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1

Inleiding

1.1

Voorwoord

In november 2011 heeft de Provincie Limburg een nota voor Gedeputeerde Staten opgesteld om de
Statencommissie Cultuur en Natuur te informeren over de Beleidsontwikkeling Archeologie Maasvallei.
Hierin is sprake van een procesplan waarbij via zes pijlers wordt toegewerkt naar vernieuwing, efficiëntie
en kosteneffectiviteit. Eén van de bevindingen van het beleidsstuk (Pijler 1) luidt dat er te weinig informatie
over het Limburgse archeologische onderzoek beschikbaar is om een goed selectiebeleid te voeren. Welke
archeologische waarden worden er in de provincie aangetroffen en welke vondsten zijn het behouden
waard? Is er in een gebied over een bepaalde periode genoeg bekend? Wat is de (wetenschappelijke)
toegevoegde waarde van bepaalde nieuwe vondsten?
De conclusie van de bovengenoemde nota is dat het antwoord op deze vragen voorlopig uit blijft. Er kan
nog niet voldoende vastgesteld worden welke archeologische informatie vernieuwend is en welke meer van
hetzelfde oplevert. Indien de provincie wel over die informatie zou beschikken zou er een selectiebeleid
kunnen worden vastgesteld. Als gevolg hiervan zou er waarschijnlijk minder onderzocht en opgegraven
behoeven te worden en zou vervolgens de onderzoeksdruk afnemen.
Ieder nieuw archeologisch onderzoek uitgevoerd in de provincie Limburg draagt bij aan de beantwoording
van de hierboven gestelde vragen. Een eerste vereiste daarvoor is dat de onderzoeksresultaten ergens
centraal bijgehouden worden. Uit de beleidsnota blijkt dat dit niet of nauwelijks gebeurt. De resultaten van
het op Limburgs grondgebied uitgevoerde onderzoek worden inhoudelijk niet aan elkaar gekoppeld en
ontsloten. Er wordt onvoldoende toegewerkt naar het verbreden van de kennis. Mogelijkheden om tot een
selectiebeleid te komen en om scherpere keuzes te maken, blijven hierdoor liggen.
Daarom wil de Provincie Limburg een databank met de beschikbare archeologisch inhoudelijke kennis in
de provincie Limburg opzetten (pijler 5). Deze databank wordt na uitvoering van het project up-to-date
gehouden volgens een vastgelegde beheersmethodologie. Eindresultaat is een selectiebeleid op basis
waarvan onderbouwde en transparante keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van archeologie met
als doel een kennisvergrotend en kostenbesparend effect.
Omdat er te weinig informatie beschikbaar is om een goed archeologisch selectiebeleid te kunnen voeren,
heeft de Provincie Limburg eind 2010 aan het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg van het
Huis voor de Kunsten Limburg gevraagd om een inventarisatie te maken van het archeologisch onderzoek
in Limburg in de periode 2005-2009. Het resultaat hiervan is deze nieuwe Archeologiebalans voor de
provincie Limburg. De balans vormt een basis voor stappen die in de toekomst gezet gaan worden.

1.2

Indeling en leeswijzer

Het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek is sterk afhankelijk van het archeologiebeleid dat wordt
gevoerd. Daarom wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het archeologiebeleid op gemeentelijk, provinciaal en
landelijk niveau.
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Verder is geïnventariseerd welke bestaande systemen archeologische rapporten registreren. Op basis
daarvan konden conclusies worden getrokken over de bruikbaarheid van deze systemen voor het maken
van een provinciaal selectiebeleid.
Vervolgens zijn de beschikbare archeologische onderzoeken die tussen 2005 en 2009 zijn gepubliceerd én
zijn aangetroffen in de geraadpleegde bronnen, aan een analyse onderworpen. Met deze analyse is een
kwantitatief overzicht verkregen van de resultaten van het onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd
in de provincie Limburg. Er is gebruik gemaakt van de Limburgse Archeobalans (periode 1995-2004) om de
gegevens optimaal te kunnen vergelijken. 1
In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen gegeven. Tenslotte zijn een literatuurlijst en
bibliografische lijst toegevoegd.

1 	 W. de Baere & A.M. Mientjes, Limburgse Archeologiebalans. Een analyse van 10 jaar archeologische
monumentenzorg in Limburg (Amsterdam 2006).

8

2

Archeologiebeleid in Limburg 2005-2009

2.1

Gemeentelijk archeologiebeleid

In 1992 ondertekende Nederland het Europese Verdrag inzake de bescherming van het archeologische
erfgoed – kortweg ‘Malta’. Sindsdien werd er in de Nederlandse ruimtelijke ordening al veel gewerkt ‘in
de geest van Malta’. Pas op 1 september 2007 is Malta in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd
door de inwerkingtreding van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ). Deze wet was geen
op zichzelf staande wet maar bracht wijzigingen aan in de Monumentenwet 1988, de Wet milieubeheer,
Woningwet en Ontgrondingenwet.
Het belangrijkste gevolg van de implementatie van de WAMZ was dat de verantwoordelijkheid voor het
Nederlandse archeologisch erfgoed bij de gemeenten werd gelegd. In de Monumentenwet 1988 werd
namelijk geregeld dat de gemeenteraad bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening dient te
houden met aanwezige en te verwachten archeologische waarden.
Gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaarten
Als voorbereiding op deze wetswijziging heeft de Provincie Limburg in 2007 een tijdelijke subsidieregeling
voor gemeentelijke verwachtingskaarten ingesteld: Nadere subsidieregels gemeentelijke archeologische
beleidskaarten 2007. Hieraan namen aanvankelijk 26 Limburgse gemeenten deel. Vanwege het succes
van deze subsidieregeling is er een vervolg ingesteld waardoor uiteindelijk alle Limburgse gemeenten een
archeologische beleidskaart hebben laten opstellen. Deze beleidskaarten zijn ten tijde van het maken van
dit rapport alle door de Provincie Limburg goedgekeurd behalve de kaarten van Maasgouw, Horst aan de
Maas en Peel en Maas. 2
Deze subsidieregeling lijkt in de onderzochte periode zijn vruchten te hebben afgeworpen. In de
onderzochte periode is vóór 2007 maar één beleidskaart gepubliceerd: de beleidskaart van de gemeente
Stein (2005) 3. In 2007 volgen er meer: en de archeologische verwachtings- en advieskaart voor de
gemeente Venlo 4 en de kaart van de gemeente Gulpen-Wittem die niet door de gemeenteraad is
vastgesteld. 5

2 	 Stand van zaken 31 mei 2012.
3 	 I.M. van Wijk en L.G.L. van Hoof, Stein, een gemeente vol oudheden. Een archeologische beleidskaart voor
de gemeente Stein (Leiden 2005). Vastgesteld door de gemeenteraad op 3 december 2009.
4 	 X.C.C. van Dijk, Gemeente Venlo. Een archeologische verwachtings- en advieskaart (Weesp 2007).
Vastgesteld door de gemeenteraad in september 2007.
5 	 M.P.F. Verhoeven, Een archeologische verwachtings- en cultuurhistorische advieskaart voor de gemeente
Gulpen-Wittem, (Weesp 2007). Niet vastgesteld door de gemeenteraad.
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De trend zet zich voort in 2008 als de gemeente Beek haar kaart laat maken: Beek, een poort voor het
verleden naar het heden. 6 In datzelfde jaar volgt ook de gemeente Helden met een archeologische
waarden- en verwachtingskaart. 7 Ook de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen laten in dat
jaar een beleidskaart voor hun gezamenlijke grondgebied maken 8, net als de gemeente Venray. 9 Ook de
parkstadgemeenten laten in 2008 een kaart maken. 10 De gemeente Maastricht heeft in 2007 de beleidsnota
Springlevend Verleden vastgesteld. Eén van de actiepunten hierin was het maken van een archeologische
beleidskaart. De gemeente maakt deze zelf en deze wordt op 15 december 2008 opgeleverd. 11
In 2009 stelt de gemeente Beesel haar beleidsadvieskaart vast. 12 Ook de gemeenten Weert en Nederweert
laten in dat jaar hun beleidskaart maken. 13 De gemeente Valkenburg aan de Geul sluit het rijtje af met een
heel bijzondere beleidskaart waarin ook zijn groevenstelsel is opgenomen. 14
Gemeentelijke beleidsnota’s
Als aanvulling op de gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaart laten een aantal Limburgse
gemeenten een aparte archeologische beleidsnota maken.

6

I.M. van Wijk en A.J. Tol, Beek, een poort voor het verleden naar het heden. Een archeologische beleidskaart
voor de gemeente Beek (Leiden 2008). Vastgesteld door de gemeenteraad op 19 mei 2009.

7

P. Verhagen, Gemeente Helden. Archeologische waarden- en verwachtingskaart (Weesp 2008).

8

M.P.F. Verhoeven & G.R. Ellenkamp, Op een terras langs de Maas. Een archeologische verwachtingsen beleidsadvieskaart voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen (Weesp 2008). Niet
vastgesteld door de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep
op 25 mei 2009. Vastgesteld door het college van B&W van Bergen op 1 juli 2008.

9

B.J. Moonen, Begrensd verleden. Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart en
cultuurhistorische waardenkaart voor de gemeente Venray (Weesp 2008). Vastgesteld door de gemeenteraad
van Venray op 4 november 2008.

10

M.P.F. Verhoeven, Hoog, middelhoog en laag. Een archeologische verwachtings- en cultuurhistorische
advieskaart voor de Parkstad Limburg gemeenten en de gemeente Nuth (Weesp 2007). Vastgesteld door het
college van B&W van Brunssum op 26 mei 2009, door de gemeenteraad van Heerlen op 23 september 2008,
door het college van B&W van Kerkrade op 19 augustus 2008, door de gemeenteraad van Landgraaf op 18
september 2008, door de gemeenteraad van Onderbanken op 30 oktober 2008, door de gemeenteraad van
Simpelveld op 11 december 2008, door het college van B&W van Voerendaal op 7 oktober 2008 en door het
college van B&W van Nuth op 9 november 2010.

11

Gemeente Maastricht, Archeologische Beleidskaart (2008). De Archeologische Beleidskaart Maastricht
maakte onderdeel uit van de Beleidsnota ‘Springlevend verleden’ (door de gemeenteraad van Maastricht
vastgesteld op 29 mei 2007), en is daarom niet meer apart vastgesteld door B&W of gemeenteraad.

12

A. de Boer e.a., De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Beesel
(Amersfoort 2007). Vastgesteld op 19 februari 2009 door de gemeenteraad van de gemeente Beesel.

13

M.P.F. Verhoeven, G.R. Ellenkamp & M. Janssen, Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart
voor de gemeenten Weert en Nederweert (Weesp 2009). Vastgesteld door het college van B&W van Weert en
Nederweert op 15 september 2009.

14

I.M. van Wijk en J. Orbons, Verleden met toekomst. Archeologische beleidskaart en groevenbeleidskaart
voor Valkenburg aan de Geul (Leiden 2009). Vastgesteld door de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul
op 3 november 2009.

10

Een goed voorbeeld van een integrale beleidsnota voor het hele culturele erfgoed, waarin ook de
cultuurhistorie en monumentenzorg zijn opgenomen, is de beleidsnota van Maastricht. 15 In 2008 verschijnt
de Nota archeologie van de gemeente Roermond. 16 Op 25 mei 2009 stelt de gemeente Gennep een
Voorstel tot vaststelling van het archeologische beleid van de gemeente Gennep vast. 17

2.2

Provinciaal archeologiebeleid

In de onderzochte periode was in de Provincie Limburg het POL geldig. Eind 2006 is het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg 2006 (POL 2006) vastgesteld. Het POL 2006 is een plan op hoofdlijnen
overeenkomstig de structuurvisie in de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). Het POL 2006 geldt voor
cultuur en landschap als toetsingskader. In het POL 2006 zijn de uitgangspunten van bijvoorbeeld
het Verdrag van Malta en de Nota Belvedere vertaald naar provinciaal ruimtelijk beleid. De Provincie
wil met het erfgoedbeleid voornamelijk het landschappelijk, aardkundig en cultuurhistorische erfgoed
ter plaatse beschermen en de diversiteit aan monumentale, cultuurhistorische en landschappelijke
verschijningsvormen in hun historische context behouden, herstellen en inpassen. In hoofdstuk 4.5 van
het POL 2006 staan de provinciale beleidsdoelstellingen met betrekking tot aardkunde, cultuurhistorie,
historische bouwkunst, historische geografie en archeologie. Andere hoofdstukken uit het POL 2006 die van
belang zijn, zijn hoofdstuk 6.6 (ruimtelijke kwaliteit) en 9.2.1 (instrumenten). In bestemmingsplannen moet
worden aangegeven hoe cultureel erfgoed wordt beschermd in relatie tot de wettelijke bepalingen.

Gemeente
(indeling 2005)

Gemeente
(indeling 2011)

2006

2007

2008

2009

Totaal

Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

-

1

1

-

2

Gennep

Gennep

-

6

4

2

12

Bergen

Bergen

2

7

16

8

33

Venray

Venray

2

18

5

1

26

Meerlo-Wanssum

-

-

-

3

1

4

Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

-

3

38

16

57

Sevenum

-

-

2

7

4

13

Meijel

Peel en Maas

1

6

6

6

19

Helden

-

1

15

4

-

20

Maasbree

-

1

3

12

1

17

Kessel

-

-

-

3

-

3

Venlo

Venlo

-

-

-

1

1

Beesel

Beesel

-

1

-

-

1

7

64

101

48

220

Tabel 1 Aantallen quickscans gemeente per jaar in Noord-Limburg.

15

Springlevend verleden. Beleidsnota Cultureel Erfgoed Maastricht 2007-2012 (Maastricht 2007).

16

Nota archeologie. Behorend bij raadsvoorstel 2008/096/1 en raadsbesluit 2008/096/2 (Roermond 2008).

17

Voorstel tot vaststelling van het archeologische beleid van de gemeente Gennep (Gennep 2008) en De Wet
op de archeologische monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd voor de gemeente Gennep (Gennep 2008).
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Met betrekking tot archeologie is in het POL 2006 als uitgangspunt opgenomen dat het archeologische
erfgoed in de oorspronkelijke vindplaats moet worden beschermd:
‘Archeologisch vooronderzoek is verplicht binnen een straal van 50 m rond bekende archeologische
terreinen en vindplaatsen (zoals aangeduid op respectievelijk de Archeologische Monumenten Kaart
Limburg en aangegeven in het archeologisch digitale systeem Archis) én in gebieden met een hoge of
middelhoge trefkans volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Uitgezonderd hiervan
zijn plangebieden kleiner dan 2500 m 2, tenzij deze binnen een straal van 50 m een archeologische
vindplaats liggen. Voor stads- en dorpskernen geeft de IKAW geen archeologische waarde aan. Dit
betekent niet dat er geen archeologie te verwachten is, maar dat er geen (bodemkundige) gegevens
voorhanden zijn. Hier zal op basis van archeologische expertise de verwachtingswaarde per geval bepaald
moeten worden.’

Gemeente
(indeling 2005)

Gemeente
(indeling 2011)

2006

2007

2008

2009

Totaal

Nederweert

Nederweert

1

5

2

2

10

Weert

Weert

-

7

5

2

14

Hunsel

Leudal

-

9

14

8

31

Heythuysen

-

1

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

1

Roggel en Neer

-

1

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

1

Haelen

-

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

Roermond

Roermond

-

1

-

-

1

Swalmen

-

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

Heel

Maasgouw

-

-

-

-

-

Thorn

-

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

Maasbracht

-

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

Roerdalen

Roerdalen

1

-

4

-

5

Ambt Montfort

-

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

Echt-Susteren

Echt-Susteren

-

8

3

4

15

4

30

28

16

78

Tabel 2		
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1

Aantallen quickscans per gemeente per jaar in Midden-Limburg.

In 2006 is de archeologische quickscan ontwikkeld als hulpmiddel om sneller inzicht te krijgen in
randvoorwaarden voor ruimtelijke planontwikkeling. Voor het maken van de archeologische quickscan
werd gebruik gemaakt van de hierboven genoemde criteria. In de tabellen 1, 2 en 3 is zichtbaar hoeveel
quickscans per gemeente per jaar zijn aangevraagd. Opmerkelijk zijn de verschillen tussen Noord- ,Middenen Zuid-Limburg. Waar in Noord-Limburg in de periode 2006-2009 220 quickscans zijn aangevraagd, blijft
dit aantal voor Midden- en Zuid-Limburg op respectievelijk 78 en 91 quickscans steken.
In 2008 wordt de piek in aanvragen van quickscans bereikt, waarna in 2009 een daling wordt ingezet.
Oorzaak voor deze teruggang is de nieuwe Wro die de bevoegdheden van de Provincie zodanig inperkt dat
de Provincie geen bestemmingsplannen/oude art. 19 meer toetst.

Gemeente
(indeling 2005)

Gemeenten
(indeling 2011)

2006

2007

2008

2009

Totaal

Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

1

1

1

-

3

Stein

Stein

-

1

6

-

7

Beek

Beek

1

7

3

-

11

Schinnen

Schinnen

-

-

-

-

0

Onderbanken

Onderbanken

-

-

2

1

3

Brunssum

Brunssum

-

6

-

-

6

Meerssen

Meerssen

1

-

3

-

4

Nuth

Nuth

-

2

3

1

6

Heerlen

Heerlen

1

1

-

2

4

Landgraaf

Landgraaf

1

1

-

-

2

Kerkrade

Kerkrade

-

-

-

-

0

Maastricht

Maastricht

-

-

-

-

0

Valkenburg a/d Geul

Valkenburg a/d Geul

-

2

6

1

9

Voerendaal

Voerendaal

-

-

1

1

2

Eijsden

Eijsden-Margraten

-

1

-

-

1

Margraten

-

1

5

2

4

12

Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem

2

3

2

1

8

Simpelveld

Simpelveld

-

8

2

-

10

Vaals

Vaals

1

1

1

-

3

9

39

32

11

91

Tabel 3		

Aantallen quickscans per gemeente per jaar in Zuid-Limburg.

Provinciale archeologische aandachtsgebieden
Ook bij de Provincie Limburg werd sinds 2001 in de geest van Malta gewerkt en werd het aspect
archeologie systematisch in de provinciale toetsing van ruimtelijke plannen betrokken. De invoering van
de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in 2008 bracht hier verandering in. Gevolg van deze wet was dat
de Provincie Limburg bestemmingsplannen alleen nog maar zou toetsen op provinciaal belang. Voor de
Provincie Limburg was het toen belangrijk om vast te stellen welke archeologische waarden van provinciaal
belang waren. Zij heeft toen een Archeologisch selectiedocument laten opstellen waarin de Provinciale
archeologische aandachtsgebieden zijn gedefinieerd. 18
Het uitgangspunt van het provinciaal beleid ten aanzien van de geselecteerde gebieden is niet de
bescherming van het gehele aandachtsgebied. Het is immers niet precies bekend welke archeologische
18

Piet van der Gaauw, Provinciale archeologische aandachtsgebieden (Maastricht 2008).
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waarden aanwezig zijn en waar de vindplaatsen exact liggen. Uitgangspunt voor het provinciale
archeologische beleid is een hoge kwaliteit van het archeologisch onderzoek. In de provinciale
archeologische aandachtsgebieden kunnen alleen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden als er in een
vroegtijdig stadium adequaat archeologisch onderzoek wordt verricht.
Op Kaart 1 staat aangegeven waar de archeologische aandachtsgebieden liggen en is grafisch
inzichtelijk gemaakt hoeveel onderzoek er in de onderzoeksperiode is uitgevoerd. Omdat de provinciale
aandachtsgebieden pas in 2008 zijn ingevoerd valt hieruit nog weinig te concluderen met betrekking tot de
effectiviteit van het provinciale beleid. Uit de kaart blijkt in ieder geval niet dat het archeologisch onderzoek
zich in de provinciale aandachtsgebieden concentreert.

14

Kaart 1		

Regionale verspreiding van onderzoeken in de archeologische aandachtsgebieden.
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2.3

Landelijk archeologiebeleid

Voor de analyse van archeologische rapporten is het van belang om te weten hoe het archeologisch
onderzoek in Nederland verloopt. In Nederland vindt archeologisch (voor-)onderzoek altijd plaats volgens
een vast stramien. Dit stramien is voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
Elke stap leidt tot een specificatie van de eventueel aanwezige archeologische waarden totdat er voldoende
informatie is verzameld om een verantwoorde beslissing over eventuele vervolgacties te kunnen nemen.
Er is dus sprake van een trechtermodel: gaandeweg het proces blijven er steeds minder archeologische
terreinen over. Dit wordt de Archeologische Monumentenzorg Cyclus (AMZ-cyclus) genoemd. Deze bestaat
uit een aantal processtappen (zie figuur 1) en is grofweg in drie fasen op te delen: inventarisatie, selectie
en maatregelen.

Figuur 1

16

Weergave van de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ-cyclus).

Inventarisatie
Eerst wordt begonnen met een bureauonderzoek waarin een verwachtingsmodel voor de aanwezigheid
van archeologische waarden wordt opgesteld. Deze specifieke verwachting wordt getoetst, als er
archeologische waarden aanwezig zijn worden deze nader gekarteerd en gewaardeerd. Op basis van
het bureauonderzoek kan dan worden gekozen voor een Inventariserend Veld Onderzoek (IVO). Het IVO
bestaat uit drie fasen:
■■

Verkennende fase
Het verkennende IVO heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap,voor
zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Een eenvoudige terreininspectie, maar
ook geo-archeologisch booronderzoek behoren tot de middelen. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te selecteren voor de volgende vormen van onderzoek.

■■

Karterende fase
Tijdens een karterend IVO wordt het terrein systematisch onderzocht op de aanwezigheid van vondsten
en/of sporen.

■■

Waarderende fase
In een waarderend IVO kan het waarnemingsnet verdicht worden om de aard, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden vast te stellen. Een waarderende IVO kan zowel plaatsvinden in de vorm van boringen als in de vorm van proefsleuven.

Selectie
Op grond hiervan kan door de bevoegde overheid een selectiebesluit worden genomen over de
behoudenswaardigheid van een eventueel aanwezige vindplaats. De opdrachtgever bepaalt vervolgens
welke maatregelen er moeten worden genomen om de eventueel aanwezige archeologische waarden te
behouden.
Maatregelen
Er zijn drie maatregelen mogelijk:
■■

Einde archeologisch onderzoek (vrijgeven);

■■

Opgraven ofwel behoud ex situ (hieronder valt ook archeologische begeleiding);

■■

Fysiek beschermen (behoud in situ).

