uit de Bronstijd aangetroffen.
Vindplaatsen uit de IJzertijd zijn in Wanssum aangetroffen op een kronkelwaardrug (vindplaatsen 
2A en 5-1), op het Jonge Dryasterras (vindplaats 3-2) en op een rivierduin op het Jonge Dryasterras 
(vindplaats 3-1). Daarnaast is ook wat verspreid vondstmateriaal uit de IJzertijd zonder grondsporen 
aangetroffen op de vindplaatslocaties 2, 3, 5 en 8. In Ooijen zijn vindplaatsen uit de IJzertijd 
vastgesteld op het hoge Jonge Dryasterras op de vindplaatslocaties 9 en 12 (vindplaatsen 9-2, 9-4, 
9-5 en 12-1) en zijn verder ook verspreid vondsten uit de IJzertijd aangetroffen zonder grondsporen 
op de vindplaatslocaties 9, 10 en 11. Eenduidige vindplaatsen uit de Romeinse tijd zijn (nog) niet 
vastgesteld, maar verspreid over de vindplaatslocaties zijn wel enkele vondsten uit deze periode 
aangetroffen. In deelgebied Wanssum op de vindplaatslocaties 2, 3 en 8 en in deelgebied Ooijen op 
vindplaatslocatie 9, 10, 11 en 12. In Wanssum dateren de vindplaatsen 3-4 en/of 3-5, beide op het 
Jonge Dryasterras mogelijk in de Romeinse tijd; ze kunnen echter ook uit de Middeleeuwen of de 
Nieuwe tijd dateren. Vindplaatslocatie 11 in Ooijen bevat Romeins vondstmateriaal maar kon nog 
niet in voldoende mate onderzocht worden: een vindplaats uit deze periode kan hier echter nog niet 
uitgesloten worden.
Resten uit de Vroege Middeleeuwen zijn alleen aangetroffen in Wanssum en bestaan uit een 
vindplaats en enkele losse vondsten. Het gaat om vindplaats 2-4 op de kronkelwaardrug en enkele 
losse vondsten zonder grondsporen op vindplaatslocatie 3.
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Vindplaatsen Wanssum

periode
Dryas 
terrasgeul

Dryas 
terrasrug

Dryas 
terraslaagte

Holocene geul
Holocene 
kwelderrug

Dryas 
rivierduin

Mesolithicum  losse vondst  losse vondst

Vroeg

Midden

Laat

Neolithicum

Vroeg

Midden 2C, 2B?,5-1?

Laat 2B, 5-1 3-1

Bronstijd

Vroeg

Midden

Laat 3-2  3-2 2B,5-1, 2-2?

IJzertijd 2A, 2B, 5-1

Vroeg 3-2  3-2

Midden

Laat 3-1

Romeinse tijd  3-4?, 3-5?  8?

Vroeg

Midden

Laat

Middeleeuwen  3-4, 3-5?, 3-6?

Vroeg 2-4

Volle

Late

Nieuwe tijd  3-3, 3-5?, 3-6? 2-1

Vroeg

Midden

Laat

Tabel 7.1. Ligging vindplaatsen naar geomorfogenetische eenheid.

Resten uit de Volle en Late Middeleeuwen zijn op meerdere locaties aangetroffen, waarbij het 
vooral om algemeen verspreid aardewerk gaat dat met akkerbouw in verbinding wordt gebracht. 
Vindplaatsen betreffen in bijna alle gevallen alleen perceleringsgreppels. In Wanssum dateren 
de vindplaatsen 3-4 (met paalsporen) en 3-5 (greppels) op het Jonge Dryasterras mogelijk 
uit de Volle of Late Middeleeuwen, maar vindplaats 3-4 kan ook ouder zijn (Romeinse tijd) en 
vindplaats 3-5 zowel ouder (Romeinse tijd) als jonger (Nieuwe tijd). Percelering vindplaats 5-2, 
op de kronkelwaardrug, dateert uit de Late Middeleeuwen of de Nieuwe tijd. In Ooijen lijken twee 
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greppelsystemen op het Jonge Dryasterras uit de Middeleeuwen te dateren, de vindplaatsen 12-2 
en 9-6. De eerste kan echter ook uit de Nieuwe tijd dateren, terwijl de tweede niet goed genoeg 
gewaardeerd kon worden, omdat zij grotendeels buiten het onderzoeksgebied ligt. Hier is echter 
niet uit te sluiten dat het om een omgreppelde woonplaats gaat.
Aardewerkresten uit de Nieuwe tijd zijn eveneens overal in het gebied gevonden en houden 
vooral verband met akkerbouw. In Wanssum werden minstens twee vindplaatsen van extensief 
landgebruik uit de Nieuwe tijd aangetroff en: vindplaats 3-3 op het Dryasterras en vindplaats 2-1 op de 

Vindplaatsen Ooijen

periode
Dryas 
terrasgeul

Dryas 
terrasrug

Dryas 
terraslaagte

Holocene geul
Holocene 
kwelderrug

Dryas 
rivierduin

Mesolithicum losse vondst

Vroeg 9-1?

Midden 9-1?

Laat 9-1

Neolithicum 9-1 10-3

Vroeg

Midden 10-4?

Laat 10-4?

Bronstijd

Vroeg

Midden

Laat

IJzertijd 9-2

Vroeg 12-1 9-5

Midden

Laat 9-4

Romeinse tijd  11?

Vroeg

Midden

Laat

Middeleeuwen 12-2?

Vroeg

Volle 9-6?

Late 9-6?

Nieuwe tijd 12-2? 13-1

Vroeg

Midden 10-1

Laat 9-7

Tabel 7.2 (vervolg). Aard van de sporen, datering en complextype per vindplaats(locatie).
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vindplaats aard complextype datering

0 niet van toepassing (losse vondsten) niet van toepassing niet van toepassing

2-1 greppels en paalkuilen percelering Nieuwe tijd

2-2 - niveau A kuilen en paalkuilen nederzetting IJzertijd (ook Midden/Laat Neolithicum en 
Late Bronstijd?)

2-3 - niveau A kuilen en paalkuilen nederzetting Midden of Late IJzertijd (ook Laat 
Neolithicum?)

2-4 - niveau A kuilen nederzetting Vroege of Midden IJzertijd en Vroege 
Middeleeuwen

2-5 - niveau B greppel, (haard)kuilen en paalkuilen nederzetting Midden/Laat Neolithicum, Late Bronstijd, 
(Midden) IJzertijd

2-6 - niveau B (haard)kuilen en paalkuilen nederzetting Midden/ Laat Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd

2-7 - niveau B dump, (haard)kuilen en paalkuilen nederzetting Late Bronstijd (ook Vroege -Midden IJzertijd?)

2-8 - niveau C kuilen en paalkuilen niet bepaald Midden Neolithicum

2-9 - niveau C kuil niet bepaald Midden Neolithicum

3-1 kuilen en paalkuilen nederzetting, extensief land-
gebruik, rituele sfeer

Laat Neolithicum en Late IJzertijd

3-2 dump, kuilen en paalkuilen nederzetting Late Bronstijd en Vroege IJzertijd

3-3 paalkuilen nederzetting of percelering Nieuwe tijd

3-4 greppel en paalkuilen nederzetting of percelering IJzertijd tijd tot Late Middeleeuwen

3-5 greppel percelering Romeinse tijd tot Nieuwe tijd

3-6 greppel percelering Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd

4 niet van toepassing (losse vondsten) niet van toepassing niet van toepassing

5-1 kuilen en paalkuilen nederzetting Neolithicum tot IJzertijd

5-2 greppel en paalkuilen extensief landschapsgebruik Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd

5-3 kuilen en paalkuilen extensief landschapsgebruik onbekend

6 niet van toepassing (losse vondsten) niet van toepassing niet van toepassing

7 niet van toepassing (dump nieuw-
ste tijd)

niet van toepassing niet van toepassing

8 kuil niet bepaald Romeinse tijd?

9-1 vondstverspreiding kampementen Mesolithicum, Midden Neolithicum

9-2 greppels, (haard)kuilen en 
paalkuilen

nederzetting IJzertijd

9-3 kuil los spoor Late Prehistorie

9-4 kuilen nederzetting Late IJzertijd

9-5 (haard)kuilen nederzetting Vroege IJzertijd

9-6 greppels niet bepaald Volle tot Late Middeleeuwen

9-7 vliegtuig? niet bepaald Tweede Wereldoorlog?

10-1 kuilen veldbrandoven Nieuwe tijd (17e of 18e eeuw)

10-2 vondstverspreiding beakkering? IJzertijd

10-3 vondstverspreiding vuursteenbewerking Neolithicum

10-4 vondstverspreiding niet bepaald Vroeg Neolithicum B of Midden Neolithicum A

11 vondstverspreiding niet bepaald Romeinse tijd

12-1 dump, kuilen en paalkuilen nederzetting Vroege IJzertijd

12-2 greppels percelering Middeleeuwen of Nieuwe tijd

13-1 greppels percelering Nieuwe tijd

14 niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

Tabel 7.2. Aard van de sporen, datering en complextype per vindplaats(locatie).De niveaus duiden op verschillende 
niveaus in de kronkelwaardopbouw (voor meer uitleg zie hoofdstuk 6).
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kronkelwaardrug. Daarnaast kunnen zoals vermeld de greppelsystemen 3-5 en 3-6 ook uit de Nieuwe tijd 
dateren. In Ooijen zijn minstens twee vindplaatsen uit de Nieuwe tijd aanwezig (vindplaatsen 10-1 en 13-1) 
en mogelijk vier (ook de vindplaatsen 9-7 en 12-2). Vindplaats 10-1 ligt op de kronkelwaard en betreft een 
periferie van een veldbrandoven, vindplaats 13-1 betreft percelering in het jonge overstromingsdek boven 
kronkelwaardafzettingen/Holocene geul. Vindplaats 9-7 (mogelijk vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog) en 
12-2 (percelering) liggen op het Jonge Dryasterras.
Aan de hand van tabel 7.1 kan ook een bredere conclusie worden getrokken over het gebruik 
van het Maasdal doorheen de tijd. Tot nu toe bestond het idee dat de Holocene delen van het 
Maasdal (de kronkelwaardruggen) in de IJzertijd niet meer geschikt waren voor bewoning, omdat 
in die periode de overstromingen te ver toe waren genomen. Op de kronkelwaardrug In Well-
Aijen dateerde de laatste bewoning uit de Bronstijd. In Wanssum (en mogelijk ook Ooijen) blijkt 
de bewoning echter door te lopen tot in ieder geval de IJzertijd (vindplaatsen 2A, 2B en 5-1). De 
oorzaak hiervoor ligt waarschijnlijk in de relatieve landschappelijke positie. Zo blijkt in Wanssum 
de in de IJzertijd bewoonbare top van de kronkelwaard hoger te liggen (ruim een halve meter) 
dan de top van het Jonge Dryasterras in de IJzertijd. In Well-Aijen is dit andersom, want daar ligt 
de hoogste top van de kronkelwaard juist (een kleine halve meter) lager dan het naastgelegen 
Dryasterras.103 Waar in Well-Aijen de mens dus noodgedwongen het Dryasterras op trok toen de 
Maas in de IJzertijd reactiveerde, zat de mens in Wanssum juist veiliger op de kronkelwaardrug. 
Dat blijkt ook wel uit het feit dat de kronkelwaard op vindplaatslocatie 2 alleen wordt afgedekt door 
het jonge overstromingsdek, terwijl het naastgelegen Jonge Dryasterras (vindplaatslocatie 3) ook 
met oeverafzettingen uit de IJzertijd tot Romeinse tijd wordt afgedekt. Wat mogelijk ook nog pleit 
voor een langduriger gebruik van de kronkelwaard in Wanssum, is het feit dat deze aanzienlijk 
breder is, waardoor er meer akkerareaal voorhanden was.

2. Wat zijn de aard en ouderdom van de archeologische sporen en resten?

3. Welke complextypen kunnen worden onderscheiden?

De antwoorden op de onderzoeksvragen 2 en 3 zijn in tabel 7.2 weergegeven.

4. Wat zijn de exacte omvang, aard en fysieke kwaliteit van de vindplaatsen?

De aard van de vindplaats (= complextype) is reeds beantwoord bij de onderzoeksvragen 2 en 
3. Zie voor het antwoord op dit deel van de onderzoeksvraag tabel 7.2. In tabel 7.3 worden de 
omvang en de fysieke kwaliteit per vindplaats weergegeven. De fysieke kwaliteit bestaat uit 
het totaal van gaafheid (0, 1 of 2 punten), verbruining (0 of 1 punt) en conservering (0, 1 of 2 
punten), waarbij 5 punten de hoogste fysieke kwaliteit weerspiegelt en 0 punten de laagste. 
Vindplaatslocaties (waar dus geen sprake is van een vindplaats) worden in deze tabel buiten 
beschouwing gelaten.

