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SAMENVATTING 

 
Op 18 en 22 januari 2018 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek 
uitgevoerd aan de Heinsbergerweg 20 en de hoek van het Gestraatje/Lemmensweg. 
Het doel van het booronderzoek is de in het bureauonderzoek opgestelde specifieke verwachting te toetsen. 
Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens adviezen over de aanwezige archeologische resten, of 
vervolgtraject worden opgesteld. 
 
De jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de 
flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap gekozen, bij voorkeur in de buurt van (open) 
water. Water was een belangrijk gegeven, niet alleen voor drinkwater en gezien nabij water ook een grotere 
biodiversiteit heerst. Dit vergemakkelijkt de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel.  
Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een zone van dekzandruggen met ten noorden 
daarvan het Vlootbeekdal. Uit het kaartbeeld van het AHN blijkt dat beide onderzoekslocaties op een uitloper 
van een dekzandrug liggen. De jager-verzamelaars zullen de voorkeur hebben gegeven aan de flanken van de 
hoger gelegen zones en in de nabijheid van water. Dit past dus binnen de landschapelijke ligging van de 
plangebieden. Ter plaatse kunnen vuursteenvindplaatsen worden aangetroffen, getuige de vele archismeldingen 
van vuursteen binnen rond de locaties. Deze meldingen zijn getuige bijlage 9 in hetzelfde landschappelijke 
kader te plaatsen. Daarom geldt voor beide onderzoekslocaties een hoge verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen. Resten uit deze periode worden vanaf het maaiveld verwacht, eventueel in de mogelijk 
aanwezige B-horizont tot in de C-horizont. Resten kunnen bestaan uit bewoningssporen, vuurstenen artefacten, 
haardkuilen of resten van tijdelijke kampementen.  
 
Vanaf het neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door sedentaire 
samenlevingen. Geleidelijk stapt de mens over naar landbouw en veeteelt. De nederzettingen worden 
gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Voor de watervoorziening 
worden waterputten gegraven. Vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen heeft men nog steeds 
een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden.  
De hoge ligging van het plangebied is in beginsel een aantrekkelijke vestigingslocatie. Dit wordt bevestigd door 
de vele vondstmeldingen uit de periode ijzertijd en Romeinse tijd op korte afstand van de onderzoekslocaties. 
Daarom wordt aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor nederzettings- en begravingsresten uit 
de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Resten worden vanaf het maaiveld verwacht, 
eventueel in de mogelijk aanwezige B-horizont tot in de C-horizont en kunnen bestaan uit een cultuurlaag, 
begravingsresten (botresten, urnen), paalkuilen/-gaten, afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of 
gebruiksvoorwerpen/vaatwerk.  
 
Het plangebied ligt ten zuidoosten van de historische kern van Montfort. Vanaf de 19e eeuw werd het in 
ontginning gebracht voor agrarische doeleinden. Op basis van historisch kaartmateriaal vanaf het begin van de 
19e eeuw blijkt dat er geen bebouwing aanwezig was. Het plangebied bestond en bestaat grotendeels uit 
bouwland. Pas vanaf 1968 ontstaat de huidige bebouwing binnen het plangebied op de hoek 
Gestraatje/Lemmensweg. Het plangebied aan de Heinsbergerweg blijft onbebouwd. Op basis van deze 
gegevens geldt voor het plangebied een lage verwachting voor de periode late middeleeuwen tot en met de 
nieuwe tijd. Eventueel aanwezige resten worden verwacht vanaf het maaiveld. 
 
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan worden gesteld dat het plangebied enerzijds een hoge 
verwachting heeft voor de periode Laat-Paleolithicum tot en met vroege middeleeuwen en anderzijds een lage 
verwachting voor de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Op basis van het uitgevoerde verkennende 
booronderzoek, waarin duidelijk werd dat de oorspronkelijke bodem voor het grootste deel nog aanwezig is 
(overgang van B- naar C-horizont) wordt deze verwachting gehandhaafd. 
Het is niet bekend wat de toekomstige verstoring van de nieuwbouw (Heinsbergerweg 20) en sloop en 
herbestemming gaan bedragen. Vermoedelijk zal dit tussen 80 en 100 cm -mv liggen. Bodemingrepen aan de 
Heinsbergerweg 20 die dieper reiken dan 30 cm en bodemingrepen aan het Gestraatje/Lemmensweg die dieper 
reiken dan 60 cm kunnen mogelijk aanwezige archeologische resten verstoren. 
Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de bodemingrepen een vervolgonderzoek uit te voeren.  
Dit vervolgonderzoek kan plaats vinden in de vorm van proefsleuven. Hiertoe dient eerst een PvE te worden 
opgesteld wat ter goedkeuring aan de bevoegde overheid dient te worden voorgelegd. 
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Dit advies moet gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente 
Roerdalen. Deze zal vervolgens een besluit nemen over de vervolgprocedure. Tot die tijd kan er nog niet 
begonnen worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  
 
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Hoewel klein kan 
de aanwezigheid van archeologische sporen of resten nooit volledig worden uitgesloten. Indien tijdens de 
graafwerkzaamheden toch archeologische sporen of resten worden aangetroffen dient hiervan melding te 
worden gemaakt bij de Minister van OCW (in de praktijk de RCE) of zoals gangbaarder is bij de gemeente 
conform Artikel 5.10. (Archeologische toevalsvondst) van de Erfgoedwet 2015. 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

 
Projectnummer    : AM17440 
OM-nummer    : 45.82749100 
Soort  onderzoek   : Bureau- en verkennend booronderzoek 
Adres onderzoekslocatie  : hoek Gestraatje/Lemmensweg en Heinsbergerweg 20 te Montfort 
Toponiem    : Heinsbergerweg 
Gemeente    : Roerdalen 
Provincie    : Limburg 
Kadastrale registratie   : Montfort, sectie C, nummers 3983, 4115 en 4116 / Montfort, sectie   

  F, nummers 160, 161, 162 en 479. 
Coördinaten Gestraatje/Lemmensweg:    : centrum  194.877; 348.205    
       NW:   194.807; 348.220    
       NO:  194.959; 348.297   
       ZW:  194.813; 348.164  
       ZO:  194.927; 348.149 
Coördinaten Heinsbergerweg  : centrum  195.797; 347.906    
       NW:   195.798; 348.000    
       NO:  195.916; 347.909   
       ZW:  195.681; 347.886  
       ZO:  195.793; 347.790 
Oppervlakte    : 1,63 en 2,50 ha 
Huidig locatie gebruik   : Akkerland 
Aanleiding onderzoek   : Herbestemming gronden, sloop en woningbouw  
Opdrachtgever    : BRO Tegelen 
Bevoegde overheid   : Gemeente Roerdalen 
Opslag documentatie en materiaal  : Noordhoven 4 te Roermond  
Datum uitvoering   : 18 januari 2018 
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1. INLEIDING 

 
In opdracht van BRO Tegelen heeft Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, 
d.m.v. boringen uitgevoerd op de locatie: 
 

Adres onderzoekslocatie  : hoek Gestraatje/Lemmensweg en Heinsbergerweg 20 te Montfort 
Gemeente   : Roerdalen 
Oppervlakte   : circa 16.360 en 25.030 m2 
Huidig perceelgebruik  : akkerland (o.a. aspergeveld) 
Toekomstig perceelsgebruik : herbestemming gronden en nieuwbouw 

 
Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de BRL SIKB 4000, KNA 4.0. Het 
verkennend onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de 
onderzoekslocatie. Aanvullend hierop is een verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen op het perceel 
uitgevoerd. De werkzaamheden in het veld zijn uitgevoerd door een senior KNA archeoloog en een KNA 
prospector onder leiding van een senior KNA prospector. 
 

Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, d.m.v. 
boringen is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging voor de verplaatsing van een veehouderij, te 
ontwikkelen bedrijfskavels en de herontwikkeling van de bestaande locatie. Er zijn drie locaties betrokken bij dit 
onderzoek, te weten: te ontwikkelen bedrijfskavels aan het Gestraatje/Lemmensweg (figuur 1, geel), de 
bestaande veehouderij Gestraatje 65 (figuur 1, rood) en de verplaatsingslocatie Heinsbergerweg 20 (figuur 1, 
groen). 
 