Als een vindplaats wordt vrijgegeven dan kunnen er de beoogde verdere ontwikkelingen plaatsvinden. In
geval van een opgraving volgt een interpretatie van gegevens, de beantwoording van onderzoeksvragen
en een synthese. Fysiek beschermen is een kwestie van de lange adem: het gaat om het bewaren van het
bodemarchief op de lange termijn.
Aantallen in dit onderzoek
Het spreekt vanzelf dat in dit onderzoek veel meer rapporten zijn opgenomen uit de eerste
inventarisatiefase dan uit de maatregelenfase. In de meeste gevallen zijn een bureau- en een verkennend
inventariserend onderzoek voldoende om vast te stellen of er ergens archeologische waarden
aanwezig zijn.
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3

Archeologische rapportendatabase

De eerste uitdaging bij dit onderzoek was te bepalen welke gegevens zouden worden gebruikt voor het
maken van de analyse. Daarvoor was een inventarisatie van de systemen nodig die de archeologische
rapporten registreren.
Veel opgravingsvergunninghouders zijn van oudsher gewend om na afronding van een Limburgs
archeologisch onderzoek het rapport naar de Provincie op te sturen om deze te laten toetsen. De provincie
stelt het ook zeer op prijs op de hoogte te blijven van het uitgevoerde Limburgse onderzoek, maar de
verzending van deze rapporten is dus niet verplicht. De Provincie houdt een bestand bij van deze rapporten
(Digitaal Archief Rapporten). Ook het Provinciaal Limburgs depot houdt een lijst bij van de rapporten die bij
de vondsten worden aangeleverd (Inventarisboek PDBL).
De Provincie Limburg registreert de toegezonden analoge archeologische rapporten in twee Excelbestanden. In dit bestand worden de administratieve en de bibliografische gegevens plus aanvullende
informatie vastgelegd. Het is echter onduidelijk in hoeverre dit bestand actueel en compleet is. Bovendien
willen de beleidsmakers archeologie bij de Provincie Limburg ook over meer inhoudelijke informatie
beschikken om een selectiebeleid te kunnen voeren. Een sluitende database geeft daarnaast inzicht in de
volledigheid van de aanlevering van vondsten/rapporten bij het Limburgse depot.
De Provincie Limburg wil een archeologische database gebruiken die voldoet aan de volgende criteria:
■■

Actueel en compleet

■■

De opgenomen archeologisch rapporten moeten digitaal beschikbaar zijn

■■

De administratieve gegevens uit archeologische rapportages moeten afzonderlijk (lees in een database)
zijn opgeslagen waardoor analyse mogelijk is

Voor dit onderzoek zijn de bestaande databases in kaart gebracht waarin archeologische
onderzoeksrapporten geregistreerd zijn. Welke database kan in de toekomst voor de Provincie Limburg
als leidraad dienen? De inventarisatie leverde vier informatiesystemen op die archeologische rapporten
registeren en documenteren. Deze vier databases worden in het vervolg van dit hoofdstuk nader bekeken
en met elkaar vergeleken.
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3.1

Bestaande databases

Digitale Bibliografie Nederlandse Archeologie (DBNA)
Voorheen werden er jaarlijks analoge bibliografische overzichten gepubliceerd als losse bijlage bij het
tijdschrift Archeobrief. Aanvankelijk werd deze uitgave verzorgd door Erfgoed Nederland, en sinds 2009
door Uitgeverij Matrijs. Hierop voortbouwend is de Digitale Bibliografie Nederlandse Archeologie (DBNA)
ontwikkeld. 19 Dit is een database in de vorm van een online bibliografie van archeologische publicaties.
In dit jaarlijkse bibliografische overzicht zijn alle publicaties opgenomen over archeologie op Nederlands
grondgebied die in het betreffende jaar zijn gepubliceerd. De mogelijkheden die deze database voor
beleidsmakers biedt, is uitermate beperkt, aangezien uitsluitend bibliografische gegevens vermeld worden.
Bovendien blijkt uit de vergelijkingstabel dat het aantal opgenomen publicaties achterblijft bij de aantallen
van bijvoorbeeld de RCE-bibliotheek.
E-depot (EDNA)
Het E-depot Nederlandse Archeologie (EDNA) is het resultaat van een samenwerking tussen DANS
Data Archiving Networked Services) 20 en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het initiatief is
ondergebracht bij het nationaal data archief DANS.
Tussen de RCE en het E-depot Nederlandse archeologie is afgesproken dat de eindrapporten aan de
RCE worden aangeleverd (hetgeen een voorwaarde in de opgravingsvergunning is). De RCE zorgt ervoor
dat de digitale publicaties (onderzoeksrapporten) beschikbaar worden gesteld. Dit betekent dus dat
alle onderzoeksrapporten aan de RCE worden aangeleverd. Het E-depot heeft geen wettelijke taak met
betrekking tot het openbaar maken van archeologische onderzoeksgegevens, maar draagt daaraan wel bij.
Het E-depot zorgt voor de opslag van digitale gegevens (de datasets) zoals in de Kwaliteitsnorm voor de
Nederlandse Archeologie (KNA) 3.1 is aangegeven.
Het E-depot is geen volledige bron. De oorzaak hierin ligt dat niet alle bedrijven hun medewerking verlenen
aan dit initiatief en daartoe ook niet verplicht zijn. Dit verklaart voor een deel waarom EDNA minder
rapporten herbergt dan de RCE-bibliotheek. De toegankelijkheid van het E-depot is echter uitstekend: het
zoeken in de catalogus is eenvoudig, en rapporten kunnen door archeologen en andere belanghebbenden
online geraadpleegd of gedownload worden (auteursrechtelijke beperkingen daargelaten).
RCE bibliotheek
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(RCE) dient er namens de Minister van OCW zorg voor te
dragen dat de archeologische rapporten centraal worden geregistreerd in het centraal archeologisch
informatiesysteem (Archis), en openbaar toegankelijk worden gemaakt. Dit laatste houdt in de praktijk
in dat de rapporten alleen analoog in de RCE-bibliotheek kunnen worden ingezien. Het raadplegen van
de collectiecatalogus is wel online mogelijk. Volgens een recent rapport van de Erfgoedinspectie laat de
volledigheid van de RCE bibliotheek te wensen over. 21 Toch blijkt uit de vergelijkingstabel 4 dat de RCEbibliotheek de meeste Limburgse archeologische rapporten herbergt.

19

Milco Wansleeben, ‘Waar is het jaaroverzicht van archeologische publicaties?’, Archeobrief 3 (2011), 17-21.

20

Wetenschappelijk initiatief tot een gezamenlijke digitale data-infrastructuur voor de alfa- en

21

Erfgoedinspectie, Zoek! Een speurtocht naar de rapporten van opgravingen 2003-2006 (Den Haag 2010) 33.

gammawetenschappen.
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Archis2
Archis is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Het betreft een
Geografisch Informatiesysteem dat bestaat uit een kaart van Nederland en een database. In Archis2 zijn
alle bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekende archeologische gegevens opgenomen. Het
geografisch informatiesysteem is veel omvattend, het is echter noodzakelijk om de opbouw van het systeem
te kennen om te begrijpen hoe hierin uiteindelijk de archeologische rapporten worden geregistreerd.
■■

Archeologische waarnemingen. In het verleden waren alle meldingen van archeologische vondsten en
vindplaatsen analoog in het Centraal Archeologisch Archief (CAA) opgeslagen. In het tabblad waarnemingen bestaat de mogelijkheid om een literatuurveld in te vullen. Dit is echter lang niet altijd ingevuld. 22

■■

Daarnaast maakte men uit het geheel van deze geregistreerde archeologische vindplaatsen een beredeneerde selectie van archeologisch belangrijke terreinen die werden opgenomen in het Centraal
Monumenten Archief (CMA): van rijkswege beschermde archeologische monumenten. In de jaren ‘90
heeft de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, nu Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed) besloten om deze selectie in samenwerking met de verschillende provincies
en gemeentelijk archeologen te herzien en voor alle provincies een zgn. Archeologische Monumenten
Kaart (AMK) te maken. Alle archeologische monumenten zijn daarbij beoordeeld op de criteria kwaliteit,
zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde, en daarna ingedeeld in monumenten van archeologische waarde, hoge archeologische waarde of zeer hoge archeologische waarde
(hier vallen ook de wettelijk beschermde monumenten onder). Omdat er steeds nieuwe archeologische
monumenten bijkomen wordt deze kaart doorlopend herzien, wat in Archis2 wordt bijgehouden. Ook bij
dit tabblad kan een literatuurveld ingevuld worden. 23 Dit is redelijk consequent gedaan.

■■

In de derde plaats is binnen Archis2 de landelijke Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
te raadplegen. Uitgaande van de gedachte dat in Nederland de mogelijkheden tot bewoning sterk samenhangen met het oorspronkelijke landschap en bodemtype kan men voorspellingen doen over de trefkans
op het aantreffen van archeologische waarden. Deze trefkans staat op de IKAW weergegeven als een
zeer lage, lage, middelhoge of hoge trefkans op het aantreffen van archeologische waarden.

■■

Ten vierde zijn in Archis2 onderzoeksmeldingen opgenomen met daarin de begrenzing van het archeologisch onderzoeksterrein. Zij geven aan of ergens archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden of gaat
plaatsvinden, op grond van de artikel 41-melding die voor de start van elk onderzoek bij de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed wordt gedaan. Deze meldingen kennen een datum aanmelding en een gereed
melding en zijn dus op datum te rangschikken. Daarnaast staat soms in het vrije veld van de toelichting
de titel en auteur van het rapport vermeld.

■■

Tenslotte zijn houders van een opgravingsvergunning sinds november 2010 verplicht om de onderzoeksresultaten van opgravingen in Archis te registreren: de zogenaamde rapportmelding. Het afgeronde
onderzoeksrapport moet binnen twee jaar na afsluiting van het onderzoek in Archis worden geüpload,
dat vervolgens via Livelink digitaal kan worden ingezien. Hierin wordt informatie uit de rapportages vermeld: het typeonderzoek, de coördinaten van het onderzoeksgebied, het aantal boringen etc. Het grote
voordeel hiervan is dat de AMZ-cyclus helemaal gevolgd wordt inclusief het selectieadvies en het selectiebesluit (helaas slechts sporadisch ingevuld). 24

22

4358 keer van de in totaal 12575 Limburgse waarnemingen (stand van zaken d.d. 3 april 2012).

23

1012 keer van de in totaal 1063 Limburgse monumenten.

24

In de Beleidsreactie evaluatie archeologiewetgeving die Halbe Zijlstra op 7 februari 2012 naar de Tweede
Kamer heeft gestuurd wordt het voorstel gedaan om de selectiebesluiten op te nemen in Archis.
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Archis2 is een zeer belangrijke bron van gegevens voor de archeologische monumentenzorg. Het
informatiesysteem is echter alleen toegankelijk voor het professionele archeologische veld, zoals
gemeenten met een eigen archeologische dienst, archeologische bedrijven, provinciaal archeologen
en universiteiten met een archeologieopleiding. Dit betekent dat ambtenaren zonder archeologische
achtergrond geen toegang hebben tot Archis. 25
Helaas werden de afgeronde archeologische rapporten tot voor kort niet eenduidig in Archis2
geregistreerd. 26 Dit maakte het niet mogelijk om het aantal gepubliceerde archeologische rapporten uit
Archis af te leiden. De aantallen die in tabel 4 onder het kopje Archis2 zijn opgenomen, zijn daarom
gebaseerd op het aantal gereed meldingen bij archeologische onderzoeken en niet op de publicatiedatum
van het afgeronde rapport. Naar aanleiding van het eerder vermelde kritische rapport van de
Erfgoedinspectie, moeten sinds november 2010 archeologische rapporten in de database geüpload worden,
dus voor de toekomst is dit probleem opgelost.
De gegevens zijn uit Archis gedownload via downloadbare bestanden en daarna geanalyseerd. In totaal zijn
er in de periode 2005 tot en met 2009 in Limburg 1403 onderzoeken gereed gemeld.
Er zijn 22 onderzoeken in deze periode (de jaren 2005 t/m 2009) niet gereed gemeld, respectievelijk 21
onderzoeken gestart in 2006 en één onderzoek gestart in 2008. Daarbij wordt in twee gevallen literatuur
genoemd gepubliceerd uit 2008. Daarom tellen we voor 2006 20 onderzoeken erbij en voor 2008 twee
onderzoeken erbij. De totalen zijn in tabel 4 na te lezen.

Aantal gepubliceerde archeologische rapporten uitgevoerd in de provincie Limburg
E-depot

RCE

226

(EDNA)
197

bibliotheek
229

182

Provincie
Limburg
250

46

161

219

239

236

jaar

DBNA

2005
2006

Archis2

2007

98

38

254

340

245

2008

184

3

276

319

133

2009

-

10

203

345

41

totaal

554

399

1181

1425

905

Tabel 4

Aantallen op basis van publicatiedatum, met uitzondering van Archis2. Hierin zijn de

gereedmeldingen van onderzoek als registratiecriterium genomen.

25

In 2012 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een project gestart om de opvolger van Archis2:
Archis 3.0 toegankelijker te maken voor de belangstellende burger (zie: Naar een nieuw Archis op www.
cultureelerfgoed.nl).

26

Volgens Theunissen & Deeben worden rapportages van archeologisch onderzoek bij aanlevering aan
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zowel in Archis als in een afzonderlijke database ingevoerd
door het Archis-meldpunt. Deze database is echter helaas niet door de RCE beschikbaar gesteld voor
analyse ten behoeve van het onderhavige onderzoek. Theunissen & J. Deeben, ‘Deel I – Een onderzoek
naar de effectiviteit van de archeologische onderzoeksketen voor beeldvorming over het verleden’ in:
R.G.C.M. Lauwerier, L. Theunissen en J. Deeben (ed.), Vragen over Malta, Rapportage Archeologische
Monumentenzorg 196 (Amersfoort 2011) 1-38, aldaar 17.
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3.2

Welke database nu te gebruiken?

De Provincie Limburg heeft een aantal criteria opgesteld waaraan de te raadplegen archeologische
database moet voldoen:
■■

Actueel en compleet

■■

Online beschikbaarheid rapporten

■■

Afzonderlijke vermelding van administratieve gegevens uit archeologische rapportages waardoor analyse mogelijk is

De DBNA voldoet aan geen van deze criteria en valt hierdoor af. Het E-depot beantwoordt aan slechts één
criterium: met verve worden de archeologische rapporten online beschikbaar gesteld. Uit de vergelijking
tussen de verschillende databases blijkt echter dat het E-depot niet up-to-date en volledig is. Doordat
enkele opgravingvergunninghouders hun medewerking niet verlenen aan dit project lijkt dat criterium
ook nooit haalbaar. Bovendien is een analyse van de rapportages niet mogelijk aangezien alleen de
bibliografische gegevens vermeld worden.
Blijven over de RCE-bibliotheek en Archis2. Duidelijk is dat de RCE-bibliotheek de meeste archeologische
rapporten herbergt. Deze rapporten zijn echter alleen analoog in te zien. Uitsluitend de bibliografische
gegevens zijn digitaal.
In tegenstelling tot de RCE-bibliotheek bevat Archis2 een uitgebreide digitale database die vele
gebruiksmogelijkheden biedt. Een nadeel is dat de afgeronde archeologische rapporten tot voor kort niet
eenduidig in Archis2 geregistreerd werden. Dit maakt het niet mogelijk om het feitelijk aantal gepubliceerde
archeologische rapporten uit Archis2 af te leiden. Naar aanleiding van het kritische rapport van de
Erfgoedinspectie moeten sedert november 2010 archeologische rapporten in de database geüpload
worden. Dit maakt Archis2 vanaf november 2010 tot een interessante database om actuele gegevens
te zoeken. Te meer omdat archeologische bedrijven verplicht zijn hun rapportages binnen twee jaar na
afronding bij Archis2 aan te leveren.
De conclusie luidt dat Archis2 als database niet volledig, maar relatief het best/meest voldoet aan de
wensen en eisen van de Provincie Limburg voor een onderzoek vanaf 2011. Omdat wij hier echter de
periode 2005-2009 onderzoeken zijn we voor de gegevens afhankelijk van de minder complete bibliotheek
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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4

Analyse archeologische rapporten
Limburg (2005-2009)

4.1

Inleiding

Het onderzoek is een feitelijke evaluatie van vijf jaar (tussen 2005 en 2009) archeologisch onderzoek in de
provincie Limburg. Hiervoor werd een grote hoeveelheid kwantitatieve basisgegevens verzameld, verwerkt
en geanalyseerd in een databestand. De Limburgse Archeologiebalans (2006) fungeerde hierbij als
leidraad. Er is zoveel mogelijk geprobeerd voort te borduren op deze balans, om zo een continue beeld te
vormen van de ontwikkeling van archeologisch onderzoek in Limburg. Alle typen archeologisch onderzoek
die gekoppeld zijn aan een fase van het archeologisch AMZ-proces, zijn geanalyseerd. De rapporten die
zijn opgesteld voor een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart als ook specialistische studies
zoals bijvoorbeeld pollenonderzoek, zijn niet in de analyse betrokken.
Om in aanmerking te komen voor opname in dit onderzoek gold voor de rapporten de publicatiedatum als
criterium (1 januari 2005 tot 31 december 2009). De onderzochte periode van de vorige balans eindigde
eind 2004. Om die reden begint deze balans in 2005. Als einddatum is december 2009 genomen, omdat
daarmee opnieuw een cyclus van vijf jaar wordt bekeken. Bovendien was bij aanvang van het onderzoek
(2011) de publicatieverplichting van twee jaar verstreken en kan dus redelijkerwijs worden verondersteld
dat alle rapporten uit 2009 zijn gepubliceerd.
Eerder bleek uit een vergelijking tussen de bestanden van de RCE-bibliotheek, de Provincie Limburg en
van EDNA, dat eerstgenoemde over de meeste archeologische rapportages beschikt, namelijk 1181 (zie
hoofdstuk 3 tabel 4). Dit komt waarschijnlijk omdat archeologische bedrijven/onderzoekers de verplichting
hebben binnen twee jaar na afronden van het onderzoek hun rapportages naar de RCE te sturen. Dat het
de meest uitgebreide lijst is, wil echter niet zeggen dat daarmee alle tussen 2005 en 2009 gepubliceerde
Limburgse archeologische onderzoeken geanalyseerd zijn. Het kan natuurlijk zo zijn dat niet alle bedrijven/
onderzoekers aan de wettelijke opstuurverplichting hebben voldaan.
In totaal waren in de RCE-bibliotheek in de periode 2005-2009 1181 titels geregistreerd met als herkomst
de provincie Limburg. Twaalf van deze rapporten bleken niet over Limburg te gaan. Ook waren er veel titels
die geen archeologisch onderzoeksrapport vertegenwoordigden, maar bijvoorbeeld een overzichtsrapport,
een archeologische beleidskaart, enkel bijlagen of dubbele exemplaren . Deze 42 titels zijn daarom uit
het bestand verwijderd. Ook waren er 62 rapporten niet aanwezig in de RCE-bibliotheek en daarom niet
beschikbaar voor bestudering. Niet alle Limburgse archeologische rapporten uit de periode 2005-2009 zijn
dus meegenomen in dit onderzoek. Het totaal aantal bestudeerde en in deze Archeologiebalans opgenomen
archeologische rapporten komt daarmee uit op 1065 stuks.
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Het doel van het onderzoek was om te komen tot een evaluatie van het tussen 2005 en 2009 in de
provincie Limburg uitgevoerde archeologische onderzoek. Hiervoor zijn de basisgegevens uit alle
beschikbare standaardrapportages van archeologisch (voor)onderzoek uit deze periode in een database
opgenomen. Het gaat om rapporten met betrekking tot zowel bureauonderzoek als Inventariserende Veld
Onderzoeken, archeologische begeleidingen en opgravingen. Het gaat hierbij voornamelijk om onderzoeken
die een gevolg zijn van ruimtelijke ontwikkelingen. Om de grote hoeveelheid gegevens uniform te
verwerken en interpreteren zijn ze naar aard van vindplaats (=complextype) en naar periode ingedeeld.

4.2

Aantallen rapporten per jaar

In de Archeologiebalans 2012 zijn in principe de archeologische rapporten opgenomen die tussen 2005
en 2009 zijn gepubliceerd en in de RCE-bibliotheek te raadplegen zijn. Een aantal rapporten waren echter
niet aanwezig op de verwachte plek in de RCE-bibliotheek (en konden ook niet aangevuld worden door de
provincie Limburg, de bestanden van EDNA of Livelink van Archis2). Deze rapporten konden daarom ook
niet diepgaand worden geanalyseerd. De titels van deze niet aanwezige rapporten zijn echter wel bekend
en in de rapporttitel wordt vaak de gemeente genoemd. Daarom zijn deze rapporten wel opgenomen in de
totalen (zie figuur 2). Maar omdat ze voor de rest van het rapport niet zijn geanalyseerd zijn deze aantallen
in rood weergegeven. Het totaal voor de rapporten in de periode 2005-2009 komt daarmee uit op 1127
rapporten.
Voor de Limburgse Archeologiebalans uit 2006 zijn de rapporten uit een periode van 10 jaar geanalyseerd
(507 rapporten). Een eerste vergelijking tussen de Limburgse Archeologiebalans 2006 en die van 2011 leert
dat er grofweg een verviervoudiging van het aantal archeologische onderzoeken heeft plaatsgevonden.
Dit komt er op neer dat er een verdubbeling van het aantal archeologische onderzoeken in de provincie
Limburg heeft plaatsgevonden in de helft van de tijd.

Figuur 2
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Aantal archeologische onderzoeken in de provincie Limburg 2005-2009 (totaal 1127).

Groeicurve
De groeicurve die de vorige Archeologiebalans kenmerkte heeft zich in eerste instantie doorgezet, met
een lichte dip in 2006. De implementatie van ‘Malta’ op 1 september 2007 (zie paragraaf 2.1 Gemeentelijk
archeologiebeleid) heeft midden in de onderzochte tijdsperiode plaatsgevonden. In de periode voorafgaand
aan 2007 werd al steeds gewerkt in de ‘geest van Malta’, maar het is duidelijk dat er na 2006 veel meer
archeologische rapporten zijn opgesteld: respectievelijk 238 (2007) en 263 (2008).
In 2009 is het aantal rapporten echter aanzienlijk kleiner (194). Het feit dat de economische crisis zich in
2008 aankondigde, kan een mogelijke verklaring zijn voor het lager uitvallen van het aantal rapporten in
2009.

Figuur 3
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Aantal archeologische rapporten per type onderzoek (totaal 1065). 27

In alle afbeeldingen van dit rapport moet overal waar proefsleuven staat IVO (waarderende fase) in de vorm
van proefsleuven worden gelezen.
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Figuur 4

Aantallen per type onderzoek verdeeld over de jaren (totaal 1065).

Type onderzoek

Totaal

%

Totaal

%

Bureauonderzoek

92

18,3%

95

8,9%

IVO (verkennend)

6

1,2%

338

31,7%

IVO (karterend)

284

56,5%

366

34,4%

IVO (waarderend d.m.v. boringen)

10

2%

3

0,3%

IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven)

57

11,3%

148

13,9%

Archeologische begeleiding

29

5,7%

75

7%

Opgraving

25

5%

40

3,8%

Totaal

503

100

1065

100

Tabel 5		

Aantallen archeologische rapporten in de oude en nieuwe Archeologiebalans.

Inventarisatiefase
Het leeuwendeel van de archeologische rapporten (89,2%) in de huidige onderzoeksperiode bestaat
uit rapporten uit de inventarisatiefase (zie figuur 3 en tabel 5). Het betreft voornamelijk IVO’s uit de
verkennende en karterende fase, respectievelijk 338 en 366 rapporten.

28

Bureauonderzoek
Het aantal bureauonderzoeken is in vergelijking met de vorige Archeologiebalans sterk afgenomen.
In de vorige Archeologiebalans was het aandeel bureauonderzoeken nog 18,3% (zie tabel 5) en was
er sprake van een spectaculaire toename. 28 Nu is het percentage bureauonderzoeken teruggelopen
tot 8,9%. De halvering van het percentage bureauonderzoeken is misschien te verklaren doordat veel
bureauonderzoeken in een IVO (verkennende of karterende fase) worden verwerkt. Bij bijna 91% van de
IVO-onderzoeken is dit het geval. Hierbij spelen mogelijk kostenoverwegingen een rol. Een gecombineerd
onderzoek (bureau-onderzoek en IVO) is goedkoper dan twee afzonderlijke onderzoeken.
IVO (verkennende en karterende fase)
Na het bureauonderzoek is de volgende stap een verkennend of karterend Inventariserend Veld
Onderzoek (IVO). De stijging van het aantal rapporten uit de verkennende fase (31,7%) in de huidige
Archeologiebalans ten opzichte van de vorige Archeologiebalans (1,2%) is opvallend te noemen. In het jaar
2007 overstijgt het aantal verkennende onderzoeken (82) zelfs het aantal karterende onderzoeken (72) (zie
figuur 4).
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het aanbieden van een verkennend inventariserend onderzoek
goedkoper is. In 2006 heeft de SIKB voor het karterend inventariserend onderzoek een leidraad 29 laten
opstellen, met regels waaraan een goed karterend onderzoek moet voldoen. Voor het verkennend
onderzoek ontbreekt een dergelijke leidraad. Dit maakt het mogelijk om het verkennend onderzoek
goedkoper aan te bieden.

28

De Baere & Mientjes, Limburgse Archeologiebalans, 21.

29

Tol, A.J., Verhagen, J.W.H.P. & Verbruggen, M., Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend
booronderzoek (Gouda 2006).
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IVO (waarderende fase: in de vorm van boringen en proefsleuven)
Het aantal IVO’s waarderende fase is relatief gelijk gebleven. In de vorige Archeologiebalans was het
aantal waarderende IVO’s (in de vorm van proefsleuven) nog 11,3%. Bij het huidige onderzoek was het
percentage licht gestegen naar 13,9%. Het aantal waarderende IVO’s in de vorm van boringen is wel sterk
afgenomen. Dit was al niet veel: 2%, bij het huidige onderzoek is het aantal waarderende onderzoeken
verwaarloosbaar: 0,3%.