103 
Op basis van een vergelijking tussen de vlakhoogtes op de kronkelwaard (Kimenai & Mooren, 2014) en de naastgelegen Dryasterrasrug 
(Ellenkamp & Ruijters, 2015).
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vindplaats omvang (m, m² of ha) gaafheid verbruining conservering fysieke kwaliteit (totaal)

2-1 3.800 m² 1 0 1 2

2-2 3.765 m² 2 0 1 3

2-3 2.260 m² 2 0 1 3

2-4 1.280 m² 2 0 1 3

2-5 1,14 ha 2 0 1 3

2-6 4.059 m² 2 0 1 3

2-7 7.637 m² 2 0 1 3

2-8 1.770 m² 2 0 1 3

2-9 311 m² 2 0 2 4

3-1 6.400 m² 2 0 1 3

3-2 1,94 ha 2 1 1 4

3-3 390 m² 1 1 1 3

3-4 650 m² 2 1 1 4

3-5 150 m lang 1 1 1 3

3-6 100 m lang 1 1 1 3

5-1 9.092 m² 2 0 1 3

5-2 7.564 m² 2 0 1 3

5-3 1.546 m² 2 0 1 3

9-1 4.04 ha (geschat) 2 1 1 4

9-2 4,91 ha 2 0 1 3

9-3 niet van toepassing 2 0 1 3

9-4 4.320 m² 2 0 1 3

9-5 5.760 m² 2 0 1 3

9-6 5.300 m² (geschat) 2 0 1 3

10-1 3.500 m² 1 0 1 2

10-2 4,4 ha 2 0 1 3

10-3 15 m² 2 0 1 3

10-4 5.500 m² (geschat) 2 0 1 3

12-1 1,02 ha 2 0 1 3

12-2 2.260 m² 2 0 1 3

13-1 1,18 ha 2 0 1 3

5. Wat zijn de diepteligging, stratigrafie en de ruimtelijke gaafheid van de vindplaatsen?

De ruimtelijke gaafheid is al aan de orde gekomen bij onderzoeksvraag 4 (fysieke kwaliteit, 
gaafheid). In het kort kan nog eens gezegd worden dat voor bijna alle aangetroffen vindplaatsen 
sprake is van een hoge ruimtelijke gaafheid vanwege het gestapelde landschap met jonge 
afdekkende lagen, behalve vindplaatsen die deels verploegd zijn (deze hebben score 1 gekregen). 
De diepteligging waar vanaf de vindplaatsen zijn aangetroffen en de (lithogenetische) stratigrafie 

Tabel 7.3. Omvang en fysieke kwaliteit van de vindplaatsen.
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zijn in tabel 7.4 weergegeven. Omdat nagenoeg overal een jong overstromingsdek aanwezig is, is dit 
in onderstaande tabel verder niet vermeld, tenzij het wel van toepassing is, bijvoorbeeld omdat een 
vindplaats hierin is ingebed. De NAP-hoogten geven de hoogten aan waarop grondsporen van de 
betreffende vindplaats zichtbaar waren, aangegeven door middel van een minimum en maximum. Voor 
vrijwel alle vindplaatsen geldt dat deze NAP-waarden dieper liggen dan de top van de daadwerkelijke 
vindplaats (het oude maaiveld), waar vanaf sporen zijn ingegraven en vondsten al kunnen voorkomen. 
Van de toppen van de vindplaatsen zijn echter geen hoogtes bepaald.

vindplaats lithogenetisch stratigrafische positie diepteligging
maximale NAP 
vlak (m +NAP)

minimale NAP 
vlak (m +NAP)

2-1 in jong overstromingsdek, 40-70 cm -Mv 13,70 13,10

2-2 top kronkelwaardrug afzettingen niveau A 55-70 cm -Mv 13,50 12,70

2-3 top kronkelwaardrug afzettingen niveau A 70-100 cm -Mv 13,70 13,20

2-4 top kronkelwaardrug afzettingen niveau A 85-100 cm -Mv 13,40 13,00

2-5 in kronkelwaardrug afzettingen niveau B 100-155 cm -Mv 13,60 11,80

2-6 in kronkelwaardrug afzettingen niveau B 70-130 cm -Mv 13,40 11,90

2-7 in kronkelwaardrug afzettingen niveau B 95-140 cm -Mv 13,10 11,50

2-8 in kronkelwaardrug afzettingen niveau C 160-175 cm -Mv 12,10 11,30

2-9 in kronkelwaardrug afzettingen niveau C 210 cm -Mv 12,00 11,90

3-1 vroeg-Holocene oeverafzettingen en rivierduinzand 100-150 cm -Mv 12,70 12,00

3-2 vroeg-Holocene oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen 70-180 cm -Mv 13,00 11,40

3-3 jong overstromingsdek 40-50 cm -Mv 13,40 13,00

3-4 jonge oeverafzettingen (IJzertijd tot Romeinse tijd) 80-120 cm -Mv 13,40 12,30

3-5 jonge oeverafzettingen (IJzertijd tot Romeinse tijd) 100-150 cm -Mv 12,80 12,40

3-6 jonge oeverafzettingen (IJzertijd tot Romeinse tijd) 100-150 cm -Mv 12,80 12,40

5-1 top kronkelwaard 50-70 cm -Mv 13,10 12,50

5-2 top kronkelwaard 50-70 cm -Mv 13,20 12,50

5-3 top kronkelwaard 50-70 cm -Mv 12,50 11,80

9-1 vroeg-Holocene oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen 40-120 cm -Mv 15,70 14,00

9-2 vroeg-Holocene oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen 50-120 cm -Mv 15,70 14,10

9-3 vroeg-Holocene oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen 110 cm -Mv 14,30 14,10

9-4 vroeg-Holocene oeverafzettingen 90-110 cm -Mv 14,90 14,30

9-5 vroeg-Holocene oeverafzettingen 70-120 cm -Mv 15,00 14,20

9-6 vroeg-Holocene oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen 70 cm -Mv 14,70 14,40

10-1 jong overstromingsdek 40 cm -Mv 14,50 14,30

10-2 top kronkelwaardrug afzettingen niveau 1 50-200 cm -Mv 14,40 11,80

10-3 in kronkelwaardrug afzettingen niveau 3 140 cm -Mv 13,30 13,10

10-4 top kronkelwaardrug afzettingen niveau 1 / 2 70 cm -Mv 14,40 13,10

12-1 vroeg-Holocene oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen 50-90 cm -Mv 15,30 14,20

12-2 vroeg-Holocene oeverafzettingen 60-70 cm -Mv 15,10 14,50

13-1 jong overstromingsdek 40-55 cm-Mv 14,60 14,00

Tabel 7.4. Diepteligging en lithogenetisch-stratigrafische positie van de vindplaatsen. De laatste twee kolommen geven 
de minimale en maximale NAP-waardes weer waarop het archeologisch sporenvlak is aangelegd.
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6. Wat is per vindplaats de lithogenese en daarmee ontstaanswijze van de locatie? Wat is de 

 relatie tussen de vindplaats en de geomorfogenese?

In tabel 7.5 worden per vindplaats de lithogenese en geomorfogenese aangegeven, en kort of 
er sprake is van een relatie tussen de vindplaats en de geomorfogenese of niet. Vervolgens 
wordt in de tabel kort toegelicht of de vindplaats wel of geen relatie heeft (gekoppeld is) met de 
geomorfogenetische eenheden. Vindplaatslocaties worden in onderstaande tabel niet behandeld.

vindplaats lithogenese geomorfogenese relatie?

2-1 jong overstromingsdek kronkelwaardrug nee

2-2 kronkelwaardrug afzettingen niveau A kronkelwaardrug ja

2-3 kronkelwaardrug afzettingen niveau A kronkelwaardrug ja

2-4 kronkelwaardrug afzettingen niveau A kronkelwaardrug en -flank ja

2-5 kronkelwaardrug afzettingen niveau B kronkelwaardrug en -flank ja

2-6 kronkelwaardrug afzettingen niveau B kronkelwaardrug en -flank ja

2-7 kronkelwaardrug afzettingen niveau B kronkelwaardrug en -flank ja

2-8 kronkelwaardrug afzettingen niveau C kronkelwaardrug en -flank ja

2-9 kronkelwaardrug afzettingen niveau C Kronkelwaardrug ja

3-1 vroeg-Holocene oeverafzettingen en rivierduinzand rivierduin ja

3-2 oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen terrasrugflank en terrasgeul/laagte ja

3-3 jong overstromingsdek terrasgeul/laagte nee

3-4 jonge oeverafzettingen (IJzertijd tot Romeinse tijd) terrasgeul/laagte nee

3-5 jonge oeverafzettingen (IJzertijd tot Romeinse tijd) terrasgeul/laagte nee

3-6 jonge oeverafzettingen (IJzertijd tot Romeinse tijd) terrasgeul/laagte nee

5-1 kronkelwaardrug afzettingen kronkelwaardrug en -flank ja

5-2 kronkelwaardrug afzettingen kronkelwaardrug, -flank en -geul nee

5-3 kronkelwaardrug afzettingen kronkelwaardrug en -geul nee

9-1 vroeg-Holocene oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen terrasrug en -flank ja

9-2 vroeg-Holocene oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen terrasrug en -flank ja

9-3 vroeg-Holocene oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen terrasvlakte met oeverafzettingen nee

9-4 vroeg-Holocene oeverafzettingen terrasvlakte met oeverafzettingen ja

9-5 vroeg-Holocene oeverafzettingen terrasvlakte met dikke oeverafzettingen onzeker

9-6 vroeg-Holocene oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen terrasvlakte met oeverafzettingen 
en terrasgeul

ja

10-1 jong overstromingsdek kronkelwaardrug, -flank en -geul nee

10-2 kronkelwaardrug afzettingen niveau 1 kronkelwaardrug, -flank (en -geul) ja

10-3 kronkelwaardrug afzettingen niveau 3 kronkelwaardrug ja

10-4 kronkelwaardrug afzettingen niveau 1/2 kronkelwaardrug ja

12-1 vroeg-Holocene oeverafzettingen en vlechtende rivierafzettingen terrasrug, -flank en -vlakte ja

12-2 vroeg-Holocene oeverafzettingen terrasvlakte met oeverafzettingen nee

13-1 jong overstromingsdek terrasvlakte met oeverafzettingen nee

Tabel 7.5. Lithogenese, geomorfogenese en eventuele relaties van de vindplaatsen.
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De prehistorische vindplaatsen hangen samen met de hogere delen van het landschap: de 
beschikbare kronkelwaardruggen en terrasruggen (of een rivierduin op het terras) zijn de meest 
intensief gebruikte landschapsdelen, al dan niet voor bewoning. In direct aangrenzende geulen 
kunnen dumpzones aanwezig zijn. Toch zijn niet alle prehistorische vindplaatsen te koppelen 
aan de hoogste delen. Ook de ‘matig hoge delen’ (flank van kronkelwaardrug, terraslaagte etc.) 
werden soms voor bewoning gebruikt, maar minder vaak (minder palimpsest dus). Waarschijnlijk is 
de achterliggende oorzaak hiervoor dat men door de hoge delen van het landschap op te zoeken 
veiliger was voor (incidentele) overstromingen.
Vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn daarentegen veel minder vaak aan de 
geomorfogenese te koppelen. Dat heeft enerzijds te maken met de aard van deze jongere 
vindplaatsen: percelering en extensief landgebruik. Dit type vindplaatsen kan natuurlijk ook op 
laaggelegen geomorfogenetische eenheden voorkomen. Anderzijds moet ook bedacht worden 
dat de geomorfogenetische eenheden vanaf de Late Prehistorie en zeker vanaf de Middeleeuwen 
door jongere sedimenten werden afgedekt. Het oorspronkelijk reliëf werd daardoor steeds verder 
gemaskeerd en was dus steeds minder van invloed op het menselijk gebruik.

7. Wat is de verspreiding en conservering van de verschillende materiaalcategorieën en 

grondsporen?

De verspreiding en conservering van de verschillende materiaalcategorieën en grondsporen zijn 
in hoofdstuk 6 uitgebreid per vindplaats behandeld. Hier wordt volstaan met enkele algemene 
conclusies gerelateerd aan de landschappelijke context. Zoals gebleken uit de antwoorden op de 
onderzoeksvragen 5 en 6 zijn de aangetroff en vindplaatsen (met uitzondering aan de greppelsystemen 
uit de Nieuwe tijd) hoofdzakelijk gekoppeld aan specifi eke geomorfogenetische eenheden in het 
Maasdal: de terrasruggen en rivierduinen (beide met vroeg-Holocene oeverafzettingen) en de 
kronkelwaardruggen. Dat betekent dat de vondsten en grondsporen ook vooral aan deze eenheden 
gekoppeld zijn. Doordat deze eenheden doorgaans worden afgedekt met jongere sedimenten (jonge 
oeverafzettingen uit de IJzertijd en Romeinse tijd, en jong overstromingsdek), zijn zowel vondsten als 
sporen bovendien redelijk goed bewaard gebleven op de plek waar ze ooit in de bodem zijn achter 
gebleven. Dat wil zeggen dat moderne, grootschalige bodemingrepen, niet of nauwelijks invloed op 
het bodemarchief hebben gehad. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld het lösslandschap of het 
dekzandgebied zonder plaggendek, waar het archeologisch niveau vaak niet door jongere sedimenten 
is afgedekt en recente bodemingrepen juist tot een sterke aantasting van grondsporen en post-
depositionele verspreiding van vondstmateriaal hebben geleid.