De voorgenomen wijzigingen zijn: 

- Hoek Gestraatje/Lemmensweg: sloop bestaande bebouwing, herbestemming gronden. 
- Gestraatje 65: sloop bedrijfsopstallen, bestemming wijziging in agrarisch gebruik zonder bouwvlak c.q. 

landbouwgrond. De bestaande woning en schuur worden bestemd voor woondoeleinden. 
- Heinsbergerweg 20: nieuwbouw  

 
Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens worden in onderhavig archeologisch onderzoek 
twee plangebieden opgenomen, te weten de locatie met de bedrijfskavels op de hoek Gestraatje/Lemmensweg 
en de verplaatsingslocatie Heinsbergerweg 20. Deze locaties zijn respectievelijk kadastraal bekend onder: 
Montfort, sectie C, nummers 3983, 4115 en 4116 (oppervlakte 16.360 m2) en Montfort, sectie F, nummers 160, 
161, 162 en 479 (oppervlakte 25.030 m2). De diepte van de toekomstige verstoring is niet bekend, maar zal 
vermoedelijk 80-100 cm –mv bedragen. 
 
De onderzoekslocaties liggen volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Roerdalen in een zone 
met een hoge en middelhoge archeologische verwachting voor droge landschappen (respectievelijk WA-5 en 
WA-6). Voor deze zones geldt een onderzoeksplicht bij locaties met een oppervlakte vanaf respectievelijk 1.000 
en 2.500 m² en met een verstoringsdiepte vanaf 40 cm beneden maaiveld. Middels deze kaart heeft de 
gemeente aangegeven dat de locaties onderzoeksplichtig zijn. 
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Figuur 1: De drie locaties die betrokken zijn bij het onderzoek geprojecteerd  op een luchtfoto (Bron: aangeleverd door de opdrachtgever).  

 

 

 
Figuur 2: De bestaande veehouderij Gestraatje 65, gezien naar het noordoosten (Bron: Google Maps streetview). 
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Figuur 3: De hoek Gestraatje/Lemmensweg waar de bedrijfskavels worden ontwikkelt, gezien naar het noordwesten (Bron: Google Maps 

streetview). 

 
Doel 
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is, het bepalen van een gespecificeerd verwachtingsmodel 
voor de locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten en bekende landschappelijke en 
archeologische gegevens gevormd. 
Dit verwachtingsmodel zal vervolgens leiden tot een aanbeveling over het behoud in-situ of eventueel 
vervolgonderzoek. 
 
Het doel van het aansluitende verkennend booronderzoek is het toetsen van het in het bureauonderzoek 
opgestelde verwachtingsmodel.  
 
Specifiek voor de onderzoekslocaties zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

 Is er sprake van de aanwezigheid van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden 
kunnen bevatten?  

 In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige 
archeologische resten? 

 Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van 
deze resten door de voorgenomen bodemingrepen? 

 
 

Plangebied 
De onderzoekslocaties liggen ten zuidoosten van de bebouwde kom van Montfort (bijlage 1). Momenteel is het 
terrein in gebruik als akkerland. De locatie Heinsbergerweg 20 wordt in het westen, oosten en zuiden begrensd 
door akkers en in het noordoosten door de Heinsbergerweg. De locatie op de hoek van het 
Gestraatje/Lemmensweg wordt in het zuiden begrensd door het Gestraatje, in het oosten door de 
Lemmensweg, in het noorden en westen door aangrenzende akkers. 
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2. WERKWIJZE 

 

2.1 Inleiding 

 
Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven 
inzicht in bekende, of te verwachten archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze 
bronnen van belang voor het opstellen van de landschapsgenese. 
 
Archeologische bronnen 

 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 

 Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) 

 Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

 Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS III) 

 Archeologische verwachtingskaarten van de gemeente Roerdalen 

 Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Roerdalen 

 Specifieke lokale informatie 
 
Bodem- en geomorfologische kaarten 

 Bodemkaart (Alterra, uit Archis2) 

 Geomorfologische kaart (Alterra, uit Archis2) 

 Actuele Hoogtekaart van Nederland (AHN) 
 
Historische kaarten 

 Historisch minutenplan (1800-1832) 

 Historische topografische en militaire kaarten (1830 tot 1978) 

 Moderne topografische kaart (2005) 
 
De bovenstaande bronnen worden voor zover mogelijk aangevuld door eventuele informatie afkomstig van 
lokale archeologische verenigingen en werkgroepen. De overige aanvullende informatie is terug te vinden in de 
literatuurlijst. 
 

2.2 Verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen 

 
Om een regelmatige verdeling over het plangebied te kunnen garanderen is gebruik gemaakt van een grid met 
gelijkbenige driehoeken (voor zover het plangebied dit toelaat). Voor een verdeling van de boringen zie bijlage 2.  
 
Deze meetpunten worden met behulp van meetwiel en meetlint uitgezet. De boorpunten worden gerelateerd aan 
de AHN. De boringen zijn uitgevoerd met een edelmanboor van 10 centimeter en een zandguts. 
 
De boringen worden tot minimaal 30 centimeter in de ‘schone’ (C-horizont) ondergrond doorgeboord. De 
boorkernen worden conform ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) beschreven.  
 
Voor het plangebied is uitgegaan van 6 boringen om een duidelijk beeld te kunnen schetsen. Tijdens het 
veldwerk wordt, voor zover mogelijk gekeken naar archeologische indicatoren aan het oppervlakte. 
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3. BUREAUONDERZOEK 

 

3.1 Landschappelijke situatie - geomorfologie 

 
Het plangebied ligt in het Limburgse terrassenlandschap dat gelegen is rondom het Maasdal. Het 
terrassenlandschap is ontstaan door een combinatie van tektoniek en als gevolg van klimaatsveranderingen. 
Door  de tektonische opheffing van het gebied sneed de Maas zich steeds dieper in. De invloed van 
klimaatveranderingen zijn belangrijk geweest voor de vorming van het landschap. Voornamelijk tijdens 
interglacialen was sprake van insnijding van de meanderende rivieren en tijdens glacialen was sprake van 
accumulatie. Door deze afwisselingen en door de tektonische opheffingen ontstonden de terrassen in het 
Maasdal. Hierbij bevonden de oudste terrassen zich op de hoogste niveaus. De rivieren sneden zich gedurende 
de tijd steeds dieper in, waarbij zich op een steeds lager niveau terrassen hebben gevormd.1 Deze 
Maasterrassen kunnen worden onderverdeeld in het Laag Terras, het Midden Terras en het Hoog Terras. De 
Maasafzettingen bestaan uit enkele meters tot een tiental meters dikke pakketten grof zand en grind  behorend 
tot de Formatie van Beegden.2  
 
Rondom het plangebied zijn de terrasniveaus van jongere datum. Ter plaatse van deze dalvlakteterrassen zijn 
soms bedekt met dekzand of hebben zich rivierduinen gevormd. Het plangebied ligt op het terras van Eisden-
Lanklaar. Dit terras werd gedurende het Saalien gevormd (225.000 tot 130.000 BP). In het Saalien werd door de 
Maas sediment afgezet. In deze periode had de rivier de Maas een meanderend karakter en werd dit sediment 
afgezet in de dalvlakten tussen de terrassen. Door insnijdingen van de Maas ontstond een terrasrand tussen het 
al gevormde terras van Eisden-Lanklaar en de dalvlakte, het latere terras van Mechelen aan de Maas. Het 
terras kwam buiten de invloedssfeer van de Maas te liggen. Op het terras is bij hoge waterstanden later leem 
afgezet. Langs de terrasranden zijn vaak restgeulen te herkennen, zoals enkele kilometers ten oosten van 
Montfort. De oude Maasgeulen werden later gebruikt door kleine rivieren en beken als afwateringszones. In de 
directe omgeving van het plangebied zijn dergelijke geulen afwezig. 
 