Limburg met BO en AB
Limburg zonder BO
en AB
Landelijk zonder BO
en AB

Tabel 6		

1995-2004

N inventarisatie

N maatregelen

% maatregelen

449

54

10,7%

2005-2009

950

115

10,8%

1995-2004

357

25

7%

2005-2009

855

40

4,7%

2006

2630

187

6,6%

2007

2778

194

6,5%

Het aantal archeologische onderzoeken in de inventarisatiefase in vergelijking met het

aantal archeologische onderzoeken in de maatregelenfase.
Maatregelenfase
In de onderzochte periode waren er 115 onderzoeken in de maatregelenfase (archeologische begeleiding
en opgraving) ten opzichte van 950 onderzoeken in de inventarisatiefase (zie tabel 6). Opvallend is dat
het percentage archeologische onderzoeken in de maatregelenfase in verhouding tot de inventarisatiefase
gelijk is gebleven in vergelijking met de vorige Archeologiebalans. In de periode 1995-2004 was het
percentageonderzoeken in de maatregelenfase 10,7%, tussen 2005-2009 is het percentage 10,8%. Dit
duidt op een vaste verhouding van 1 : 9.
Archeologische begeleiding en opgravingen
Ook opmerkelijk is het feit dat dit percentage 15 jaar lang zo stabiel blijft. Een nadere beschouwing
van de componenten laat echter zien dat zowel de inventarisatie- als maatregelenfase in de twee
onderzoeksperiodes heel anders zijn opgebouwd. In de inventarisatiefase is de hoofdrol aanvankelijk
weggelegd voor de IVO (karterende fase), in de nieuwe archeologiebalans wordt het stokje overgenomen
door de IVO (verkennende fase). Houden de opgravingen (25) en archeologische begeleiding (29) elkaar in
de onderzoeksperiode (1995-2004) aanvankelijk in evenwicht, in de huidige onderzoeksperiode neemt het
aantal archeologische begeleidingen (75) sterker toe dan het aantal opgravingen (40).
Dit laatste heeft ook te maken met de opkomst van deze vorm van archeologisch onderzoek. Van
‘Archeologische begeleiding’ wordt in ARCHIS vóór 2000 slechts sporadisch melding gemaakt en het is de
vraag of toen sprake was een systematische melding van deze vorm van onderzoek. Pas vanaf 2000 neemt
het aantal meldingen van ‘begeleiding’ toe. 30 Het lijkt er op of deze archeologische begeleidingen de plaats
in hebben genomen van de opgravingen. In de periode 1995-2004 was er sprake van de publicatie van 25
opgravingen (5%). In de periode van de huidige Archeologiebalans zijn er 40 opgravingen gepubliceerd
(3,8%).

30

J. Bazelmans, ‘Publiceren over archeologie. De omstreden oogst van Malta’, Archeobrief 209 13/3, 8-15,
aldaar 13 noot 22.
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4.3

Verhouding inventarisatie- en maatregelenfase scheef?

Jos Bazelmans heeft voor de jaren 2006 en 2007 cijfers uit ARCHIS2 gebruikt om prospectief, borend én
gravend, onderzoek enerzijds en definitief gravend onderzoek te vergelijken (zie tabel 6). 31 Hij komt voor
deze jaren op een verhouding van 1:14. Hij heeft hierbij echter de cijfers voor het bureauonderzoek en
archeologische begeleiding niet meegerekend. 32 Een verklaring hiervoor ontbreekt. Dit in tegenstelling tot
bovenstaande berekening in deze Archeologiebalans waarbij wel alle onderzoeken in de AMZ-cyclus zijn
meegeteld.
Als voor Limburg de bureauonderzoeken en archeologische begeleidingen ook worden weggelaten
dan komt de verhouding voor de jaren 1995-2004 ook op 1 : 14. En door het grote(re) aandeel van de
archeologische begeleidingen voor de huidige onderzoeksperiode zelfs op 1 : 21 (2005-2009).
Voor 2009 zijn ook landelijke cijfers bekend. 33 Theunissen en Deeben komen op basis van boor- (IVOb) en proefsleuven onderzoek (IVO-p) in verhouding tot opgravingen tot een verhouding van 1 : 16.
Opnieuw wordt niet duidelijk gemaakt waarom de bureauonderzoeken en archeologische begeleidingen
buiten beschouwing worden gelaten. Deeben en Theunissen spreken van een zogenaamde archeologische
onderzoeksketen waar bureauonderzoek, remote sensing of veldkarteringen buiten vallen. 34 Als de
bureauonderzoeken en archeologische begeleidingen wel worden meegerekend wordt de verhouding 1 : 10.

31

Bazelmans, ‘Publiceren over archeologie’, 13 noot 20.

32

Opmerkelijk dat de categorie Archeologische begeleiding wordt weggelaten terwijl voor een deel van deze

33

Theunissen & Deeben, ‘Deel I – Een onderzoek naar de effectiviteit van de archeologische onderzoeksketen

begeleidingen immers tegenwoordig het protocol opgravingen geldt.
voor beeldvorming over het verleden’, 17.
34

Ibidem 15.

Limburgse Archeologiebalans 2012

31

Mogelijke oorzaken
De oorzaak voor de relatieve afname van het aantal opgravingen kan op verschillende momenten in de
AMZ-cyclus gevonden worden:
1.

Er zijn ter plaatse van het plangebied simpelweg geen behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig;

2.

er wordt geen goed archeologisch vooronderzoek gedaan waardoor behoudenswaardige vindplaatsen
niet worden gevonden;

3.

de behoudenswaardige vindplaats wordt niet goed gewaardeerd;

4.

in het selectieadvies van het archeologische rapport wordt bij een behoudenswaardige vindplaats geen
archeologische opgraving aanbevolen maar een andere maatregel zoals bijvoorbeeld archeologische
begeleiding, planaanpassing of behoud in situ;

5.

in de maatregelenfase wordt d.m.v. een selectiebesluit een keuze gemaakt voor een andere maatregel
dan een opgraving.

Te weinig opgravingen?
In de literatuur vond in de jaren 2008 en 2009 een discussie plaats over de oogst van Malta. 35 Bazelmans
vindt dat er te weinig opgravingen meer plaatsvinden, waardoor de beeldvorming over ons verleden
achterstand oploopt. Gerangschikt volgens hierboven genoemde categorieën zijn mogelijke oorzaken die
Bazelmans geeft:
■■

prospectief onderzoek vindt plaats op plekken waar de kans op archeologische waarden te laag is (1);

■■

prospectief onderzoek vindt plaats binnen plangebieden van te kleine omvang (1);

■■

prospectief onderzoek wordt met de verkeerde methoden en technieken uitgevoerd of met een verkeerde
uitvoering van de juiste methoden en technieken (2);

■■

de waardering van de aangetroffen resten (de basis van het selectieadvies) gebeurt op basis van te
weinig contextuele kennis (3);

■■

de waardering van de archeologische resten vindt zeer terughoudend plaats, bijvoorbeeld met het oog
op de hoge kosten van een opgraving (een soort van ‘zelfcensuur’ van adviserend archeologen (3);

■■

er wordt niet gekozen voor gravend onderzoek maar voor begeleiding (4);

■■

keuze voor archeologische begeleiding in plaats van opgravingen (4);

■■

het feit dat de politiek-beleidsmatige lat voor selectie hoog ligt (5).

35		 Ibidem, 15 noot 1.
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RAAP heeft een onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid behoudenswaardige vindplaatsen die
uiteindelijk in situ behouden worden. Schute stelt dat het feit dat er weinig opgravingen plaatsvinden juist
een illustratie is van de effectiviteit van beleid en wetgeving. 36 Het feit dat de financiële consequenties
voor archeologische monumentenzorg in het huidige stelsel op rekening van de veroorzaker komen, maakt
dat ze eerder geneigd zijn op zoek te gaan naar alternatieven (categorie 5). 37
Schute voegt hier nog aan toe dat Bazelmans geen aandacht heeft voor de koppeling RO en archeologie
en de daarmee samenhangende effecten. Er wordt tegenwoordig zoveel vooronderzoek gevraagd door
verschillende overheden dat de onderzoeken in de inventarisatiefase vanzelf een groter aandeel gaan
vormen in het totaal. Het doel van dit onderzoek is te bepalen of en in welke mate er belangwekkende
cultuurhistorische waarden in de grond aanwezig zijn om een goede ruimtelijke afweging te kunnen maken.
Daarnaast gaat het hierbij ook nog vaak om kleine (postzegel-)projecten. Het is waarschijnlijk dat heel veel
onderzoek op kleinere locaties leidt tot weinig (grotere) opgravingrapportages (categorie 1).
Theunissen en Deeben hebben een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de archeologische
onderzoeksketen en de juistheid van de hierboven door Bazelmans aangevoerde argumenten. Hun definitie
van de onderzochte archeologische onderzoeksketen is echter nogal beperkt, en omvat zoals hierboven
al genoemd alleen inventariserend booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en opgraving. Zij zoeken de
oorzaak voor de vermindering van het aantal opgravingen vooral in eerste drie categorieën: onderzoek
op de verkeerde plaats (1), verkeerde onderzoeksmethodiek (2) en onjuiste waardering van de vindplaats
(3). 38
In de huidige archeologiebalans kan alleen worden getoetst of er minder vaak de aanbeveling opgraving
wordt gedaan. Het aantal keren dat een opgraving is geadviseerd blijkt gelijk gebleven te zijn. Wel neemt
het aandeel selectieadviezen behoud in situ sterk toe (zie paragraaf 4.10.3). Het aantal archeologische
opgravingsrapporten is in vergelijking met de vorige Archeologiebalans wel afgenomen van 5% naar 3,8%
(zie paragraaf 4.2). Ook is in het onderhavige onderzoek onderzocht hoe vaak de aanbeveling tot een
archeologische opgraving is opgevolgd, dit blijkt tot nu toe in tien van de 23 gevallen gebeurd te zijn. De
oorzaken hiervoor zijn divers (paragraaf 4.10.4).
Doel van het doen van archeologisch vooronderzoek
Men kan zich afvragen welk doel bereikt zou moeten worden met archeologisch vooronderzoek:
1.

kennisvermeerdering door zoveel mogelijk rendement van de archeologische inventarisatiefase in de
vorm van archeologische opgravingen, of;

2.

zoveel mogelijk behoud in situ, de doelstelling van het verdrag van Malta en de WAMZ 2007.

Het lijkt van het perspectief van de beschouwer af te hangen welk doel men wil nastreven. Theunissen en
Deeben formuleren het zo:

36

I.A. Schute, M.E. Lobbes & M. Verbruggen, Wie wat bewaart, die heeft wat (Weesp 2011), 87.

37

M. Verbruggen, ‘Prikkel’, RAAP Nieuwsbrief 2 (2011), 3.

38

Theunissen & Deeben, ‘Deel I – Een onderzoek naar de effectiviteit van de archeologische onderzoeksketen
voor beeldvorming over het verleden’, 24-25.
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‘Wanneer uit een archeologisch vooronderzoek blijkt dat in het plangebied geen behoudenswaardige
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, is dit vanuit het proces van ruimtelijke ordening een
waardevolle constatering. Het betreffende plan kan doorgaan zonder dat verdere maatregelen voor het
behoud van archeologische waarden nodig zijn. Vanuit archeologisch inhoudelijk oogpunt is de uitslag
echter teleurstellend: er is niets gevonden, het onderzoek is ‘voor niets’ uitgevoerd. Door deze laatste
manier van redeneren ontstaat het idee dat veel nutteloos archeologisch onderzoek wordt verricht.’ 39
Het aantal archeologische opgravingen in de periode 1995-2009 is bekend (zie paragraaf 4.2), een
Limburgs onderzoek naar de hoeveelheid in situ behouden vindplaatsen zal moeten uitwijzen hoeveel
behoudenswaardige vindplaatsen in Limburg daadwerkelijk zijn behouden.

4.4

Archeologische onderzoeken per gemeente

In figuur 5 is per gemeente het aantal gepubliceerde archeologische rapporten in de periode 2005-2009
opgenomen, inclusief de niet in de RCE-bibliotheek aanwezige rapporten. Dit zijn er in totaal 1115. Twaalf
rapporten zijn niet in deze figuur opgenomen omdat hun onderzoeksgebied de gemeentegrens overschrijdt,
wat het totaal opgenomen rapporten uit laat komen op 1103. Met betrekking tot de gemeentegrenzen is er
in figuur 5 voor gekozen om de stand van zaken van de gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2011 als
uitgangspunt te nemen wat een vergelijking met de huidige situatie mogelijk maakt. In de tabellen 7, 8 en
9 worden wel de oude gemeenten genoemd (situatie 2005).Voor de indeling van de provincie Limburg in
Noord-,Midden- en Zuid-Limburg is de indeling van de COROP-gebieden 40 gebruikt.

39

Ibidem, 13.

40

Regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. In 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie
Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROPgebieden.
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In paragraaf 4.1 is al opgemerkt dat er in vergelijking met de vorige Archeologiebalans een verdubbeling
heeft plaatsgevonden (in de helft van de tijd), namelijk van 507 naar 1053 rapporten: een groeifactor van
2,08 (in 5 jaar).

Gemeenten (indeling
2005)

Gemeenten (indeling
2011)

Totaal 2005

Totaal 2009

Groeifactor per 5 jaar

Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

2

16

8

Gennep

Gennep

7

28

4

Bergen

Bergen

7

30

4,29

Venray

Venray

19

90

3,6

Meerlo-Wanssum

-

6

-

-

Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

21

85

3,86

Sevenum

-

1

-

-

Meijel

Peel en Maas

2

96

5,33

Helden

-

10

-

-

Maasbree

-

6

-

-

Kessel

-

0

-

-

Venlo

Venlo

53

100

1,56

Arcen en Velden

-

10

-

-

Belfeld

-

1

-

-

Beesel

Beesel

10

18

1,8

Totaal

155

463

2,99

%

30,6

42

2

Tabel 7 		

Noord-Limburg (COROP-gebied).

Noord-Limburg
Uit figuur 5 blijkt dat in de periode 2005-2009 de meeste onderzoeken in Noord-Limburg hebben
plaatsgevonden. Absoluut gezien hebben binnen Noord-Limburg de meeste onderzoeken in gemeenten
als Venlo, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray plaatsgevonden (zie tabel 7). Met name in de
gemeenten Venlo en Peel en Maas zijn veel archeologische rapporten opgesteld, respectievelijk 100 en
96. Ook in de aangrenzende gemeenten Horst aan de Maas (85) en Venray (90) is veel archeologisch
onderzoek gedaan. Relatief gezien hebben de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen
Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas qua aantal rapporten allemaal meer dan een verdubbeling
doorgemaakt (groeifactor boven de 2). Het aantal archeologische rapporten in Venlo en Beesel maakt een
verdubbeling door, wat overeenkomt met de provinciale trend. In Noord-Limburg zijn geen gemeenten die
achterblijven bij deze trend. Ook provinciaal gezien neemt het aandeel Noord-Limburgse rapporten toe.

Midden-Limburg
In Midden-Limburg is vooral veel archeologisch onderzoek gedaan in de gemeenten Leudal (85) en
Roermond (90) (zie tabel 8). Het betreft hier echter absolute aantallen. Als een vergelijking wordt gemaakt
met 2005 dan is het aantal onderzoeken in Roermond niet verdubbeld (groeifactor 1,55%). Ook in de
gemeente Leudal (groeifactor 1,13) blijft het archeologisch onderzoek relatief achter in vergelijking
met Roerdalen (groeifactor 1,88) en Echt-Susteren (groeifactor 1,91) waar het aantal archeologische
onderzoeken wel is verdubbeld. In Nederweert (groeifactor 2,75) en Weert (2,84) is het aantal onderzoeken
zelfs meer dan verdubbeld. Provinciaal gezien neemt het aandeel van de Midden-Limburgse archeologische
onderzoeken af.
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Gemeenten
(indeling 2005)

Gemeenten
(indeling 2011)

Totaal 2005

Totaal 2009

Groeifactor per 5 jaar

Nederweert

Nederweert

16

44

2,75

Weert

Weert

19

47

2,84

Hunsel

Leudal

12

85

1,13

Heythuysen

-

9

-

-

Roggel en Neer

-

11

-

-

Haelen

-

8

-

-

Roermond

Roermond

58

90

1,55

Swalmen

-

12

-

-

Heel

Maasgouw

8

28

1,65

Thorn

-

1

-

-

Maasbracht

-

8

-

-

Roerdalen

Roerdalen

7

17

1,88

Ambt Montfort

-

2

-

-

Echt-Susteren

Echt-Susteren

23

44

1,91

Totaal

194

355

1,83

%

38,3

32,2

Tabel 8		

Midden-Limburg (COROP-gebied).

Zuid-Limburg
De archeologische activiteit in Zuid-Limburg blijft in absolute aantallen achter bij de rest van Limburg
(zie tabel 9). Toch zijn er gemeenten waar meer dan een verdubbeling van het aantal onderzoeken heeft
plaatsgevonden: Beek, Nuth, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Simpelveld en Vaals (groeifactor
boven de 3). Stein, Brunssum, Heerlen en Eijsden-Margraten volgen de provinciale trend: hier is het
aantal onderzoeken (meer dan) verdubbeld (groeifactor tussen de 2 en 3). In Sittard-Geleen, Schinnen,
Onderbanken, Meerssen, Landgraaf en Maastricht is het aantal onderzoeken echter gelijk gebleven en in
Kerkrade gehalveerd. Provinciaal gezien is het aandeel van Zuid-Limburg verminderd. Dit komt misschien
doordat de bouwactiviteiten in Zuid-Limburg sterk gelimiteerd worden door de provinciale rode contour die
om de dorpen ligt.
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Gemeenten
(indeling 2005)

Gemeenten
(indeling 2011)

Totaal 2005

Totaal 2009

Groeifactor per
5 jaar

Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

32

32

1

Stein

Stein

4

11

2,75

Beek

Beek

6

22

3,66

Schinnen

Schinnen

5

4

0,8

Onderbanken

Onderbanken

4

4

1

Brunssum

Brunssum

5

10

2

Meerssen

Meerssen

6

7

1,17

Nuth

Nuth

1

16

16

Heerlen

Heerlen

16

40

2,5

Landgraaf

Landgraaf

14

15

1,07

Kerkrade

Kerkrade

14

6

0,43

Maastricht

Maastricht

24

35

1,46

Valkenburg a/d Geul

Valkenburg a/d Geul

3

13

4,33

Voerendaal

Voerendaal

7

11

1,44

Eijsden

Eijsden-Margraten

1

29

2,42

Margraten

-

11

-

-

Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem

3

9

3

Simpelveld

Simpelveld

0

15

15

Vaals

Vaals

2

6

3

Totaal

158

285

1,80

%

31,1

25,8

Tabel 9		

Zuid-Limburg (COROP-gebied).

Provinciaal totaalbeeld
Op de overzichtskaart van Limburg (figuur 5) is te zien dat het aantal archeologische onderzoeken in de
regio Zuid-Limburg lager is dan in het midden en noorden van de provincie. Bij de Archeologiebalans 2006
waren de verschillen tussen de Limburgse regio’s nog gering (respectievelijk: noord 30,6%, midden 38,3%
en zuid 31,1). In de nu onderzochte periode vindt 42% van de archeologische onderzoeken in het noordelijk
deel van Limburg plaats, 32,2% in Midden-Limburg en 25,8% in Zuid-Limburg. Uit de regionale verspreiding
van de archeologische onderzoeken (figuur 5) is op te maken dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden
in de locatie van de geregistreerde onderzoeken. Het zwaartepunt is verschoven van de regio Midden-/
Zuid-Limburg bij de Archeologiebalans uit 2006 naar Noord-/Midden-Limburg in de periode 2005-2009.
Relatie tussen groeifactor en gemeentelijk beleid
In hoofdstuk 2.1 wordt ingegaan op het gemeentelijk archeologiebeleid in Limburg in de periode 2005-2009.
Uit een vergelijking tussen de groeifactor en het gemeentelijk beleid blijkt dat het beschikken over een
gemeentelijk archeologiebeleid geen garantie is voor een hoge output aan archeologische rapporten (zie
tabel 10). Verschillende gemeenten die in een vroege fase al hun archeologische verwachtingskaart hebben
vastgesteld kennen toch een lage groeifactor (Kerkrade, Onderbanken, Leudal, Landgraaf, Maastricht,
Venlo en Voerendaal). Bij Venlo zal dan zeker de wet van de remmende voorsprong opgaan: in deze
gemeente was het aantal archeologische onderzoeksrapporten al in de vorige Archeologiebalans (2006)
hoog. Daarentegen hoeft het ontbreken van archeologiebeleid niet te betekenen dat er een lage groeifactor
aanwezig is: Gulpen-Wittem, Vaals, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Nuth kennen een hoge
groeifactor. Hier zal zeker meespelen dat als men de provinciale regels strikt volgt er veel onderzoek in de
gemeente zal worden uitgevoerd (zie in paragraaf 2.2 bijvoorbeeld het aantal archeologische quickscans in
de gemeente Horst aan de Maas).
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Om een echt goed beeld te kunnen geven zou de verhouding tussen het aantal bouwplannen/
bouwvergunningen en het aantal archeologische onderzoeken in een gemeente bekend moeten zijn, maar
dat is misschien een onderwerp voor een volgend onderzoek.
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Gemeenten
(indeling 2011)

Jaar waarin archeologische
verwachtingskaart is vastgesteld

GGroeifactor per 5 jaar

Kerkrade

2008

0,43

Schinnen

n.v.t.

0,8

Onderbanken

2008

1

Sittard-Geleen

n.v.t.

1

Landgraaf

2008

1,07

Leudal

2008

1,13

Voerendaal

2008

1,44

Maastricht

2008

1,46

Roermond

n.v.t.

1,55

Venlo

2007

1,56

Maasgouw

n.v.t.

1,65

Meerssen

n.v.t.

1,7

Beesel

2009

1,8

Roerdalen

n.v.t.

1,88

Echt-Susteren

n.v.t.

1,91

Brunssum

2009

2

Eijsden-Margraten

n.v.t.

2,42

Heerlen

2008

2,5

Nederweert

2009

2,75

Stein

2009

2,75

Weert

2009

2,84

Gulpen-Wittem

n.v.t.

3

Vaals

n.v.t.

3

Venray

2008

3,6

Beek

2009

3,66

Horst aan de Maas

n.v.t.

3,86

Gennep

2009

4

Bergen

2008

4,29

Valkenburg a.d. Geul

2009

4,33

Peel en Maas

n.v.t.

5,33

Mook en Middelaar

n.v.t.

8

Simpelveld

2008

15

Nuth

n.v.t.

16

Tabel 10 Relatie met gemeentelijk archeologiebeleid.

Limburgse Archeologiebalans 2012

39

Factor economische groei
In tabel 11 staat de economische groei in de periode 2005 tot 2009 weergegeven. Hieruit blijkt dat de toe
en/of afname van het archeologisch onderzoek niet te wijten valt aan (het ontbreken) van economische
groei.
Onderwerpen
Bbp, volumemutaties

Tabel 11

Perioden

Regio’s

Noord-Limburg
(CR) 3

Midden-Limburg
(CR)

Zuid-Limburg
(CR)

2005

%

-0,3

2,8

-0,4

2006

3,4

4,2

1,5

2007

4,8

2,9

4,1

2008

-0,3

-0,1

-0,6

2009

-5,8

-4,8

-3,5

Regionale economische groei in de COROP-gebieden Noord-Limburg, Midden-Limburg

en Zuid-Limburg. 41

41

40

Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 3-11-2011
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Figuur 6 Regionale verspreiding van onderzoeken over de archeoregio’s in Limburg (2005-2009).
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4.5

Archeologische onderzoeken per archeoregio

De archeoregio’s zijn gebaseerd op de archeoregio’s zoals die zijn vastgesteld in de Nationale
Archeologiebalans. Het Maasdal wordt echterin de Nationale Archeologiebalans niet als afzonderlijke
archeoregio genoemd. Op verzoek van de provincie Limburg is de regio Maasdal bij de vorige
Archeologiebalans toegevoegd. Dit heeft ertoe geleid dat een beperkt aantal rapportages handmatig bij
de archeoregio Maasdal zijn ingedeeld. In de vorige Archeologiebalanszijn slechts 20 archeologische
rapporten uit de archeoregio Maasdal opgenomen.
Archeologische gebiedsindeling Limburg
Sindsdien heeft de Provincie Limburg een Archeologische gebiedsindeling gemaakt, waarin ook de regio
Maasdal is opgenomen. De regio Maasdal is hierin ruimtelijk gedefinieerd op een kaart (zie figuur 6). 42
Vervolgens is het oppervlak van het Maasdal over de oude archeoregio’s geprojecteerd die hierdoor iets
kleiner zijn geworden. De oppervlakten van de archeoregio’s zijn resprectievelijk: Maasdal: 34712 hectare,
Zandgebied oost: 49211 hectare, Heuvelland: 55167 hectare en Zandgebied west: 81505 hectare.
Maasdal
Doordat het Maasdal in vergelijking met de vorige Archeologiebalans op een andere manier is bepaald,
kunnen deze gegevens daarom eigenlijk niet één op één met elkaar worden vergeleken. Het is belangrijk
om dit in het achterhoofd te houden bij de vergelijking met de vorige Archeologiebalans.