In de onderzoeksgebieden Ooijen en Wanssum is gebleken dat de geomorfogenetische eenheden 
waaraan de archeologische resten gekoppeld zijn, vrijwel overal zijn afgedekt door een jong (vanaf de 
Late Middeleeuwen) overstromingsdek. Op de fl anken van de hogere delen komt daarnaast ook een 
afdekkend pakket jonge oeverafzettingen (IJzertijd-Romeinse tijd) voor. Deze afdekkende lagen hebben 
een conserverende werking gehad op zowel vondsten als grondsporen. Met name anorganische 
(aardewerk, vuursteen, natuursteen) en verkoolde organische vondstcategorieën (houtskool, verbrand 
bot) zijn daardoor goed bewaard gebleven. Vanwege de doorgaans goede ontwateringstoestand van 
de betreff ende geomorfogenetische eenheden, is de conservering van onverkoold organisch materiaal 
echter een stuk slechter. Deze is beter in de lagere/nattere gebiedsdelen.
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Het jonge overstromingsdek is afgezet vanaf de Late Middeleeuwen. Dat betekent dat het archeo-
logisch niveau onder dit dek, tot aan die tijd aan het maaiveld heeft gelegen en aan post-depositio-
nele processen onderhevig is geweest. Er zijn hoofdzakelijk twee processen die daarbij van invloed 
zijn geweest op de verspreiding en conservering van vondsten en grondsporen: bodemvorming en 
beakkering.
• Beakkering: Op de meeste vindplaatslocaties is op basis van het vondstmateriaal vastgesteld 

dat tot aan de Middeleeuwen geakkerd is. De impact van de middeleeuwse (en oudere) beak-
kering beperkte zich echter vooral tot de bovenste twee decimeter van de bodem. Daardoor is 
de verstorende invloed op grondsporen zeer beperkt gebleven. Oppervlakkig vondstmateriaal is 
door het ploegen waarschijnlijk wel enigszins verspreid, zoals bleek op de top van de kronkel-
waard van vindplaatslocatie 10, waar een egale spreiding van vondstmateriaal uit de IJzertijd is 
aangetroffen. Maar vondsten die in de bodem (in grondsporen) zijn ingebed, zijn door de beak-
kering niet of nauwelijks beïnvloed.

• Bodemvorming: De invloed van bodemvorming (verbruining) op de gaafheid en conservering is 
in het Maasdal aanzienlijk groter die van pre-moderne beakkering. Het gaat dan met name om 
de invloed van homogenisatie als gevolg van een intensief bodemleven (bioturbatie). Onder 
invloed van doorworteling en insecten/dierengangen raken bodemlagen, met name op de hogere 
goed ontwaterde geomorfogenetische eenheden in het Maasdal, sterk met elkaar vermengd. Alle 
resten van menselijke activiteiten die in de bodem zijn ingebed, raken hierdoor logischerwijs ook 
met het bodemmateriaal vermengd. De verplaatsing van archeologisch materiaal heeft niet over 
grote afstanden plaatsgevonden, maar de vermenging is wel dermate intensief geweest dat het 
toch een aanzienlijke impact op het bodemarchief heeft gehad. Vooral wanneer dit proces over 
een langere tijdspanne plaats heeft gevonden. Dit speelt met name op de hoogst gelegen en 
oudste lithogenetische eenheden, zoals de vlechtende rivierafzettingen en rivierduinzanden uit 
de Jonge Dryas, de vroeg-Holocene oeverafzettingen en de meso-/neolithische kronkelwaard-
zanden, die pas vanaf de Middeleeuwen door het jonge overstromingsdek bedekt werden. Hier 
heeft de verbruining van de bodem vele duizenden jaren plaats kunnen vinden, waardoor grond-
sporen vervaagd zijn en vondstclusters door de bovengrond verspreid zijn geraakt.

8. Wat is de omvang van concentraties van grondsporen of archeologische resten in de onder-

scheiden landschappelijke eenheden? Betreft het grote, aaneengesloten verspreidingen of 

kleinere, discrete clusters van archeologische resten met daartussen een diffuse verspreiding 

van archeologica?

De vindplaatsen zijn gedefinieerd op basis van de verspreiding/concentratie van grondsporen en 
– indien een relatie bestaat – met de begrenzing van de geomorfogenetische eenheid (zie ook 
de figuren in hoofdstuk 6 met de relatie tussen geomorfogenese en vindplaatsbegrenzing). De 
omvang per vindplaats is weergegeven bij de beantwoording van onderzoeksvraag 4 (zie tabel 
7.3). Over het algemeen gaat het om kleinere clusters van grondsporen met daartussen een 
diffuse verspreiding van vondsten. Op enkele locaties, zoals de vindplaatslocaties 2 en 9 zijn wel 
grotere vindplaatsen aangetroffen, maar zoals aan te nemen voor prehistorische vindplaatsen, 
bestaan ook deze uit kleinere clusters van grondsporen (erven) met spoor- en vondstarme zones 
daartussen.
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9. Welke relatie is er tussen de bij het karterende onderzoek in de boorresiduen aangetroffen 

indicatoren, oppervlaktevondsten en bij onderhavig onderzoek aangetroffen vindplaatsen?

Vindplaatslocatie 2
 De tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen vindplaatsen zijn gerelateerd met de 

dateerbare indicatoren uit de kartering+. Vondsten uit de bovenste twee niveaus van de karte-
ring+ komen goed overeen met de bovenste twee niveaus van het proefsleuvenonderzoek. Het 
betreft de vindplaatsen 2A en 2B, met vooral vondsten uit de IJzertijd respectievelijk de IJzer-
tijd, de Late Bronstijd en/of het Neolithicum.

Vindplaatslocatie 3
 De kartering+ leverde twee niveaus op: (1) vondsten uit Romeinse tijd tot Middeleeuwen direct 

onder de bouwvoor in het jonge overstromingsdek (vanaf 35 cm -Mv) en (2) uit het Neolithicum 
tot de Romeinse tijd op de vlechtende rivierafzettingen (vanaf circa 110 cm -Mv). De proefsleu-
ven hebben een kleine vindplaats (3-3) uit de Nieuwe tijd op het eerste niveau vastgesteld in 
het noordwesten van vindplaatslocatie 3. Op het tweede niveau – de vlechtende rivierafzettin-
gen en het rivierduin – zijn meerdere vindplaatsen aangetroffen, ook uit perioden die tijdens het 
vooronderzoek zijn vastgesteld: op het duin in het oosten met sporen uit het Laat Neolithicum 
en de Late IJzertijd (vindplaats 3-1), op het terras langs de westelijke onderzoeksgrens een 
vindplaats uit de Late Bronstijd tot Vroege IJzertijd met dumps (vindplaats 3-2). De vindplaat-
sen 3-4, 3-5 en 3-6 kennen geen nauwkeurige dateringen, maar bevonden zich onder het jonge 
overstromingsdek. Ze kunnen tussen Romeinse tijd en Nieuwe tijd dateren (3-4 en 3-5) of uit de 
Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd (3-6). De vindplaatslocatie blijkt natter is dan op basis van 
het vooronderzoek werd verondersteld. Zeker wanneer de landschappelijke context wordt ver-
geleken met bijvoorbeeld vindplaatslocatie 9, dan blijkt hier sprake van een duidelijk laag deel 
van het Dryasterras, getuige ook de aanwezigheid van de kleiige Laag van Wijchen.

Vindplaatslocatie 4
 BAAC verwachtte hier op basis van het aangetroffen vondstmateriaal een (los) Romeins graf. 

Behalve enkele vondsten uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd werd geen archeo-
logische vindplaats aangetroffen. Het lijkt dus om losse, eventueel verspoelde, vondsten te 
gaan, ingebed in de jonge oeverafzettingen (IJzertijd tot Romeinse tijd).

Vindplaatslocatie 5
 De tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen vindplaatsen zijn gerelateerd met de 

dateerbare indicatoren uit de kartering+. BAAC heeft (slecht dateerbare) vondsten uit Steentijd 
tot Nieuwe tijd steeds in het jonge overstromingsdek gevonden, terwijl in de top van de kron-
kelwaard geen vondsten werden aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een 
prehistorische vindplaats (5-1) juist in de top van de kronkelwaard vastgesteld (behoudens een 
vindplaats uit de Nieuwe tijd in het jonge overstromingsdek).

Vindplaatslocaties 6, 7 en 8
 Op basis van archeologische indicatoren aangetroffen in het jonge overstromingsdek ver-

wachtte BAAC-vindplaatsen uit de Middeleeuwen. Het proefsleuvenonderzoek heeft in het 
jonge overstromingsdek geen vindplaatsen aangetroffen, met uitzondering van misschien op 
vindplaatslocatie 8. Wanneer de genese van het landschap wordt bezien, dan lijkt het logisch 
dat geen vindplaatsen voorhanden zijn. Het jonge overstromingsdek is immers gevormd vanaf 
de Late Middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Dat wil zeggen dat de gronden regelmatig zijn 
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overstroomd om in deze tijdsspanne de dikte te bereiken zoals die op de vindplaatsen is opge-
tekend. Een dergelijk milieu is niet interessant voor bewoning, zeker niet als nabij hogere ter-
rasniveaus beschikbaar zijn. Onder het jonge overstromingsdek is echter wel een oude bodem 
aangetroffen, die wijst op een rustige fase. Op de vindplaatslocaties 6 en 7 zijn daarin geen 
vondsten aangetroffen, maar op vindplaats 8 wel (een Romeinse scherf), wat mogelijk op een 
niet nader onderzochte vindplaats duidt.

Vindplaatslocatie 9
 De tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen vindplaatsen uit de Steentijd tot en met de 

Middeleeuwen komen goed overeen met de vondsten die tijdens het vooronderzoek in de top 
van het terras zijn gevonden.

Vindplaatslocatie 10
 Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in het eerste vlak resten uit de Nieuwe tijd, de IJzertijd 

en het Neolithicum aangetroffen, hetgeen overeenkomt met vondsten uit het vooronderzoek 
die tot op een diepte van 110-140 cm werden gedaan. Een tweede vlak kon vanwege de hoge 
grondwaterstanden niet worden aangelegd, maar er is wel een stratigrafische sleuf aangelegd 
die ook diepere niveaus uit het vooronderzoek bevestigde. Van het derde niveau in de kronkel-
waard werd zowel de aanwezigheid als de archeologische potentie bevestigd, getuige enkele 
de aangetroffen indicatoren uit de Steentijd. Het vierde niveau werd in de stratigrafische sleuf 
ook aangetroffen, waarvoor een zekere archeologische potentie geldt omdat sprake is van een 
bodem waarop een vuurstenen artefact werd gevonden. Tot slot werd een vijfde niveau aange-
troffen, maar de archeologische potentie hiervan is onbekend.

Vindplaatslocatie 11
 BAAC trof tijdens het vooronderzoek indicatoren met een Romeinse datering aan in de oever-

afzettingen. Dit werd bevestigd tijdens het proefsleuvenonderzoek. Er zijn echter vooralsnog 
geen sporen aangetroffen. Omdat vanwege de hoge grondwaterstanden de vindplaats slechts 
beperkt onderzocht kon worden, is nog niet duidelijk of sprake is van een vindplaats.

Vindplaatslocatie 12
 Er bestaat een relatie tussen de door BAAC aangetroffen vondsten uit de periode Neolithicum 

tot en met IJzertijd in de top van de vlechtende rivierafzettingen en de tijdens het proefsleuven-
onderzoek aangetroffen vindplaats. Het betreft een nederzetting uit de IJzertijd, bestaande uit 
vondsten, grondsporen en een afvaldump, ingebed in de vlechtende rivierafzettingen of oever-
afzettingen. Het is niet uit te sluiten dat ook resten uit de Romeinse tijd aanwezig zijn, zoals 
ook BAAC al veronderstelde.

Vindplaatslocatie 13
 Bij het vooronderzoek werd ondateerbaar vondstmateriaal aangetroffen. Vanwege de inbed-

ding in de jonge oeverafzettingen werd een vindplaats vanaf de Romeinse tijd verwacht. Het 
proefsleuvenonderzoek heeft een vindplaats uit de Nieuwe tijd opgeleverd bestaande uit 
perceelsgreppels.

Vindplaatslocatie 14
 BAAC trof hier tijdens het vooronderzoek een grondspoor aan dat de aanwezigheid van een 

losliggend erf uit de Romeinse tijd of Middeleeuwen deed vermoeden. Tijdens het proefsleuven-
onderzoek werd geen vindplaats op deze locatie aangetroffen: sporen en vondsten ontbreken.
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10. In hoeverre kunnen ‘vondstloze’ grondsporen op basis van stratigrafische positie en gaafheid 

en conservering (zichtbaarheid) worden gedateerd?