Tijdens het Weichselien vonden zandverstuivingen plaats doordat de vegetatie grotendeels verdwenen was. Dit 
gebeurde voornamelijk tijdens de koude en droge perioden. In deze periode werd eolisch zand afgezet op de 
rivierterrassen. Door dit dekzand en rivierzand ontstonden stuifzand- (duinen) en dekzandruggen die zuidwest-
noordoost georiënteerd zijn. Het dekzand wordt gerekend tot het Laagpakket van Wierden en de rivierduinen 
worden gerekend tot het Laagpakket van Delwijnen. Beiden zijn onderdeel van de Formatie van Boxtel. Op de 
Geologische overzichtskaart van Nederland staan deze duinen aangegeven met de code Bx4.3 De hoge, 
paraboolvormige landduinen zijn rond Montfort duidelijk te herkennen (zie bijlagen 5 en 7). In het landschap zijn 
deze veelal goed herkenbaar, aangezien ze vaak in gebruik zijn als bos. Op de plaatsen waar het zand was 
weggewaaid, werden soms diepe uitblazingsbekkens in het landschap gevormd.4  
 
In het Holoceen (vanaf circa 11.755 jaar geleden) werd het klimaat warmer en vochtiger. Het landschap is door 
geologische processen weinig meer veranderd. Door de gevormde vegetatie kwam geleidelijk een eind aan de 
zandverstuivingen, waardoor het huidige landschap ontstond. Het dekzand werd door de toenemende vegetatie 
vastgelegd en de beken sneden zich in. Hierbij volgden ze de natuurlijke laagten, zoals de eerder gevormde 
dalen.  
 
Op de geomorfologische kaart liggen de plangebieden binnen een zone van dekzandruggen al dan niet met een 
oud bouwlanddek (bijlage 5, code 4L5 en 3L5). De locatie op de hoek Gestraatje/Lemmensweg valt grotendeels 
in een afgegraven zone (bijlage 5, code 4N8). Rond de locatie aan de Heinsbergerweg liggen 
dalvlakteterrassen, zwak golvend en bedekt met dekzand (Maasterrassen, bijlage 5, code 4E10/11).  
 
 
Op het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, bijlage 7)5 zijn de hoge landduinen en de 

                                              
1 Berendsen 2008, 133.  
2 Berendsen 2008, 136. 
3 www.dinoloket.nl. 
4 Verhoeven, Ellenkamp en Keijers 2010, II, 17 (RAAP rapport 1953). 
5 www.arcgis.com. 



 

                     Archeologisch onderzoek Heinsbergerweg en Gestraatje/Lemmensweg te Montfort / AM17440 

 
 

 

  
Pagina 10 van 27 

lagere uitblazingsbekkens duidelijk te herkennen. Deze liggen voornamelijk ten noorden van de 
onderzoekslocaties. De afgraving binnen het plangebied op de hoek Gestraatje/Lemmensweg is duidelijk 
zichtbaar in het hoogtemodel. De rand van dat plangebied ligt op 29,3-29,7 m +NAP, de rest van het terrein ligt 
lager op gemiddeld 28,7 m+ NAP. De locatie aan de Heinsbergerweg is hoger gelegen, op circa 29,4 m +NAP 
aan de oostrand en 30,2 m +NAP aan de westzijde. 
 

3.2 Landschappelijke situatie - bodem 

 
Volgens de Bodemkaart komen binnen het plangebied op de hoek Gestraatje/Lemmensweg vorstvaaggronden 
in leemarm en zwak lemig fijn zand voor (bijlage 6, code Zb21).6 In de uiterste noordwesthoek bevinden zich 
gooreerdgronden in lemig fijn zand (bijlage 6, code pZn23). 
 
Het plangebied aan de Heinsbergerweg 20 valt in een zone met holtpodzolgronden in lemig zijn zand. Deze 
gronden vallen onder de zogenaamde moderpodzolgronden. 
 
Vorstvaaggronden komen voor op de opgestoven rivierduinen. Door de droge omstandigheden, de arme 
vegetatie en mogelijk ook door de continue verstuivingen is de bodemvorming hier een traag proces.7 Bij 
vaaggronden heeft zodoende nog weinig bodemvorming plaatsgevonden, omdat het sediment jong is. 
Vorstvaaggronden hebben een circa 25 cm dikke homogene bovengrond. Daaronder ligt een bruine, zwak 
ontwikkelde en/of zeer dunne moderpodzol B-horizont. Deze min of meer homogene verbruiningslaag is 
ontstaan door de voortdurende omwerking als gevolg van een hoge biologische activiteit in de bodem. Soms is 
het bovenste deel van de B-horizont door ploegwerkzaamheden in de Ap-horizont opgenomen. Hierdoor is 
slechts een dunne, geelbruine laag overgebleven. Na een geleidelijk overgang begint op 35-50 cm diepte de 
licht geelbruin gekleurde C-horizont.8 
 
Gooreerdgronden hebben een donkere bovengrond dunner dan 50 cm, waaronder soms een zeer zwakke, diep 
doorgaande humus podzol-B voorkomt en soms een sterk gebleekte, vrijwel ijzerloze ondergrond. Ze komen 
voor op het Pleistoceen en wel in sommige afvoerloze laagten, op de overgang van de beekdalen naar de 
hogere gronden of in de beekdalen die zuur veenwater uit een veenachterland afvoeren (bijvoorbeeld de Peel). 
Op dit soort gronden worden wel toponiemen, die op "goor" eindigen gevonden. 
In het podzolkarakter ligt de verklaring voor het ontbreken van ijzer in deze gronden. Een duidelijk gereduceerde 
ondergrond, gekenmerkt door blauwgrijze kleuren ontbreekt dan ook vaak, hoewel deze gronden zeer hoge 
waterstanden kunnen hebben. 
Evenals bij andere hydroeerdgronden is de donkere bovengrond door de lage ligging ontstaan. In hun 
landschappelijke ligging komen ze enigszins met de veldpodzolgronden overeen. De aanwezigheid van een 
donkere bovengrond en het ontbreken van een uitspoelingshorizont plaatst ze in de categorie eerdgronden.9 
 
Bij podzolgronden is sprake van podzolering. Tijdens dit natuurlijke proces worden door infiltrerend regenwater 
kleine deeltjes ijzer, aluminium en lutum uitgespoeld. Dit wordt uitloging genoemd. Deze deeltjes worden door 
het water naar beneden getransporteerd, waar inspoeling plaatsvind. 
Holtpodzolgronden zijn gronden die zijn ontstaan op relatief mineraalrijke en zandige bodems. Ze worden 
gekenmerkt. In de regio zijn vaak enkeerdgronden ontwikkeld op holtpodzolgronden. 
Holtpodzolgronden maken deel uit van de moderpodzolgronden. Deze bodems hebben een duidelijke 
moderpozol-B. Moder, wat verrotting betekend, is een humusvorm waardoor een bruine tot donkerbruine B-
horizont is ontstaan als gevolg van biologische activiteit en door interne verwering. De humusdeeltjes bevinden 
zich afzonderlijk tussen de zandkorrels. Holtpodzolgronden kunnen voorkomen met én zonder zanddek. Het 
eventueel aanwezige zanddek is dunner dan 40 cm, zij worden vooral aangetroffen bij stuifzandcomplexen.10 In 
de omgeving van Posterholt worden enkele lage landduinen aangetroffen die hier mogelijk mee in verband 
kunnen worden gebracht. 

                                              
6 Alterra 2009, 60 Oost; De Bakker en Schelling 1989. 
7 Verhoeven, Ellenkamp en Keijers 2010, II, 23 (RAAP rapport 1953). 
8 De Bakker en Schelling 1989, 158. 
9 De Bakker en Schelling, 1989. 
10 De Bakker en Schelling 1989, 117. 
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Holtpodzols zonder zanddek kunnen een zeer dunne A-horizont hebben, hieronder begint dan vaak direct de 
moderpodzol-B. Afhankelijk van de dikte van de A-horizont, wordt vaak de humuspodzol-B mee geploegd en 
vertonen de akkers daardoor een grijsbruine bouwvoor.11 
 
Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangeven met grondwatertrappen. 
Vorstvaaggronden en holtpodzolgronden hebben een zeer lage grondwaterstand, te weten grondwatertrap VIII. 
De gemiddeld hoogste grondwaterstand ligt dieper dan 140 cm -mv en de gemiddeld diepste stand is dieper dan 
160 cm –mv.  
 

3.3 Bewoningsgeschiedenis – historisch overzicht 

 
De bestudeerde en beschikbare bronnen hebben het volgende beeld kunnen schetsen over de geschiedenis 
van Montfort. 
 