Figuur 7

42

Aantal archeologische onderzoeken per archeoregio.

http://www.limburg.nl/dsresource?objectid=10231&type=org&highlight=gebiedsindeling+archeologie.
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Aantal archeologische onderzoeken in de archeoregio’s
In de vier archeoregio’s blijft het aantal onderzoeken verdeeld over de jaren min of meer gelijk, behalve in
de Archeoregio Zandgebied west (Figuur 7). In deze archeoregio is ieder jaar een kleine stijging van het
aantal rapporten waar te nemen, met uitzondering van jaargang 2009.
De meeste archeologische onderzoeken in de onderzochte periode zijn verricht ten westen van de Maas.
Dit houdt verband met de toename van archeologisch onderzoek in plattelandsgemeenten als Horst
aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Leudal. De minste archeologische activiteit vond plaats in de
Archeoregio Zandgebied oost. In de vorige Archeologiebalans was dit juist de archeoregio met de meeste
onderzoeksrapporten. Het totale aantal rapporten is daar in 2011 (192) zelfs gedaald in vergelijking met
2006 (200). Het Maasdal en het Heuvelland zijn tweede en derde qua onderzoeken. Dat het Maasdal hier
zo’n opmars maakt heeft waarschijnlijk te maken met de activiteiten in verband met de regeling Ruimte voor
de rivier.

Figuur 8
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Aantal typen archeologische onderzoeken per archeoregio.

2006

2011

Inventarisatie

Maatregelen

Inventarisatie

Maatregelen

Zandgebied west

89,1 % (N147)

10,9 % (N18)

93,5 % (N359)

6,5 % (N25)

Zandgebied oost

87,5 % (N175)

12,5 % (N25)

85,9 (N165)

14,1 % (N27)

Heuvelland

90,7 % (N107)

9,3 % (N11)

90,4 % (N207)

9,6 % (N22)

Maasdal

100 % (N20)

0 % (N0)

84,2 % (N219)

15,8 % (N41)

Tabel 12

Het percentage aandeel van de onderzoeksrapporten in de inventarisatie en maatregelenfase

per archeoregio in 2006 en 2011.
Vergelijking inventarisatie- en maatregelenfase
De Archeoregio Zandgebied oost laat een lichte stijging zien in het aandeel vervolgonderzoeken in de
maatregelenfase ten opzichte van de vorige balans (zie figuur 8 en tabel 12). In het Maasdal worden
verhoudingsgewijs de meeste archeologische onderzoeken in het kader van maatregelen verricht.
15,8% van de archeologische rapportages aldaar is een vervolgonderzoek.Het laagste percentage
vervolgonderzoeken wordt in de Archeoregio Zandgebied west uitgevoerd. Hier heeft slechts 6,5% van
archeologische rapporten betrekking op een vervolgonderzoek in de maatregelenfase. In het Heuvelland
vindt 9,6% van het onderzoek in de maatregelenfase plaats.

Figuur 9 Ontwikkeling van type archeologische onderzoeken in Zandgebied west.
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Zandgebied west
De Archeoregio Zandgebied west laat een gelijkmatig beeld zien (figuur 9). Duidelijk is zichtbaar hoe het
aantal verkennende IVO´s in 2009 (24) het aantal karterende IVO´s (11) overvleugelt. Het aantal IVO´s
(waarderende fase) in de vorm van proefsleuven, archeologische begeleidingen en opgravingen blijft
stabiel, terwijl in 2009 de neergang in IVO´s (verkennende en karterende fase) begint.
Zandgebied oost
Archeoregio Zandgebied oost laat een sterk wisselend beeld zien waarbij vooral het jaar 2007 er uitspringt,
als het aantal bureauonderzoeken alle overige onderzoeken overstijgt (figuur 10). Ook het kleine aantal
opgravingen (twee in 2008) is opvallend. In de Archeologiebalans uit 2006 is het aantal opgravingen nog
zes.

Figuur 10 Ontwikkeling van typen archeologische onderzoeken in Zandgebied oost.
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Figuur 11 Ontwikkeling van typen archeologische onderzoeken in het Heuvelland.
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Heuvelland
Ook de archeologische onderzoeken in de archeoregio Heuvelland kennen een sterk wisselend beeld
(figuur 11) waarbij de IVO´s (karterende fase) en de IVO´s (verkennende fase) stuivertje wisselen wat
betreft het hoogste aantal onderzoeken.
Maasdal
In de ontwikkeling van het type archeologische onderzoeken in het Maasdal is in tegenstelling met het
provinciale beeld een dalende trend zichtbaar wat betreft het aantal onderzoeken (figuur 12). Wel kan uit
deze figuur worden opgemaakt dat er in totaal 38 proefsleuvenonderzoeken (IVO-P) zijn gedaan die geleid
hebben tot 16 opgravingen en 25 archeologische begeleidingen. Het lijkt of hier bijna een één op één
relatie kan worden gelegd, d.w.z. dat alle proefsleuvenonderzoeken tot behoudenswaardige archeologie
hebben geleid. Om dit definitief vast te stellen zal echter de AMZ-cyclus moeten worden gereconstrueerd,
wat geen deel heeft uitgemaakt van het onderhavige onderzoek.

Figuur 12		
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Ontwikkeling van typen archeologische onderzoeken in Maasdal.

4.6

Plangebieden en oppervlakten

Plangebied en onderzoeksgebied
In de vorige Archeologiebalans wordt gesproken over de oppervlakte van plangebieden. Deze verschaft
inzicht in verschillende aspecten van de AMZ-cyclus (zie paragraaf 2.3). RAAP maakt in zijn rapport: Wie
wat bewaart, die heeft wat onderscheid tussen het plangebied en het onderzoeksgebied. 43 In dit rapport
wordt de naam van het plangebied ontleend aan de titel van de rapportage van het vooronderzoek en de
naam van het onderzoeksgebied ontleend aan de rapportage van het vervolgonderzoek. In het onderhavige
onderzoek wordt dit onderscheid niet gemaakt en alleen gesproken van plangebieden. De grootte van het
plangebied is geregistreerd, zoals genoemd in het eerste hoofdstuk van de archeologische rapportage.
Categorieën
De oppervlakten van de plangebieden zijn gestandaardiseerd in acht categorieën om op deze manier een
analyse mogelijk te maken. Bij het invoeren van de data is voor de IVO’s (waarderende fase) in de vorm
van proefsleuven; en de maatregelen archeologische begeleiding en opgravingen, de oppervlakte van
het plangebied als uitgangspunt gebruikt. Dit wil zeggen het oppervlak zoals dit in de inleiding van het
desbetreffende archeologische onderzoeksrapport wordt genoemd.
Resultaten
In de periode 2005-2009 zijn vooral kleine plangebieden archeologisch onderzocht. Meer dan 81%
van de onderzochte plangebieden is kleiner dan 5 hectare (zie tabel 13 en figuur 13). Er is daarmee
sprake van een forse toename van het aantal kleine plangebieden ten opzichte van de vorige Limburgse
Archeologiebalans (toen circa 57%). Wanneer de resultaten uit de vorige Archeologiebalans meegenomen
worden, geldt 2005 als het eerste piekjaar wat betreft het aantal onderzoeken in de kleinste drie
oppervlaktecategorieën. In 2008 worden de meeste onderzoeken uitgevoerd in gebieden kleiner dan één
hectare (zie figuur 14). De oorzaak voor deze stijging ligt in het feit dat er meer bouwaanvragen in de
kleinste categorie worden gedaan. Men gaat op zoek naar mogelijkheden om kosten en inspanning te
reduceren en één van de manieren om dat te bereiken is door het oppervlakte van het plangebied
klein te houden.

Oppervlaktecategorie

onbekend

<0,25 ha

0,25 –
1 ha

1-5 ha

5-10 ha

10-25 ha

25-50 ha

50-100
ha

>100 ha

1995-2004

15,8

12,2

17

27,8

8,7

6,5

4,3

3,6

4,1

2005-2009

5%

26,6 %

27,6 %

27,2 %

5,4 %

4,4 %

1,7 %

1,3 %

0,8 %

Tabel 13

43

Aantal archeologische onderzoeken per oppervlaktecategorie in percentages.

Schute e.a., Wie wat bewaart, die heeft wat, 44. In dit rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen
onderzoeksgebied en plangebied. In het onderhavige onderzoek is geen verschil in oppervlakte tussen het
plan- en onderzoeksgebied opgenomen.
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Figuur 13 Aantal archeologische onderzoeken per oppervlaktecategorie.

Figuur 14 Ontwikkeling van de oppervlakte van archeologisch onderzochte plangebieden over de jaren.
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De gebieden groter dan vijf hectare (14%) zijn voornamelijk onderzocht door middel van een
bureauonderzoek of IVO (verkennende of karterende fase) (zie figuur 15). Na afloop van de
inventarisatiefase wordt een selectiebesluit genomen, waarna bij eventueel vervolgonderzoek in de vorm
van een archeologische begeleiding of een opgraving het onderzoeksgebied verder ingeperkt wordt. In
de drie grootste oppervlaktecategorieën komen dan ook geen enkele van deze onderzoekstypen uit de
maatregelenfase voor. Dit vervolgonderzoek wordt voornamelijk in de kleinere oppervlakte categorieën (tot
vijf hectare) uitgevoerd. Circa 97% van de IVO’s (waarderende fase) in de vorm van proefsleuven en 93%
van de opgravingen zijn uitgevoerd in gebieden kleiner dan vijf hectare.

Figuur 15 Relatie tussen oppervlakten en typen archeologische onderzoeken.

Archeoregio’s
Bij de verdeling van de oppervlakte categorieën over de archeoregio’s valt het hoge aantal onderzoeken in
de kleinste oppervlaktecategorie (< 0,25 ha) in het Maasdal op (zie figuur 16). Dit is deels te verklaren door
het relatief hoge aandeel van vervolgonderzoeken in deze archeoregio. In Zandgebied west worden zowel
de meeste onderzoeken gedaan in de categorie (0,25-1 ha) als in de daaropvolgende categorie (1-5 ha).
Zandgebied west komt globaal overeen met de gemeenten waar het meeste onderzoek is gedaan. Het lijkt
erop dat het hier dus voornamelijk onderzoek in kleine gebieden betreft.

Limburgse Archeologiebalans 2012

51

Figuur 16 Verdeling oppervlakte onderzoeksgebieden over archeoregio’s.
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4.7

Methoden bij archeologisch vooronderzoek (IVO verkennende,
karterende fase en oppervlaktekartering)

4.7.1

Booronderzoek en boorgrid

In de periode van de vorige Archeologiebalans domineerde het aantal karterende veldonderzoeken en
werden er maar een handjevol verkennende veldonderzoeken uitgevoerd. Nadien is het aantal IVO
(verkennende fase) rapportages fors toegenomen (zie figuur 3).
Bij deze IVO’s (verkennende fase) worden soms relatief weinig boringen geplaatst in grote plangebieden.
Een puntenwolk maakt inzichtelijk hoe de verdeling is tussen aantallen boringen en oppervlakte plangebied
(figuur 17).
Twee zaken vallen op in figuur 17. Enerzijds is er een aantal karterende onderzoeken dat gekenmerkt
wordt door veel boringen op relatief kleine plangebieden. Deze onderzoeken zijn te herleiden naar
een intensiever boorgrid van bijvoorbeeld 20 x 25 m dat gebruikt wordt bij karterend onderzoek naar
steentijdvindplaatsen.

Figuur 17 Aantal boringen per ha. Verkennende boringen: lichtblauw, karterende boringen: rood.
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Daarnaast zijn er hele grote plangebieden met relatief weinig boringen (1 per 4 ha). Hier kan sprake zijn
van een verkennend onderzoek zoals de Provincie Limburg dat in haar aandachtsgebiedenbeleid voorstelt.
Gezien het feit dat dit beleid pas in 2008 is geïmplementeerd, is dit geen afdoende verklaring (zie paragraaf
2.2 Provinciaal Archeologiebeleid).
Figuur 17 maakt bovenal duidelijk hoe dicht de verkennende en karterende onderzoeken bij elkaar
liggen. Je zou verwachten twee gescheiden puntenwolken aan te treffen. Blijkbaar proberen beide
onderzoeksfasen de eigen vraagstelling via een vergelijkbare methodiek te beantwoorden. Dit betekent dat
bij de IVO (verkennende) en de IVO (karterende fase) een vergelijkbare boormethodiek wordt toegepast.
Deze overeenkomst is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er in 2006 alleen een leidraad voor het
inventariserend booronderzoek (karterende fase) is uitgebracht en geen voor het verkennende onderzoek
(zie ook paragraaf 4.2 IVO verkennende en karterende fase). 44 Hierdoor ontbreken richtgetallen voor het
aantal boringen per ha voor de IVO (verkennende fase).
Boorgrid en boordiameter
Ook uit de figuren 18 en 19 komt naar voren dat er bij IVO (karterende fase) vaker methodischer (door
middel van een boorgrid) te werk wordt gegaan dan bij IVO (verkennende fase).
IVO (verkennende fase)
Bij het IVO (verkennende fase) wordt vaak géén gebruik gemaakt van een boorgrid. In deze fase is het
boren in een boorgrid ook niet verplicht volgens de KNA, zoals gezegd bestaat er geen leidraad IVO
(verkennende fase). Wanneer er toch in een grid geboord wordt, heeft een grid van 40/50 meter de
voorkeur. Daarbij is de meest gehanteerde boor een Edelmanboor met een diameter van 7 cm (zie figuur
18).
IVO (karterende fase)
Wanneer er in een rapportage van een IVO (karterende fase) melding wordt gemaakt van een boorgrid dan
is dat in de meeste rapportages een boorgrid van 40/50 meter. Daarnaast worden de onderlinge boringen
ook geplaatst in een boorgrid van 20/25 meter, of in mindere mate een boorgrid van 30/35 meter. De
Edelmanboor die daarbij gebruikt wordt heeft veelal een diameter van 15 cm (zie figuur 19).
Archeoregio’s
Met uitzondering van archeoregio Heuvelland geniet in Limburg de Edelmanboor met een doorsnede
van 15 cm de voorkeur, vooral in de Archeoregio Zandgebied west. Dit komt overeen met de Leidraad
inventariserend veldonderzoek, waar op het zand de 15 cm Edelmanboor wordt aanbevolen (zie figuur 20).
In het Heuvelland is het met name de Edelmanboor met een diameter van 7 cm die gehanteerd wordt of
de 12 cm-boor (E12). Deze laatstgenoemde boordiameter wordt in de overige archeoregio’s juist weinig
gebruikt. Ook dit komt overeen met de aanbeveling in de Leidraad om in gebieden waar löss of rivierklei
voorkomen de Edelmanboor van 12 cm te gebruiken. Toch wordt deze boordiameter in het Maasdal (immers
rivierklei) niet bijzonder veel gehanteerd.

44

54

Tol e.a., Leidraad inventariserend veldonderzoek.

Figuur 18		

Boormethode en boorgrid bij IVO (verkennend). Er zijn 243 IVO (verkennende fase)

onderzoeken (72% van het totaal aantal IVO (verkennende) onderzoeken) niet opgenomen om dat het
gebruikte boorgrid onbekend is.
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Figuur 19 		

Boormethode en boorgrid bij IVO (karterend). Er zijn 155 IVO (karterende fase)

onderzoeken (43% van het totaal aantal IVO (karterende) onderzoeken) niet opgenomen omdat het
gebruikte boorgrid onbekend is.
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Figuur 20 		

Gebruikte boortypen per archeoregio IVO (verkennend en karterend).
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4.7.2

Oppervlaktekartering

De oppervlaktekartering is een prospectiemethode die niet veelvuldig ingezet wordt in Limburg.
In nog geen 15% van de vooronderzoeken wordt deze prospectiemethode gebruikt. In de vorige
Archeologiebalans was dat nog bij een kwart van de de vooronderzoeken het geval. Hoewel toen werd
geconcludeerd dat het een snellere, meer adequate en goedkopere methode dan booronderzoek was, is
het aantal oppervlaktekarteringen in de onderzochte periode nog meer afgenomen. Als reden om geen
oppervlaktekartering uit te voeren wordt vaak opgegeven dat het te onderzoeken terrein bebouwd is of
begroeid met vegetatie.

Figuur 21 Verdeling booronderzoeken en oppervlaktekartering over archeoregio’s.

Figuur 22 Toegepaste loopafstand tussen raaien.
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Raaiafstanden
Wanneer de oppervlaktekartering toch uitgevoerd wordt, worden raaiafstanden van 4 of 5 meter gehanteerd
(figuur 23). In 57 gevallen wordt de loopafstand niet gerapporteerd. Een mogelijke verklaring waarom er
toch van een oppervlaktekartering wordt gesproken is dat tijdens het lopen van boorpunt naar boorpunt
een toevalstreffer wordt gedaan. Van een oppervlaktekartering zoals bedoeld in de KNA is dan echter geen
sprake.
Vondstzichtbaarheid
De vondstzichtbaarheid is bij 40% van de oppervlaktekarteringen goed (zie figuur 22).

Figuur 23 Verdeling van soorten vondstzichtbaarheid bij oppervlaktekartering.

4.8

Archeologische verwachting

Initiatiefnemers van bodemingrepen worden door een bevoegde overheid verplicht om archeologisch
onderzoek uit te laten voeren. Deze verplichting wordt genomen op basis van een archeologische
verwachting. De meeste archeologische bedrijven en overheidsinstellingen stellen een archeologische
verwachting op aan de hand van de nationale Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW; ROB,
2001). Deze verwachting wordt vaak aangescherpt met behulp van bekende archeologische vindplaatsen
in of nabij het plangebied en/of aan de hand van de geomorfologische en bodemkundige kenmerken
ter plaatse. 45 Hierbij valt op dat bij IVO’s (waarderende fase) in de vorm van proefsleuven vaak de
archeologische verwachting niet wordt vermeld, terwijl dat volgens de KNA wel verplicht is.
Figuur 24 maakt duidelijk dat in de onderzoeksperiode vooral de gebieden waar een middelhoge tot
hoge trefkans op het aantreffen van archeologische waarden geldt, onderzocht zijn (circa 64%). Als een
onderzoeksgebied met een lage verwachting wel onderzocht wordt betreft dit vaak een gebied met een
specifieke verwachting.

45

De Baere & Mientjes, Limburgse Archeologiebalans, 40.
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Figuur 24 Archeologische verwachting bij vooronderzoeken met uitzondering van IVO’s (waarderende
fase) in de vorm van proefsleuven. Bij de categorie ‘samengestelde trefkans’ zijn in een onderzoeksgebied
verschillende verwachtingen afgegeven.
Een middelhoge tot hoge trefkans leidt overigens niet automatisch tot vervolgonderzoek. Bij een krappe
meerderheid (circa 51%) van de vooronderzoeken wordt het plangebied vrijgegeven. Hiervoor geldt dat hoe
verder een onderzoek zich in de inventarisatiefase bevindt, des te vaker het advies vrijgeven gegeven zal
worden (figuur 25). Dat wil zeggen dat een IVO (karterend) een hogere kans geeft op vrijgave dan een IVO
(verkennend), en dat deze laatste weer een hogere kans op vrijgave geeft dan een bureauonderzoek.
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En daarnaast wordt ook duidelijk dat hoe hoger de archeologische verwachting in een gebied is, hoe kleiner
de kans is op het advies vrijgeven. Daarbij geeft een samengestelde trefkans ongeveer dezelfde kans op
vrijgeven als de hoge trefkans.

Figuur 25 Archeologische verwachting in de inventarisatiefase met uitzondering van IVO’s (waarderende
fase). Bij de categorie ‘samengestelde trefkans’ zijn in een onderzoeksgebied verschillende verwachtingen
afgegeven.
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4.9

Gaafheid van het (natuurlijke) bodemprofiel

In de vorige Archeologiebalans werd gesteld dat de gaafheid van archeologische vindplaatsen
hoofdzakelijk bestudeerd wordt in termen van gaafheid van het (natuurlijke) bodemprofiel. De gaafheid
van het (natuurlijke) bodemprofiel geeft een indicatie in hoeverre archeologische waarden zich nog in situ
bevinden.Op basis van de staat van het bodemprofiel wordt een inschatting gemaakt of vervolgonderzoek
noodzakelijk is. Als het bodemprofiel gaaf is, dan is het aannemelijker dat er archeologische waarden
kunnen worden aangetroffen.
Deze vorm van gaafheid doet dus geen uitspraak over de conservering van archeologische waarden. Het
begrip gaafheid van het (natuurlijke) bodemprofiel komt als zodanig overigens niet in de KNA voor, in de
KNA gaat het alleen over de gaafheid van de eventueel aanwezige archeologische waarden. 46

Vindplaatsniveau

PlanLand-schaps
gebiedniveau niveau

VindplaatsAlle drie
en landschaps- niveau’s
niveau
besproken

Gaafheid
besproken geen
specifiek
niveau

Gaafheid
wel
besproken

Gaafheid
niet
besproken

Bureau-onderzoek

0

3

0

0

0

0

3

92

IVO
(verkennende fase)

1

294

2

0

0

3

300

38

IVO (karterende
fase)

7

324

7

0

0

1

339

27

1

2

0

0

0

3

0

IVO (waarderende
0
fase m.b.v. boringen)

IVO (waarderende
fase m.b.v.
proefsleuven)

89

22

18

6

1

2

138

10

Archeologische
begeleiding

19

22

5

1

0

4

51

24

1

24

16

1

11

858

207

Opgraving

17

2

3

1

Eindtotaal

133

668

37

8

Tabel 14
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Gaafheid van de (natuurlijke) bodem zoals besproken in archeologisch rapport.

Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek

Uit de analyse blijkt dat de gaafheid vanhet bodemprofiel in het merendeel (81 %) van de rapporten
vermeld wordt (zie tabel 14). Vooral de IVO’s (verkennende fase: 89%, karterende fase: 93% en
waarderende fase in de vorm van boringen: 100% in de vorm van proefsleuven: 93%) scoren hoog.
De negentien procent van de rapporten waarin de gaafheid van het bodemprofiel en archeologische
vindplaatsen niet vermeld wordt, betreft vooral bureauonderzoeken, archeologische begeleidingen en
opgravingen. Uiteraard wordt de gaafheid van het bodemprofiel bij bureauonderzoeken (3%) slechts
sporadisch opgetekend omdat de kennis uit gedocumenteerde bronnen bestaat en er in dit stadium
natuurlijk nog geen sprake is van echt veldonderzoek.
Ook bij archeologische begeleidingen en opgravingen blijft het aantal beschrijvingen met betrekking tot
de gaafheid achter met respectievelijk 68% en 60%. Dit valt waarschijnlijk te verklaren door het feit dat
bij archeologische begeleidingen en opgravingen al vooronderzoek is verricht waarbij de gaafheid van het
(natuurlijke) bodemprofiel al is besproken. Daarnaast wordt deze waarschijnlijk niet meer besproken omdat
dit het eindstadium van de AMZ-cyclus betreft en de aandacht uitgaat de aanwezigheid van archeologische
waarden. 47
Schaalniveau
De gaafheid van het (natuurlijke) bodemprofiel zou besproken kunnen worden op drie niveau’s: die van
het landschap, het plangebied en de vindplaats. In de praktijk blijkt dat in de IVO’s (verkennende en
karterende fase) met name de staat van het bodemprofiel in het plangebied wordt besproken. Het betreft
respectievelijk 44% en 49% van de 668 rapporten waarin de gaafheid van het plangebied besproken wordt.
Het vindplaatsniveau is het niveau waarop de gaafheid van het (natuurlijke) bodemprofiel vooral bij IVO’s
(waarderende fase in de vorm van proefsleuven) wordt besproken (49% van de 133 rapporten). Er wordt
gekeken welke waardestellende elementen op de vindplaats(en) aanwezig zijn en wat de kwaliteit ervan is.
De waardering vindt o.a. plaats op basis van fysieke criteria, zoals gaafheid en conservering.
Op het hoogste niveau, op het niveau van het landschap wordt de gaafheid van het (natuurlijke)
bodemprofiel slechts zelden besproken. Deze wordt slechts regelmatig beschreven in archeologische
rapporten met betrekking tot IVO’s (waarderende fase m.b.v. proefsleuven), respectievelijk 13% van de in
totaal 37 rapporten. Slechts in één rapport worden alle drie niveau’s besproken, dit betreft ook een IVO
(waarderende fase m.b.v. proefsleuven).

