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1 Inleiding 
1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Witteveen + Bos heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied N316 te  
‘s-Heerenberg.  
Het bureauonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een MER-procedure, fase 
startnotitie.  
 
Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of 
verwachte archeologische waarden binnen een omschreven gebied aan de hand van 
bestaande bronnen. Met behulp van de verworven informatie wordt een specifiek 
archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. 
 
Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van Aanpak 
(De Bondt, 2009) te worden beantwoord: 

• Zijn er binnen het plan-/onderzoeksgebied bekende archeologische waarden 
aanwezig? Zo ja, zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan? 

• Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend 
over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plan-
/onderzoeksgebied? 

• Wat is uit historische bronnen reeds bekend over het plangebied? 
• Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 
• Is vervolgonderzoek nodig om de door het bureauonderzoek in beeld gebrachte 

specifieke archeologische verwachting te toetsen en zo ja, in welke vorm? 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, 
versie 3.1 (SIKB 2006), de provinciale richtlijnen en het vigerende gemeentelijke beleid 
(De Roode, 2008) en het onderzoeksspecifieke plan van aanpak (De Bondt, 2009). 

1.2 Ligging van het gebied 
Het plangebied ligt ten oosten van de bebouwde kom van ’s Heerenberg, tussen de 
Terborgsweg in het noorden en de Meilandsedijk in het zuiden. De oppervlakte 
bedraagt circa 18,4 ha. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. Het 
landgebruik is agrarisch. Door het plangebied loopt de Borgweg in noord - zuid richting 
en de Hartjenstraat in west – oost richting. 
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Figuur 1.1 Ligging van het plangebied (ANWB, 2004). 
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2 Werkwijze 
 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen een 
archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Bij de inventarisatie van de 
archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit het Centraal 
Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), evenals de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). Hierbij is het Archeologisch 
Informatie Systeem (ARCHIS-II) gebruikt. De provinciale cultuurhistorische 
waardenkaart is geraadpleegd, evenals de gemeentelijke archeologische 
verwachtingskaart (Gemeente Montferland, 2009). Met name voor de recentere 
archeologische periodes zijn diverse historische bronnen geraadpleegd. Literatuur over 
de geologie, geomorfologie en de bodemopbouw van het onderzoeksgebied is 
eveneens bestudeerd om op basis van locatiekeuze-theorieën een uitspraak te doen 
over de kans op aanwezigheid van archeologische resten. 
 
In navolgend hoofdstuk worden de resultaten van het bureauonderzoek beschreven. In 
hoofdstuk 4 wordt een synthese weergegeven in de vorm van een specifieke 
archeologische verwachting. Een opsomming van de geraadpleegde literatuur en 
gebruikte kaarten is terug te vinden in de literatuurlijst. Voor een tabel met een 
overzicht van geologische en archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 1. 
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3 Bureauonderzoek 
3.1 Landschappelijke ontwikkeling 

Het plangebied ligt volgens de geologische kaart van Nederland (RGD, 1977) in een 
gebied met komafzettingen. Deze afzettingen bestaan uit zowel zware klei als zandige 
klei en zand en hebben ter hoogte van het plangebied een dikte van circa 2 m. Ze 
worden tot de Formatie van Echteld gerekend (De Mulder et al., 2003). De ondergrond 
bestaat uit grof, grindhoudend rivierzand, dat wordt gerekend tot de Formatie van 
Kreftenheye. Direct ten westen van het plangebied komen dekzandafzettingen voor. 
 