Montfort is een stadje dat waarschijnlijk in de 13e eeuw is ontstaan bij het gelijknamige kasteel in een gebied 
bestaande uit landduinen, woeste gronden en moerassen.12 De eerste vermelding van Montfort vinden we in het 
jaar 1258. Er is sprake van Montem circumfossatum…Miemekar… De oorspronkelijke naam was Miemekar, 
waarvan de herkomst en betekenis onduidelijk is. Het heeft mogelijk betrekking op Miemelaar, waarbij het 
achtervoegsel ‘laar’ verwijst naar een open plek in het bos of moerasachtig gebied.13 Latere vermeldingen zijn 
Montfoirt (1272) en Montfort (1276).  
Kort na 1267 bouwde Hendrik van Gelre, prins-bisschop van Luik, het kasteel Montfort, gelegen op een 
heuvelrug in het Vlootbeekdal. Het kasteel ligt ten westen van het stadje dat dan nog een gehucht was. De 
naam heeft de betekenis van ‘sterke burcht’.14 Het kasteel stond ook bekend als De Grauwert of Den Tomp.15  
Na Hendrik's dood in 1285 hoorde kasteel Montfort bij het graafschap Gelre.  
Tot het eind van de 15e eeuw deed Montfort nog regelmatig dienst als residentie van de landsheer. Verder 
woonde hier de drossaard, die met 27 man personeel zorgde voor de verdediging en het bestuur van het ambt 
Montfort, een bestuursdistrict van het Overkwartier van Gelre. 
Door de opkomst van het kanon werd kasteel Montfort rond 1536 uitgebreid met vestingwerken. Dit kon echter 
niet verhinderen dat het ten tijde van de veldtocht van keizer Karel V in 1543 zwaar beschadigd werd en volledig 
uitbrandde. In 1685-1686 werden de vestingwerken gesloopt en de grachten gedempt. Als laatste werd de 
Grauwert grotendeels opgeblazen. De resterende gebouwen bleven woning voor de drossaard, die aan de 
zuidzijde, aan de overzijde van de Huysdijk, een prachtig symmetrisch tuinencomplex liet aanleggen. Rond 1780 
volgde ook de sloop van het woonkasteel, waarna een ruïne overbleef.  

Ondanks dat Montfort in het jaar 1263 stadsrechten kreeg, heeft het zich gedurende de eeuwen daarna nooit 
echt tot een stad ontwikkeld. Het bleef het uiterlijk van een dorp behouden. Wel bezat Montfort als stad 
bijzondere rechten.16  

De graven van Gelre hadden gedurende de middeleeuwen hun machtsgebied uitgebreid en kregen steeds meer 
gebieden in handen van de latere heerlijkheid Montfort. In 1703 kwam het Ambt Montfort in handen van de 
Verenigde Provinciën als Staats-Opper-Gelre.17 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Montfort 111 van de in totaal aanwezige 293 woningen vernield.18 Aan 
het einde van de oorlog werd Montfort meerdere malen gebombardeerd, gezien de strategische ligging nabij de 
grens. De Duitsers hadden veel vluchtelingen naar het stadje gedreven. In januari 1945 werd Montfort door 
oprukkende geallieerden grondig onder vuur genomen.  
Door deze beschietingen behoorde Montfort tot de meest geteisterde dorpen in Nederland. In januari 1945 
vonden in Montfort twee vliegtuigcrashes plaats.19 Het is niet bekend of binnen of in de onmiddellijke omgeving 
van het plangebied oorlogsgerelateerde verwoestingen of crashes hebben plaatsgevonden. Dit is dus niet uit te 
sluiten.  

                                              
11 De Bakker en Schelling 1989, 120. 
12 Verhoeven, Ellenkamp en Keijers 2010, II, 47 (RAAP rapport 1953); Renes 1999, 265. 
13 Verhoeven, Ellenkamp en Keijers 2010, II, 47 (RAAP rapport 1953). 
14 Van Berkel en Samplonius 2006, 302. 
15 Hupperetz e.a. 2005, 247-249. 
16 Ubachs 2000, 94. 
17 Ubachs 2000, 136. 
18 Van Blankenstein 2006, 140. 
19 Auwerda en Grimm 2008 (Verliesregisters 1939-1945). 
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Figuur 4: De ligging van het kasteel Montfort ten westen van het stadje op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1557-1570.  

 

3.4 Bewoningsgeschiedenis – archeologische waarden 

 
Op de leidende Archeologische Verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Roerdalen geldt voor de 
locatie aan de Heinsbergerweg een middelhoge archeologische verwachting voor droge landschappen (bijlage 
4).20 De locatie op de hoek Gestraatje en Lemmensweg heeft een hoge verwachtingswaarde, met uitzondering 
van de uiterste noordwesthoek, daarvoor geldt een lage verwachtingswaarde (zie bijlage 4). 
 
Vindplaatsen jager-verzamelaars en landbouwers 
Het plangebied op de hoek Gestraatje/Lemmensweg heeft een hoge verwachting op de gemeentelijke 
beleidskaart jagers/verzamelaars. Het plangebied aan de Heinbergerweg kent een lage verwachtingswaarde. 
 
Op de beleidskaart van de landbouwers is aan de locaties respectievelijk een hoge- en middelhoge 
verwachtingswaarde toegekend. 
 
Archismeldingen 
In Archis zijn in de omgeving van beide onderzoekslocaties verschillende waarnemingen en onderzoeken 
bekend (bijlage 3). Degene in een straal van 500 m rond een van beide locaties zijn opgenomen in onderstaand 
overzicht.  
De meldingen zoals in Archis vermeld zijn per locatie gerangschikt in een tabel (tabel 1 en 2). De meest 
relevante onderzoeken of waarnemingen worden onder nader beschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
20 RAAP 2009, Archeologische Verwachtings- en beleidsadvieskaart gemeente Roerdalen (RAAP rapport 1953), kaartbijlage I-1. 
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Hoek Gestraatje/Lemmensweg: 

 
Zaakidentificatie  Archis2  Plaats  Betrokkene(n)  Verwerving  Datum  

2280177100  40059  Montfort  Sweco  archeologisch: proefputten/proefsleuven  02-04-2010  
2474667100  65544  Montfort  BAAC BV  archeologisch: bureauonderzoek  09-03-2015  
2707266100  3869  Montfort  Particulier  niet-archeologisch: vuurstenen bladspits uit 

Neolithicum. 
01-09-1978  

2151070100  21865  Montfort  RAAP Archeologisch 
Adviesbureau  

archeologisch: (veld)kartering  23-03-2007  

2376308100  52918  Mariahoop  Econsultancy BV  archeologisch: boring  06-08-2012  
3071466100 3805  Montfort  J.H.M. SMEETS  niet-archeologisch  04-07-1978  

Tabel 1. Overzicht van meldingen in Archis binnen 500m van hoek Gestraatje/Lemmensweg. Van de cursief geplaatste meldingen staan 

geen gegevens in Archis vermeld. 

 
Monumentnummer 16.293 
Op een afstand van circa 500m ten westen van het plangebied op de hoek Gestraatje en Lemmensweg ligt de 
historische kern van Montfort, aangegeven als een monument van hoge archeologische waarde. De 
begrenzingen zijn gebaseerd op historisch kaartmateriaal uit de vroeg 19e eeuw en uit de 20e eeuw.  
 
Zaakindentificatie 22.80177100 
In 2010 is door Sweco (Grontmij) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan Heinsbergerweg 8, op 350 m ten 
noordoosten van het plangebied. De volgende gegevens staan in Archis vermeld: “Er zijn in werkput 1 tijdens de 
aanleg van het vlak twee kleine fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen (vondstnr. 5 en 6) die te 
dateren zijn in de IJzertijd. Ook is op de stort van deze werkput het afgebroken topfragment van een vuurstenen 
bladspits (vondstnr. 15) gevonden. Het spitsfragment is waarschijnlijk te dateren als Michelsbergcultuur (Midden 
Neolithicum). In werkput 1 spoor 1 is in de kuilvulling een mesheft fragment (vondst nr. 11) aangetroffen. Het 
betreft de koperen kap en het ijzeren restant van de plaatangel met daarin nog aanwezig een koperen nagel. 
Het mesheft fragment kan worden gedateerd als Nieuwe Tijd A: 1500-1650 n. Chr. Verder is tijdens de aanleg 
van werkput 1 een koperen munt (vondstnr. 1) uit het begin van de 19e eeuw in de wand aangetroffen. De munt 
is gedetermineerd als een Pruisische 3 Pfenninge uit de periode 1821-1840. In werkput 2 spoor 5 is tevens een 
houtskoolmonster (vondstnr. 19) genomen. In deze put werden geen aanlegvondsten in het vlak gedaan. Wel 
zijn er op de stort van deze werkput 10 keramiekfragmenten opgeraapt. Er werd echter geen prehistorisch 
handgevormd aardewerk in werkput 2 aangetroffen.” (Mans en Geraeds 2010, GAR 910). 
 