47

In Protocol 4004 Opgraven en Protocol 4007 Archeologische Begeleiding komt het woord gaafheid overigens
niet meer voor.
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4.10

Aanbeveling tot archeologisch vervolgonderzoek

Elk archeologisch onderzoek dient afgesloten te worden met een aanbeveling met betrekking tot eventueel
vervolgonderzoek of vrijgave, met uitzondering van de opgraving. Voor deze Archeologiebalans zijn alle
aanbevelingen voor archeologisch onderzoek geregistreerd in de database. Het betreft bureauonderzoeken,
IVO’s (verkennend, karterend en waarderend d.m.v. boringen), proefsleuven, archeologische begeleidingen
en opgravingen. Omdat na opgravingen geen selectieadviezen volgen zijn deze 40 opgravingen uit
de figuur weggelaten (Figuur 26). Daarnaast zijn in vijf gevallen gecombineerde adviezen weggelaten
(bijvoorbeeld vrijgave op voorwaarden). Dat brengt het totaal onderzochte rapporten op 1020.
Wanneer er meer onderzoeken op dezelfde vindplaats zijn gedaan, bijvoorbeeld in een AMZ-cyclus, wordt
meerdere malen in een archeologisch onderzoeksrapport de behoudenswaardigheid bepaald. Het kan dus
voorkomen dat één vindplaats vaker ‘meetelt’.
In figuur 26 staat aangegeven welke aanbevelingen tot vervolgonderzoek in de onderzochte
archeologische rapporten zijn gedaan. Als mogelijke selectieadviezen komen voor: geen, IVO (verkennend,
oppervlaktekartering, karterend, d.m.v. proefsleuven), archeologische begeleiding, opgraving,
vervolgonderzoek, vrijgeven, planaanpassing, behoud in situ. Deze aanbevelingen zullen hieronder in drie
categorieën worden behandeld: overig, inventarisatiefase en maatregelenfase.
4.10.1 Overig
Geen aanbeveling
In 3,3% van de onderzochte archeologische rapporten ontbreekt een aanbeveling/selectieadvies. Hoewel
het archeologisch selectieadvies volgens de KNA moet worden opgenomen in een Inventariserend
Veldonderzoek 48 ontbreekt bij één bureauonderzoek, één IVO (verkennende fase) en drie IVO’s
(waarderende fase d.m.v. proefsleuven) het selectieadvies. In de vorige Archeologiebalans ontbreekt deze
categorie.
Ook opmerkelijk is het grote aantal keren dat de aanbeveling ontbreekt in de rapportage van
archeologische begeleidingen: 29 keer. In 46 gevallen is er wel een selectieadvies aanwezig. Misschien
komt dit overeen met de indeling van de archeologische begeleidingen. Volgens de KNA 49 kan het proces
archeologische begeleiding op drie manieren worden uitgevoerd:
1. als een IVO-P (proefsleuven);
2. als een opgraving;
3. als AB-bv (beperkte verstoring).
Omdat er bij de IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven) wel een selectieadvies moet worden opgenomen 50,
maar bij een opgraving 51 en een AB-bv 52 niet, is het mogelijk dat hierdoor het verschil ontstaat.

48

Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek

49

Protocol 4007 Archeologische begeleiding

50

Protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek

51

Protocol 4004 Opgraving

52

Protocol 4007 Archeologische begeleiding
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Aanbeveling vervolgonderzoek
Een categorie die in de vorige Archeologiebalans ook ontbreekt is de algemene aanbeveling
vervolgonderzoek zonder specificatie. Deze aanbeveling komt in het onderhavige onderzoek zeer
regelmatig (12,2% van de onderzochte rapporten) voor (zie figuur 26).

Figuur 26 Aanbeveling per type archeologisch onderzoeksrapport (vijf onderzoeken waar geen eenduidige
aanbeveling wordt gedaan zijn buiten de analyse gelaten).
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4.10.2

Inventarisatiefase

Aanbeveling IVO (verkennende fase, oppervlaktekartering en karterende fase)
De aanbeveling IVO (verkennende fase) wordt, zoals te verwachten valt alleen gedaan na bureauonderzoek
(1,6% van alle onderzochte rapporten). In 16 gevallen (16,8%) wordt na een bureauonderzoek een IVO
(verkennende fase) aanbevolen.
Ook de aanbeveling om een IVO (oppervlaktekartering) uit te voeren komt alleen aan het begin van het
AMZ-proces voor (0,2% van de onderzochte rapporten). Eén keer (1,1%) na een bureauonderzoek en één
keer (0,3%) na een IVO (verkennende fase) (zie figuur 26). De aanbeveling IVO (karterende fase) komt
vaker voor (2,5 % van de onderzochte rapporten). Zes keer na een bureauonderzoek (6,3%) en 20 keer na
een verkennend onderzoek (6%).
In de vorige Archeologiebalans komt de aanbeveling IVO (verkennende fase en oppervlaktekartering)
niet voor. Ook de aanbeveling IVO (karterende fase) komt hierin niet voor hoewel er wel sprake is van de
aanbeveling ‘Verdichten boorgrid’. Deze laatste aanbeveling komt 4 keer voor na bureauonderzoek (0,4%)
en 1 keer na een IVO (verkennende fase) (16,6%).
Aanbeveling IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven)
De aanbeveling IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven) komt na de aanbeveling vrijgave het vaakst (16,7%)
voor in archeologische rapporten in de onderzochte periode (zie figuur 26). Wel is in vergelijking met de
vorige Archeologiebalans het percentage selectieadviezen tot proefsleuven met circa de helft afgenomen
(van 29,6% naar 16,7%).
Type onderzoek

Archeologiebalans
1995-2004

Archeologiebalans
2005-2009

Totaal

IVO (waarderend
d.m.v. proefsleuven)

%

Totaal

IVO (waarderend
d.m.v. proefsleuven)

%

Bureauonderzoek

89

28

31,5%

95

17

17,8%

IVO (verkennend)

6

2

33,3%

335

70

20,9%

IVO (karterend)

269

92

34,2%

366

77

21%

IVO (waarderend
d.m.v. boringen)

6

3

50%

3

0

0%

IVO (waarderend
d.m.v. proefsleuven)

43

2

4,7%

146

4

2,7%

Archeologische
begeleiding

19

1

5,3%

75

3

4%

Totaal

432

128

29,6%

1020

171

16,7%

Tabel 15

Aanbevelingen IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven) in oude en nieuwe Archeologiebalans per

onderzoeksrapport.
Al in eenvijfde van de bureauonderzoeken is duidelijk dat er een proefsleuvenonderzoek moet plaatsvinden,
net als bij de IVO’s (verkennende fase) (zie tabel 15). Dit is merkwaardig omdat het bureauonderzoek is
gericht op het formuleren van een archeologische verwachting en de IVO (verkennende fase) is gericht
op het vaststellen van de gaafheid van het bodemprofiel. Bij de laatste zou een karterend onderzoek een
logische vervolgstap zijn. Deze aanbeveling wordt echter maar bij 6% van de IVO’s (verkennende fase)
gegeven.
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Eenentwintig procent van de IVO’s (karterende fase) eindigt met deze aanbeveling. In de vorige
archeologiebalans was dit percentage nog 34,2%.
4.10.3

Maatregelenfase

Aan het einde van de AMZ-cyclus zijn er in de maatregelenfase drie mogelijkheden:
■■

Vrijgeven;

■■

Behoud ex situ (opgraving of archeologische begeleiding);

■■

Behoud in situ (bijvoorbeeld planaanpassing).

De maatregel Behoud in situ wordt in dit onderzoek in twee varianten aangetroffen: behoud in situ of
planaanpassing. Planaanpassing is in feite een subcategorie van behoud in situ, en houdt in dat een
verstoorder zijn planvorming aanpast of afstemt op de aanwezigheid van een behoudenswaardige
vindplaats. 53 Bij de aanbeveling behoud in situ is de specifieke uitvoering hiervan nog niet ingevuld.
Het totaal aantal aanbevelingen voor behoud ex situ en in situ geeft het aantal rapporten aan waarbij
behoudenswaardige vindplaatsen zijn aangetroffen. In de periode 2005-2009 is er in 145 rapporten
sprake van een behoudenswaardige vindplaats, omdat er archeologische begeleiding, een opgraving,
planaanpassing of behoud in situ wordt aanbevolen (zie tabel 16). In de vorige archeologiebalans waren
dat nog 96 rapporten. Percentueel gezien leidt dit tot een afname van het aantal rapporten waarin een
behoudenswaardige vindplaats is aangetroffen. In de periode 1995-2004 was dit percentage nog 22,2%,
in de periode 2005-2009 is dit 14,2%.
Het relatieve aandeel selectieadviezen voor een opgraving is in vergelijking met de vorige
Archeologiebalans gelijkgebleven (ca. 16%). Wel is het aandeel selectieadviezen behoud in situ,
spectaculair gestegen in de huidige onderzoeksperiode (van 0 naar 28,3%). Deze stijging is ten koste
gegaan van het selectieadvies archeologische begeleiding (van 67,7% naar 49,6%). Ook het aandeel van
het advies planaanpassing met 10% gedaald.

Type onderzoek

Archeologiebalans 1995-2004

Archeologiebalans 2005-2009

Totaal

%

Totaal

%

Archeologische begeleiding

65

67,7%

72

49,6%

Opgraving

15

15,6%

23

15,9%

Planaanpassing

16

16,7%

9

6,2%

Behoud in situ

0

0%

41

28,3%

Totaal

96

100%

145

100

Tabel 16

Aanbevelingen behoudenswaardige vindplaatsen in de oude en nieuwe Archeologiebalans

per onderzoeksrapport.

53

Schute e.a., Wie wat bewaard, die heeft wat, 39. In dit rapport worden nog twee vormen van behoud
onderscheiden, nl. wettelijke bescherming en planologische bescherming. Deze aanbevelingen werden in het
onderhavige onderzoek niet aangetroffen.
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Uit een vergelijking met de resultaten van het onderzoek van RAAP naar behoud in situ, blijkt dat
behoudenswaardige vindplaatsen in Limburg relatief vaak worden opgegraven (69,9% van de gevallen). 54
Dit komt ongeveer overeen met de percentages selectieadviezen archeologische begeleiding en opgraving
bij elkaar opgeteld: 65,5%.
Aanbeveling vrijgeven
De archeologische onderzoeksketen werkt als een trechter. Na elk onderdeel van de keten worden
plangebieden vrijgegeven. Bij bijna de helft (49,2%) van de onderzochte archeologische rapporten luidt het
advies vrijgeven (zie figuur 26). In de vorige Archeologiebalans was dit percentage nog 45%.
Type onderzoek

Archeologiebalans
1995-2004

Archeologiebalans
2005-2009

Totaal

Vrijgave

%

Totaal

Vrijgave

%

Bureauonderzoek

89

49

55,1%

95

13

13,7%

IVO (verkennend)

6

2

33,3%

335

161

48,1%

IVO (karterend)

269

116

43,1%

366

236

64,5%

IVO (waarderend d.m.v. boringen)

6

1

16,6%

3

1

33,3%

IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven)

43

12

27,9%

146

64

43,8%

Archeologische begeleiding

19

16

84,2%

75

27

36%

Totaal

432

196

45,4%

1020

502

49,2%

Tabel 17

Aanbevelingen tot vrijgeven in oude en nieuwe Archeologiebalans per onderzoeksrapport.

In de vorige Archeologiebalans viel op dat relatief veel plangebieden al na afloop van het bureauonderzoek
werden vrijgegeven (55,1%) (zie tabel 17). Deze tendens heeft zich niet voortgezet. Tussen 2005 en 2009
werd 13,7% van de onderzoeksgebieden op basis van een bureauonderzoek vrijgegeven.
De IVO (verkennende fase) dient er in principe toe om te bepalen of er sprake is van een gaaf
bodemprofiel. In de periode van de vorige Archeologiebalans waren relatief weinig verkennende
onderzoeken gedaan (6) waarvan er twee zijn vrijgegeven (33,3%). In de periode 2005-2009 is het aantal
verkennende onderzoeken sterk verhoogd (466) en is er relatief een sterke stijging in het aantal vrijgaves
(48,1%). Een combinatie van de percentages van het bureauonderzoek en de IVO (verkennende fase)
levert voor de periode (1995-2004) het percentage 53,7% vrijgave op, en voor de onderhavige periode
40,5%.
Vervolgens dient bij de IVO (karterende fase) het onderzoeksgebied systematisch onderzocht te worden
op de aanwezigheid van vondsten en/of sporen. In de periode 1995-2004 was het percentage vrijgave nog
43,1%. Het blijkt dat in de onderzochte periode het advies vrijgeven na deze onderzoeken het hoogst is met
64,5%. Dit is hoger dan het landelijke cijfer in 2009: nl. 57%. 55
Het totaal aantal waarderende onderzoeken (d.m.v. boringen) is zowel in de vorige als in de huidige
Archeologiebalans zo klein dat daar weinig uit de percentages kan worden opgemaakt. Uit een vergelijking
met de vorige Archeologiebalans blijkt dat het percentage vrijgave na een IVO (waarderend d.m.v.
proefsleuven) is gestegen van 27,9% naar 43,8%. Dit percentage is lager dan het landelijke cijfer dat in
2009 op 54% ligt.

54

Schute e.a., Wie wat bewaart, die heeft wat, 66.

55

Theunissen & Deeben, ‘Deel I. Een onderzoek naar de effectiviteit van de archeologische onderzoeksketen
voor beeldvorming over het verleden’, 24.
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Het aantal plangebieden dat is vrijgegeven na een archeologische begeleiding is gedaald (36%) in
vergelijking met de vorige Archeologiebalans (84,2%).
Aanbeveling archeologische begeleiding
Het selectieadvies archeologische begeleiding wordt veel vaker gegeven dan het advies opgraving. Na
7,1% van alle archeologische onderzoeken wordt een archeologische begeleiding aanbevolen (zie tabel
18). Opnieuw is de trend zichtbaar dat er verhoudingsgewijs minder voor deze maatregel wordt gekozen. In
de vorige archeologiebalans was het percentage selectieadviezen archeologische begeleiding nog 15%.
Ingezoomd op de verschillende onderzoeken valt vooral het aantal selectieadviezen ‘Archeologische
begeleiding’ na IVO’s verkennend op (20%). Hier is een sterke stijging zichtbaar in verhouding met de
vorige archeologiebalans. Het is opvallend dat er dan blijkbaar al voldoende archeologische informatie
beschikbaar is om de keuze voor deze maatregel te maken. Na IVO’s (karterend en waarderend d.m.v.
proefsleuven) is juist sprake van een relatief sterke daling.

Type onderzoek

Archeologiebalans
1995-2004

Archeologiebalans
2005-2009

Totaal

Archeologische
Begeleiding

%

Totaal

Archeologische
Begeleiding

%

Bureauonderzoek

89

6

6,7%

95

19

20%

IVO (verkennend)

6

1

16,7%

335

27

8,1%

IVO (karterend)

269

47

17,5%

366

16

4,4%

IVO (waarderend d.m.v.
boringen)

6

1

16,7%

3

0

0%

IVO (waarderend
d.m.v. proefsleuven)

43

9

20,9%

146

8

5,5%

Archeologische
begeleiding

19

1

5,3%

75

2

2,6%

Totaal

432

65

15%

1020

72

7,1%

Tabel 18

Aanbevelingen tot archeologische begeleiding in oude en nieuwe Archeologiebalans per

onderzoeksrapport.
Aanbeveling opgraving
De aanbeveling behoud ex situ, kent twee mogelijkheden: een opgraving en archeologische begeleiding.
Het aantal keren dat een opgraving geadviseerd wordt is teruggelopen van 3,5% in de vorige
Archeologiebalans tot 2,3% in de huidige Archeologiebalans (zie tabel 19). Het aantal keren dat een
opgraving wordt geadviseerd na een IVO (verkennende of karterende fase) is te verwaarlozen en na een
IVO (waarderende fase) wordt zelfs geen enkele keer een opgraving geadviseerd.
Het advies opgraving wordt het meest gegeven na een IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven). Echter in
vergelijking met de vorige Archeologiebalans is het aantal keren dat na een dergelijk onderzoek het advies
opgraving wordt gegeven met een derde teruggelopen (van 30,2% naar 12,3%). Ook een archeologische
begeleiding wordt geen enkele keer omgezet in een opgraving.
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Type onderzoek

Archeologiebalans
1995-2004
Totaal

Archeologiebalans
2005-2009

Opgraving

%

Totaal

Opgraving

%

Bureauonderzoek

89

1

1,1%

95

2

2,1%

IVO (verkennend)

6

0

0%

335

2

0,6%

IVO (karterend)

269

1

0,4%

366

1

0,3%

IVO (waarderend d.m.v. boringen)

6

0

0%

3

0

0%

IVO (waarderend
d.m.v. proefsleuven)

43

13

30,2%

146

18

12,3%

Archeologische begeleiding

19

0

0%

75

0

0%

Totaal

432

15

3,5%

1020

23

2,3%

Tabel 19

Aanbevelingen tot opgraving in oude en nieuwe Archeologiebalans per onderzoeksrapport.

Aanbeveling planaanpassing
Een manier om behoud in situ te realiseren is om planaanpassing uit te voeren. Opvallend is dat
dit selectieadvies in vergelijking met de vorige balans minder wordt gegeven. Werd in de vorige
Archeologiebalans nog 16 keer de aanbeveling planaanpassing gegeven in deze archeologiebalans
is dat nog maar 9 keer (zie tabel 20). Vooral het aandeel planaanpassing na IVO (waarderend d.m.v.
proefsleuven) is sterk afgenomen, waardoor het aantal adviezen tot planaanpassing nog maar 0,9% van het
totaal aantal adviezen inneemt.

Type onderzoek

Archeologiebalans
1995-2004

Archeologiebalans
2005-2009

Totaal

Planaanpassing

%

Totaal

Planaanpassing

%

Bureauonderzoek

89

1

1,1

95

1

1,1

IVO (verkennend)

6

0

0

335

3

1,8

IVO (karterend)

269

6

2,2

366

3

0,8

IVO (waarderend
d.m.v. boringen)

6

1

16,7

3

0

0

IVO (waarderend
d.m.v. proefsleuven)

43

7

16,3

146

2

1,4

Archeologische begeleiding

19

1

5,3

75

0

0

Totaal

432

16

3,7

1020

9

0,9

Tabel 20

Aanbevelingen tot planaanpassing in oude en nieuwe Archeologiebalans per onderzoeksrapport.

Aanbeveling behoud in situ
In de periode 2005-2009 wordt behoud in situ in 4% van de onderzochte rapporten aanbevolen (zie tabel
21). Als dit gecombineerd wordt met het percentage voor planaanpassing (0,9%), komt het totaal op
4,9%. Als wordt gekeken naar het aandeel van dit selectieadvies op het totaal aan behoudenswaardige
vindplaatsen komt dit hoger uit: 34,5%.
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Dit is echter nog niet zo hoog als het percentage dat RAAP geeft, naar aanleiding van een onderzoek naar
archeologische rapporten in de periode 1 september 2007 tot 1 mei 2011.
In deze rapporten werd voor 68,3% van de behoudenswaardige vindplaatsen een vorm van behoud in
situaanbevolen. 56 Eén van de oorzaken voor dit verschil ligt in het feit dat het onderzoek van RAAP uitgaat
van de basiseenheid vindplaatsen. Hierbij kunnen meerdere vindplaatsen per rapport zijn geregistreerd. De
huidige archeologiebalans heeft het aantal rapporten als basis.
In de vorige Archeologiebalans wordt het begrip behoud in situ nog niet als aanbeveling geregistreerd en
komt het dus niet voor. Wel is in deze Archeologiebalans sprake van de aanbeveling planaanpassing. 57
In de huidige onderzoeksperiode ontbreekt de aanbeveling behoud in situ bij de bureauonderzoeken en
de IVO’s (waarderend d.m.v. boringen). In de verkennende fase wordt één keer de aanbeveling gedaan
tot behoud in situ (0,3%). Dit is op zich niet vreemd omdat het hier een verkennende fase betreft, normaal
gesproken de aanloop voor vervolgonderzoek of vrijgave. Ook na de IVO (karterende fase) wordt maar
in zeven gevallen de aanbeveling behoud in situ gedaan. Het leeuwendeel vandeze aanbevelingen wordt
gedaan na een IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven) (21%). Ook na archeologische begeleiding komt het
sporadisch voor dat er behoud in situ wordt geadviseerd.

Type onderzoek

Archeologiebalans 2005-2009
Totaal

Behoud in situ

%

Bureauonderzoek

95

0

0%

IVO (verkennend)

335

1

0,3%

IVO (karterend)

366

7

1,9%

IVO (waarderend d.m.v. boringen)

3

0

0%

IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven)

146

30

21%

Archeologische begeleiding

75

3

4%

Totaal

1020

41

4%

Tabel 21

56

Aanbevelingen tot behoud in situ in de nieuwe Archeologiebalans per onderzoeksrapport.

Schute e.a., Wie wat bewaart, die heeft wat, 56. RAAP heeft een onderzoek uitgevoerd waarbij 68,3% van de
behoudenswaardige vindplaatsen een vorm van behoud in situ werd aanbevolen.

57

De Baere & Mientjes, Limburgse Archeologiebalans, 45, figuur 21.

Limburgse Archeologiebalans 2012

71

4.10.4

Aanbeveling tot opgraving opgevolgd?

Voor de aanbeveling opgraving is onderzocht of deze daadwerkelijk is opgevolgd. Tussen 2005 en 2009
zijn er 40 opgravingen gepubliceerd. Daarnaast is er in diezelfde periode 23 keer het advies tot opgraving
gegeven. Dat betekent dat de adviezen om een opgraving uit te voeren in 17 gevallen of meer in de periode
daarvóór moeten hebben plaatsgevonden (d.w.z. de periode van de vorige Archeologiebalans). Om te
weten wanneer er tot een archeologische opgraving is geadviseerd, is een volledig beeld van de AMZcyclus noodzakelijk. Deze reconstructie is in het kader van dit onderzoek niet gemaakt. Om te kijken of de
aanbevelingen tot het uitvoeren van een archeologische opgraving worden opgevolgd zijn alle rapporten
nagebeld bij de gemeenten en/of archeologische onderzoeksbureau’s.
Wat is gedaan met de aanbeveling?

Aantal

Ander plangebied

1

Afwijkend selectiebesluit gemeente

4

Nog geen selectiebesluit

2

Opgraving

10

Opgraving volgt nog

2

Geen opgravingsrapport aangeleverd

1

Geen opgraving

3

Totaal

23

Tabel 22

Schema wat is er gedaan met de aanbeveling opgraving?

Aanbeveling opgraving
De aanbeveling opgraving wordt twee keer gegeven na een bureauonderzoek en twee keer na een IVO
(verkennende fase), één keer na een IVO (karterende fase) en 18 keer na het uitvoeren van een IVO
(waarderende fase) in de vorm van proefsleuven (zie figuur 26). Het betreft archeologische onderzoeken
in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Heerlen, Horst aan de Maas, Leudal,
Maastricht, Meerssen, Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray en Weert. Wat is er met het advies
opgraving gedaan? (zie tabel 22).
Ander plangebied
In één geval was het tracé verlegd, met de start van een nieuwe archeologisch AMZ-cyclus tot gevolg. 58
Afwijkend selectiebesluit
In twee gevallen is er nog geen selectiebesluit genomen. De reden hiervoor is onduidelijk. In een aantal
gevallen neemt de gemeente ook een afwijkend selectiebesluit. Zo werd in twee gevallen door de gemeente
in plaats van een opgraving een archeologische begeleiding voorgeschreven. 59 Of er wordt in plaats van
een opgraving een IVO (waarderende fase) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd. 60 In plaats van een
opgraving te laten uitvoeren werd er in één geval in afwijking van het advies geconcludeerd dat geen verder
archeologisch onderzoek noodzakelijk was.

58

Op dit moment wordt ter plaatse van het nieuwe tracé een Archeologische Begeleiding uitgevoerd.

59

Daarvan bestond er in één geval onduidelijkheid of of deze Archeologische Begeleiding inderdaad heeft
plaatsgevonden.