Op de geomorfologische kaart van Nederland (Stiboka/RGD, 1980) staat aangegeven 
dat het plangebied op terrasvlakte, plaatselijk vervlakt door overstromingsmateriaal ligt 
(vormeenheden 2M18b en 1M18b). De terrasvlakte en de daarin aanwezige 
depressies zijn bedekt met klei, afkomstig van overstromingen. De terrasvlakte is 
gevormd in het Laat Pleistoceen door rivieren en is tijdens het Holoceen afgedekt met 
jonger sediment. De dekzandafzettingen langs de westgrens van het plangebied zijn 
gordeldekzandruggen (vormeenheid 4K16). Dit zijn dekzandruggen die langs de rand 
van een stuwwal zijn opgewaaid. Het dekzand is gedurende de laatste ijstijd 
(Weichselien, 115.000 – 10.000 jaar geleden) afgezet. In deze periode was weinig 
vegetatie aanwezig, waardoor lokaal zand gemakkelijk door de wind kon worden 
verplaatst (Berendsen 1998). Kenmerkend voor dekzand zijn de afgeronde korrels en 
het goed gesorteerde fijne zand. Op de uitsnede van de stroomgordelkaart van de Rijn-
Maasdelta (figuur 3.1, Berendsen en Stouthamer, 2001) is het dekzand met een 
lichtgele kleur aangegeven. Direct ten noordoosten van het plangebied ligt een 
rivierduin. Duidelijk is dat het plangebied in een gebied met rivierafzettingen ligt. 
Volgens de meer gespecificeerde geomorfologische kaart bij de cultuurhistorische 
waardenkaart komen naast de terrasvlakte en kommen ook geulen van een 
meanderend afwateringssysteem voor (Exaltus, Gazenbeek en Orbons, 2008). 
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Figuur 3.1    Uitsnede van de stroomgordelkaart van de Rijn-Maasdelta (Berendsen en Stouthamer, 2001). 

De ligging van het plangebied is met het rode kader aangegeven. 
 
Volgens de bodemkaart van Nederland (Stiboka, 1981) komt in het plangebied een 
poldervaaggrond voor, onderverdeeld in de eenheden Rn62C, KrN1 en Rn47C. De 
grondwatertrap is VI. Bij grondwatertrap VI ligt de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
tussen 40 en 80 cm beneden maaiveld (-mv) en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand op meer dan 120 cm –mv. 
Poldervaaggronden zijn kalkloze (toevoeging ..C) kleigronden met een dunne 
humushoudende bovengrond (A-horizont tot 30 cm). Deze lichtbruin tot bruingrijs 
gekleurde A-horizont ligt direct op een licht gekleurde ondergrond die nog weinig door 
bodemvorming is veranderd (C-horizont). Roest en grijze vlekken komen voor binnen 
50 cm onder maaiveld en beginnen dus soms al in de A-horizont. Deze lopen door tot 
in de permanent gereduceerde ondergrond. De gronden zijn stevig doordat ze al wel 
gerijpt zijn. 