Zaakindentificatie 21.51070100  
In 2007 is een archeologisch bureauonderzoek en veldkartering uitgevoerd aan de Putveestraat, gelegen op 
circa 500 m ten zuiden van het plangebied. Hierbij werden diverse scherven uit de volle middeleeuwen 
aangetroffen, alsmede vuurstenen werktuigen uit de periode neolithicum en mesolithicum (kling, spitskling 
enz.)(Moonen 2007, RAAP-rapport 2120). Er staan geen nadere gegevens vermeld. 
 
Zaakindentificatie 23.76308100 
In 2012 is door Econsultancy een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de 
Annendaalderweg en Boekhorstweg te Maria Hoop. Het onderzoek ligt op 500 m ten zuiden van onderhavig 
onderzoeksgebied. Op grond van de resultaten is geadviseerd om delen van het plangebied nader te 
onderzoeken door middel van een archeologische begeleiding van de geplande graafwerkzaamheden volgens 
protocol opgraven. Behoud van mogelijke archeologische vindplaatsen bij een niet aangepaste uitvoering van 
de huidige plannen lijkt, gezien de verwachte verstoringen en de relatief ondiepe ligging van verwachte 
archeologische waarden, niet mogelijk. De delen van het plangebied waar toekomstige graafwerkzaamheden 
archeologisch begeleid dienen te worden zijn: Traject 1: de graafwerkzaamheden die samenhangen met de 
rioolaanleg onder de Annendaalderweg. Traject 3: de graafwerkzaamheden die samenhangen met de aanleg 
van het fietspad ten noorden van de Boekhorstweg, met uitzondering van de meest westelijke 400 meter (boring 
195-213). Voor de overige geplande graafwerkzaamheden in het plangebied betreffende alle werkzaamheden 
binnen Traject 3, de werkzaamheden voor het fietspad in Traject 1, de wegvernieuwing in Traject 2 en de 
aanleg van het fietspad ten westen van boring 214 in Traject 2, adviseert Econsultancy om deze locaties vrij te 
geven (Stiekema 2012, rapport 12021117). 
 
Zaakindentificatie 30.71466100 
Deze vondstmelding is gedaan voor een locatie aan de Heinsbergerweg, op 300 m ten noorden van het 
plangebied.  
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De vondsten omvatten vuurstenen werktuigen (schrabber, afslagen) voornamelijk uit het neolithicum. Verder 
werden een laat middeleeuwse spinklos en een fragment van een La-Tène armband aangetroffen. Er staan 
geen nadere gegevens vermeld in Archis. 
 

Heinsbergerweg 20: 
Zaakidentificatie  Archis2  Plaats  Betrokkene(n)  Verwerving  Datum  

2237174100  34114  Mariahoop  Archeopro  archeologisch: (veld)kartering  16-03-2009  
3256187100  421773  Montfort  T.J.P. Mans  archeologisch: (veld)kartering  09-01-2001  
3263841100  426908  Montfort  J. Hansen  niet-archeologisch: kartering  01-01-2009  
2474667100  65544  Montfort  BAAC BV  archeologisch: bureauonderzoek  09-03-2015  
2881165100  32139  Montfort  Particulier  archeologisch: (veld)kartering  01-01-1975  
3258511100  422629  Montfort  C. Hajenius  archeologisch: (veld)kartering  01-01-1984  
3238115100  413852  Montfort  T.J.P. Mans  niet-archeologisch: kartering  04-07-2002  
3032391100  47598  Montfort  T.J.P. Mans  archeologisch: (veld)kartering  30-06-2002  
3041739100  51504  Montfort  J. Hansen  archeologisch: (veld)kartering): 

zandsteen/kwartsiet, slijpsteen uit 
neolithicum. 

02-01-1999  

3208753100  405770  Montfort  T.J.P. Mans  archeologisch: (veld)kartering  28-03-2004  
2285442100 40822 Montfort RAAP Archeologisch 

Adviesbureau  
Archeologisch: bureauonderzoek, deels 
karterend onderzoek 

10-02-2010 

3128311100  34964  Montfort  A. Buisman  niet-archeologisch: graafwerk  01-08-1964  
Tabel 2. Overzicht van meldingen in Archis binnen 500m van Heinsbergerweg 20. Van de cursief geplaatste meldingen staan geen 

gegevens in Archis vermeld. 

 

Zaakindentificatie 32.56187100 
In 2001 is een veldkartering uitgevoerd op ruim 500 m ten noorden van het plangebied aan de Heinsbergerweg. 
Deze vondsten zijn in 2010 gemeld in Archis. De volgende gegevens zijn vermeld: “De navolgende karteringen 
uitgevoerd op twee aangrenzende percelen bij de Goudberg in het Broek (m.b.v metaaldetector) (percelen zijn 
nu ingepland met 1e jaars asperges). Tijdens de karteringen zijn in totaal 98 metaalvondsten gedetecteerd 
waarvan 68 fragmenten van britse artilleriegranaten uit WOII. Noemenswaardige metaalvondsten zijn 
beschreven.” Er werden vondsten aangetroffen van vuursteen (afslagen, kling, schrabber, kern enz.) uit de 
periode meso- en neolithicum, scherven aardewerk uit de ijzertijd, Romeinse tijd en late middeleeuwen, tefriet 
uit de Romeinse tijd en metalen fragmenten uit de nieuwe tijd. 
 
Zaakindentificatie 32.63841100 
Op 350 m ten noorden van het plangebied werd eveneens bij een veldkartering een dissel gevonden uit het 
neolithicum. De vondst is als volgt beschreven: “Deze dissel is gevonden in de Goudberg. Het snededeel is niet 
summetrisch in doorsnede en een kant van de snede is meer gesleten. De dissel heeft geen typische vorm. De 
steensoort is hoogstwaarschijnlijk lydiet met soms een donkergroene glans.” 

 
Zaakindentificatie 28.81165100 
In 1975 werden bij ‘Nouwenhof’ tijdens een veldkartering 17 vuurstenen voorwerpen gevonden (kling, Tjonger-
spits, afslagen, schrabber, boor enz.). Deze locatie ligt op circa 500 m ten noordoosten van het plangebied. 
 
 
Zaakindentificatie 32.58511100 
In 1984 werden bij een veldkartering bij Munningsbos 54 fragmenten gecremeerde resten aangetroffen aan het 
oppervlak en aardewerk uit de Romeinse tijd. De vondsten zijn in 2008 opgenomen in Archis. De locatie ligt op 
500 m ten noordoosten van het plangebied. 

 
Zaakindentificatie 30.32391100, 32.38115100 en 32.08753100 
In “Het Broek” zijn verschillende karteringen uitgevoerd in 2002 en 2004 op 300 en 450 m ten noorden van het 
plangebied. Hierbij werden vuurstenen voorwerpen, gedraaid en handgevormd aardewerk, crematieresten, 
fragmenten houtkool, glas enz.  aangetroffen uit de periode mesolithicum, neolithicum, ijzertijd/Romeinse tijd, 
volle en late middeleeuwen. 
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Zaakindentificatie 22.85442100 
Door RAAP is in 2010 een bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de aardgastransportleiding tussen 
Odiliapeel en Melick (A-665) (Moonen en Van Dijk 2011, RAAP-rapport 2279). 
 
Zaakindentificatie 31.28311100  
Op circa 400 m ten zuidwesten van het plangebied is aan de Veestraat een verkenning uitgevoerd in 1964. De 
documentatie in het CAA bestaat uit een Loeb-fiche met de tekst: “Enige fragmenten besmeten aardewerk 
alsmede een aanzienlijke hoeveelheid laat middeleeuwse potscherven. Coördinaten.: 195.600-
195.900/347.500-347.725. Tijdvak: Middeleeuwen. Ten zuiden van Montfort, gevonden in de geroerde 
bovenlaag in het tracé van de pijpleiding der n.v. Nederlandse Gasunie. Verkenning door A. Buisman, R.O.B., in 
augustus 1964. Nieuws-Bull. KNOB van 15.9.1964, kol. *248', met als latere toevoeging d.d. 20/5/'68 door J.H.F. 
Bloemers: '195.60/347.50 - Geen bijzonderheden, onder gunstige omstandigheden”. 