Op basis van gaafheid en conservering (zichtbaarheid) kan niet goed gedateerd worden, maar op 
basis van de stratigrafi e iets meer. Vondstloze sporen kunnen dan alleen relatief gedateerd worden: 
‘jonger dan …’, ‘ouder dan …’ of soms ‘jonger dan …én ouder dan…’. Afhankelijk van de stratigrafi sche 
situatie ter plaatse en dateerbaarheid van afdekkende lagen is dat de ene keer wat nauwkeuriger dan 
een andere keer. De in de onderzoeksgebieden vastgestelde lithogenese en daaraan gekoppelde 
dateringen biedt in ieder geval de mogelijkheid om sporen te dateren op duizenden jaren. In gevallen 
dat niet of nauwelijks sedimentatie heeft plaats gevonden is sprake van palimpsest en zijn de 
mogelijkheden voor een nauwgezette datering zeer beperkt.
Op vindplaatslocatie 2 is sprake van palimpsest, maar niet overal in dezelfde mate. In het 
zuidwesten van deze vindplaatslocatie lijken alle perioden op hetzelfde niveau te liggen en naar 
het noorden in meer of mindere mate stratigrafisch gescheiden te zijn. Een precieze stratigrafie 
voor de gehele vindplaatslocatie kon niet bepaald worden (geen lange diepe sleuven aangelegd). 
Het lijkt er op dat met name de vindplaatsen 2A en 2B dicht op elkaar liggen of samenkomen, 
zodat palimpsest bestaat. Met betrekking tot vindplaats 2C lijkt het er op dat op bepaalde locaties 
(vindplaatsen 2-8 en 2-9) een behoorlijke afdekking bestaat en mogelijk niet sprake is van 
palimpsest. Vondstloze sporen daar dateren dan ‘ouder dan’ de oudste sporen van niveau 2B 
(waarschijnlijk ouder dan Late Bronstijd).
Op vindplaatslocatie 3 is een duidelijke stratigrafie aanwezig, op basis waarvan men sporen 
relatief kan dateren. Het jonge overstromingsdek bevat aardewerk uit de Late Middeleeuwen tot 
Nieuwe tijd, terwijl middels een OSL-monster van vindplaats 13 is vastgesteld dat de basis van 
het jonge overstromingsdek uit de vroege 13e eeuw dateert. Onder het jonge overstromingsdek 
bevinden zich zogenaamde jonge oeverafzettingen gevormd vanaf de IJzertijd, waarschijnlijk 
hoofdzakelijk uit de Romeinse tijd. Daaronder bevindt zich in de lagere delen (nagenoeg overal) 
de laag van Wijchen (klei; overgang Jonge Dryas naar Vroeg Holoceen) of in de iets hogere delen 
(het duin en de flank naar het ten westen liggende hogere terrasdeel) oude oeverafzettingen 
(zavel; Vroeg Holoceen).
Op vindplaatslocatie 5 is sprake van een dun jong overstromingsdek (vanaf de Late Middeleeuwen) op 
kronkelwaardafzettingen. In het vlak in de top van de kronkelwaardrug is sprake van palimpsest: sporen 
kunnen dateren vanaf (minstens) het Neolithicum tot in de Volle Middeleeuwen.
Op vindplaatslocatie 9 bevinden zich onder het jonge overstromingsdek oude oeverafzettingen 
uit het vroeg Holoceen en vlechtende rivierafzettingen uit de Jonge Dryas. In de top van de 
oeverafzettingen/vlechtende rivierafzettingen bestaat palimpsest: vondstloze sporen kunnen 
dateren tussen het Mesolithicum en de Volle Middeleeuwen.
Op vindplaatslocatie 10 ligt alleen de top van de smalle kronkelwaardrug direct onder het jonge 
overstromingsdek, terwijl aan de flanken ook nog dikker worden oeverafzettingen aanwezig zijn. 
In de top van de kronkelwaardrug bestaat in ieder geval palimpsest: sporen dateren tussen het 
Mesolithicum en de Volle Middeleeuwen. De datering van de oeverafzettingen op de flanken is 
vermoedelijk vanaf de IJzertijd.
Op vindplaatslocatie 11 bevindt zich een jong overstromingsdek bovenop vroeg-Holocene 
oeverafzettingen op het Jonge Dryasterras. In de oeverafzettingen zijn (alleen) vondsten uit de 
Romeinse tijd aangetroffen maar hier is slechts een klein aantal proefsleuven aangelegd.
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Op vindplaatslocatie 12 bevinden zich onder het jonge overstromingsdek oude oeverafzettingen 
uit het Vroeg Holoceen en vlechtende rivierafzettingen uit de Jonge Dryas. In de top van de 
oeverafzettingen/vlechtende rivierafzettingen bestaat palimpsest: vondstloze sporen kunnen 
dateren tussen het Mesolithicum en de Volle Middeleeuwen.
Op vindplaatslocatie 13 bevinden zich onder het jonge overstromingsdek oude oeverafzettingen 
uit het Vroeg Holoceen. De zandige basis van het jonge overstromingsdek kon hier middels OSL 
gedateerd worden: het is ontstaan vanaf de vroege 13e eeuw. Vondstloze sporen zijn hier dus te 
dateren tussen het Mesolithicum en de Volle Middeleeuwen.

11. Wat zijn de conservering en gaafheid van de archeologische resten?

Zie de antwoorden op de onderzoeksvragen 4 en 5.

12. Welke factoren, anders dan verstoring ten gevolge van antropogene of natuurlijke processen, 

kunnen als verklaring voor de afwezigheid van archeologische resten worden gegeven?

Een belangrijke vraag is of archeologische resten werkelijk afwezig zijn, of dat ze wel aanwezig 
maar niet te herkennen zijn? In het eerste geval zal het landschap niet beantwoord hebben aan 
de wensen (jacht, landbouw, woongronden) en voorliefdes (grafveld, heiligdom) van de mens 
gedurende de verschillende perioden. Waarschijnlijk waren betere alternatieven voorhanden, 
zoals in het geval van vindplaats 10 het feit dat de kronkelwaardrug hier zeer smal is en naar het 
zuiden de rug breder was en bovendien vlakbij het hoger gelegen Dryasterras voorhanden was. 
Bij de vraag of resten wel aanwezig maar niet herkend zijn, speelt verbruining een grote rol. Als 
gevolg van dit bodemvormende proces – bestaande uit een combinatie van homogenisatie door 
bodemleven en inspoeling van mineralen – vervagen sporen in de loop der tijd. Daardoor kan 
de weerslag van de menselijke activiteiten in de loop der tijd aan het menselijk oog onttrokken 
worden. Met name in zones waar veel vondsten, maar geen of nauwelijks sporen zijn aangetroffen, 
moet hiermee rekening worden gehouden.

13. Welke fasen van rivieractiviteit en relatieve stilstand zijn te onderscheiden in het Holoceen? 

Hoe uiten zich deze fasen?

In tabel 7.6 is de dynamiek van de Maas vanaf de Jonge Dryas tot de Nieuwe tijd gepresenteerd 
aan de hand van de in Ooijen en Wanssum vastgestelde lithogenese, gekoppeld aan de ver-
schillende periodesystemen zoals gepresenteerd voor de geomorfogenetische en archeologische 
verwachtingskaart van het Maasdal (GKM en AVM)104:
Uit tabel 7.6 kan geconcludeerd worden dat de op de GKM geïntroduceerde periodisering 
(1 t/m 6) weer enigszins kan worden verfijnd. Zo blijkt op basis van de resultaten van de 
dateringen in Wanssum, dat de opbouw van de kronkelwaarden vanuit periode 1 (Mesolithicum) 
doorliep tot in periode 2 (Late Prehistorie). De scheiding tussen 1 en 2 was gebaseerd 
op de onderzoeksresultaten uit Well-Aijen, waar vooral sprake was van een gescheiden 
kronkelwaardopbouw in het Mesolithicum respectievelijk de Late Prehistorie. Terwijl in Wanssum 
eerder sprake is van een voortgaande opbouw gedurende het Laat Mesolithicum tot de Vroege 
Bronstijd. Hiermee is weer een stukje toegevoegd aan de puzzel van de Maas.

104 
Isarin, e.a., 2014.
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Tabel 7.6. Overzicht van de Maasdynamiek doorheen de tijd in verhouding tot de verschillende periode-systemen.
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 vindplaats aard en datering geomorfogenese omvang (m, m² of ha) fysieke score inhoudelijke score behoudenswaardig

0 geen vindplaats kronkelwaardrug n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

1 bewoning Neo-Rom jonge Dryasterrasrug niet onderzocht onbekend onbekend hoge potentie

2-1 percelering Nieuwe tijd jonge oeverafzettingen 3.800 m² 2 2.7 nee

2-2 nederzetting Late Prehist. (IJZ) kronkelwaardrug niveau A 3.765 m² 3 5.3 ja

2-3 nederzetting Late Prehist. (IJZ) kronkelwaardrug niveau A 2.260 m² 3 5.3 ja

2-4 nederzetting Late Prehist. (IJZ) kronkelwaardrug niveau A 1.280 m² 3 5.3 ja

2-5 nederzetting Late Prehist. (Neo) kronkelwaardrug niveau B 1,14 ha 3 5.3 ja

2-6 nederzetting Late Prehist. (Neo) kronkelwaardrug niveau B 4.059 m² 3 5.3 ja

2-7 nederzetting Late Prehist. (Neo) kronkelwaardrug niveau B 7.637 m² 3 5.3 ja

2-8 bewoning/ritueel? Neolithicum kronkelwaardrug niveau C 1.770 m² 3 5.7 ja

2-9 bewoning/ritueel? Neolithicum kronkelwaardrug niveau C 311 m² 4 5.7 ja

2 diepere niveaus onbekend Meso-Neo en Late Prehist.? kronkelwaardrug niveaus dieper dan 12 m +NAP niet onderzocht onbekend onbekend hoge potentie

3-1 bewoning/ritueel? Late Prehist. rivierduin met oeverafz. 6.400 m² 3 5.3 ja

3-2 nederzetting(dump) Late Brons. flank terrasgeul 1,94 ha 4 5.3 ja

3-3 nederz./percelering Nieuwe tijd jonge oeverafzettingen 390 m² 3 4.3 ja

3-4 nederz./percelering Rom-LME jonge oeverafzettingen 650 m² 4 3.3 ja

3-5 percelering Rom-Nieuwe tijd jonge oeverafzettingen 150 m lang 3 2.3 nee

3-6 percelering LME-Nieuwe tijd jonge oeverafzettingen 100 m lang 3 2.3 nee

4 geen vindplaats jonge oeverafzettingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

5-1 nederzetting Late Prehistorie kronkelwaardrug 9.092 m² 3 4.7 ja

5-2 extensief landgebruik LME-Nieuwe tijd kronkelwaardrug 7.564 m² 3 2.3 nee

5-3 extensief landgebruik onbekend kronkelwaardrug 1.546 m² 3 3.3 nee

6 geen vindplaats jong overstromingsdek n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

7 geen vindplaats jong overstromingsdek n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

8 onbekend Romeinse tijd jonge oeverafzettingen niet onderzocht onbekend onbekend potentieel

9-1 kampementen, Meso-Neo terrasrug met oeverafzettingen 4,04 ha (geschat) 4 6 ja

9-2 nederzetting IJzertijd terrasrug met oeverafzettingen 4,91 ha 3 6 ja

9-3 onbekend Late Prehistorie vroeg-Holocene oeverafzettingen n.v.t. 3 1.3 nee

9-4 nederzetting Late IJzertijd vroeg-Holocene oeverafzettingen 4.320 m² 3 5.3 ja

9-5 nederzetting Vroege IJzertijd vroeg-Holocene oeverafzettingen 5.760 m² 3 5.7 ja

9-6 onbekend (hoeve?) LME vroeg-Holocene oeverafzettingen 5.300 m² (geschat) 3 6 of 2 mogelijk

9-7 vliegtuig? Tweede Wereldoorlog terrasrug met oeverafzettingen onbekend onbekend onbekend belevingswaarde

10-1 veldbrandoven Nieuwe tijd jong overstromingsdek 3.500 m² 3 4 ja

10-2 beakkering IJzertijd kronkelwaardrug niveau 1 4,4 ha 3 2.7 nee

10-3 vuursteenbewerking Neolithicum kronkelwaardrug niveau 3 15 m² 3 n.v.t. nee

10-4 onbekend Vroeg-Midden Neo kronkelwaardrug niveau 1/2 5.500 m² (geschat) 3 4.7 ja

10 niv.2 onzeker, waarschijnlijk Late Prehistorie kronkelwaardrug niveau 2 niet onderzocht onbekend onbekend hoge potentie

10 niv.3 onzeker, waarschijnlijk Meso-Neo kronkelwaardrug niveau 3 niet onderzocht onbekend onbekend hoge potentie

10 niv.4 onzeker, waarschijnlijk Mesolithicum kronkelwaard(geul) niv.4 niet onderzocht onbekend onbekend potentieel

10 niv.5 onbekend, waarschijnlijk Vroegst Holoceen, maar waarschijnlijk geen vindplaats laag van Wijchen niet onderzocht onbekend onbekend potentieel

11 onbekend Romeinse tijd vroeg-Holocene oeverafz. niet volledig onderzocht onbekend onbekend mogelijk

12-1 nederzetting Vroege IJzertijd terrasrug met oeverafzettingen 1,02 ha 3 5.7 ja

12-2 percelering LME-Nieuwe tijd jong overstromingsdek 2.260 m² 3 2 nee

13-1 percelering Nieuwe tijd jong overstromingsdek 1,18 ha 3 0.7 nee

14 geen vindplaats oeverafzettingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Tabel 7.7. Concluderend overzicht van de aard, datering, landschappelijke context, omvang en behoudenswaardigheid per vindplaats (een fysieke of inhoudelijke score van 4 of hoger betekent behoudenswaardig).
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14. Welke mogelijkheden bieden de vindplaatsen en omgeving voor het beter kunnen duiden van 

de activiteit en stilstandfasen en daarmee gelieerde bewoning- en gebruiksactiviteit? Denk 

daarbij aan 14C of OSL dateringen en paleo-ecologisch onderzoek, waarmee de vraagstellin-

gen voor de eventuele opgravingen kunnen worden geoptimaliseerd.