60

Deze had overigens als conclusie vrijgeven: er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een
Romeins grafveld of van nederzettingssporen gevonden.
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Opgraving
In tien gevallen kon een rapportage van een opgraving worden teruggevonden. Het betreft opgravingen in
de gemeenten Beek, Eijsden-Margraten, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Roermond, Venlo,
Venray en Weert. Hiervan was van één opgraving in Peel en Maas de rapportage nog niet gereed (verwacht
mei 2012). In één geval is het advies zeer recent gegeven en moet de opgraving nog plaatsvinden. Dit geldt
ook voor een vlakdekkend proefsleuvenonderzoek waar al in 2008 een selectiebesluit voor is genomen,
maar waar het project nog geen doorgang heeft gevonden.
Geen rapportage
Soms vindt er wel een opgraving plaats maar loopt het spaak bij het maken van de rapportage: in één geval
is er geen archeologisch rapport aangeleverd vanwege conflicten over de betaling.
Geen opgraving
In slechts drie gevallen is geen opgraving uitgevoerd. 61 Op één lokatie werd uiteindelijk niet gebouwd, de
reden voor het niet doorgaan van de opgraving op de overige twee lokaties is niet duidelijk.

61

Van twee onderzoeken kon niet worden geverifiëerd of er daadwerkelijk geen onderzoek had
plaatsgevonden omdat de gemeente daar geen uitsluitsel kon geven. De reden is dan ook onbekend.
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4.11

Archeologische complextypen en onderzoeksperiode

In dit onderzoek wordt op basis van de database een relatie gelegd tussen de uitgevoerde onderzoeken en
de aangetroffen complextypen. Er is gekeken naar onderzochte archeologische perioden en complextypen,
zoals kampementen van jager-verzamelaars, urnenvelden, kastelen enz. Hiervoor is de indeling uit de
vorige Archeologiebalans overgenomen. De complextypen zijn ingedeeld in een hoofdgroep en hierbinnen
in specifieke complextypen`.
Het bleek dat veel onderzoeken geen archeologisch resultaat in de zin van een concrete vindplaats of
objecttype opleveren. Zelfs wanneer dit wel het geval is, bevatten veel rapportages geen benoeming van
het aangetroffen complextype (zie figuur 27). Naarmate de AMZ-cyclus verder doorlopen wordt, wordt het
complextype vaker benoemd.

Figuur 27 Archeologische completypen onderzocht in de provincie Limburg. De aantallen
vertegenwoordigen het aantal vindplaatsen. Gegevens op basis van alle onderzoekstypen met uitzondering
van bureauonderzoek.
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Verdeling over de archeoregio’s
Bij alle vier archeoregio’s domineren de kolommen met ‘complextype onbekend’ en ‘nederzetting’
(figuur 28). De grootste diversiteit in onderzochte complextypen komt voor in de archeoregio Maasdal.
In de Archeoregio’s Zandgebied west en het Maasdal zijn de meeste vindplaatsen die verband houden
met begraving aangetroffen. Naar het complextype versterking wordt vooral onderzoek verricht in de
Archeoregio het Maasdal en in het Heuvelland en in mindere mate in Zandgebied oost.

Figuur 28 Verdeling complextypen over de archeoregio’s. De aantallen vertegenwoordigen het aantal
vindplaatsen. Gegevens op basis van alle onderzoekstypen met uitzondering van bureauonderzoeken.
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Verdeling complextype en periode voor de verschillende fasen van de archeologische
monumentenzorg
We zagen boven al dat in figuur 27 de kolom ‘onbekend’ het sterkst vertegenwoordigd was. Dit grote aantal
komt doordat het vooral de de verkennende en karterende IVO’s betreft, en deze vertegenwoordigen nu
eenmaal het grootste aandeel in het totale onderzoek. Het inventariserend veldonderzoek (IVO) is in de
verkennende en karterende fase vooral gericht op het vaststellen van de aanwezigheid van archeologische
vondsten en/of sporen. Daarop aansluitend zou in de waarderende fase de aard, omvang, datering van
de vindplaats vastgesteld moeten worden. Toch blijkt dat ook in deze fase de het complextype vaak niet
vermeld wordt (figuur 29). Het is verwonderlijk dat bij proefsleuven het complextype zo vaak niet kan
worden vastgesteld.

Figuur 29 Verdeling complextype en periode bij IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven). De aantallen
vertegenwoordigen het aantal vindplaatsen.
Maatregelenfase
Ook de archeologische begeleidingen leveren minder complextypen op dan verwacht (figuur 30). Het
complextype wordt het beste vermeld in de rapportages van opgravingen. Slechts twee keer wordt het
complextype niet vastgesteld (figuur 31). Het doel van opgraven is immers het documenteren van gegevens
en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang is
voor de kennisvorming over het verleden. In het algemeen geld dat daar waar het complextype benoemd
wordt, het nederzettingsonderzoek het meest voorkomt. Daarnaast zijn er in mindere mate vindplaatsen
aangetroffen die verband houden met begravingen en versterkingen (figuur 27).
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Figuur 30 Verdeling complextype en periode bij archeologische begeleiding. De aantallen
vertegenwoordigen het aantal vindplaatsen.

Figuur 31 Verdeling complextype en periode bij opgravingen. De aantallen vertegenwoordigen het aantal
vindplaatsen.
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Archeologische onderzoeksperiode
Een ander thema is de archeologische onderzoeksperiode. Net als bij het complextype, bleek dat veel
archeologische onderzoekslocaties niet exact gedateerd kunnen worden. Ook hebben veel archeologische
onderzoekslocaties een datering die meerdere historische perioden overlapt. Wanneer dat het geval is, is
er voor gekozen deze onderzoeken in één kolom onder te brengen: ‘Verdeeld over meerdere perioden’. Het
is onduidelijk hoe dit probleem van meerdere perioden in de vorige Archeologiebalans (2006) is opgelost.
Wel is duidelijk dat er in de vorige Archeologiebalans meer gedateerde vindplaatsen worden genoemd dan
er onderzoeken zijn gedaan (924 vindplaatsen t.o.v. 507 onderzoeken). Dat maakt de vergelijking van de
huidige gegevens met die uit de vorige Limburgse Archeologiebalans niet helemaal zuiver.
De Middeleeuwen zijn de meest onderzochte archeologische periode in de provincie Limburg (figuur
32). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat archeologische waarden uit deze periode in de
dorpskernen gevonden worden waar de laatste tijd veel inbreidingen plaatsvinden.De IJzertijd en de
Romeinse tijd zijn wat minder onderzocht, maar nog steeds aanzienlijk bestudeerd. Opvallend is dat het
aantal opgravingen dat uit de Nieuwe tijd dateert is toegenomen, het betreft vooral opgravingen in de grote
steden zoals Maastricht, Roermond en Venlo (Figuur 33).

Figuur 32 		

Archeologische perioden onderzocht in provincie Limburg. De aantallen vertegenwoordigen

het aantal vindplaatsen. Gegevens op basis van alle onderzoekstypen met uitzondering van
bureauonderzoeken.
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Figuur 33 		

Archeologische perioden onderzocht tijdens opgravingen in provincie Limburg. De

aantallen vertegenwoordigen het aantal vindplaatsen.
Het aantal onderzoeksrapportages waarvan de resultaten in het Neolithicum gedateerd kunnen
worden is echter in vergelijking met de vorige Archeologiebalans sterk afgenomen. De Steentijd is
toch al ondervertegenwoordigd: er zijn in de onderzochte periode geen onderzoeken gedaan naar het
Paleolithicum. Dit kan mogelijk veroorzaakt zijn door de hierboven genoemde statistische vertekening door
de verschillende manier waarop de database is opgebouwd, maar dit kan niet alleen de oorzaak zijn.
Oorzaken vermindering steentijdonderzoek
Leo Verhart heeft in 2007 zijn gedachten over het steentijdonderzoek in Limburg op papier gezet. 62 Hij
constateert dat er in de periode van de eerste Archeologiebalans weliswaar een groot aantal Steentijdvindplaatsen zijn geregistreerd, maar dat er maar weinig nederzettingen zijn gevonden. Een extrapolatie
naar de huidige Archeologiebalans leidt tot de volgende cijfers (tabel 23).
Vindplaatsen
1995-2004

Vindplaatsen
2005-2009

Nederzettingen
1995-2004

Nederzettingen
2005-2009

Paleolithicum

17

0

3

0

Mesolithicum

26

3

13

9

Neolithicum

96

10

15

12

Totaal

139

13

31

21

Tabel 23

62

Vergelijking tussen de aantallen vindplaatsen in de vorige en huidige Archeologiebalans.

L.B.M. Verhart, ‘Als een roepende in de woestijn? Enkele gedachten over steentijdonderzoek in Limburg’,
Archeologie in Limburg, 105 (2007) 16-23.
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Relatie complextype
met periode

Begraving

Economie

Infrastructuur

Nederzetting

Religie

Versterking

Zandgebied west

16

6

1

74

1

1

Mesolithicum

6

Neolithicum

3

Bronstijd

2

IJzertijd

7

Romeinse Tijd

6

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd
Meerdere perioden

93

192

1

7
3
3

14
1

10

1

23

1

1

1

16

7

3

2
1
1

2

Zandgebied oost

Eindtotaal

1
1

1

Onbekend

Onbekend

4

29

3

24

3

21

26

50

6

9

38

56

17

19

79

125

Mesolithicum

1

1

2

Neolithicum

2

2

4

6

1

9

Bronstijd

2

IJzertijd

1

Romeinse Tijd

1

Middeleeuwen

1
2

Nieuwe Tijd

2

Meerdere perioden

2

Onbekend

1

Heuvelland

5

1

4

4

9

2

1

5

5

2

17

26

2

1

6

11

31

41

16

18

7
1

55

101

Mesolithicum

3

3

27
1

2

6

1

2

Neolithicum

4

4

8

3

11

Bronstijd
IJzertijd

2

Romeinse Tijd

1

Middeleeuwen

5
1

1

2

Nieuwe Tijd
1

Onbekend

1

Maasdal

17

10
2

1

Meerdere perioden

1
3

7

1

1

1

2

57

Mesolithicum

6

19

3

13

20

2

2

6

1

1

15

21

11

14

5

11

72

171

1

1

Neolithicum

3

4

7

Bronstijd

3

2

5

IJzertijd

5

Romeinse Tijd

1

1

Middeleeuwen

4

2

12

3

Nieuwe Tijd

2

2

1

4

1

1

16

1

Meerdere perioden

3

1

Onbekend

2

1

Eindtotaal

45

19

Tabel 24

10

11

6

23

7

1

9

3

20

44

6

8

24

24

46

2

7

12

21

299

589

187

8

Overzicht van de relatie tussen periode en complextype per archeoregio. De aantallen

vertegenwoordigen het aantal vindplaatsen. Gegevens op basis van alle onderzoekstypen met uitzondering
van bureauonderzoeken.
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Er is dus zeker geen verbetering opgetreden. Verhart noemt als één van de oorzaken voor het geringe
aantal steentijdvindplaatsen de manier waarop de oppervlaktekartering wordt uitgevoerd. Het eenmalig
aflopen van een akker (voor een goed beeld van een steentijdvindplaatsen is het meermalen aflopen van
een akker in verschillende jaargetijden noodzakelijk). Daarnaast heeft het boren in een grid van 30 bij 40
meter of groter het resultaat dat veel steentijdvindplaatsen niet ontdekt worden.
In de onderzoeksperiode van deze Archeologiebalans wordt slechts in 15% van de gevallen een
oppervlaktekartering uitgevoerd (zie paragraaf 4.6.2). En bij het IVO (verkennende booronderzoeken) wordt
vaak geen boorgrid toegepast, en bij kartererende booronderzoeken is het meest gebruikte boorgrid zelfs
40-50 (zie paragraaf 4.6.1).
Archeologische onderzoeksperiode per archeoregio
In alle vier archeoregio’s is het meeste onderzoek verricht naar de Middeleeuwen (figuur 34). Alleen in het
Heuvelland is het verschil in aantal tussen onderzoeken naar middeleeuwse vindplaatsen en die uit andere
perioden niet zo groot. Hier wordt nagenoeg evenveel onderzoek verricht naar de Romeinse tijd als de
Middeleeuwen.

Figuur 34 		

Verdeling van onderzochte archeologische perioden over de archeoregio’s. De aantallen

vertegenwoordigen het aantal vindplaatsen. Gegevens op basis van alle onderzoekstypen met uitzondering
van bureauonderzoeken.
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5

Conclusies en aanbevelingen

Deze paragraaf valt uiteen in twee delen. In paragraaf 5.1 zijn de conclusies en aanbevelingen van
de onderzoeksperiode 2005-2009 opgenomen. In 5.2 volgt de vergelijking met de meest opmerkelijke
resultaten uit deArcheologiebalans 1995-2004.

5.1
■■

Onderzoeksperiode 2005-2009
In de periode 2005-2009 zijn er in de provincie Limburg twaalf gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaarten gemaakt en drie archeologische beleidsnota’s.

■■

Het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg heeft van 2006 tot 2009 389 archeologische
quickscans gemaakt. In Noord-Limburg zijn twee keer zoveel quickscans aangevraagd als in Midden- en
Zuid-Limburg.

■■

Archis2 heeft de meeste potentie om in de toekomst aan de wensen van de provincie te voldoen:
■■

Archeologische bedrijven/onderzoekers zijn verplicht hun rapportages binnen twee jaar na afronding
hun publicatie bij Archis2 te uploaden. Hierdoor is dit informatiesysteem Archis2 in theorie actueel
en compleet.

■■

Van de archeologische rapportages worden administratieve gegevens afzonderlijk in de database
verwerkt, daardoor is analyse van de rapportages mogelijk.

■■

Voor het reconstrueren van de AMZ-cyclus zou het praktisch zijn als er in Archis2 aan een onderzoeksgebied een nummer zou worden toegekend. Zo kan heel gemakkelijk in Archis2 de AMZ-cyclus
van een bepaald onderzoeksgebied worden gereconstrueerd door alle onderzoeksgebieden met
hetzelfde nummer op te zoeken.

5.1.1
■■

Aantallen rapporten per jaar

Het aantal archeologische onderzoekenis in vergelijking met de vorige Archeologiebalans (2006) sterk
toegenomen. Tussen 1995 en 2004 waren er 507 rapporten gepubliceerd. In de periode 2005 tot 2009
zijn er 1065 rapportages opgesteld. In de helft van de tijd is het aantal gepubliceerde archeologische
rapportages verdubbeld. De sterke exponentiele groeicurve die de vorige Archeologiebalans kenmerkte
is afgenomen. Desondanks is er tot 2008, met uitzondering van 2006, een groei van het aantal archeologische onderzoeken vast te stellen. In 2008 lijkt voorlopig de top van het aantal archeologische onderzoeken bereikt.

■■

Binnen het vooronderzoek vindt er een verschuiving plaats van de bureauonderzoeken naar de IVO’s
(verkennende fase). Binnen de maatregelenfase heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de opgravingen naar de archeologische begeleidingen.
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■■

Het aandeel opgravingen is afgenomen van 5% tot 3,8 %. Een onderzoek naar behoud in situ in Limburg
zal moeten uitwijzen of dit komt doordat er meer vindplaatsen in situ behouden worden.

5.1.2
■■

Verhouding inventarisatie- en maatregelenfase

Het percentage onderzoeken in de maatregelenfase (10,8%) is in verhouding tot het aantal onderzoeken
in de inventarisatiefase (89,2%) gelijk gebleven met de situatie in de vorige Archeologiebalans. Het percentage vervolgonderzoeken was 10,7% (1995-2004) en is in de periode 2005-2009 10,8%. De verhouding tussen het aantal vooronderzoeken t.o.v. de vervolgonderzoeken is 1 : 9.

5.1.3
■■

Archeologische onderzoeken per gemeente

De meeste archeologische onderzoeken in absolute aantallen hebben in de onderzochte periode plaatsgevonden in de gemeenten Venlo, Peel en Maas, Venray, Roermond, Leudal en Horst aan de Maas. In
relatieve zin hebben de gemeenten Nuth, Simpelveld, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Valkenburg aan
de Geul, Bergen en Gennep de grootste groei doorgemaakt (hoogste groeifactor).

■■

De aanwezigheid van een archeologisch beleid is geen garantie voor een hoge groeifactor in het aantal archeologische rapporten. Voor een goed beeld zou de verhouding tussen het aantal bouwplannen/
bouwvergunningen en het aantal archeologische onderzoeken per gemeente moeten worden onderzocht.

5.1.4
■■

Archeologische onderzoeken per archeoregio

De meeste archeologische onderzoeken in deze onderzoeksperiode zijn verricht ten westen van de
Maas. De minste archeologische activiteit vond plaats in de archeoregio Zandgebied oost. Dit is opvallend omdat daar in de vorige Archeologiebalans nog het meeste onderzoek plaatsvond.

■■

In het Maasdal worden verhoudingsgewijs de meeste onderzoeken in de maatregelenfase (15,8%) verricht, kort gevolgd door Zandgebied oost (14,1%). Daarbij kan worden aangetekend dat het Maasdal een
blinde vlek was in het archeologisch onderzoek. Er lijkt dus sprake te zijn van een inhaalslag. Het laagste
percentage onderzoeken in de maatregelenfase wordt uitgevoerd in de archeoregio Zandgebied west.
Hier heeft slechts 6,5% van archeologische rapporten betrekking op een vervolgonderzoek.

5.1.5
■■

Plangebieden en oppervlakten

In de periode 2005-2009 zijn voornamelijk kleine plangebieden onderzocht. Meer dan 81% van de onderzochte gebieden is kleiner dan 5 hectare. De gebieden groter dan 5 hectare (14%) zijn voornamelijk
onderzocht doormiddel van een bureauonderzoek of IVO (verkennende en karterende fase).

■■

Onderzoeken in de kleinste oppervlaktecategorie (<0,25 ha) komen vooral voor in de archeoregio Maasdal. De oppervlaktecategorieën (<0,25 ha – 1 ha en 1 – 5 ha) worden gedomineerd door de archeoregio
Zandgebied west.
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5.1.6
■■

Methoden bij archeologisch vooronderzoek

Uit een vergelijking tussen het aantal boringen per hectare per IVO (verkennende fase) en IVO (karterende fase) blijkt dat er geen verschillende puntenwolken worden aangetroffen. Dit betekent dat bij de
IVO (verkennende) en de IVO (karterende) fase een vergelijkbare boormethodiek wordt toegepast. Deze
overeenkomst is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er in 2006 alleen een leidraad voor het inventariserend booronderzoek (karterende fase) is uitgebracht en geen voor het verkennende onderzoek.
Hierdoor ontbreken richtgetallen voor het aantal boringen per ha voor de IVO (verkennende fase).

■■

Tijdens het IVO (verkennende fase) onderzoek wordt vaak geen gebruik gemaakt van een boorgrid. Indien dit wel het geval is, heeft de 40/50 meter grid de voorkeur en worden de boringen uitgevoerd met
een 7 cm Edelmanboor. Het boorgrid 40/50 wordt ook het meeste gebruikt tijdens een karterend onderzoek, alleen worden dan de boringen uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm.

■■

In de archeoregio Heuvelland wordt voor booronderzoek de Edelmanboor met een diameter van 7 cm
of 12 cm gebruikt, wat overeenkomt met de aanbevelingen van de Leidraad voor löss. In de overige archeoregio’s wordt een Edelmanboor met een doorsnede van 15 cm gebruikt. Deze diameter wordt in de
Leidraad voor gebruik op het zand geadviseerd.

■■

In tegenstelling tot het booronderzoek in de verkennende en karterende fase wordt een oppervlaktekartering niet vaak als prospectiemethode gehanteerd. Slechts in ongeveer 15% van de vooronderzoeken
is een oppervlaktekartering uitgevoerd.

5.1.7
■■

Archeologische verwachting

Vooral onderzoeksgebieden waar een middelhoge tot hoge trefkans op het aantreffen van archeologische waarden geldt zijn tijdens de inventarisatiefase onderzocht. Een middelhoge tot hoge trefkans leidt
niet automatisch tot vervolgonderzoek. Wel gaat op dat hoe verder het onderzoek zich in de inventarisatiefase bevindt, des te vaker het advies vrijgeven gegeven zal worden.

5.1.8
■■

Gaafheid van het (natuurlijke) bodemprofiel

De staat waarin het (natuurlijke) bodemprofiel van het plangebied verkeert wordt vooral besproken in de
IVO (verkennende en karterende fase). De gaafheid van het bodemprofiel bepaalt mede de aanbeveling
tot eventueel vervolgonderzoek.

5.1.9
■■

Aanbeveling tot archeologisch vervolgonderzoek

Hoewel elk archeologisch onderzoek afgesloten dient te worden met een aanbeveling, behalve de opgraving, ontbreekt in 3,3 % van de onderzochte archeologische rapporten een selectieadvies. Opvallend is
het grote aandeel archeologische begeleidingen waarin de aanbeveling ontbreekt.

■■

De aanbeveling IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven) is in vergelijking met de vorige Archeologiebalans
met de helft afgenomen (van 29,6% naar 16,7%). Het is opvallend dat deze aanbeveling al in eenvijfde
van de bureauonderzoeken wordt gedaan. Het aantal keren dat dit selectieadvies na een IVO (karterende) fase wordt gegeven is met 10% afgenomen.in vergelijking met de vorige Archeologiebalans.
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■■

In de huidige onderzoeksperiode zijn 145 behoudenswaardige vindplaatsen aangetroffen. Percentueel
gezien leidt dit tot een afname van het aantal rapporten waarin een behoudenswaardige vindplaats is
aangetroffen van 22% naar 14,2%.

■■

Er wordt in vergelijking met de vorige Archeologiebalans net zo vaak het selectieadvies opgraving gegeven. Het aandeel selectieadviezen behoud in situ is echter spectaculair gestegen (van 0 naar 28,3%).
Deze stijging is ten koste gegaan van de aanbevelingen archeologische begeleiding en planaanpassing.

■■

In bijna de helft (49 %) van tussen 2005 en 2009 alle opgestelde archeologische rapporten luidt het advies vrijgeven.In de vorige Archeologiebalans viel op dat relatief veel plangebieden al na afloop van het
bureauonderzoek werden vrijgegeven (55%). Deze tendens heeft zich niet voortgezet. Tussen 2005 en
2009 werd 14% van de onderzoeksgebieden op basis van een bureauonderzoek vrijgegeven. Na een IVO
(karterende fase) is het aantal vrijgegeven plangebieden het grootst: 64,5%. Het aantal plangebieden
dat is vrijgegeven na een archeologische begeleiding is in vergelijking met de vorige Archeologiebalans
sterk gedaaald (van 36% naar 84,2%).

■■

Het selectieadvies archeologische begeleiding (7,1%) wordt veel vaker gegeven dan het advies opgraving dat 2,3% bedraagt. Vooral na een IVO (waarderend d.m.v. proefsleuven) wordt het advies opgraving
beduidend minder gegeven (in vergelijking met de vorige archeologiebalans van 30,2% naar 12,3%). Het
is mogelijk dat hier economische motieven aan ten grondslag liggen: een archeologische begeleiding
kost tenslotte minder dan een opgraving. Wel is het percentage selectieadvies archeologische begeleiding in vergelijking met de vorige onderzoeksperiode met de helft afgenomen.

■■

Het selectieadvies behoud in situ en planaanpassing zijn twee vormen van fysiek behoud die in deze
onderzoeksperiode vaker worden gegeven. Het lijkt erop dat het streven behoud in situ in Limburg in
deze periode meer vorm krijgt.

■■

De in de Archeologiebalans 1995-2004 genoemde hapering (verschil tussen de aanbeveling tot opgraving en het daadwerkelijke aantal opgravingen) kan grotendeels worden toegeschreven aan de lange tijd
die een volledige AMZ-onderzoekscyclus in beslag kan nemen. Dit betekent dat de aanbevelingen tot
opgraving uit de periode van de vorige Archeologiebalans vaak pas in de nieuwe periode zijn opgevolgd.
Vandaar het grote aantal opgravingsrapporten in deze periode, in vergelijking tot het aantal feitelijke
aanbevelingen.

5.1.10
■■

Aanbeveling tot opgraving opgevolgd?