3.2 Bewoningsgeschiedenis 

3.2.1 Inleiding 
Het gevarieerde landschap van de gemeente Montferland met droge en natte gebieden 
bood de bewoners in het verleden een breed scala aan bestaans- en 
vestigingsmogelijkheden. De eerste mensen vestigden zich op de hogere delen in het 
landschap zoals de flanken van de stuwwal van Montferland en de dekzandruggen, 
meestal in de buurt van een waterloop. Binnen de gemeente Montferland zijn vondsten 
bekend vanaf het laat paleolithicum (Exaltus, Gazenbeek en Orbons, 2008). De 
vondsten uit de perioden laat paleolithicum tot neolithicum duiden vaak op een tijdelijk 
kamp dat seizoensmatig werd bewoond, afhankelijk van het voedselaanbod. Vanaf het 
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neolithicum ging de mens zich steeds meer toeleggen op het verbouwen van voedsel 
en het houden van vee. Tot aan de late ijzertijd verplaatste men afhankelijk van de 
bodemvruchtbaarheid vaak landbouwgronden, waardoor zogenaamde “zwervende 
erven” ontstonden. Vanaf de late ijzertijd ontstonden op hoger gelegen gebieden meer 
plaatsvaste erven, waardoor nederzettingen ontstonden die door een toenemende 
bevolkingsdichtheid vaak voortdurend bewoond zijn geweest tot aan het einde van de 
Romeinse tijd. Vanwege volksverhuizingen nam in Nederland op veel plaatsen de 
bevolkingsdichtheid aan het einde van de Romeinse tijd sterk af. Echter binnen de 
gemeente Montferland schijnt hier, gezien het aantal vondsten uit de vroege 
middeleeuwen geen sprake van te zijn. In de loop van de middeleeuwen nam het 
aantal bewoners verder toe.  
Door de toenemende bevolking in de middeleeuwen veranderde het landschap en 
werd het in cultuur gebracht. Vanwege de groeiende vraag naar wol en voedsel 
werden op het rivierterras (klei) ondermeer schapen gehouden en werden zandige 
gronden gebruikt als landbouwgrond. Verspreid in het landschap werden kleine 
boerenbedrijven gevestigd op verhogingen in het landschap. De grond op de westelijk 
van het plangebied gelegen dekzandruggen werd vruchtbaar gemaakt met 
schapenmest en heideplaggen waardoor essen of enken zijn ontstaan. De ontginning 
van de terrassen gebeurde perceelsgewijs en was aangepast aan de natuurlijke 
omstandigheden, wat in een onregelmatige blokvormige perceelsindeling met bochtige 
wegen resulteerde (figuur 3.1, Uitgeverij Robas Producties, 1989). Omdat zowel de 
oude rivierklei als de zandige afzettingen op de terrassen van nature redelijk 
vruchtbaar zijn, was plaggenbemesting niet nodig (Exaltus, Gazenbeek en Orbons, 
2008).  
 
Op een kaart uit 1903 (figuur 3.2, Uitgeverij Robas Producties, 1989) is de 
onregelmatige verkaveling zichtbaar. De kavels zijn in hoofdzakelijk in gebruik als gras- 
of hooiland met enkele akkerpercelen. In het plangebied komt schaarse bebouwing 
voor. In de administratie bij de eerste kadastrale kaart uit de periode 1820-1832 is 
aangegeven dat op enkele percelen na, vrijwel alle kavels binnen het plangebied in 
gebruik zijn als weiland. Ten oosten van de Koornhorst (zie figuur 3.3) is op de 
kadastrale kaart uit 1832 een klein landschappelijk element met het toponiem “De 
Borgt” weergegeven. Dit element is op een minder gedetailleerde kaart uit het eind van 
de 18e eeuw niet aangegeven (Versfeld, 2003). Op kaarten uit de 19e eeuw lijkt het een 
omgracht weiland te betreffen (Wolters-Noordhoff Altasprodukties, 1989 en Uitgeverij 
Nieuwland, 2008). Het zou goed een zogenaamde moated site kunnen zijn. Een 
moated site is een gebouw of complex binnen een omgrachting. Moated sites werden 
vooral aangelegd vanaf de 13e en 14e eeuw.  
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Figuur 3.2   Uitsnede van de topografische kaart uit 1903 (Uitgeverij Robas Producties, 1989). De ligging 

van het plangebied is met het blauwe kader aangegeven. De witte en flets groene vlakken zijn 
bouwland, de lichtgroene vlakken zijn grasland en de rode vlakken zijn bebouwing. 

 

 
Figuur 3.3   Uitsnede van de kadastrale kaart uit 1832 (WatWasWaar, 2009). De mogelijke moated site is 