Vindplaatslocatie 2 en waarschijnlijk ook vindplaatslocatie 10 bezitten een intacte verticale 
stratigrafie, zodat bemonstering en analyse veel extra informatie kan opleveren.

15. Welke (delen van) vindplaatsen zijn behoudenswaardig en op grond van welke argumenten en 

scores? Hoe wordt bijvoorbeeld zeldzaamheid gedefinieerd?

Zie tabel 7.7 en bijlage 5 voor een overzicht van de waardering per vindplaats.
Een heldere definitie van zeldzaamheid wordt in de KNA niet gegeven; zeldzaamheid is een 
relatief begrip. Volgens de KNA is een vindplaats alleen zeldzaam als: ”het om een uniek 
monument gaat of als er in de betreffende regio niet of nauwelijks vergelijkbare vindplaatsen 
bekend zijn. In de overige gevallen volgt een score als ‘midden’.”
In onderhavig onderzoek is aan de hand van de reeds bekende vindplaatsen in de dataset “niet 
of nauwelijks” opgevat als 0, 1 of 2 reeds bekende vergelijkbare vindplaatsen. De zeldzaamheid 
is bepaald aan de hand van het aantal middels gravend onderzoek bekende vindplaatsen (naar 
aard en datering; volgens ARCHIS, aangevuld met resultaten Well-Aijen) op een vergelijkbare 
geomorfogenetische eenheid binnen de regio (Maaskilometer 120-139). Enigszins problematisch 
daarbij is dat het aantal bekende vindplaatsen ook samenhangt met de grootte en aard (in heden 
en verleden) van een testgebied (geomorfogenetische eenheid). In een eenheid met een grotere 
oppervlakte is de kans op de aanwezigheid (of het aantreffen) van vindplaatsen logischerwijs 
hoger, dan in een kleinere eenheid. Idealiter zou dus per geomorfogenetische eenheid én 
archeologische periode afzonderlijk moeten wegen welk aantal (vindplaatsen) nog als zeldzaam 
beschouwd kan worden105. Vanwege enerzijds de beperkte dataset aan vindplaatsen binnen de 
regio en anderzijds de beperkte uitwerkingstijd is dat in dit geval echter niet gedaan, zoals dit ook 
in de KNA zelf niet ter overweging wordt meegenomen.
Zeldzaamheid: score 0 = vijf of meer dezelfde vindplaatsen op dezelfde geomorfogenetische 
eenheid bekend, score 1 = drie tot vier vindplaatsen en score 2 = maximaal twee vindplaatsen.

16. Verklaar welke vindplaatsen die op basis van de Kartering+ zijn onderscheiden als ‘geen vind-

plaats’ moeten worden gezien en waarom? Denk daarbij aan de diagnostische waarde van 

specifieke indicatoren (houtskool) of processen die leiden tot erosie en redepositie van vondst-

materiaal (in situ vs. ex situ).

Voor het antwoord op deze onderzoeksvraag wordt ook verwezen naar het antwoord op 
onderzoeksvraag 9, waar per BAAC-vindplaats is aangegeven, wat de relatie is met de tijdens het 
proefsleuvenonderzoek aangetroffen archeologische resten. Een aantal van de bij de Kartering+ 
en in het PvE gedefinieerde vindplaatsen blijken in werkelijkheid geen vindplaatsen te zijn. In 
het geval van de vindplaatslocaties 4, 6, 7 en 8 werden op basis van de bij het vooronderzoek 
eventuele vindplaatsen uit de Romeinse tijd tot Middeleeuwen verwacht. De proefsleuven 
hebben echter in geen geval vindplaatsen opgeleverd. Achteraf bezien is dat goed te verklaren, 

105 
Omdat het aantal vindplaatsen verschilt per geomorfogenetische eenheid, zou statistisch gezien per eenheid een unieke verdeling gemaakt 
moeten worden op basis waarvan zeldzaamheid ‘gewogen’ wordt.
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wanneer wordt gekeken naar de lithogenetische positie van de indicatoren, doorvertaald naar 
de overeenkomstige rivierdynamiek. De indicatoren werden door BAAC namelijk in al deze 
gevallen aangetroffen in de bovenste, dus jongste afzettingen in het Holocene dal. Zoals uit het 
proefsleuvenonderzoek is gebleken, zijn de afzettingen gevormd vanaf de IJzertijd en het jongste 
dek zelfs vanaf de Late Middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Gezien de opgetekende diktes van 
de afzettingen wil dit zeggen dat de gronden gedurende de Romeinse tijd en Middeleeuwen zeer 
regelmatig overstroomd werden. Een dergelijk milieu is natuurlijk niet interessant voor bewoning, 
zeker niet omdat in de directe nabijheid hogere terrasniveaus beschikbaar waren. Niet voor niets 
liggende daar ook middeleeuwse bewoningskernen. De indicatoren uit het vooronderzoek moeten 
daarom wel als verspoeld vondstmateriaal beschouwd worden.
Ook bij de vindplaatslocaties 13 en 14 bleek uiteindelijk geen sprake van echte vindplaatsen. 
Deze locaties situeerden zich weliswaar op het Jonge Dryasterras, maar ook hier werden de 
indicatoren tijdens het vooronderzoek aangetroffen in de bovenste, dus jongste sedimenten en 
was het materiaal waarschijnlijk verspoeld. Het spoor dat bij het vooronderzoek op vindplaats 14 
werd aangetroffen betreft mogelijk een losse kuil, zoals die tijdens het proefsleuvenonderzoek op 
vindplaatslocatie 9 werd aangetroffen (vindplaats 9-3). Kijkend naar de bodemopbouw van beide 
vindplaatsen dan moet ook geconcludeerd worden dat het hier lage delen van het Dryasterras 
betrof, die niet voldeden aan kenmerken (hoog, droog, verbruind) die de aan de hogere delen zo’n 
hoge archeologische potentie hebben gegeven, denk aan vindplaats 9.
Dat geldt ook voor vindplaatslocatie 3. Hier zijn weliswaar enkele vindplaatsen aangetroffen, 
maar dan alleen op de uiterste zuidwestrand op de overgang naar de terrasrug (3-2) en op het 
rivierduin (3-1). De vindplaatsen 3-3 t/m 3-6 betroffen perceleringsstructuren gekoppeld aan 
de jonge oeverafzettingen. In de top van het Dryasterras, waar volgens BAAC de vindplaatsen 
te verwachten waren, werden bij het proefsleuvenonderzoek in het overgrote deel van 
vindplaatslocatie 3 verder geen vindplaatsen aangetroffen. Hier bleek de vindplaatslocatie lager en 
natter dan op basis van het vooronderzoek werd verondersteld. Het voorkomen van de kleiige laag 
van Wijchen vormt hiervoor een belangrijke aanwijzing, want deze komt (zoals gebleken) alleen 
voor op de laagste delen van het Jonge Dryasterras.
Anderzijds zijn er ook vindplaatsen aangetroff en op plekken of in lagen waar die op basis van het 
vooronderzoek juist niet verwacht werden. Zo werd op vindplaatslocatie 5 op basis van de tijdens het 
vooronderzoek aangetroff en dateerbare vondsten verwacht dat in het jonge overstromingsdek sprake 
zou zijn van een Romeinse (of jongere) vindplaats. In de kronkelwaardafzettingen daaronder deed 
BAAC geen vondsten. Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek juist sprake van een prehistorische 
vindplaats (5-1) in de top van de kronkelwaardrug, terwijl in het jonge overstromingsdek uitsluitend 
zwervende vondsten en sporen van extensief landgebruik uit de Nieuwe tijd werden vastgesteld. Op 
basis van de landschappelijke kenmerken (de verbruinde top van een kronkelwaardrug) in relatie 
tot resultaten elders in het Maasdal (Well-Aijen, maar ook de naastgelegen vindplaatslocatie 2), kan 
echter beredeneerd worden dat de kronkelwaardrug aan alle landschappelijke voorwaarden voldoet 
om in de prehistorie voor de mens interessant geweest te zijn. Het niet aantreff en van archeologische 
indicatoren speelt daarbij in dat geval een ondergeschikte rol, zeker wanneer bedacht wordt wat de 
steekproef van het vooronderzoek is geweest.
Verder werd op vindplaats 8 ook dieper dan op basis van het vooronderzoek verwacht een 
mogelijke vindplaats aangetroffen. Om praktische redenen kon deze niet verder worden 
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onderzocht, maar ook hier speelde de landschappelijke opbouw een rol bij het opsporen van 
de mogelijke vindplaats. Onder het jonge overstromingsdek waarin bij het vooronderzoek de 
indicatoren waren aangetroffen, werd bij de proefsleuven namelijk een afgedekte oude bodem in 
de oeverafzettingen aangetroffen, met daarin een Romeinse scherf. De bodem kenmerkte zich 
door enige verbruining, waaruit bleek dat het tijdelijk een maaiveld heeft gevormd, waarop in 
theorie (en dus ook in de praktijk) archeologische resten te verwachten zijn.
Uit bovenstaande vaststellingen kan geconcludeerd worden dat het aantreffen van indicatoren 
één factor is bij het bepalen van de (kans op de) aanwezigheid van een vindplaats, maar dat de 
doorvertaling van de lithogenetische positie en bodemkundige kenmerken naar afzettingsmilieu 
en daarmee naar archeologische potentie minstens, zo niet nog belangrijker is. Met name de 
koppeling tussen lithologische, stratigrafische, bodemkundige, archeologische en historische 
gegevens is hierbij bepalend.

7.2 Aanbevelingen
7.2.1 Inleiding
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 13 vindplaatslocaties van de IVO-kartering+ aan een 
waarderend proefsleuvenonderzoek onderworpen. Hiervan bevinden zich er acht in het deelgebied 
Wanssum en vijf in het deelgebied Ooijen. Nog niet overal kon het waarderende onderzoek 
afgerond worden. In deze paragraaf zal per deelgebied en per vindplaats(locatie) een aanbeveling 
uiteen worden gezet.

In het algemeen kan gesteld worden dat behoud in situ altijd de voorkeur geniet. Dit is immers de 
belangrijkste pijler van het archeologische bestel in Nederland. In onderlinge afstemming tussen 
ontwikkelaar/verstoorder en bevoegde overheid moet bekeken worden waar en of behoud in situ 
wenselijk en haalbaar is. Hierbij kan uiteraard gemotiveerd worden afgeweken van de onderstaande 
adviezen. Wel heeft RAAP hieronder voor enkele vindplaatsen geprobeerd te beargumenteren (buiten 
archeologische argumenten) waarom een vindplaats ook behoudenswaardig kan zijn.

Indien een behoudenswaardige vindplaats niet in situ behouden kan blijven, betekent een behoud 
ex situ niet per definitie dat de vindplaats geheel onderzocht behoeft te worden. Afhankelijk van 
de te behalen kenniswinst kan de Provincie daarin nog keuzes maken. Zo kan bijvoorbeeld een 
opgraving in fases worden uitgevoerd, zodat het onderzoek op basis van voortschrijdend inzicht 
kan worden bijgesteld. Voorts kan ná de opgraving tijdens een evaluatie besloten worden de 
verzamelde data wel te bewaren maar niet verder uit te werken

7.2.2 Deelgebied Wanssum
Vindplaatslocatie 0
Doel van het onderzoek op deze vindplaats was het nemen van OSL-monsters om de 
kronkelwaard te dateren en een steekproef te nemen om te kijken of er op deze kronkelwaard ook 
een archeologische vindplaats aanwezig is. Aanwijzingen voor een vindplaats zijn niet gevonden, 
wat ook niet te verwachten is gezien de jonge datering (900 na Chr.). Het onderzoek op deze 
locatie is afgerond. Er worden geen nadere aanbevelingen gedaan.
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Vindplaatslocatie 1
Op deze vindplaatslocatie heeft geen onderzoek kunnen plaatsvinden vanwege ontbrekende 
betredingstoestemming. Het is dus nog onbekend of hier sprake is van een vindplaats. Indien 
hier bodemingrepen plaatsvinden, wordt idealiter eerst een waarderend proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd. Op basis van de landschappelijke context (hoog deel van het Dryasterras) wordt aan 
de locatie een hoge archeologische potentie toegekend. Het wordt aanbevolen bij dreigende 
verstoring de vindplaats alsnog te waarderen.