 

3.5 Bewoningsgeschiedenis – historisch materiaal 

 
In het kader van het bureauonderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Op het minuutplan uit het begin 
van de 19e eeuw (figuur 4)21 ligt het plangebied op de hoek Gestraatje/Lemmensweg ter hoogte van diverse 
akkers. Het valt op dat het huidige stratenpatroon totaal niet overeenkomt met de 19e eeuwse situatie. De 
oorspronkelijke Lemmensweg ligt bijvoorbeeld meer oostwaarts dan de huidige weg en het verloop van het 
Gestraatje is in de huidige situatie meer rechtgetrokken dan op het minuutplan zichtbaar is. Diverse percelen 
zijn nog te herkennen in het huidige kaartbeeld (perceelsgrenzen, straten enz.). Volgens de Oorspronkelijke 
Aanwijzende Tafels (OAT)22 behorende bij het minuutplan staat er geen bebouwing binnen het plangebied. De 
percelen zijn in gebruik als bouwlanden en in bezit van diverse dorpelingen, zoals burgemeester Mestrom, 
schaapsherder Timmermans en de landbouwers Knops, Coenen, Nijssen en Frenken. 
 
Voor het plangebied Heinbergerweg 20 geldt dat er zeer weinig herkenningspunten zijn met de huidige situatie. 
De percelering en het verloop van de heinsbergerweg zijn totaal niet herkenbaar op de modernere kaarten. Het 
plangebied omvat verschillende lange smalle percelen, die in het bezit zijn van velen, zoals burgemeester 
Mestrom, smid Wolters, kleermaker Mertens, herbergier Nijssen, koopman Van Ophoven, knecht Daemen en 
de landbouwers Meuwissen, Brentjens en Nijssen. Alle gronden zijn in gebruik als bouwland. 
 
Op het kaartbeeld van 1895 zijn weinig veranderingen aanwijsbaar. In 1946 is het beeld in grote lijnen nog gelijk. 
Wel is de bebouwing behorende tot de kern van Montfort uitgebreid naar het zuiden en oosten. Bovendien zijn 
de gronden rond de kern verder ontgonnen en in gebruik genomen als weide- en bouwland. Ter hoogte van 
beide onderzoekslocaties zijn geen veranderingen zichtbaar. De terreinen zijn onbebouwd en in gebruik als 
bouwland. 
 
In 1968 is het wegenpatroon ingrijpend gewijzigd. Diverse wegen zijn verdwenen, rechtgetrokken en/of 
verbonden, zoals de Heinsbergerweg en het Gestraatje. Tevens is de Lemmensweg naar het westen 
verschoven. De bebouwing is vanuit de kern nog verder zuid- en oostwaarts uitgebreid. Binnen het plangebied 
op de hoek Gestraatje/Lemmensweg is bebouwing zichtbaar. 
 
De huidige bebouwing binnen de onderzoekslocatie verschijnt in 1979 op het kaartbeeld. Ook is aan de 
overzijde van de straat de veehouderij Gestraatje 65 zichtbaar. Het plangebied aan de Heinsbergerweg blijft 
onbebouwd. Deze situatie komt overeen met het huidige beeld. 
 

                                              
21 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl. Gemeente Montfort, sectie C, blad 1 en 2, genaamd Genouwden. Minuutplans zijn de oorspronkelijke 
kadastrale kaarten  die zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn 
grondbeschrijvingen (kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
22 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die betrekking             
hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en de oppervlakte. 
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Figuur 5: Uitsnede van het Minuutplan 1811-1832 met daarop geprojecteerd het plangebied hoek Gestraatje/Lemmensweg (Bron: 

Beeldbank RCE). 

 

 
Figuur 6: Uitsnede van het Minuutplan 1811-1832 met daarop geprojecteerd het plangebied Heinsbergerweg 20 (Bron: Beeldbank 

RCE). 
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Figuur 7: Uitsnede historische kaarten respectievelijk 1895, 1946, 1968 en 1979  met daarop beide plangebieden geprojecteerd (rood) 

(Bron: www.topotijdreis.nl). 
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4. VERWACHTINGSMODEL 

 
De jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de 
flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap gekozen, bij voorkeur in de buurt van (open) 
water. Water was een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst, nabij water heerst er ook 
een grotere biodiversiteit. Dit vergemakkelijkt de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel.  
Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in een zone van dekzandruggen met ten noorden 
daarvan het Vlootbeekdal. Uit het kaartbeeld van het AHN blijkt dat beide onderzoekslocaties op een uitloper 
van een dekzandrug liggen. De jager-verzamelaars zullen de voorkeur hebben gegeven aan de flanken van de 
hoger gelegen zones en in de nabijheid van water. Dit past dus binnen de landschapelijke ligging van de 
plangebieden. Ter plaatse kunnen vuursteenvindplaatsen worden aangetroffen, getuige de vele archismeldingen 
van vuursteen binnen rond de locaties. Deze meldingen zijn getuige bijlage 9 in hetzelfde landschappelijke 
kader te plaatsen. Daarom geldt voor beide onderzoekslocaties een hoge verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen. Resten uit deze periode worden vanaf het maaiveld verwacht, eventueel in de mogelijk 
aanwezige B-horizont tot in de C-horizont. Resten kunnen bestaan uit bewoningssporen, vuurstenen artefacten, 
haardkuilen of resten van tijdelijke kampementen.  
 
Vanaf het neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door sedentaire 
samenlevingen. Geleidelijk stapt de mens over naar landbouw en veeteelt. De nederzettingen worden 
gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Voor de watervoorziening 
worden waterputten gegraven. Vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen heeft men nog steeds 
een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden.  
De hoge ligging van het plangebied is in beginsel een aantrekkelijke vestigingslocatie. Dit wordt bevestigd door 
de vele vondstmeldingen uit de periode ijzertijd en Romeinse tijd op korte afstand van de onderzoekslocaties. 
Daarom wordt aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor nederzettings- en begravingsresten uit 
de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Resten worden vanaf het maaiveld verwacht, 
eventueel in de mogelijk aanwezige B-horizont tot in de C-horizont en kunnen bestaan uit een cultuurlaag, 
begravingsresten (botresten, urnen), paalkuilen/-gaten, afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of 
gebruiksvoorwerpen/vaatwerk.  
 
Het plangebied ligt ten zuidoosten van de historische kern van Montfort. Vanaf de 19e eeuw werd het in 
ontginning gebracht voor agrarische doeleinden. Op basis van historisch kaartmateriaal vanaf het begin van de 
19e eeuw blijkt dat er geen bebouwing aanwezig was. Het plangebied bestond en bestaat grotendeels uit 
bouwland. Pas vanaf 1968 ontstaat de huidige bebouwing binnen het plangebied op de hoek 
Gestraatje/Lemmensweg. Het plangebied aan de Heinsbergerweg blijft onbebouwd. Op basis van deze 
gegevens geldt voor het plangebied een lage verwachting voor de periode late middeleeuwen tot en met de 
nieuwe tijd. Eventueel aanwezige resten worden verwacht vanaf het maaiveld. 
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken 

vindplaats 

Diepeteligging sporen 

Laat-paleolithicum 
– mesolithicum 

Hoog Bewoningssporen, kampementen: 
vuursteen artefacten, haardkuilen 

Vanaf het maaiveld tot in de C-
horizont 

Neolithicum – 
bronstijd 

Hoog Nederzettings- begravingsresten, 
cultuurlaag, fragmenten 
aardewerk, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen 

Vanaf het maaiveld tot in de C-
horizont 

IJzertijd – vroege 
middeleeuwen 

Hoog 

Late 
middeleeuwen 
– nieuwe tijd 

Laag Sporen van agrarische activiteiten, 
losse fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Vanaf het maaiveld 

Tabel 3: Archeologische verwachting per periode, kenmerken en diepteligging. 