Onderzocht is in welke mate de aanbevelingen tot opgraving door het bevoegd gezag zijn opgevolgd.
Duidelijk is geworden dat tot heden in de helft van de gevallen de aanbeveling is opgevolgd. De volgende
Archeologiebalans moet uitwijzen of hierbij sprake is van een hapering ofwel van dezelfde langdurige
doorlooptijd van de AMZ-cyclus als in vergelijking met de vorige Archeologiebalans is vastgesteld.
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5.1.11
■■

Archeologische complextypen

Het benoemen van het complextype en de periode van een aangetroffen vindplaats neemt toe naarmate
het proces van de AMZ-cyclus vordert.

■■

De vindplaatsen die aangetroffen worden zijn voornamelijk ingedeeld in het complextype nederzetting.
In veel mindere mate volgen de complextypen begraving, versterking en economie. Wel moet hierbij
opgemerkt worden dat de categorie onbekend het grootste is.

■■

De Steentijd blijft in de Provincie Limburg in deze periode het meest onderbelicht, onderzoek naar het
Paleolithicum ontbreekt zelfs. De IJzertijd, Romeinse Tijd en Nieuwe Tijd zijn meer onderzocht. De Middeleeuwen zijn in de onderzoeksperiode het meest bestudeerd.

5.2

Meest opmerkelijke resultaten in vergelijking met
de vorige Archeologiebalans

De Archeologiebalans 1995-2004 beschrijft 17 opmerkelijke resultaten van de analyse van 10 jaar
archeologische monumentenzorg in Limburg. In welke mate zijn deze resultaten voor de onderzoeksperiode
2005-2009 nog van belang? Met andere woorden, zijn er trends die zijn bestendigd of is er wellicht sprake
van trendbreuken?
5.2.1

Aantal onderzoeken

De groei in het aantal archeologische onderzoeken en de verhouding tussen de inventariserende en de
maatregelenfase. Dit aantal is in de periode 2005-2009 opnieuw sterk toegenomen. In de helft van de tijd
is het aantal gepubliceerde archeologische rapportages verdubbeld. Het percentage vervolgonderzoeken
in de maatregelenfase is in verhouding tot het aantal vooronderzoeken in de inventarisatiefase gelijk
gebleven, te weten 11%.
De toename van het vooronderzoek heeft dus ook in de periode 2005-2009 verhoudingsgewijs niet geleid
tot een toename in vervolgonderzoek in de vorm van opgravingen of archeologische begeleidingen. Wel
steekt de Limburgse verhouding tussen de inventarisatiefase en de maatregelenfase 9 : 1. Een volgende
Archeologiebalans zou de vraag moeten beantwoorden of een verbetering van de kennisborging leidt tot
een andere verhouding tussen voor- en vervolgonderzoek.
5.2.2

Onderzoek in de archeoregio’s

De verhouding tussen de onderzoeksmethoden en hun evoluties door de tijd waren in de periode 19952004 in de verschillende archeoregio’s grotendeels gelijk.
In de periode 2005-2009 lijkt er sprake te zijn van een trendbreuk, bijvoorbeeld door een grote toename
van het aantal onderzoeken in het Maasdal. Echter, doordat het Maasdal in vergelijking met de vorige
Archeologiebalans ruimer is gedefinieerd, kunnen deze gegevens niet één op één met elkaar worden
vergeleken. Het oppervlak van de overige archeoregio’s is hierdoor ook afgenomen. Niettemin wijst de zeer
grote toename van het aantal onderzoeken op een groei van het onderzoek in het Maasdal. Omdat het
Maasdal een blinde vlek was in het archeologisch onderzoek, lijkt er sprake te zijn van een inhaalslag.
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We zien in 2005-2009 dat in de archeoregio Zandgebied oost het aantal archeologische onderzoeken in
absolute zin afneemt. Daar staat tegenover dat in archeoregio Zandgebied west sprake is van een toename
(tot 2008).Dit houdt verband met de toename van archeologisch onderzoek in plattelandsgemeenten als
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Leudal. In de archeoregio Heuvelland is tot 2007 sprake van
een toename, daarna neemt het aantal archeologische onderzoeken af.
De procentuele verhouding tussen de onderzoeken in de inventarisatie- en de maatregelenfase is in het
Zandgebied west in belangrijke mate gewijzigd. Het percentage onderzoeken in de inventarisatiefase neemt
toe van 87,5% naar 93,5%, het percentage onderzoeken in de maatregelenfase daalt van 12,5% naar 6,5%.
In Zandgebied oost is er sprake van een lichte toename in de maatregelenfase, in het Heuvelland blijft het
percentage vrijwel gelijk. De percentages van de regio Maasdal zijn niet vergelijkbaar om bovengenoemde
redenen. Niettemin is het percentage onderzoeken in de periode 2005-2009 in de maatregelenfase in het
Maasdal het hoogst (15,8%).
5.2.3

Gemeenten

In de periode 1995-2004 hebben de meeste archeologische onderzoeken plaatsgevonden in de gemeenten
Roermond, Venlo en Sittard-Geleen, gevolgd door Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Maastricht, Venray
en Weert.
In de periode 2005-2009 hebben de meeste archeologische onderzoeken in absolute aantallen
plaatsgevonden in de gemeenten Venlo, Peel en Maas, Venray, Roermond, Leudal en Horst aan de Maas.
Hierbij moet rekening worden gehouden met belangrijke wijzigingen in het oppervlak van de Noord- en
Midden-Limburgse gemeenten als gevolg van herindelingen. In relatieve zin hebben de gemeenten Nuth,
Simpelveld, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Valkenburg aan de Geul, Bergen en Gennep de grootste
groei doorgemaakt.
5.2.4

Grootte plangebied

In de periode 1995-2004 zijn merendeels relatief kleine plangebieden onderzocht. Circa 12% van deze
groep plangebieden is kleiner dan 0,25 hectare. In de vorige Archeologiebalans werd de verwachting
uitgesproken dat de vrijstelling onder bepaalde voorwaarden van plangebieden kleiner dan 0,25 hectare
sinds 2004 tot een reductie van het aantal onderzoeken zou moeten leiden.Het aantal plangebieden met
een oppervlakte tussen 1 en 5 hectare nam in de periode vanaf 2000 het sterkst toe. Er wordt een tendens
gesignaleerd dat er minder archeologisch onderzoek plaats vindt in gebieden van 10 hectare en groter.
De Archeologiebalans 2005-2009 wijst uit dat het aantal archeologische onderzoeken in gebieden
kleiner dan 0,25 hectare in afwijking van de verwachting is gestegen naar 26,6% van het totaal aantal
onderzoeken. Het gevolg is dat in deze periode het aantal archeologische onderzoeken stijgt. De oorzaak
voor deze stijging ligt misschien in het feit dat men bouwaanvragen met een kleinere oppervlakte gaat doen
om de kosten en inspanning te kunnen reduceren. Hierdoor neemt het aantal bouwaanvragen met een
kleinere oppervlak toe, en hiermee ook het aantal archeologische onderzoeken.
Het aantal plangebieden met een oppervlakte tussen 1 en 5 hectare blijft doorstijgen in 2005, stabiliseert
in 2006/2007 en neemt daarna af. In 2005-2009 is er een duidelijke tweedeling tussen de aantallen
onderzoeken in plangebieden kleiner (ruim 81%) en groter (bijna 19%) dan 5 hectare. Het onderzoek
in grote plangebieden neemt in vergelijking met 1995-2004 significant af, het onderzoek in kleine
plangebieden neemt significant toe.
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5.2.5

Relatie grootte plangebied en aanwezigheid archeologische waarden

De Archeologiebalans 1995-2004 constateert dat er geen relatie is tussen de grootte van de oppervlakte
van het plangebied en de aanwezigheid van archeologische waarden.
De Archeologiebalans 2005-2009 stelt vast dat onderzoek naar de aanwezigheid van archeologische
waarden verloopt volgens de stadia van de AMZ-cyclus, waar per definitie de omvang van het
onderzoeksgebied steeds verder wordt ingeperkt. Hierdoor worden archeologische waarden per definitie
in kleinere onderzoeksgebieden aangetroffen. Om de relatie tussen de grootte van het plangebied en de
aanwezigheid van archeologische waarden te kunnen beoordelen moet voor elk onderzoek de volledige
AMZ-cyclus worden nagegaan. Hetgeen, net als in de vorige periode, niet is gebeurd in het kader van dit
onderzoek.
5.2.6

Boorgrid en boordiameter

De Archeologiebalans 1995-2004 concludeert dat, voortkomend uit de praktijk, bij de meeste karteringen
een boorgrid van 40/50 meter en een Edelmanboor met een diameter van 15 cm is gebruikt.
De Archeologiebalans 2005-2009 wijst uit dat:
a. het aantal verkennende onderzoeken in deze periode zeer sterk is toegenomen. Voor deze verkennende
onderzoeken is geen normerende leidraad vastgesteld. Er wordt daarom vaak geen gebruik gemaakt van
een boorgrid;
b. indien er tijdens de verkennende fase wel een boorgrid wordt gebruikt, heeft het 40/50 meter grid, in
combinatie met een 7 cm Edelmanboor de voorkeur;
c. bij karterende onderzoeken geldt een Leidraad, waarin het boorgrid 40/50 meter en een boordiameter
van 15 centimeter worden voorgeschreven. In geval er karterend onderzoek plaatsvindt, wordt naast het
40/50 meter boorgrid ook vaak het 20/25 meter en het 30/35 meter boorgrid gebruikt.
5.2.7

Oppervlaktekartering

De Archeologiebalans 1995-2004 concludeert dat er, merkwaardig genoeg, minder gebruik wordt gemaakt
van oppervlaktekarteringen in vergelijking met booronderzoek (ca. 25% van de vooronderzoeken die
geen proefsleuven zijn). Dit onderzoek is, onder goede omstandigheden, sneller, goedkoper en beter dan
booronderzoek. Slechts in 50% van de oppervlaktekarteringen werd de vondstzichtbaarheid besproken.
De Archeologiebalans 2005-2009 wijst uit dat oppervlaktekartering in nog geen 15% van de
vooronderzoeken is gebruikt. Dit betekent dat de afnemende tendens zich heeft voortgezet, in tegenstelling
tot de aanbeveling van de vorige Archeologiebalans.
In 44% van de karteringen wordt de vondstzichtbaarheid niet vermeld: een lichte verbetering ten opzichte
van de vorige Archeologiebalans.
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5.2.8

Relatie archeologische verwachting en veldmethode

De Archeologiebalans 1995-2004 stelt vast dat er slechts in 10% van de rapporten een relatie wordt
gelegd tussen de archeologische verwachting en de veldmethode, met name wanneer een booronderzoek
uitgevoerd zal worden (vooronderzoek, geen proefsleuven).
De Archeologiebalans 2005-2009 heeft over dit onderwerp geen materiaal verzameld dat een vergelijking
mogelijk maakt. Wel is opgemerkt dat bij IVO’s (waarderende fase) in de vorm van proefsleuven vaak de
archeologische verwachting niet wordt vermeld, terwijl dat volgens de KNA wel verplicht is.
5.2.9

Toepassen verdicht boorgrid

De Archeologiebalans 1995-2004 constateert dat er als gevolg van de concurrentie op de archeologiemarkt
– in afwijking van de wetenschappelijke normen –geen verdicht boorgrid wordt toegepast in plangebieden
waarvoor een hoge archeologische verwachting geldt voor vindplaatsen (kampementen van jagerverzamelaars) uit de periode Paleolithicum t/m Vroeg Neolithicum.
Bij de Archeologiebalans 2005-2009 is dit aspect van de relatie tussen archeologie verwachting en de
veldmethode niet onderzocht.
5.2.10

Gaafheid

De Archeologiebalans 1995-2004 stelt vast dat tijdens het merendeel van de archeologische onderzoeken
de gaafheid van het bodemprofiel wordt onderzocht, geanalyseerd en bediscussieerd om aanbevelingen
voor vervolgonderzoek te kunnen geven. Echter, de gaafheid en ensemblewaarden ten opzichte van de
wijdere landschappelijke omgeving werd nooit betrokken bij het archeologisch onderzoek. Oftewel: het
archeologisch onderzoek beperkte zich in alle onderzoeksgevallen tot de grenzen van het plangebied.
Bij de Archeologiebalans 2005-2009 wordt vastgesteld dat bij 80,6% van de onderzoeken de gaafheid van
het natuurlijke bodemprofiel wel aan de orde komt. Van deze 80,6% wordt in 5,4% van de gevallen nu wel
de gaafheid op landschapsniveau besproken. Er is dus een lichte verbetering te constateren t.o.v. de vorige
Archeologiebalans.
5.2.11

Aanbeveling

De Archeologiebalans 1995-2004 concludeert dat de aanbevelingen vrijgeven of vervolgonderzoek in de
vorm van proefsleuven of archeologische begeleiding bij karterend onderzoek (niet proefsleuven) ongeveer
even vaak voorkomen.
De Archeologiebalans 2005-2009 wijst uit dat de verhouding tussen deze aanbevelingen is veranderd.In
366 karterende onderzoeken (niet proefsleuven) is er in 64,5% van de gevallen sprake van de aanbeveling
vrijgeven, in 25,4% van de aanbeveling vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven of archeologische
begeleiding. In 7% van de gevallen wordt vervolgonderzoek aanbevolen zonder nadere specificatie.
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5.2.12

AMZ-cyclus

De Archeologiebalans 1995-2004 constateerde een onevenwichtigheid tussen het aantal aanbevelingen
voor vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven (123 c.q. 24,3%) en het onderzochte rapporten (507)
bevonden zich slechts 25 (4,9%) rapporten van opgravingen. Dit leidde tot een niet nader verklaarde
conclusie dat er sprake was van een hapering bij de overgang van de opeenvolgende stappen van de
archeologische monumentenzorg.
In de periode 2005-2009 geldt dat 986 rapporten een aanbeveling voor vervolgonderzoek bevatten. In
171 (17,3%) gevallen wordt vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven aanbevolen. Er zijn 148 (15%)
rapporten over proefsleuven aangetroffen. Wij hebben 23 aanbevelingen tot opgraving (2,3%) aangetroffen
en 40 rapporten over opgravingen. Dit is verklaarbaar uit het gegeven dat deze rapporten vaak nog de
afsluiting vormen van onderzoeken uit de periode 1995-2004.
De in de Archeologiebalans 1995-2004 genoemde hapering kan grotendeels worden toegeschreven aan de
grote tijd die een volledige AMZ-onderzoekscyclus in beslag kan nemen. Dit betekent dat de aanbevelingen
tot opgraving uit de periode van de vorige Archeologiebalans vaak pas in de nieuwe periode zijn opgevolgd.
Vandaar het grote aantal opgravingsrapporten in deze periode, in vergelijk tot het aantal feitelijke
aanbevelingen.
Onderzocht is in welke mate deze 23 aanbevelingen tot opgraving door het bevoegd gezag zijn
opgevolgd. Duidelijk is geworden dat tot heden in tien gevallen de aanbeveling is opgevolgd. De volgende
Archeologiebalans moet uitwijzen of hierbij sprake is van een hapering ofwel van dezelfde langdurige
doorlooptijd van de AMZ-cyclus.
5.2.13

Periode en complextype

De Archeologiebalans 1995-2004 stelt vast dat het Neolithicum, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de
Late Middeleeuwen veelvuldig archeologisch onderzochte perioden waren. Daarbij werden voornamelijk
nederzettingen aangetroffen, vaak zonder onderscheid te maken tussen kampementen van jagersverzamelaars en nederzettingen van landbouwers.
De Archeologiebalans 2005-2009 bestendigt het beeld dat de onderzochte complextypen veelal tot de
categorie nederzettingen behoren. Kanttekening hierbij is dat het aantal rapporten waarin het complextype
niet wordt aangeduid nog aanzienlijk hoger is dan het aantal rapporten met de vermelding van het
complextype nederzetting. Dit is echter in de periode 1995-2004 ook het geval geweest.
De Middeleeuwen zijn de meest onderzochte archeologische periode in de provincie Limburg. De IJzertijd,
Romeinse tijd en de Nieuwe Tijd zijn wat minder onderzocht, maar nog steeds aanzienlijk bestudeerd. Het
aantal onderzoeksrapportages waarvan de resultaten in het Neolithicum gedateerd kunnen worden is in
vergelijking met de vorige periode sterk afgenomen. Daarbij moet worden aangetekend dat een aanzienlijk
aantal onderzoeken vindplaatsen uit meerdere archeologische perioden hebben aangetroffen.
5.2.14

Periode in archeoregio’s

De Archeologiebalans 1995-2004 stelt vast dat de identificatie van de veelvuldig onderzochte
archeologische perioden ook geldt voor de afzonderlijke archeoregio’s. De Late Middeleeuwen werden
vooral goed onderzocht in het Zandgebied ten oosten van de Maas, de Romeinse periode vooral in het
Heuvelland.
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Een rechtstreekse vergelijking met de periode 2005-2009 is niet mogelijk vanwege de aanpassing van de
archeoregio’s. De Middeleeuwen blijven de meest onderzochte archeologische periode. Voor het onderzoek
naar de Middeleeuwen vindt er een verschuiving plaats van het Zandgebied ten oosten van de Maas naar
het Zandgebied ten westen van de Maas en het Maasdal. Het Zandgebied west telt nu meer onderzoeken
naar de Romeinse periode dan het Heuvelland, hoewel de Romeinse periode in het Heuvelland relatief nog
steeds zeer belangrijk is. De Steentijd blijft in deze periode het minst onderzocht, zeker in het Heuvelland.
5.2.15

Complextype

De Archeologiebalans 1995-2004 constateert dat 62% van alle onderzochte complextypen in de provincie
Limburg als geheel behoren tot de categorie nederzetting.Deze berekening is tot stand gekomen door elk
rapport, dat betrekking had op meerdere archeologische perioden, bij elke afzonderlijke periode mee te
tellen. Voor de periode 2005-2009 is deze telling niet overgenomen en elk rapport in beginsel éénmaal
meegeteld.
De Archeologiebalans 2005-2009 laat zien dat het merendeel van de onderzochte complextypen in de
rapporten onbekend is (50,8%), gevolgd door het complextype nederzetting met 31,7%. In de vorige
Archeologiebalans zijn deze cijfers zoals gezegd op een andere manier tot stand gekomen. Wel is het
mogelijk op te merken dat het aantal onderzochte complextypen met de aanduiding ‘onbekend’ 82,7%
bedroeg, het complextype nederzetting 12,9%.
5.2.16

Opgravingen

In de periode 1995-2004 is het aantal opgravingen vrijwel verwaarloosbaar: 25 in een periode van 10 jaar,
zijnde minder dan 5% van alle onderzoeken gepubliceerd vanaf begin 1995 tot en met eind 2004.
Onder verwijzing naar 5.2.12 stellen we voor de periode 2005-2009 vast, dat er 40 rapporten over
opgravingen zijn gepubliceerd. Op een totaal van 1065 komt dit overeen met 3,8% van het totale aantal
rapporten. Dit betekent dat het aantal opgravingen in vergelijking met de vorige periode nog verder is
afgenomen.
5.2.17

Jager-verzamelaars contra landbouwers

Hoewel bij het vorderen van het proces van de archeologische monumentenzorg het inzicht in het
complextype en de periode van een vindplaats toeneemt, is in de periode 1995-2004 het complextype
‘nederzetting’ sterk vertegenwoordigd. De landbouwperioden waren duidelijk goed vertegenwoordigd in
alle fasen van het onderzoek, met name de Late Middeleeuwen. Resten en sporen van jager-verzamelaars
samenlevingen (Paleolithicum, Mesolithicum) waren duidelijk minder tot slecht vertegenwoordigd in alle
fasen van het onderzoek.
De sterke vertegenwoordiging van het complextype ‘nederzetting’ heeft zich bestendigd, met daarbij
de kanttekening dat het aantal onderzoeken waarbij het complextype niet nader is aangeduid nog
groter is. Het is nog steeds zo dat er weinig onderzoek plaatsvindt naar de resten en sporen van jagerverzamelaarssamenlevingen. Hier past de kanttekening dat nu ook het Neolithicum een minder onderzochte
periode is geworden.
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Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Parallelweg 7 te Aijen, gemeente Bergen

Synthegra

2009

Moonen, B.J.

Plangebied Grensweg te Siebengewald, gemeente Bergen :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Nederpelt, S.

Afferden, Spitsbrug (gemeente Bergen) : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen : plangebieden Looierweg (Bergen S
1510, 938), Wellerlooi, gemeente Bergen

SOB Research

2009

Sprengers, N.H.A.

Plangebied Nieuw bestemmingsplan te Afferden, gemeente Bergen
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Schorn, E.A.

Plangebied Afferden/Sambeek-Oost Natuurrealisatie Zandmaas
(Dienst Landelijk Gebied Limburg) : inventariserend archeologisch
veldonderzoek : verkennende en karterende fase

BAAC

2005

Schutte, A.H.

Brunssum Rodebeek : een archeologische begeleiding

ADC-Archeoprojecten

2006

Ploegaert, P.H.J.I.

Brunssum ‘Merkelbekerbeek’ : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten
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2006

Ploegaert, P.H.J.I.

Brunssum, Rode Beek : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2006

Schutte, A.H.
WALSTRA, J.

Brunssum - Merkelbekerbeek : een inventariserend veldonderzoek
in de vorm van proefsleuven

ADC-Archeoprojecten

2007

Coolen, J.

Plangebied Brigidastraat / Koutenveld te Brunssum, gemeente
Brunssum : archeologisch vooronderzoek : een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Coolen, J.

Plangebied Brigidastraat / Koutenveld te Brunssum, gemeente
Brunssum : archeologisch vooronderzoek : een kijkgatenonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Prins Hendriklaan
60 te Brunssum

Synthegra

2008

Hazen, P.L.M.

Brunssum, Semmelweisstraat : een inventariserend veldonderzoek
in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2009

Fèber, D. la

Bureau- en inventariserend veldonderzoek ten behoeve van het
nieuwe bezoekerscentrum in het Schutterspark te Brunssum

Oranjewoud

2009

Haaring, L.

Brunssum Masterplan centrum : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Valckx, L.F.M.

Bureauonderzoek : Treebeekplein te Treebeek, gemeente Brunssum

Synthegra

2005

Akkerman, E.

Inventariserend veldonderzoek archeologie Nieuwstadt
‘Spooraansluiting Yard’

ARCADIS

2005

Borboom, A.J.

Plangebied Bosserhof, gemeente Echt-Susteren : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Demey, D.

Oude Baan, Echt (gem. Echt-Susteren) : inventariserend
veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO III)

ADC-Archeoprojecten

2005

Dijk, X.C.C. van

Archeologisch vooronderzoek, pipeline constuction in Limburg,
gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Exaltus, R.

Mariahoop, gemeente Echt-Susteren : archeologisch onderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2005

Hensen, G.

Bureauonderzoek, Elseneweg te Nieuwstadt

Synthegra

2005

Hiddink, H.

Archeologisch onderzoek bij Echt op de vindplaats van een
muntschat uit de IJzertijd

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied zuidelijke entree Echt, gemeente Echt-Susteren :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J.

Bij de Molen te Dieteren, gemeente Echt-Susteren : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J.

Plangebied Daalweg, gemeente Echt-Susteren : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J. Keijers,
D.M.G.

Plangebied Kleine Breugel te Echt, gemeente Echt : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend vooronderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Mooren, J.R.

Peij, plangebied ‘t Thaal, fase 1 : inventariserend veldonderzoek

BAAC

2005

Nijdam, L.C.

Verkennend archeologisch onderzoek aan de Kasteelweg te Echt :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen

ArcheoMedia

2006

Boer, E. de

Echt-Susteren (L) - Echt, Pepinusbrug : archeologisch
vooronderzoek

Bilan
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2006

Exaltus, R. Orbons, J.

Echt-Haeselaarsweg, gemeente Echt-Susteren : archeologisch
onderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2006

Goossens, T.A.
Bakels, C.C.

Archeologisch onderzoek in het tracé van de Rijksweg 73-Zuid :
inventariserend proefsleuvenonderzoek, waarderende fase, op de
nieuwe locatie van verzorgingsplaats Bosserhof, gemeente EchtSusteren

ARCHOL

2006

Hensen, G.

Verkennend booronderzoek, Heidestraat te Susteren

Synthegra

2006

Hensen, G. Coolen, J.
Janssens,

Waarderend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven, Kasteelweg te Echt

Synthegra

2006

Huisman, M.

Archeologisch inventariserend veldonderzoek naar de Elsense
Wal, Nieuwstadt (L.) : een waarderend onderzoek door middel van
proefsleuven

ARCADIS

2006

Keijers, D.M.G.

Plangebied Bisschoppelijk College Echt, gemeente Echt-Susteren :
een archeologische begeleiding

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Moonen, B.J.