Vindplaatslocatie 2
Op deze vindplaatslocatie is het waarderend onderzoek afgerond. De precieze stratigrafie en 
opbouw van de kronkelwaard, met verschillende fasen van sedimentatie en erosie, is complex 
als gevolg van een zich veranderend en als resultante daarvan reliëfrijk landschap. Dit gefaseerd 
opgebouwde landschap kan alleen middels intensief en doorlopend stratigrafisch onderzoek 
ontrafeld worden, bij voorkeur met behulp van doorlopende diepe proefsleuven waarin de 
stratigrafie over grotere afstanden vervolgd kan worden.

De Provincie Limburg heeft naar aanleiding van de resultaten in overleg met het Projectbureau 
besloten dat er sprake is van behoudenswaardige vindplaatsen op deze locatie. De bevoegde 
overheid en het Projectbureau Ooijen-Wanssum zijn overeengekomen dat vindplaatslocatie 2 
integraal in situ behouden blijft.

Tijdens fase 2 van het veldwerk is vast komen te staan dat de kronkelwaard waarop 
vindplaatslocatie 2 ligt, doorloopt tot op de naastgelegen vindplaatslocatie 5. In feite lopen 
enkele vindplaatsen die op locatie 2 zijn aangetroffen, door in het zuidoostelijke deel van locatie 
5 (vindplaats 5-1). Vindplaats 5-1 is behoudenswaardig en het ideale scenario is dan ook deze 
vindplaats samen met vindplaatslocatie 2 in situ te behouden, door ook deze zone aan de 
planontwikkeling te onttrekken. Zo kan het geheel van vindplaatslocatie 2 en vindplaats 5-1 
integraal behouden blijven.

Vindplaatslocatie 3
De vindplaatsen 3-1 tot en met 3-4 zijn behoudenswaardig bevonden. Voor deze vindplaatsen 
wordt behoud in situ aanbevolen. Omdat deze alle vallen binnen relatief smalle zones binnen 
de plangrenzen, wordt aanbevolen de zones geheel uit de ontgravingsplannen te onttrekken 
en de eventueel te compenseren kubieke meters in het centrale deel van vindplaatslocatie 3 
te ontgraven. Bij vindplaats 3-2 moet rekening gehouden worden dat de vindplaats zich hoogst 
waarschijnlijk grotendeels op de hogere terrasrug richting het zuidwesten bevindt, dus buiten het 
nu onderzochte gebied.

De vindplaatsen 3-5 en 3-6 zijn niet behoudenswaardig bevonden. RAAP ziet vanuit archeologisch 
oogpunt geen verdere beperkingen ten aanzien van de geplande ontgraving van deze 
vindplaatsen.
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Vindplaatslocatie 4
Op deze locatie zijn geen aanwijzingen voor een vindplaats gevonden. Het onderzoek op deze 
locatie is afgerond. RAAP ziet vanuit archeologisch oogpunt geen verdere beperkingen ten 
aanzien van de geplande ontgraving in deze zone.

Vindplaatslocatie 5
Vindplaats 5-1

Tijdens fase 2 van het veldwerk is vast komen te staan dat de kronkelwaard waarop 
naastgelegen vindplaatslocatie 2 ligt, doorloopt tot op vindplaatslocatie 5. In feite lopen enkele 
vindplaatsen die op locatie 2 zijn aangetroffen, door op locatie 5 (vindplaats 5-1). Vindplaats 
5-1 is behoudenswaardig en het optimale scenario is dan ook deze vindplaats samen met 
vindplaatslocatie 2 in situ te behouden door het buiten de plannen te houden. Zo kan het geheel 
van vindplaatslocatie 2 en vindplaats 5-1 integraal behouden blijven.

Vindplaats 5-1 kon niet naar het zuiden toe begrensd worden. Voor het hier gelegen perceel 
bestond namelijk geen betredingstoestemming, en dit deel is dan ook buiten het onderzoek 
gehouden. De vindplaats kan dus doorlopen op dit zuidelijk gelegen perceel. Aangezien dit gebied 
wel deel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling, wordt aanbevolen de vindplaats op dit perceel te 
begrenzen zodra betredingstoestemming verkregen is.

Vindplaatsen 5-2 en 5-3

Het waarderende onderzoek op deze locaties is afgerond. Deze vindplaatsen zijn niet 
behoudenswaardig. RAAP ziet vanuit archeologisch oogpunt geen verdere restricties ten aanzien 
van de geplande ontgraving in deze zones.

Vindplaatslocatie 6
Op deze locatie zijn geen aanwijzingen voor een vindplaats gevonden. Het onderzoek op deze 
locatie is afgerond. RAAP ziet vanuit archeologisch oogpunt geen verdere restricties ten aanzien 
van de geplande ontgraving in deze zone.

Vindplaatslocatie 7
Op deze locatie zijn geen aanwijzingen voor een vindplaats gevonden. Het onderzoek op deze 
locatie is afgerond. RAAP ziet vanuit archeologisch oogpunt geen verdere restricties ten aanzien 
van de geplande ontgraving in deze zone.

Vindplaatslocatie 8
Op deze locatie is wel een aanwijzing voor een mogelijke vindplaats op het verwachte niveau 
aangetroffen, maar dit kon niet middels extra sleuven worden gecontroleerd. Een waardering kon 
daarom niet worden afgerond. Op een dieper niveau (circa 70 cm -Mv) bevindt zich voorts een 
afgedekte bodem met mogelijk archeologische potentie. Met betrekking tot de geplande ontgraving 
wordt verder onderzoek aanbevolen om vast te stellen of hier sprake is van een vindplaats.
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7.2.3 Deelgebied Ooijen
Vindplaatslocatie 9
Vindplaatslocatie 9-1 en de vindplaatsen 9-2, 9-4 en 9-5 zijn behoudenswaardig bevonden. 
Voor vindplaatslocatie 9-1 en vindplaats 9-2 geldt bovendien dat sprake is van een uitsproken 
en gave landschappelijke context, op de ‘Kop van Ooijen’, ingeklemd tussen de OMA en de 
kronkelwaardgeul. Een plek die gedurende de gehele Prehistorie voor de mens aantrekkelijk 
was. Vindplaatslocatie 9-1 bestaat uit kleinere vuursteenvindplaatsen die afzonderlijk van 
elkaar weliswaar nog niet gewaardeerd konden worden. Desondanks vormen het complex en de 
landschappelijke setting voldoende aanleiding om samen met de andere vindplaatsen voor behoud 
(in situ) in aanmerking te komen. Met betrekking tot vindplaats 9-4 moet rekening gehouden 
worden dat deze mogelijk iets buiten het onderzochte gebied doorloopt.

De vindplaatsen 9-6 (mogelijk een omgrachte hoeve) en 9-7 (mogelijk een vliegtuigwrak) zijn niet 
onderzocht en konden daarom niet worden gewaardeerd. Hypothetisch zijn beide vindplaatsen 
echter behoudenswaardig. Indien behoud in situ niet kan worden gerealiseerd, wordt aanbevolen 
de aard en omvang van beide vindplaatsen eerst nader te onderzoeken.

Vindplaats 9-3 is niet behoudenswaardig bevonden. Hier ziet RAAP vanuit archeologisch oogpunt 
geen verdere restricties ten aanzien van de geplande ontgraving.

Vindplaatslocatie 10
Vindplaats 10-1

Het waarderende onderzoek op deze locatie is afgerond. Er is sprake van een behoudenswaardige 
vindplaats, die mogelijk deels buiten het onderzoeksgebied ligt. De begrenzing van de vindplaats 
is op basis van landschappelijke kenmerken (hoogteligging) bepaald. Het wordt aanbevolen de 
archeologische resten in situ te behouden.

Vindplaats 10-2

Het waarderende onderzoek op deze locatie is afgerond. Er is geen sprake van een 
behoudenswaardige vindplaats. RAAP ziet vanuit archeologisch oogpunt geen restricties ten 
aanzien van de geplande ontgraving tot het eerste niveau van de kronkelwaard, met uitzondering 
van vindplaats 10-1.

Vindplaats 10-3

Het waarderende onderzoek in de stratigrafische sleuf is afgerond. Er is binnen de grenzen van de 
sleuf geen sprake van een behoudenswaardige vindplaats. De aanwezigheid van het vuursteen op 
dit goed geconserveerde niveau in de kronkelwaardopbouw betekent echter wel dat dit niveau (3) 
door de mens bezocht is, zodat vuursteenvindplaatsen elders op de kronkelwaardrug niet kunnen 
worden uitgesloten. Een dergelijke vindplaats zou hypothetisch bovendien behoudenswaardig zijn. 
Ten aanzien van de geplande ontgraving adviseert RAAP vanuit archeologisch oogpunt daarom om 
dit niveau eerst nader te onderzoeken op de aanwezigheid van vindplaatsen.
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Vindplaats 10-4

Het waarderende onderzoek op deze locatie, in het uiterste zuiden van vindplaatslocatie 10 op de 
top van de kronkelwaard, is nog niet afgerond. De aard en omvang van de vindplaats zijn immers 
nog niet duidelijk. Het betreft een potentieel behoudenswaardige vindplaats. Het centrum van de 
vindplaats ligt op een plek waar op basis van het vooronderzoek106 een geul voorkomt, maar uit het 
proefsleuvenonderzoek bleek sprake vaneen kronkelwaardrug. De vindplaats loopt door tot buiten 
het plangebied, binnen de zone die op basis van de zeer hoge archeologische verwachting uit 
eerdere onderzoeksfasen al buiten de plannen is gehouden. Deels blijft de vindplaats dus in situ 
behouden. Het is dan ook ten sterkste aan te raden vindplaats 10-4 ook buiten de planvorming te 
houden en te streven naar behoud in situ. Mocht in situ behoud niet mogelijk zijn dan is het aan te 
bevelen de vindplaats eerst te waarderen.

Vindplaatslocatie 10, diepere archeologische niveaus
De Kartering+ en de stratigrafische sleuf hebben duidelijk gemaakt dat op vindplaatslocatie 10 
meerdere archeologische niveaus aanwezig zijn. Deze archeologische niveaus en eventuele 
vindplaatsen hierop zijn vanwege de hoge grondwaterstanden niet onderzocht. Het waarderende 
onderzoek van de diepere ondergrond (dieper dan niveau 1) op vindplaatslocatie 10 is dus nog 
niet afgerond. Geadviseerd wordt dit af te ronden.

Vindplaatslocatie 11
Het waarderende onderzoek op deze locatie is nog niet afgerond. Vanwege de hoge 
grondwaterspiegel in de winter en het voorjaar kan het waarderende onderzoek hier alleen in 
de zomer of het vroege najaar afgerond worden. Geadviseerd wordt hiermee bij de uitvoering 
rekening te houden.

Vindplaatslocatie 12
Vindplaats 12-1

Het waarderende onderzoek op deze locatie is afgerond. Er is sprake van een behoudenswaardige 
vindplaats, die mogelijk buiten het onderzoeksgebied doorloopt. De terrasrug waarop de vindplaats 
ligt loopt verder door naar het zuidwesten, dus buiten het plangebied. Het wordt aanbevolen de 
archeologische resten in situ te behouden.

Vindplaats 12-2

Het waarderende onderzoek op deze locatie is afgerond. Er is geen sprake van een 
behoudenswaardige vindplaats. RAAP ziet vanuit archeologisch oogpunt geen restricties ten 
aanzien van de geplande ontgraving tot het niveau waarin vindplaats 12-2 is ingebed. Verstoring 
van het onderliggende niveau (betreffende vindplaats 12-1) dient te worden voorkomen.

106 
Van Putten, 2014.
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Vindplaatslocatie 13
Vindplaats 13-1

Het waarderende onderzoek op deze locatie is afgerond. Er is geen sprake van een 
behoudenswaardige vindplaats. RAAP ziet vanuit archeologisch oogpunt geen verdere restricties 
ten aanzien van de geplande ontgraving.