 

 

Bodemverstoring 
Het noordwestelijk deel van het plangebied op de hoek Gestraatje/Lemmensweg staat op de geomorfologische 
kaart aangemerkt als ‘afgegraven terrein’. Deze afgraving is ook zichtbaar op het AHN kaartbeeld. Echter daar 
lijkt de afgraving veel beperkter in omvang dan op de geomorfologische kaart. 
Er zijn geen gegevens bekend dat binnen het plangebied bodemverstorende activiteiten hebben 
plaatsgevonden. Binnen Bodemloket zijn geen gegevens bekend van bedrijvigheid die voor verstoring van het 
aanwezige bodemprofiel hebben gezorgd.23 Evenmin staan op de kaart met ontgrondingen van de gemeente 
Roerdalen gegevens van bodemverstoringen.24  
Opgemerkt dient te worden dat verschillende bouwlanden in de omgeving van de onderzoeksgebieden in 
gebruik zijn als aspergevelden. Deze kunnen voor bodemverstoring hebben gezorgd. De mate van verstoring 
dient middels het booronderzoek te worden vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 

                                              
23 www.bodemloket.nl 
24 RAAP 2009, Archeologische Vindplaatsen, onderzoeksmeldingen en ontgrondingen in de gemeente Roerdalen (RAAP rapport 

1953), kaartbijlage II-1. 
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5. VELDWERKZAAMHEDEN  

 

5.1 Algemeen 

 
Tijdens het verkennend veldonderzoek aan de Heinsbergerweg 20 zijn 17 boringen gezet. Het doel van het 
booronderzoek is het toetsen van de opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting voor het 
plangebied (hoofdstuk 4). Het plangebied is op een klein bebost deel na in gebruik als bouwland (prei). De 
boringen zijn verspreid over het terrein geplaatst. Omdat in de omgeving veel steentijdvindplaatsen bekend zijn 
is in het plangebied voorafgaand aan de boringen een veldkartering uitgevoerd. Op basis van de vondst van drie 
vuursteenvondsten zijn de eerste boringen (met boordiameter van 12 cm) daarrond geplaatst. Boringen 1 tot en 
met 3 zijn eveneens uitgezeefd met een zeef met een diameter van 4 mm. Omdat in deze boringen geen 
vuursteen is aangetroffen (ook geen archeologische indicatoren zoals bijvoorbeeld baksteen), zijn de overige 
boringen niet uitgezeefd en is gebruik gemaakt van een 10 cm boor. 
Op de locatie Gestraatje/Lemmensweg zijn 9 boringen gezet. Ook hier werd voorafgaand een veldkartering 
uitgevoerd maar deze was maar beperkt mogelijk door de aanwezigheid van begroeiing. In het noordoostelijke 
delen zijn nog aspergebedden. Ter plaatse zijn twee vuursteenvondsten aangetroffen. Boring 18 en 19 liggen in 
het laagst gelegen deel van het plangebied en boring 21 ligt tussen de aanwezige aspergebedden. Het 
plangebied was aan de westelijke zijde afgegrensd door een afrastering (niet aanwezig op de kadastrale kaart) 
waardoor een deel van het plangebied niet toegankelijk was voor onderzoek. 
 
De boorkernen zijn conform ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) beschreven, zie bijlage 8. 
Gelet is op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals fragmenten keramiek, fosfaatvlekken en 
brokjes houtskool en verbrande leem. Daartoe zijn boringen 1 tot en met 3 uitgezeefd en zijn de overige 
opgeboorde monsters verbrokkeld.  
Het maaiveld binnen het plangebied Heinsbergerweg ligt tussen circa +29,19 en +30,20m NAP. Het maaiveld 
binnen het plangebied Gestraatje/Lemmensweg ligt tussen circa +26,84 en +29,60m NAP. 

5.2 Fysisch geografische beschrijving van de bodemopbouw 
 

De plangebieden zijn apart beschreven. 
 

Heinsbergerweg 20: 
De top van de boringen laten een donker bruingrijs pakket zeer fijn, zwak siltig, matig wortelhoudend zand zien. 
Dit pakket heeft een dikte tussen 20 en 40 cm. Daaronder bevindt zich (op boring 7, 10 en 16 na) een pakket 
bruingrijs, zeer fijn, zwak siltig zand. Dit pakket heeft een dikte tussen 10 en 30 cm. Her en der zijn er sporen 
van grind of houtskool aanwezig. Dan volgt een pakket zeer fijn, zwak siltig geel zand, waarbij in de meeste 
boringen een onderscheid gemaakt kan worden tussen een gelige en een grijze laag waarbij de laatste vaak wat 
lemig is. 
Binnen het plangebied is boring 9 een uitzondering. Daar bevindt zich onder het bovenste pakket een 10 cm dik 
pakket neutraalbruin zeer fijn zwak siltig zand met sporen houtskool. Daaronder bevindt zich een pakket zeer 
fijn, zwak siltig grijs zand met vervolgens een 20 cm dik pakket zeer fijn, zwak siltig donker grijsbruin zand. 
Daaronder zit een pakket van 30 cm  dik zeer fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend, grijs lemig zand. Tenslotte ligt 
dit op een pakket matig roesthoudend geeloranje zandige leem. 
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Figuur 8: Het uitgelegde profiel van boring 5 aan de Heinsbergerweg 20.  

 
 

Gestraatje/Lemmensweg: 
 
De top van de boringen laten een pakket matig fijn, zwak siltig donkerbruingrijs zand zien dat humeus en matig 
wortelhoudend is. Deze laag heeft een dikte tussen 20 en 30 cm. In boring 26 is deze laag 60 cm dik. In boring 
22, 25 en 26 werden in het bovenste pakket sporen van houtskool aangetroffen.  
Daaronder bevindt zich (met uitzondering van boring 25) een matig fijne, zwak siltige bruine laag die een dikte 
heeft tussen 40 en 80 cm. Tenslotte is er een geel tot grijs pakket  matig fijn, zwak siltig tot zwak lemig zand dat 
in het grootste deel van de boringen roesthoudend is. 
Er zijn in dit plangebied twee uitzonderingen betreffende boring 18 en 19. Hier is onder de top van de boringen  
een pakket matig fijn, zwak siltig en zwak humeus, donkerbruin tot bruingrijs zand aanwezig. Dit pakket heeft 
een dikte tussen 35 en 50 cm. Daaronder bevindt zich een matig fijn, zwak siltige bruine laag aanwezig met een 
dikte variërend tussen 40 en 50 cm. Daaronder is in boring 18 een donkergele laag aanwezig van zeer fijn, zwak 
siltig zand die op -140 cm mv overgaat  naar een gele kleur. 
In boring 19 zijn deze beide pakketten grijs van kleur en lemiger. 
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Figuur 9: Het uitgelegde profiel van boring 23 aan het Gestraatje/Lemmensweg. 

 

5.3 Interpretatie 

Heinsbergerweg 20: 

De beschreven bovengrond betreft de moderne bouwvoor waarin wortelresten worden aangetroffen. Daaronder 
bevindt zich, de B-horizont (met uitzondering van boringen 7, 10 en 16 waar deze niet meer aanwezig is). 
Onderin werd het moedermateriaal aangeboord (C-horizont) 

Gestraatje/Lemmensweg: 

In boringen 18 en 19 is onder de Ap-horizont nog een zwak ontwikkelde Bh-horizont aanwezig. Met daaronder 
de C-horizont (moederbodem). Dit bodemtype wordt geclassificeerd als een gooreerdgrond. Deze boringen 
liggen een stuk lager dan de overige boringen in het plangebied. In de overige boringen is onder de Ap-horizont 
 een verbruinde laag aanwezig waardoor deze bodem als vorstvaaggrond bestempeld kan worden. Deze 
gronden tonen weinig tekenen van bodemontwikkeling en hebben ter hoogte van de B-horizont een bruine laag. 
Dit is een eerste aanzet tot ontwikkeling van een moder-B-horizont. Boring 21 is tussen de nog aanwezige 
aspergebedden geplaatst. Ter hoogte van boringen 22 en 25 is geen verbruinde laag aanwezig en is het 
verwachte profiel dus verstoord. 
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5.4 Archeologische indicatoren 

 
Alhoewel geen doel van een verkennend veldonderzoek met boringen, is gelet op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren. In boring 12 zijn sporen van baksteen aangetroffen. In boringen 4, 6, 9, 12, 13 en 14 
zijn sporen van houtskool aangetroffen.  
Tijdens de veldkartering werden op het veld wat fragmenten aardewerk aangetroffen. Het gaat hierbij om 
materiaal uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Ook werden aan de Heinsbergerweg 2 fragmenten vuursteen 
aangetroffen. 
Het gaat hierbij om twee fragmenten van afslagen, één ervan uit Rijckholt en de andere uit een niet nader te 
bepalen vuursteen. 
Aan het Gestraatje/Lemmensweg zijn op de aspergebedden twee vuursteen afslagen aangetroffen uit Rijckholt 
vuursteen. Vermoedelijk zijn deze afslagen afkomstig uit het neolithicum. 
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6. CONCLUSIE  

 

6.1 Algemeen 

 
Op basis van het uitgevoerd booronderzoek blijkt dat de bodem naar verwachting in het grootste deel van beide 
plangebieden nog intact. Ter hoogte van boringen 10, 22 en 25 lijkt de bodem zeer beperkt verrommeld te zijn, 
te zien aan de gevlektheid van de bodem. 
De archeologische verwachting voor alle archeologische perioden zoals opgesteld in het bureauonderzoek blijft 
van toepassing. 
 