links onderin zichtbaar, direct naast de dik gedrukte lijn. 
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2.3.2 Actueel Hoogtebestand Nederland 
Met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een gedetailleerde 
hoogtekaart van het plangebied gemaakt (bijlage 2). Op grond van deze kaart is een 
beter onderscheid te maken tussen de hoger en lager gelegen landschappelijke delen 
binnen het plangebied. Hierdoor kan in combinatie met de gebruikte kaarten een 
toegespitste en meer gedifferentieerdere archeologische verwachting voor het 
plangebied worden opgesteld in vergelijking met de verwachting die op de 
gemeentelijke  archeologische verwachtingskaart is aangegeven. De groene en 
lichtblauwe zones liggen tussen circa 14,3 en 14,5 m +NAP en de donkerblauwe en 
roze zones liggen tussen 13,7 en 14,3 m +NAP. Binnen het plangebied zijn geen 
verheffingen in het terrein zichtbaar die duiden op bijvoorbeeld een uitloper van een 
dekzandrug of een oeverwal. Het terrein ten westen van het plangebied (stuwwal en 
gordeldekzand) ligt duidelijk hoger. Op het AHN zijn geen afgegraven terreinen 
zichtbaar die zijn te herkennen aan de lagere ligging en rechte begrenzing. Dit 
suggereert dat de bodemopbouw grotendeels intact zal zijn.  

3.3.3 Archeologie 
Als bijlage 3 is een uitsnede opgenomen van de gemeentelijke archeologische 
verwachtingskaart (AVK) van Montferland (gemeente Montferland, 2009) opgenomen 
met daarop gecombineerd de archeologische verwachting, monumententerreinen, 
ARCHIS-meldingen en onderzoeksmeldingen. De archeologische verwachting is op de 
AVK gebaseerd op de statistische relatie tussen geomorfologie, bodem, 
archeologische vindplaatsen en de geografisch-historische ontwikkeling. 
 