Vindplaatslocatie 14

Het waarderende onderzoek op deze locatie is afgerond. Er is geen sprake van een vindplaats. RAAP 
ziet vanuit archeologisch oogpunt geen verdere restricties ten aanzien van de geplande ontgraving.
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Bijlage 1: Sporenlijst

vullingen

Gz3 grind sterk zandig

K Klei

Ks2 klei matig siltig

Ks3 klei sterk siltig

Ks4 klei uiterst siltig

Kz1 klei zwak zandig

Kz2 klei matig zandig

Kz3 klei sterk zandig

Lz1 leem zwak zandig

X niet benoemd

Zkx zand kleiig

Zs1 zand zwak siltig

Zs2 zand matig siltig

zs3 zand sterk siltig

Zs4 zand uiterst siltig

mediaan

- niet van toepassing

MF matig fijn

MG matig grof

ZF zeer fijn

ZG zeer grof

sublaag

- niet van toepassing

ll1 enkele leemlagen

zb zandbrokken

zk1 enkele klei- en zandlagen

zkb zand- en kleibrokken

humus

- geen humusbijmenging

h1 zwak humeus

h2 matig humeus

grind

- geen bijmenging

g1 zwak grindig

g2 matig grindig

g3 sterk grindig

puin

0 afwezig

1 weinig fijn puin

2 fijn puin

4 weinig middelgrof puin

9 veel grof puin

soort puin

- n.n.b. = niet nader bepaald

mb modern baksteen

rb rood baksteen

verbrande leem

0 afwezig

1 enkel fragment

2 fragmenten

3 veel fragmenten

houtskool

0 afwezig

1 enkele spikkel

2 spikkels

3 veel spikkels

ijzer en mangaan

- geen bijmengsels

FE1 enkele ijzervlekken

FE2 veel ijzervlekken

FE9 ijzerconcreties

FM1 enkele ijzer- en mangaanvlekken

FM2 veel ijzer- en mangaanvlekken

FM9 ijzer- en mangaanconcreties

MN1 enkele mangaanvlekken

MN2 veel mangaanvlekken

MN9 mangaanconcreties

laag interpretatie

- niet van toepassing

Ab afgedekt/begraven A-horizont

B B-horizont

BC BC-horizont

BE beddingafzettingen

C C-horizont

DZ dekzand

GE geulafzettingen

KO komafzettingen

OE oeverafzettingen

RD rivierduinafzettingen

VL verlandingsafzettingen (restgeul)
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Bijlage 1 is als een apart bestand bij dit rapport geleverd
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Bijlage 2: Vondstenlijst

Bijlage 2 is als een apart bestand bij dit rapport geleverd
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Bijlage 3: Monsterlijst

vind-
 plaats

monster spoor put type monster zone interpretatie status

0 64 40000 1 OSL kronkelwaard profiel 142, OSL geanalyseerd

2 12 78 86 14C  haardkuil geanalyseerd na evaluatie

2 13 80 82 14C  kuil geanalyseerd na evaluatie

2 27 30094 94 micromorfologie  pollenbak in Ab-horizont 
oeverafzettingen

gedeselecteerd na evaluatie

2 28 30094 94 micromorfologie  in Ab-horizont kronkelwaardrug gedeselecteerd na evaluatie

2 29 30094 94 OSL  Ab-horizont in oeverafzettingen gedeselecteerd na evaluatie

2 30 30094 94 OSL  3BC-horizont in kronkelwaardrug gedeselecteerd na evaluatie

2 31 30094 94 OSL  4BC-horizont in kronkelwaardrug gedeselecteerd na evaluatie

2 32 113 84 zaden  haardkuil geanalyseerd na evaluatie

2 33 138 84 zaden  haardkuil gedeselecteerd na evaluatie

2 34 183 84 crematie  kuil geanalyseerd na evaluatie

2 35 187 47 zaden/vondsten  cultuurlaag gedeselecteerd na evaluatie

2 36 40066 66 OSL  OSL-buis C-horizont gedeselecteerd na evaluatie

2 37 42066 66 OSL  OSL-buis BC-horizont gedeselecteerd na evaluatie

2 38 42060 60 OSL  OSL-buis C-horizont gedeselecteerd na evaluatie

2 39 41060 60 OSL  OSL-buis C-horizont gedeselecteerd na evaluatie

2 40 40060 60 OSL  OSL-buis C-horizont gedeselecteerd na evaluatie

2 41 42056 56 OSL  OSL-buis gedeselecteerd na evaluatie

2 42 41056 56 OSL  OSL-buis C-horizont gedeselecteerd na evaluatie

2 43 40056 56 OSL  OSL-buis BC-horizont gedeselecteerd na evaluatie

2 44 41056 56 micromorfologie  mircomorf, pollenbak AB-horizont gedeselecteerd na evaluatie

2 45 190 43 14C  kuil op vlak 3 geanalyseerd na evaluatie

2 46 41047 47 OSL  OSL-buis BC-horizont geanalyseerd na evaluatie

2 47 44047 47 OSL  OSL-buis AB-horizont geanalyseerd na evaluatie

2 48 42047 47 OSL  OSL-buis C-horizont geanalyseerd na evaluatie

2 49 187 47 pollen  cultuurlaag geanalyseerd na evaluatie

2 50 44038 40 micromorfologie  cultuurlaag gedeselecteerd na evaluatie

2 51 42038 38 OSL  in Ab-horizont kronkelwaardrug gedeselecteerd na evaluatie

2 54 15344 44 OSL  C-horizont in kronkelwaardrug geanalyseerd na evaluatie

2 55 15344 44 OSL  2Ab-horizont in kronkelwaardrug geanalyseerd na evaluatie

3 1 20 104 zaden/14C duin paalkuil geanalyseerd na evaluatie

3 2 43 122 zaden/14C duin kuil geanalyseerd na evaluatie

3 3 21000 145 OSL crevasse B-horizont in oeverafzettingen gedeselecteerd na evaluatie

3 4 21000 145 OSL crevasse BC-horizont in crevasse? geanalyseerd na evaluatie

3 5 31000 145 OSL crevasse Laag van Wijchen gedeselecteerd na evaluatie

3 6 20000 112 OSL duin BC-horizont in Jong Overstromingsdek gedeselecteerd na evaluatie

3 7 30000 112 OSL duin 2 BC-horizont in oeverafzettingen geanalyseerd na evaluatie

3 8 60000 112 OSL duin rivierduin geanalyseerd na evaluatie
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vind-
 plaats

monster spoor put type monster zone interpretatie status

3 9 50000 112 OSL duin vlechtend riviersysteem gedeselecteerd na evaluatie

3 14 47 120 zaden spoor kuil (Vroege Bronstijd?) geanalyseerd na evaluatie

3 15 50000 120 14C geul hout in top vlechtend riviersysteem 
onder jonge insnijding (crevasse?)

gedeselecteerd na evaluatie

3 16 88 120 zaden spoor kuil (IJzertijd?) geanalyseerd na evaluatie

3 17 71000 120 14C geul hout in jonge insnijding (crevasse?) gedeselecteerd na evaluatie

3 18 21000 120 slijpplaten geul Ab-horizont in jong overstromingsdek gedeselecteerd na evaluatie

3 19 71000 120 pollen geul bedding van jonge insnijding 
(crevasse?)

gedeselecteerd na evaluatie

3 20 71000 120 OSL geul C-horizont in jonge insnijding maar 
boven bedding 

gedeselecteerd na evaluatie

3 21 71000 120 pollen geul oeverafzetting in jonge insnijding gedeselecteerd na evaluatie

3 22 20000 120 OSL geul B-horizont in Jong overstromingsdek gedeselecteerd na evaluatie

3 23 30000 120 OSL geul 2BC-horizont in oeverafzetting in 
jonge insnijding

gedeselecteerd na evaluatie

3 24 50000 120 OSL geul Laag van Wijchen gedeselecteerd na evaluatie

3 25 31000 120 vondsten geul Ab-horizont op oever geul gedeselecteerd na evaluatie

3 26 88 120 vondsten geul kuil (IJzertijd?) gedeselecteerd na evaluatie

3 59 30000 510 pollen geul geul gedeselecteerd na evaluatie

3 60 211 511 zaden geul geul gedeselecteerd na evaluatie

3 61 211 511 zaden geul geul gedeselecteerd na evaluatie

5 52 15217 152 OSL  hoog C-horizont gedeselecteerd na evaluatie

5 53 15217 152 OSL  hoog BC-horizont kronkelwaardrug gedeselecteerd na evaluatie

5 62 40000 525 OSL kronkelwaard profiel 52543, OSL monster geanalyseerd

5 63 40000 525 OSL kronkelwaard profiel 52547, OSL geanalyseerd

5 70 40522 522 OSL kronkelwaard van kronkelwaard in put 522, OSL geanalyseerd

5 71 40522 522 OSL kronkelwaard van kronkelwaard in put 522, OSL geanalyseerd

7 10 20000 157 OSL laag B-horizont in Jong Overstromingsdek gedeselecteerd na evaluatie

7 11 30000 157 OSL middel 2B-horizont in oeverafzettingen gedeselecteerd na evaluatie

9 72 30809 809 OSL oeverafzettingen OSL geanalyseerd

9 73 50809 809 OSL vlechtende 
rivierafzettingen

OSL, profiel geanalyseerd

9 74 70000 816 pollen terrasgeul veen uit boring 81611 in Oude 
Maasarm

geanalyseerd

10 65 44801 801 OSL kronkelwaard OSL kronkelwaardrug 1C geanalyseerd

10 66 46801 801 OSL kronkelwaard OSL kronkelwaardrug 2BC geanalyseerd

10 67 49801 801 OSL kronkelwaard OSL kronkelwaardrug 3BC geanalyseerd

10 68 412801 801 OSL kronkelwaard OSL kronkelwaardgeul meteen boven 
Wijchen

geanalyseerd

10 69 50801 801 OSL kronkelwaard OSL onder laag van Wijchen geanalyseerd

13 56 36331 34 OSL hoog zanddek onder overstromingsdek geanalyseerd na evaluatie

13 57 36742 34 pollen  laag humeuze laag in kijkgat gedeselecteerd na evaluatie
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Bijlage 4a: Deelrapport OSL-analyses 
maart 2016

Het deelrapport OSL-analyses 2016 is als een apart bestand bij dit rapport geleverd
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Bijlage 4b: Deelrapport 14C-analyses
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Bijlage 4c: Botanische waardering fase 1

monsters analyse 14C mogelijk 14C ja//mee

vindplaats 3    

M1 nee ja: houtskool ja

M2 nee ja:  houtskool ja

M14 nee ja:  houtskool ja

M16 ja (granen) ja:  (verkoold graan) ja

     

vindplaats 2    

M12 nee ja:  houtskool ja

M13 nee ja:  (houtskool) ja

M32 nee ja:  (2x Setaria) ja

M33 nee ja:  (houtskool) ja

M45 nee ja:  (houtskool) ja

M34 zak nee ja:  houtskool en botresten nee

M34 emmer nee ja:  verkoold zaadje waterbies en twijgje geen botresten ja

M49 pollenbak nee ja:  graankorrel, speltrachis ja

M49-149 nee geen pollenanalyse mogelijk nee
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Bijlage 4d: Deelrapport OSL-analyses 
januari 2017

Het deelrapport OSL-analyses 2017 is als een apart bestand bij dit rapport geleverd
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Bijlage 5: Overzicht waarderingen per vindplaats

waarderingsfactoren score-criteria scores per vindplaats

vindplaatsen  0 1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-A 2-5 2-6 2-7 2-B 2-8 2-9 2-C 3-1a 3-1b 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4 5-1 5-2 5-3 6 7 8 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6a 9-6b 9-7 10-1 10-2 10-3 10-4 11-1 12-1 12-2 13-1 14

waardering_totaal (max. 
12)

totale waarderingsscore = totaal 
fysiek + totaal inhoud

x ? 4,7 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7 9,7 9,2 8,3 8,3 9,3 7,3 7,3 5,3 5,3 x 7,7 5,3 6,3 x x ? 10,0 9,0 4,3 8,3 8,7 9,0 5,0 ? 7,0 5,7 x 7,7 ? 8,7 5,0 3,7 x

fysieke score (max. 5)
totaal fysiek = gaafheid + ver-
bruining + conservering:

x ? 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3,5 3 3 4 3 4 3 3 x 3 3 3 x x ? 4 3 3 3 3 3 3 ? 3 3 x 3 ? 3 3 3 x

gaafheid 
0 = ernstig verstoord, 1 = matig 
verstoord, 2 = intact

x ? 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 x 2 2 2 x x ? 2 2 2 2 2 2 2 ? 1 1 x 2 ? 2 2 2 x

verbruining
0 = 20 cm of meer , 1 = niet of 
minder dan 20 cm

x ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 x 0 0 0 x x ? 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 x 0 ? 0 0 0 x

conservering 
0 = bep.anorg., 1 = anorg. + 
verk. org., 2 = + onverk. org.

x ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,5 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 x x ? 1 1 1 1 1 1 1 ? 1 1 x 1 ? 1 1 1 x

inhoudelijke score 
(max. 6)

totaal inhoud: ensemble + zeld-
zaamheid + informatiewaarde

x ? 2,7 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,7 5,7 5,7 5,3 5,3 5,3 4,3 3,3 2,3 2,3 x 4,7 2,3 3,3 x x ? 6,0 6,0 1,3 5,3 5,7 6,0 2,0 ? 4,0 2,7 x 4,7 ? 5,7 2,0 0,7 x

ensemblewaarde (max. 2)
gemiddelde landschap, diachroon 

en synchroon
x ? 0,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 x 1,7 1,3 1,3 x x ? 2,0 2,0 1,3 1,3 1,7 2,0 2,0 ? 1,0 1,7 x 1,7 ? 1,7 2,0 0,7 x

landschappelijk
0 = geen ; 1 = ten dele; 2 = 
volledig

x ? 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 2 x x ? 2 2 1 2 2 2 2 ? 2 2 x 2 ? 2 2 2 x

diachroon
0 = geen, 1 = 1 vindplaats, 2 = 2 
of meer vindplaatsen

x ? 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 x 2 2 1 x x ? 2 2 2 2 2 2 2 ? 0 1 x 2 ? 2 2 0 x

synchroon
0= geen, 1= 1 vindplaats, 2 = 2 
of meer vindplaatsen

x ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 x 1 0 1 x x ? 2 2 1 0 1 2 2 ? 1 2 x 1 ? 1 2 0 x

zeldzaamheid (max. 2) score: x ? 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 x 2,0 1,0 1,0 x x ? 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 ? 2,0 1,0 x 2,0 ? 2,0 0,0 0,0 x

periode,aard, landschap
0 = veel voorkomend, 1 = matig 
zeldzaam, 2 = zeldzaam

x ? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 x 2 1 1 x x ? 2 2 0 2 2 2 0 ? 2 1 x 2 ? 2 0 0 x

informatiewaarde (max. 2) score: x ? 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 x 1 0 1 x x ? 2 2 0 2 2 2 0 ? 1 0 x 1 ? 2 0 0 x

beantwoording lacunes
0 = niet-nauwelijks; 1 = meer-
dere; 2 = veel

x ? 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 x 1 0 1 x x ? 2 2 0 2 2 2 0 ? 1 0 x 1 ? 2 0 0 x
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Bijlage 6: Kolomprofielen

De kolomprofielen zijn als apart bestand bij dit rapport geleverd
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Bijlage 7: Kenniswinstmatrix project Ver-
grote Voorhaven Noord Maaspark Well

 Disclaimer
A. De aantallen in de matrix zijn gegenereerd op basis van de gegevens uit ARCHIS peildatum 

25-6-2014. Vindplaatsen voortgekomen uit recente onderzoeken in het onderzoeksgebied zijn 
dus alleen meegenomen mits ze op de peildatum in ARCHIS waren gemeld.

B. De matrix laat alleen de velden  zien waarvan binnen het onderzoeksgebied in ieder geval één 
vindplaats bekend is. Vindplaatsen waarvan er in de totale dataset helemaal geen bekend zijn 
(bijvoorbeeld deposities uit de Bronstijd, of versterkingen uit de Romeinse tijd) worden in de 
matrix niet afgebeeld. Een nieuwe dergelijke vindplaats levert echter wel maximale kenniswinst

C. De kenniswinstmatrix laat niet meer  zien dan getallen: hoe veel vindplaatsen zijn er in een vind-
plaatspopulatie bekend, die voldoen aan de in de matrix geselecteerde velden. De gepresenteerde 
kenniswinst vormt daarmee een eerste indicatie over de actuele kennisstand. Maar hieraan kunnen 
nooit conclusies verbonden worden zonder concreet inzicht in de uitkomsten van de uitgevoerde 
onderzoeken. Regelmatig doen zich specifi eke omstandigheden voor die niet in getallen te vatten 
zijn maar die er wel voor zorgen dat de kenniswinst genuanceerd moet worden.
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vomplextype

DEPO depot

EX economie, onbepaald

GX graf, onbepaald

IX infrastructuur, onbepaald

NX nederzetting, onbepaald

RX religie, onbepaald

VX versterking, onbepaald

XXX onbekend

datering

PALEO Paleolithicum: tot 8800 voor Chr.

MESO Mesolithicum: 8800 - 4900 voor Chr.

NEO Neolithicum: 5300 - 2000 voor Chr.

ST Steentijd: Paleolithicum - Neolithicum

BRONS Bronstijd: 2000 - 800 voor Chr.

IJZ IJzertijd: 800 - 12 voor Chr.

LPRE Late Prehistorie: Neolithicum - IJzertijd

PRE Prehistorie: Paleolithicum - IJzertijd

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

VME Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 na Chr.

LME Middeleeuwen laat: 1050 - 1500 na Chr.

XME Middeleeuwen onbepaald: 450 - 1500 na Chr.

NT Nieuwe tijd: 1500 - heden

HIST Historie: Romeinse tijd - Nieuwe tijd

XXX onbekend

geomorfogenese (volgens de GKM)

Dryas geul voormalige geul van het vlechtende riviersysteem uit de Jonge Dryas

Dryas hoog relatief hooggelegen terrasniveau van het vlechtende riviersysteem uit de Jonge Dryas

Dryas laag relatief laaggelegen terrasniveau van het vlechtende riviersysteem uit de Jonge Dryas

Holocene geul voormalige geul van het meanderende riviersysteem uit het Holoceen

Holocene kom voormalig overstromingsgebied van het meanderende riviersysteem uit het Holoceen

Holocene kronkelwaard voormalige met zanden opgevulde binnenbocht van het meanderende riviersysteem uit het Holoceen

Interstadiaal terras terrasniveau van de riviersystemen uit het Interstadiaal en ouder

R ivierduin in de Jonge Dryas vanuit de riviervlakte door de wind opgewaaide zandduin

Legenda
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Bijlage 8: Tekeningen stratigrafische profielen 52222 op vindplaats 5 en 80131 op vindplaats 10

Profiel 52222 vindplaatslocatie 5.
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Bijlage 9: Uitwerking vondsten en monsters 
fase 1 na tussentijdse evaluatie

Vindplaatslocatie II

Vuursteen
Tot nu toe geen behoudenswaardige vindplaats(en) aangetroffen, maar deze kunnen - op diepere 
niveaus - niet uitgesloten worden. 
Basisuitwerking vondstmateriaal. 

Vindplaats II-1
Geen behoudenswaardige vindplaats, geen nader onderzoek. 
Alleen basisuitwerking vondstmateriaal. Geen monsters.

Vindplaatsen II-2, II-3 en II-4
Vindplaatsen II-2, II-3 en II-4 kunnen verschillende vindplaatsen inhouden, maar ook tot een en 
dezelfde vindplaats behoren.
Behoudenswaardige vindplaats(en).
Basisuitwerking vondstmateriaal. 
Monsters:
- Monster M13 (II-4): ten behoeve van datering en potentie botanie prehistorisch spoor 80.

Vindplaatsen II-5, II-6, II-7 en II-9
Vindplaatsen II-5, II-6, II-7 en II-9 kunnen verschillende vindplaatsen inhouden, maar ook tot een 
en dezelfde vindplaats behoren.
Behoudenswaardige vindplaats(en).
Basisuitwerking vondstmateriaal. 
Monsters:
- M12, M32 (II-5): ten behoeve van datering en potentie botanie prehistorische sporen 78 en 113.
- M46, 47, 48: 3 OSL-monsters voor datering stratigrafi e put 47 (en eventuele koppeling met sleuf 44).
- M54,55: 2 OSL-monsters voor datering stratigrafie put 44 (en eventuele koppeling met sleuf 47).
- M49: pollenbak, ten behoeve van datering en potentie pollen cultuurlaag spoor 187.

Vindplaatsen II-8 en II-10
Vindplaatsen II-8 en II-10 kunnen verschillende vindplaatsen inhouden, maar ook tot een en 
dezelfde vindplaats behoren.
Behoudenswaardige vindplaats(en).
Basisuitwerking vondstmateriaal. 
Monsters:
- M45 (II-8): ten behoeve van datering en potentie botanie prehistorisch spoor 190.
- M34 (II-10): determinatie crematieresten (graf?) en datering (14C) spoor 183. 



RAAP-RAPPORT 3153
Afgedekte ruggen opgezocht
Onderzoeksgebied Ooijen-Wanssum in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek

230

Samenvattend vindplaatslocatie II
Basisuitwerking vondstmateriaal: 
- 3195 aardewerk;
- 166 stuks vuursteen;
- 1925 stuks overig natuursteen ;
- 69 fragmenten/gruis bot (10 gram).

Geadviseerd wordt de 56 fragmenten houtskool/hout (6 gram), niet verder te onderzoeken: ecolo-
gisch materiaal wordt nader onderzocht met behulp van de uitwerking van enkele monsters. 

Monsters:
- M12 (S78), M13 (S80), M32 (S113) en M45 (S190): ten behoeve van datering en potentie botanie 

van prehistorische sporen;
- M34 (S183): determinatie crematieresten (graf?) en datering prehistorisch spoor;
- M49 (S187): pollenbak, ten behoeve van datering en potentie pollen cultuurlaag;
- M46, M47, M48, M54, M55: datering stratigrafieën ten aanzien van vindplaats II (mogelijk II-1, 

II-7en II-8) en eventuele koppeling van putten 44 en 47. 

Vindplaatslocatie III
Vindplaats III-1 extensieve prehistorische bewoning op duin
Behoudenswaardige vindplaats.
Basisuitwerking vondstmateriaal. 
Monsters M1 en M2: ten behoeve van datering en potentie botanie prehistorische sporen 20 en 43. 
OSL-monsters 7 en 8: datering van respectievelijk eerste afdekking oeverafzettingen en 
duinvorming.

Vindplaats III-2 prehistorische dump in geul en bewoning op oever
Behoudenswaardige vindplaats.
Basisuitwerking vondstmateriaal. 
Monsters M14 en M16: ten behoeve van datering en potentie botanie van prehistorische sporen 47 
en 88 op de westelijke oever. 
OSL-monster 4 (put 145): datering crevasse in put 145 ten aanzien van het landschappelijke 
verhaal.

Vindplaats III-3 en III-4 bewoning in de Middeleeuwen - Nieuwe tijd?
Potentieel behoudenswaardige vindplaatsen. 
Alleen basisuitwerking vondstmateriaal. 
Geen monsters.

Vindplaats III-5 perceleringsysteem uit de Middeleeuwen 
Geen behoudenswaardige vindplaats. 
Alleen basisuitwerking vondstmateriaal.
Geen monsters.
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Samenvattend vindplaatslocatie III
Basisuitwerking vondstmateriaal:
- 834 aardewerk; 
- 27 vuursteen; 
- 221 natuursteen (12,9 kg);
- 3 metaal (1 slak, 1 munt en ondetermineerbaar stuk);
- 20 bot (84 gram).

Geadviseerd wordt de 37 fragmenten houtskool/hout (6 gram), niet verder te onderzoeken: ecolo-
gisch materiaal wordt nader onderzocht met behulp van de uitwerking van enkele monsters. 

Monsters:
- Monsters M1 (S20), M2 (S43), M14 (S47) en M16 (S88): ten behoeve van datering en potentie 

botanie van prehistorische sporen. 
- OSL-monsters 7 en 8 (put 112): datering van duinvorming en eerste afdekking van het duin. 
- OSL-monster 4 (put 145) : datering crevasse in put 145.

Vindplaatslocatie V
Vindplaats V-1
Potentieel behoudenswaardige vindplaats(en).
Alleen basisuitwerking vondstmateriaal. 

Vindplaats V-2
Geen behoudenswaardige vindplaats geen nader veldonderzoek. 
Alleen basisuitwerking vondstmateriaal. 
Geen monsters.

Basisuitwerking vondstmateriaal: 192 aardewerk, 5 vuursteen, 111 natuursteen.

Vindplaatslocatie VI
Geen behoudenswaardige vindplaats, geen nader onderzoek. 
Alleen basisuitwerking vondstmateriaal: 38 scherven , 1 vuursteen.
Geen monsters.

Vindplaatslocatie VII
Geen behoudenswaardige vindplaats, geen nader onderzoek. 
Alleen basisuitwerking vondstmateriaal: 10 aardewerk, 1 natuursteen, 1 metaalvondst.
Geen monsters.

Vindplaatslocatie VIII
Potentieel behoudenswaardige vindplaats, zo mogelijk uitbreiding.
Alleen basisuitwerking vondstmateriaal: 126 aardewerk, 3 vuursteen, 1 natuursteen en 1 glas.
Geen monsters.
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Vindplaatslocatie XII (vervolg ten noorden dijk in najaar 2015, fase 2)
Mogelijke vindplaats (een paalkuil). 
Alleen basisuitwerking vondstmateriaal, dat wil zeggen determineren aardewerk en natuursteen 
(ook vuursteen). 
Geen monsters.

Vindplaatslocatie XIII
Geen behoudenswaardige vindplaats.
Alleen basisuitwerking vondstmateriaal, aardewerk en natuursteen (ook vuursteen). 
Monsters: 
- M56, ten behoeve van datering landschappelijke ontwikkeling.

OSL-monster is in sleuf 363 genomen in een zandpakket aan de basis van het jong overstromings-
dek. Hiermee kan een post quem datering voor dit jongere overstromingsdek bepaald worden, inte-
ressant dus met betrekking tot de vragen naar de landschappelijke ontwikkeling in het gebied.