 

6.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 



 Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?  

Ja, De oorspronkelijke bodem is (ten dele) nog aanwezig waardoor nog archeologische resten in-situ kunnen 
worden aangetroffen.  

 

 In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige  

archeologische resten? 

In vrijwel het hele plangebied is de B-horizont van de oorspronkelijke holtpodzol nog aanwezig. Ook is de 
verbruingslaag van de vorstvaaggrond nog grotendeels intact. Hierdoor kunnen archeologische resten nog 
aanwezig zijn aangezien deze voorkomen op de overgang van de B- naar de C-horizont.  In het plangebied 
Gestraatje/Lemmensweg zullen eventueel aanwezige archeologische sporen slecht herkenbaar zijn door de 
aanwezige verbruining en zullen met name diepere sporen goed te herkennen zijn in de C-horizont. 

 

 

 Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van  

deze resten door de voorgenomen bodemingrepen? 

De nog intacte B-horizont is op de Heinsbergerweg 20 aanwezig op een diepte vanaf 20 cm -mv. Ingrepen 
die dieper gaan dan  deze 20 cm vormen een bedreiging voor eventuele archeologische resten. Aan het 
Gestraatje/Lemmensweg begint de verbruiningslaag vanaf 20  cm-mv en ligt de overgang naar de C-horizont 
rond te 80 cm-mv. Ingrepen die dieper gaan dan 60 cm-mv (20 cm marge) kunnen eventuele aanwezige 
archeologische resten bedreigen. 
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7. AANBEVELINGEN  

 
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan worden gesteld dat het plangebied enerzijds een hoge 
verwachting heeft voor de periode Laat-Paleolithicum tot en met vroege middeleeuwen en anderzijds een lage 
verwachting voor de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Op basis van het uitgevoerde verkennende 
booronderzoek, waarin duidelijk werd dat de oorspronkelijke bodem voor het grootste deel nog aanwezig is 
(overgang van B- naar C-horizont) wordt deze verwachting gehandhaafd. 
Het is niet bekend wat de toekomstige verstoring van de nieuwbouw (Heinsbergerweg 20) en sloop met 
herbestemming gaan bedragen. Vermoedelijk zal dit tussen 80 en 100 cm -mv liggen. Bodemingrepen aan de 
Heinsbergerweg 20 die dieper reiken dan 20 cm en bodemingrepen aan het Gestraatje/Lemmensweg die dieper 
reiken dan 60 cm kunnen mogelijk aanwezige archeologische resten verstoren. 
Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de bodemingrepen een vervolgonderzoek uit te voeren.  
Dit vervolgonderzoek kan plaats vinden in de vorm van proefsleuven. Hiertoe dient eerst een PvE te worden 
opgesteld wat ter goedkeuring aan de bevoegde overheid dient te worden voorgelegd. 
 
Dit advies moet gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente 
Roerdalen. Deze zal vervolgens een besluit nemen over de vervolgprocedure. Tot die tijd kan er nog niet 
begonnen worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  
 
Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Hoewel klein kan 
de aanwezigheid van archeologische sporen of resten nooit volledig worden uitgesloten. Indien tijdens de 
graafwerkzaamheden toch archeologische sporen of resten worden aangetroffen dient hiervan melding te 
worden gemaakt bij de Minister van OCW (in de praktijk de RCE) of zoals gangbaarder is bij de gemeente 
conform Artikel 5.10. (Archeologische toevalsvondst) van de Erfgoedwet 2015. 
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Projectcode: AM17440-ARCH

Projectnaam: Montfort  hoek Gestraatje/Lemmensweg en Heinsbergerweg 20

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
NAP29,86

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, b-hor50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, overgang c-hor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geel, c-hor

80

Boring: 2
NAP29,76

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, b-hor

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel, c-hor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
c-hor

80

Boring: 3
NAP29,86

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, scherpe overgang25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, donkergeel, b-hor50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
c-hor

80

Boring: 4
NAP29,67

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
houtskoolhoudend, geelbruin, b-hor50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, oranjegeel, c-hor

80

Boring: 5
NAP29,87

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, b-hor50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geel, c-hor, mangaan

90

Boring: 6
NAP29,66

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, zwak 
houtskoolhoudend, grijsbruin, b-hor60

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs, 
c-hor?

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geel, c-hor

100

Boring: 7
NAP29,32

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, oranjegeel, c-hor

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, grijs, c-hor90

Boring: 8
NAP29,56

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin, 
scherpe overgang naar c-hor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, grijs, c-hor70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, donkergrijs, c-hor, 
mangaan

90



Projectcode: AM17440-ARCH

Projectnaam: Montfort  hoek Gestraatje/Lemmensweg en Heinsbergerweg 20

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 9
NAP29,39

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
houtskool, neutraalbruin

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, 
e-hor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, grijs, lemig

100

Leem, sterk zandig, matig 
roesthoudend, geeloranje, c-hor

110

Boring: 10
NAP29,69

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, grijsbruin

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
roest, grijs, c-hor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, grijs, c-hor, iets lemig90

Boring: 11
NAP29,67

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, overgang naar c-hor50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, bruinoranje, c-hor

90

Boring: 12
NAP29,82

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, sporen houtskool, 
donker grijsbruin, Edelmanboor30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
houtskool, sporen baksteen, bruin, 
b-hor60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
houtskoolhoudend, grijs, c-hor

90

Boring: 13
NAP29,81

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
houtskool, bruin, b-hor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, 
c-hor, mangaan

90

Boring: 14
NAP29,85

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
bruingrijs, Edelmanboor20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
houtskool, bruin, b-hor

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
bruingeel, c-hor, onderin roest

80

Boring: 15
NAP29,91

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
wortels, donker grijsbruin, 
Edelmanboor30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin, 
b-hor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker 
bruingeel, c-hor. mangaan 3

80

Boring: 16
NAP30

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
wortels, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

35

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, sporen van Mangaan

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingeel, c-hor, matig mangaan80



Projectcode: AM17440-ARCH

Projectnaam: Montfort  hoek Gestraatje/Lemmensweg en Heinsbergerweg 20

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 17
NAP29,98

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
wortels, donker grijsbruin, 
Edelmanboor30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, b-hor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, c-hor, mangaan

80

Boring: 18
NAP28,12

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
bruingrijs

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, bruin, b-hor

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
donkergeel, c-hor

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geel, 
c-hor

160

Boring: 19
NAP27,23

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
ophoging?

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbruin, gevlekt60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, bruin

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, 
iets lemeig zand115

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, grijs, c-hor lemig 
zand

130

Boring: 20
NAP28,64

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
humeus, matig wortelhoudend, 
donker bruingrijs, Edelmanboor25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, wit, 
ophoog?

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
bruinbruin, gevlekt80

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
c-hor

120

Boring: 21
NAP27,95

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, Edelmanboor20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, 
neutraalbruin50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, donker bruinbruin, 
gevlekt

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, bruingrijs

100

Boring: 22
NAP29,09

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, matig 
houtskoolhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, bouwvoor

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geelbruin

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, donkergeel, lemig 
zand

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, grijs, lemig zand

110

Boring: 23
NAP29,42

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, gevlekt

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
houtskoolhoudend, neutraalbruin

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkergeel, c-hor, mangaan

120

Boring: 24
NAP29,55

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijsbruin, gevlekt50

Zand, matig grof, zwak siltig, bruin

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, bruin

110
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Boring: 25
NAP29,83

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
houtskoolhoudend, matig 
wortelhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geel60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geel, c-hor, lemig 
zand, mangaan sporen

70

Boring: 26
NAP28,74

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, zwak 
houtskoolhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, sporen zand, 
grijsbruin

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
houtskoolhoudend, bruin, scherpe 
overgang

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, bruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, bruingrijs

120



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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