De archeologische verwachting is deels laag, deels middelhoog en deels hoog op het 
aantreffen van archeologische resten. De verwachting is gebaseerd op de 
hoogteverschillen die zijn afgeleid uit het AHN. Uit het plangebied zelf zijn geen 
waarnemingen en/of archeologische monumenten bekend. Binnen een 
onderzoeksgebied op de terrasvlakte met een straal van 600 m rondom het plangebied 
zijn geen monumenten geregistreerd. De waarneming van een neolithische bijl  
(waarneming 3622), circa 150 m ten noorden van de Terborgse weg is hier 
administratief geplaatst, en is slechts een grove indicatie van de eigenlijke vindplaats 
van deze bijl. Op circa 400 m ten noorden van de Terborgseweg zijn bij een 
veldkartering naast 80 fragmenten aardewerk uit de ijzertijd - Romeinse tijd ondermeer 
vuurstenen artefacten uit de steentijd gevonden. De vondsten zijn gedaan op een 
dekzandrug die niet op kaarten staat aangegeven (archis-waarneming 55818, niet op 
bijlage 3 afgebeeld). Op deze dekzandrug zijn vervolgens een proefsleuvenonderzoek 
en een definitieve opgraving uitgevoerd (respectievelijk onderzoeksmelding 6116 en 
7345). Op circa 600 m ten zuidoosten van het plangebied zijn bij een archeologisch 
booronderzoek door RAAP een vijftal vuurstenen afslagen en houtskoolresten 
gevonden (Archis-waarneming 55818, niet op bijlage 3 afgebeeld). Vervolgens zijn hier 
door RAAP een waarderend booronderzoek en een archeologische begeleiding 
uitgevoerd, waarbij geen artefacten meer zijn aangetroffen (respectievelijk 
onderzoeksmeldingen 3049 en 11397). Direct ten noordoosten van het plangebied is 
door het adviesbureau Becker en van de Graaf in 2008 een booronderzoek uitgevoerd, 
waarvan de resultaten niet openbaar zijn gemaakt (onderzoeksmelding 28153). 
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4 Archeologische verwachting 
Het plangebied ligt op een door rivieren gevormde terrasvlakte met kommen en geulen. 
Dit landschap is in het Laat Pleistoceen ontstaan en is plaatselijk afgedekt met zware 
klei dat in het Holoceen is afgezet. Deze kleigronden worden geclassificeerd als 
poldervaaggrond. Archeologische resten kunnen in een poldervaaggrond bij een intact 
bodemprofiel worden verwacht op of binnen 30 cm beneden maaiveld. 
Bewoningssporen kunnen worden verwacht vanaf de onderzijde van de Ah/Ap-
horizont. In het rivierengebied dient rekening te worden gehouden met verschillende 
sedimentatiefasen, waarbij oudere bodems (en dus leefniveaus) kunnen zijn afgedekt 
met jongere rivierkleiafzettingen. In die situatie kan onder de C-horizont dus nog een 
begraven bodem met bewoningssporen en vondstniveaus voorkomen. De bodem is, 
gezien de blokvormige verkaveling, mogelijk al vanaf de prehistorie of Romeinse tijd in 
gebruik als weidegrond en deels als akker. Vanwege de lage ligging in vergelijking met 
het westelijk gelegen dekzand- en stuwwalgebied is het niet voor de hand liggend dat 
gebied in het verleden bewoond is geweest. Volgens de stroomgordelkaart van het 
rivierenlandschap van de Maas en Rijn komen direct ten oosten en noordoosten van 
het plangebied rivierduinen voor. Rivierduinen waren vanwege de makkelijk te 
bewerken grond geliefde plaatsen voor bewoning. Direct ten noorden en ten zuiden 
van het plangebied zijn artefacten uit de steentijd, ijzertijd en Romeinse tijd gevonden. 
Daarbij is de bevolkingsdichtheid in de middeleeuwen constant gebleven en aan het 
eind van de middeleeuwen toegenomen. Op het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn 
geen opvallende hoogteverschillen te zien. Daarom  kan worden verondersteld dat aan 
de oppervlakte geen uitlopers van een dekzandrug, oeverwallen of terrasrestanten 
voorkomen. Ten noorden van het plangebied is echter op een terrasvlakte bij 
archeologisch onderzoek een dekzandrug aangetroffen die evenmin op het AHN 
zichtbaar is en die ook niet op bodemkaarten is aangegeven. Ook de rivierduinen die in 
de omgeving zouden voorkomen, zijn niet op het AHN zichtbaar. Hieruit valt te 
concluderen dat binnen het plangebied, zowel aan het huidige oppervlak als onder een 
kleidek, cultuurlagen of leefniveaus uit alle perioden kunnen voorkomen. De 
verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten is voor het plangebied 
middelhoog. Hierbij wordt afgeweken van de AVK omdat de hoogteverschillen te gering 
zijn om een onderverdeling tussen verwachtingszones te geven. Het deel ten zuiden 
van de Meilandsedijk is eerder op archeologie onderzocht, waarna het gebied is 
vrijgegeven voor verder ontwikkeling.. 
 
Resten van het landschappelijk element “De Borgt” zijn mogelijk nog in de ondergrond 
aanwezig. Dit betreffen de gedempte grachten en mogelijk nog funderingen van de 
bebouwing die hier gestaan kan hebben. De ligging is gedetailleerd op kaarten 
weergegeven, waardoor gericht archeologisch onderzoek naar resten uitgevoerd kan 
worden. De kans op het aantreffen van archeologische resten is zeer hoog. 
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5 Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek adviseert BAAC bv dat een 
archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek 
(verkennende fase, door middel van boringen: IVO-O) in het plangebied N316 te ‘s 
Heerenberg nodig is. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de 
geomorfologische eenheden in de ondergrond, waarbij potentiële leefniveaus in kaart 
worden gebracht. Vervolgens kunnen deze gekarteerd en/of gewaardeerd worden om 
eventuele bewoningslocaties aan te tonen. De zone ten zuiden van de Meilandsedijk 
behoeft geen nader onderzoek, omdat hier reeds archeologisch onderzoek is 
uitgevoerd en is vrijgegeven. 
Ter plaatse van De Borgt dient eerst een geofysisch onderzoek uitgevoerd te worden 
om de ligging van de gedempte grachten en eventuele funderingen te bepalen. 
Vervolgens kan hier eventueel een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uitgevoerd worden. 
Bovengenoemde aanbevelingen zijn in bijlage 4 grafisch weergegeven. 
 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij u er 
op attenderen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat u als opdrachtgever al 
bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunt ondernemen. 
Het selectieadvies dient namelijk eerst beoordeeld te worden door de bevoegde 
overheid, de provincie Gelderland, waarna een selectiebesluit volgt. 
 
Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 
gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen of 
resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen 
vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men bij 
bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 
archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het aantreffen 
van deze waarden dient hiervan melding te maken bij de minister (in praktijk de 
Rijksdienst voor het Cultuurhistorisch Erfgoed) conform artikel 53 van de 
Monumentenwet 1988. 
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Begrippenlijst 
A-horizont Donkergekleurde bodemhorizont waarin humus door bodemdieren, 

planten,schimmels en bacteriën is omgezet en gemengd met de eventuele 
minerale delen 

Archeologie Wetenschap die zich ten doel stelt om door middel van studie van de 
materiële nalatenschap inzicht te verwerven in alle facetten van menselijke 
samenlevingen in het verleden. 

C-horizont Weinig (C1) of niet (C2) door bodemprocessen veranderd sediment of 
eventueel verweerd vast gesteente volgend op vast gesteente. Om te 
worden geclassificeerd als C-horizont dient het om soortgelijk materiaal te 
gaan als hetgeen waarin de A- en B-horizonten zijn ontwikkeld. 

Dekzand Fijnzandige afzettingen die onder koude omstandigheden voornamelijk door 
windwerking ontstaan zijn; de dekzanden uit de laatste ijstijd vormen in grote 
delen van Nederland een 'dek' 

Formatie Een sedimentpakket dat qua herkomst en lithologische samenstelling een 
eenheid vormt. 

Holoceen Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 8800 jaar v. Chr. tot 
heden) 

Horizont Een qua kleur, textuur en wordingsgeschiedenis homogene bodemlaag met 
karakteristieke eigenschappen 

Nederzetting (-sterrein) Woonplaats; de aard en samenstelling van het in het veld aangetroffen 
sporen en materiaal wordt geïnterpreteerd als resten van bewoning in het 
verleden. 

Proefsleuf  Een sleuf die bij archeologisch onderzoek kan worden gegraven om beter 
inzicht te verkrijgen in de datering, diepteligging en gaafheid van een 
vindplaats. Tevens wordt informatie ingewonnen over de geologische 
situatie. 

Saalien Voorlaatste glaciaal, waarin het landijs tot in Nederland doordrong  
(vorming stuwwallen), ca. 200.000-130.000 jaar geleden. 

Sediment Afzetting gevormd door accumulatie van losse gesteentefragmentjes (zoals 
zand of klei) en eventueel delen van organismen. 

Verwachtingskaart Kaart waarop gebieden staan aangegeven met een zekere archeologische 
verwachting; deze verwachting is gebaseerd op een wetenschappelijk model 
(gebaseerd op kennis over lokatiekeuze, fysische geografie, statistische 
relaties, etc.). 

Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet 
bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 
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Bijlage 1

Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken
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Overzicht geologische en archeologische tijdvakken
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Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder . (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder . (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot . (1994). Atmosferische data volgens Stuiver . (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).
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Gemeentelijke archeologische verwachtingskaart 
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Hoogtekaart (op basis van het AHN) 



 
 



216000

216000

217000

217000

43
30

00

43
30

00

43
40

00

43
40

00

43
50

00

43
50

00

's-Heerenberg, N316
0 100 200 300 400 500 mhoogtekaart

hoogteligging op basis van AHN
© AHN, www.ahn.nl

16,50 m + NAP

13,50 m + NAP

plangebied
topografische ondergrond



 



 
 
 
 
Bijlage 4 
 
 
Aanbevelingenkaart 
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