Plangebied bouwplan Brugweg Echt, gemeente Echt-Susteren :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Tichelman, G.

Plangebied ‘t Thaal te Peij, gemeente Echt-Susteren : archeologisch
vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek, waarderende
fase (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Coolen, J.

Plangebied Nobelweg, gemeente Echt-Susteren : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Delporte, F.M.J.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel
van grondboringen herontwikkeling Echt Zuid-Oost, gemeente EchtSusteren

SOB Research

2007

Geraeds, J.J.G.

Archeologisch bureauonderzoek herinrichting Vloedgraaf, gemeente
Echt-Susteren

Grontmij

2007

Geraeds, J.J.G.

Archeologisch onderzoek Waldfeuchterbaan te Echterbosch :
bureauonderzoek en archeologische begeleiding Waldfeuchterbaan
te Echterbosch, gemeente Echt-Susteren

Grontmij

2007

Hanemaaijer, M.

Echt-Susteren Hazelaar : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Keijers, D.M.G.

Bedrijventerrein De Berk II, gemeente Echt-Susteren : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Ras, J. Wilgen, L.R.
van

Archeologisch bureauonderzoek : Woningen Koningsbosch,
Koningsbosch, gemeente Echt-Susteren

SOB Research

2007

Wattenberghe, J.E.M.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven :
woningen Koningsbosch, Koningsbosch, gemeente Echt-Susteren

SOB Research

2008

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Edith Steinstraat te Echt, gemeente Echt-Susteren :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en visuele
inspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Graaf, W.S. van de
Loonen, A.

Zuyderhoeck te Echt, Gemeente Echt-Susteren : archeologische
begeleiding (protocol opgraven)

Becker & Van de Graaf

2008

Hensen, G.

Plangebied Nobelweg te Echt, gemeente Echt-Susteren :
Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau
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2008

Hiddink, H.A.

Een vrouwengraf bij Koningsbosch en de Midden La Tène-periode in
Zuid-Nederland

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit Hendrik Brunsting
Stichting

2008

Liefferinge, N. van

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek, deel karterend :
Dominicusweg te Maria-Hoop (definitief rapport)

Synthegra

2008

Nederpelt, S.

Echt, Lindestraat (gemeente Echt-Susteren) : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Orbons, J.

Elsenewal, Nieuwstadt, Gemeente Echt-Susteren : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); geofysisch onderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Tichelman, G.

Plangebied ‘t Thaal te Peij, gemeente Echt-Susteren : archeologisch
onderzoek: opgraving (definitief onderzoek)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Ellenkamp, G.R.

A2 Maasbracht-Geleen, gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen
en Stein : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en beperkt
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Koeman, S.M.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven : Elsenewal te
Nieuwstadt, gemeente Echt-Susteren

Synthegra

2009

Liefferinge, N. van

Karterend booronderzoek : Elsenewal te Niewstadt (gemeente EchtSusteren) (Definitief rapport)

Synthegra

2009

Nillesen, R.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen ;
Dominicusweg 45 te Maria-Hoop, gemeente Echt-Susteren

Synthegra

2009

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek : ‘plangebied Koningsbosch’,
gemeente Echt-Susteren

SOB Research

2009

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek : plangebied Koningsbosch,
Koningsbosch, gemeente Echt-Susteren

SOB Research

2009

Ridder, A. de

Herontwikkeling Echt Zuid-Oost fase 1 (Gemeente Echt-Susteren) :
een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2009

Rondags, E.J.N.

Plangebied Kleine Breugel, gemeente Echt-Susteren : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Moonen, B.J.

Plangebied Reigersbroek, gemeente Ambt Montfort en EchtSusteren : archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en
visuele inspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Boer, E. de

Eijsen (L), crematorium : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Boer, E. de

Margraten - Eckelrade (L), Linderweg : archeologisch
bureauonderzoek

Bilan

2005

Boer, E. de

Margraten - Herkenrade (L), locatie Huntjens : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Poelveld te Eijsden, gemeente Eijsden : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en terreininspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J.
Roymans, J.A.M.

Winplaats De Dommel, gemeente Margraten : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Schutte, A.H.

Rapportage van de archeologische begeleiding in Mheer, gemeente
Margraten

ADC-Archeoprojecten

2006

Boer, E. de

Margraten - Cadier en Keer (L), Rijksweg 8-14 : archeologisch
vooronderzoek

Bilan
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2006

De Vos, S.

Margraten - Cadier en Keer (L), Blankenberg 3 : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2006

Exaltus, R. Orbons, J.

Bemelerberg, gemeente Margraten : archeologische
bouwbegeleiding

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2006

Gheysen, K. Boer,
E. de

Margraten (L) - Bemelen, De Steeg : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2006

Hensen, G. Huizer, J.
Janssens,

Karterend inventariserend veldonderzoek, centrumplan Eijsden

Synthegra

2006

Kuijl, E.E.A. van der
Diependaal,

Bureauonderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek,
Joseph Partounsstraat (Parallelweg) te Eijsden

Synthegra

2006

Ras, J.

Inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen :
locatie Bemelerweg, Cadier en Keer

SOB Research

2006

Ras, J.

Inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen :
locatie Pastoor Kikkenweg, Cadier en Keer

SOB Research

2007

Boer, E. de

Eijsden (L), Crematorium : waarderend booronderzoek

Bilan

2007

Exaltus, R. Orbons, J.

Eijsden, Voerstraat 4, gemeente Eijsden : inventariserend
veldonderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Exaltus, R. Orbons, J.

Pletsgat, Mesch, gemeente Eijsden : inventariserend veldonderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Hensen, G.

Plangebied Regenwaterbuffers te Gronsveld en Rijckholt, gemeente
Eijsden : archeologisch vooronderzoek: een inventariserend
veldonderzoek (karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Janssens, M.

Plangebied Regenwaterbuffers te Gronsveld en Rijckholt, gemeente
Eijsden : archeologisch vooronderzoek: een inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Moonen, B.J.

Plangbied regenwaterbuffer Wammersweg te Margraten, gemeente
Margraten : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Van der Veken, B.
Baetsen, S.

Eijsden Poelveld : een inventariserend veldonderzoek in de vorm
van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Wyns, S.

Eijsden Poelveld : een nventariserend veldonderzoek in de vorm van
proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2008

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek kerstraat 139 te Cadier en Keer, gemeente
Margraten

Synthegra

2008

Hensen, G.

Plangebied Hotel Gronsveld, gemeente Eijsden : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek,
verkennende fase

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Janssens, M.

Plangebied regenwaterbuffers (deelgebieden 1 en 2) te Gronsveld
en Rijckholt, gemeente Eijsden : archeologisch vooronderzoek: een
waarderend veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Ras, J.

Inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen
(karterend) : locatie Bemelerweg, Cadier en Keer, gemeente
Margraten

SOB Research

2008

Ras, J.

Inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen
(karterend) : locatie Pastoor Kikkenweg, Cadier en Keer, gemeente
Margraten

SOB Research
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2009

Dijk, X.C.C.

Plangebied regenwaterbuffer Duijsterstraat te Gronsveld, gemeente
Eijsden : een archeologische opgraving

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Nillesen, R.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen : 12e
Septemberlaan te Noorbeek, gemeente Margraten

Synthegra

2009

Nillesen, R.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Bernhardlaan te Margraten, gemeente Margraten

Synthegra

2009

Sprengers, N.H.A.

Onderzoeksgebied reconstructie Rijksweg N278 en realisatie
regenwaterbuffer te Termaar, gemeente Margraten : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Het Bolwerk te
Gennep : definitief rapport

Synthegra

2005

Moonen, B.J.

Logterberge te Gennep, gemeente Gennep : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek met verkennend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Schryvers, A.

Plangebied Vizier-terrein, gemeente Gennep : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Suijlekom, J. van

Gennep - Ottersum, Ottersumseweg (L) : archeologisch
vooronderzoek, ecologische quickscan en verkennend
bodemonderzoek

Bilan

2005

Vanderbeken, T.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) Zuid-Oostwal te Gennep

Synthegra

2005

Vanderbeken, T.

Inventariserend veldonderzoek Paesplasweg te Gennep

Synthegra

2005

Wilbers, A

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Gennep, Heiveld
Milsbeek

Becker & Van de Graaf

2006

Boer, A. de

Gennep Gennepermolen : een archeologisch bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2006

Depuydt, S. Koning,
M.W.A. de

Verkennend en waarderend archeologisch Op de Logte aan de
Brugstraat te Gennep : bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek met boringen en proefsleuven

ArcheoMedia

2006

Mooren, J.R.

Gennep, Houtstraat : inventariserend veldonderzoek

BAAC

2006

Mooren, J.R. Schorn,
E.A. Dijkstra, P.A.M.

Gennep De Smele te Heijen : inventariserend veldonderzoek door
middel van proefsleuven

BAAC

2006

Oude Rengerink,
J.A.M. Meij, L. van
der

Bureauonderzoek St. Janstraat in Ottersum, gemeente Gennep

Oranjewoud

2007

Otter, Y. den

Gemeente Gennep, Grave Stuwpand, locatie Genneperhuis :
archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
(verkennende fase)

BAAC

2007

Roymans, J.A.M.

Ecologische verbindingszone Stadsniers, gemeente Gennep :
archeologische begeleiding van de grondwerkzaamheden

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Vossen, I. Spoelstra,
A.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek ten behoeve
van industrieterrein ‘De Brem’ te Heijen, gemeente Gennep

Oranjewoud

2008

Exaltus, R.

Tankstation Fransman, Zelderheide, Gemeente Gennep :
inventariserend veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en
karterend booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Helmich, C.

Israelstraat te Gennep, Gemeente Gennep : inventariserend
veldonderzoek, karterende fase

Becker & Van de Graaf
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2008

Huizer, J.

Milsbeek (gemeente Gennep), Heiveld 8 : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend en
karterend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Kalisvaart, C.C.

Gemeente Gennep, Plangebied Zelder 1 te Ven-Zelderheide :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende
fase)

BAAC

2008

Leuvering, J.H.F.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen
: plangebied De Goede Herder aan het Europaplein te Gennep,
gemeente Gennep

Synthegra

2008

Mooren, J.R.

Gennep Houtstraat : definitief archeologisch onderzoek

BAAC

2008

Mooren, J.R.

Gennep, Vizierterrein : inventariserend veldonderzoek door middel
van proefsleuven

BAAC

2008

Mooren, J.R.

Heijen, De Smele : definitief archeologisch onderzoek

BAAC

2008

Oude Rengerink,
J.A.M.

Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek ter plaatse van de
Martinushof te Gennep

Oranjewoud

2008

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen : project fietspad N291, GennepGoch, gemeente Gennep

SOB Research

2009

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Zuidereiland Heijen, gemeente Gennep : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Nederpelt, S.J.

Heijen, Hoofdstraat/Kasteelstraat (gemeente Gennep) : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Teekens, P.C.

Aanvullend inventariserend veldonderzoek ten behoeve van
deelgebieden B (deels) en D binnen industrieterrein ‘De Bremt’ te
Heijen, gemeente Gennep

Oranjewoud

2006

Delaruelle, S. Kramer,
J. de Claeys, J.

Eindrapport archeologische begeleiding heraanleg Maaskaden
cluster 1

Becker & Van de Graaf

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Wahlwiller aan de beek, gemeente Gulpen-Wittem :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Moonen, B.J.

Plangebied Looierstraat te Gulpen, gemeente Gulpen-Wittem :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en visuele
inspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Wilbers, A.

Kasteel Wittem, Wittem Gemeente Gulpen - Wittem : inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2007

Moonen, B.J.

Plangebied vijf regenwaterbuffers en verbindingsstrook te Wijlre,
gemeente Gulpen-Wittem : archeologisch vooronderzoek: een
bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Moonen, B.J.

Regenwaterbuffers te Stokhem en Epen, gemeente Gulpen-Wittem
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Moonen, B.J.

Plangebied Regenwaterbuffers te Wijlre, gemeente Gulpen-Wittem :
een archeologische begeleiding, protocol IVO

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Hensen, G.

Plangebied centrumontwikkeling te Wijlre, gemeente Gulpen-Wittem
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau
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2009

Tulp, C.

Partij, Van Pallantstraat gemeente Gulpen-Wittem (L.) : een
archeologische begeleiding onder Protocool Opgraven

De Steekproef,
Archeologisch
Onderzoeks- en
Adviesbureau

2005

Boer, E. de

Heerlen - Schaesbergerveld Oost (L) : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Boer, E. de

Heerlen (L) - Heerlerheide centrum, Corneliusplein : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2005

Boer, E. de

Heerlen (L) - Heerlerheide centrum, deellocaties 0, 3a, 3b, 4 en 10 :
archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Boer, E. de

Heerlen (L), Coriopolis : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Boer, E. de

Heerlen (L), Rector Driessenweg : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Boer, E. de

Heerlen, Wijngaardsweg-Terhoevenderweg : archeologisch
vooronderzoek en cultuurhistorische verkenning

Bilan

2005

Gheysen, K.

Heerlen (L), Meezenbroek : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Groot, B. de

Heerlen, Pius X terrein : inventariserend archeologisch
veldonderzoek : karterende fase

BAAC

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Heesbergstraat te Heerlen, gemeente Heerlen :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Mientjes, A.C.

Plangebied Valkenburgerweg, gemeente Heerlen : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J.

De Nor, gemeente Heerlen : archeologisch vooronderzoek: een
bureauonderzoek en veldinspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J.

Plangebied Nobelstraat te Heerlen, gemeente Heerlen :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J.

Plangebied Vossekuil, gemeente Heerlen : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en veldinspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Stiekema M.

Heerlen - Valkenburgerweg / Douvenrader Allee : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
boringen

ADC-Archeoprojecten

2005

Stiekema, M.

Heerlen Kennedylaan : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC-Archeoprojecten

2006

Ellenkamp, G.R.

Groeve Sigrano, gemeente Heerlen : archeologisch vooronderzoek:
een bureauonderzoek en visuele inspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Hensen, G. Coolen, J.
Janssens,

Waarderend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven, Valkenburgerweg
te Heerlen : definitief rapport

Synthegra

2006

Hensen, G. Wijnen, J.
Janssens,

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Bovenste Caumer te
Heerlen : definitief rapport

Synthegra

2006

Hoven, E. Kramer,
J. de

Plangebied Vossekuil te Heerlen : inventariserend veldonderzoek

Becker & Van de Graaf

2006

Suijlekom, J. van

Heerlen (L), Benzenraderweg en Eurenderweg : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2007

Coolen, J.

Onderzoeksgebied Nieuwbouw Arcus College Valkenburgerweg,
gemeente Heerlen : archeologisch vooronderzoek: een
inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau
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2007

Exaltus, R

Tichelbeekstraat, Heerlen, Gemeente Heerlen : inventariserend
veldonderzoek (IVO); bureauonderzoek en karterend booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Moonen, B.J.

Plangebied verpleeghuis Bergweide te Heerlen, gemeente Heerlen
: archeologisch vooronderzoek : een bureau- en veldonderzoek
(verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Oude Rengerink,
J.A.M. Spoelstra, A.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek ten behoeve
van de herinrichting van het terrein van Atrium Medisch Centrum te
Heerlen

Oranjewoud

2007

Paulussen, R.P.A.

Archeologisch onderzoek Geleenpark te Heerlen (Briefrapport)

Synthegra

2007

Tichelman, G.

Plangebied Valkenburgerweg 25a, gemeente Heerlen :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Veldman, H.A.P.
Linden, E. van der

Romeinse pottenbakkersovens en erven te Heerlen, Dr. Poelsstraat
: een archeologische opgraving

ADC ArcheoProjecten

2008

Coolen, J.

Aanvulling op plangebied bedrijvenpark Trilandis, gemeente Heerlen
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Coolen, J.

Plangebied bedrijvenpark Trilandis, gemeente Heerlen :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Exaltus, R.

Burgemeester Slanghenstraat, Hoensbroek, Gemeente Heerlen
: inventariserend veldonderzoek (IVO-K); bureauonderzoek en
karterend booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Heideveldweg te Heerlen, gemeente Heerlen

Synthegra

2008

Sprengers, N.H.A.

Plangebied Kunderberg te Voerendaal en plangebied
Imstenraderweg te Simpelveld, gemeente Heerlen : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(verkennende en karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Waveren, A.M.I. van

Gemeente Heerlen - Welten (L), Weltertuynstraat 61 :
proefsleuvenonderzoek

Bilan

2009

Deville, T.

Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase : Edisonstraat te
Heerlen (definitief rapport)

Synthegra

2009

Diependaal, S.

Bureauonderzoek : Maankwartier te Heerlen

Synthegra

2009

Gestel, J. van

Heerlen (L) - Pleinenplan : archeologisch begeleiding

Bilan

2009

Hanemaaijer, M.

Heerlen, Valkenburgerweg 33 : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Leuvering, J.H.F.

Bureauonderzoek : Corisbergweg te Heerlen, gemeente Heerlen

Synthegra

2009

Tichelman, G.

Plangebied bedrijventerrein Trilandis, gemeente Heerlen :
archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Verhoeven, M.P.F.

Plangebied Kunderberg Noord te Voerendaal, gemeente Heerlen :
archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek,
waarderende fase (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau
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2009

Verhoeven, M.P.F.

Plangebied Kunderberg te Voerendaal, gemeente Heerlen :
archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek,
waarderende fase (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Boer, E. de

Horst aan de Maas - Meterik (L), Kempweg : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2005

Dijk, X.C.C. van

Pastoor Debeyestraat-Hagelkruisweg te Hegelsom, gemeente
Horst aan de Maas : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Groenewoudstraat te Horst, gemeente Horst aan de
Maas : archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en
veldinspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Dijk, X.C.C. van

Vinkepas te Sevenum, gemeente Sevenum : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Ellenkamp, G.R.

Plangebied aardbeienbedrijf Cox te Horst, gemeente Horst
aan de Maas : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Groot, B. de

America, Nieuwe Peeldijk - Hoebertweg : inventariserend
archeologisch veldonderzoek : karterende fase

BAAC

2005

Groot, B. de

Horst, Graafsebosweg : inventariserend archeologisch
veldonderzoek : karterende fase

BAAC

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v boringen, Molenstraat te
Swolgen

Synthegra

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied De Hanenberg te Lottum, gemeente Horst aan de Maas
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Donkstraat te Meterik, gemeente Horst a/d Maas :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Mientjes, A.C.

Plangebied Californië te Horst aan de Maas, gemeente Horst aan
de Maas : archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en
karterend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J.

Broekhuizerdijk 34 te Melderslo, gemeente Horst aan de Maas
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J.
Schryvers, A.

Plangebied Lottumseweg 62, gemeente Horst aan de Maas :
archeologisch vooronderzoek: proefsleuven

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Brokke, A.J.

Archeologisch bureauonderzoek Stokterweg Lottum

ARCADIS

2006

Coolen, J.

Plangebied Californischeweg 10b, gemeente Horst aan de Maas :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

De Vos, S. Waveren,
A.M.I. van

Horst aan de Maas (L) - Melderslo, Konijnenweg 73 : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2006

Diepeveen-Jansen, M.
Klerks,

Plangebied Steegberg te Sevenum, gemeente Sevenum : een
inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van een
veldverkenning en (controlerende) boringen

Vestigia

2006

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Römerweg te Sevenum, gemeente Sevenum :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau
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2006

Ellenkamp, G.R.
Roymans, J.A.M.

Plangebied Swolgensedijk te Melderslo, gemeente Horst aan
de Maas : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Hensen, G. Thijssen,
P. Hagens,

Karterend inventariserend veldonderzoek, Dorpbroekstraat te
Meerlo, fase 1

Synthegra

2006

Hensen, G. Thijssen,
P. Rondags,

Bureauonderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek,
Kloosterstraat te Tienray

Synthegra

2006

Keijers, D.M.G.

Nieuwe Peeldijk te America, gemeente Horst aan de Maas :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Keijers, D.M.G.

Plangebied Californië fase 2, gemeente Horst aan de Maas :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Keijers, D.M.G.

Plangebied Grubbenvorsterweg te Lottum, gemeente Horst
aan de Maas : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Keijers, D.M.G.

Plangebied Massenweg te Melderslo, gemeente Horst aan de Maas
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Keijers, D.M.G.

Plangebied uitbreiding Golfhorst te America, gemeente Horst
aan de Maas : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Moerman, S.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Herenbosweg 36,
Melderslo

Becker & Van de Graaf

2006

Sophie, G.

Tienray, Swolgenseweg Zwanenweg (gem. Meerlo-Wanssum) : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
boringen

ADC-Archeoprojecten

2006

Wilbers, A.

Graafsebosweg in America, gemeente Horst aan de Maas :
inventariserend veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2006

Wilbers, A.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Bergsteeg,
Meterik

Becker & Van de Graaf

2006

Wilbers, A.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Eikelenbosserdijk,
Melderslo

Becker & Van de Graaf

2006

Wilbers, A.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Herenbosweg,
Melderslo

Becker & Van de Graaf

2006

Wilbers, A.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Kannegietweg,
Meterik

Becker & Van de Graaf

2006

Wilbers, A. Perdaen,
Y.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Hoogheide

Becker & Van de Graaf

2006

Wullink, A.J. Mulder,
S.A.

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend
veldonderzoek (IVO) nabij Most te Sevenum, gemeente Sevenum

Archaeological Research
& Consultancy

2007

Boer, E. de

Horst aan de Maas - Melderslo (L), De Locht : bureau-en
inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen)

Bilan

2007

Breda, W. van

Lottum, Horsterdijk : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

110
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2007

Exaltus, R.

Haneberger heide, Melderslo gemeente Horst aan de Maas :
inventariserend veldonderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Exaltus, R.

Venloseweg, Horst, Gemeente Horst aan de Maas : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek, oppervlaktekartering en
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Exaltus, R. Orbons, J.

Losbaan, Horst, Gemeente Horst aan de Maas : inventariserend
veldonderzoek (IVO); bureauonderzoek, oppervlaktekartering en
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Gheysen, K.

Horst aan de Maas - Meterik (L), Kempweg : Inventariserend
archeologisch onderzoek, waarderende fase door middel van
proefslueven

Bilan

2007

Hensen, G.

Konijnenweg te Melderslo (fase 2), gemeente Horst aan de Maas
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Krekelbergh, N.

Horst aan de Maas (L) - America, 3 locaties : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2007

Liefferinge, N. van

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Veld-Oostenrijk te
Horst

Synthegra

2007

Moonen, B.J.

Plangebied Raaieind, gemeente Horst aan de Maas : archeologisch
vooronderzoek: een buereauonderzoek en visuele inspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Peeters, M.M.

Plangebied Langstraat 75 te Hegelsom, gemeente Horst aan
de Maas : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Rondags, E.
Diependaal, S.
Hagens

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Lottumseweg te
Grubbenvorst (definitief rapport)

Synthegra

2007

Rondags, E.J.N.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Sef van Megenlaan
te Broekhuizen

Synthegra

2007

Roymans, J.A.M.

Ecologische verbindingszone Groote Molenbeek, gemeente
Sevenum : een archeologische verwachtingskaart

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Stiekema, M.

Hegelsom - Reysenbeckstraat : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

WALSTRA, J.

Sevenum, Kleefsedijk - perceel 277 : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Buesink, A.

Gemeente Horst aan de Maas, De Soom te Grubbenvorst :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterende
fase)

BAAC

2008

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Raaieind te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas
: archeologisch vooronderzoek: een verkennend booronderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Exaltus, R.

Bakkersland, Sevenum, Gemeente Sevenum : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek, karterend
booronderzoek en oppervlaktekartering

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Exaltus, R.

Hoofdstraat, Lottum, Gemeente Horst aan de Maas : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro
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2008

Exaltus, R.

Vdburghlaan, Tienray, Gemeente Meerlo-Wansum : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek : Pastoor Debijestraat 1 te Hegelsom, gemeente
Horst aan de Maas

Synthegra

2008

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek Hazenhorstweg 5 te Sevenum, gemeente
Sevenum

Synthegra

2008

Helmich, C.

Californischeweg 10b te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de
Maas : inventariserend veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2008

Krekelbergh, N.J.

Gemeente Horst aan de Maas, plangebied Horsterweg te Horst :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterende
fase)

BAAC

2008

Nederpelt, S.

Sevenum, Vinkepas : een inventariserend veldonderzoek in de vorm
van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Ridder, A. de

Horst aan de Maas, Reysenbeckstraat 28 (Horst aan de Maas) : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Kranestraat te
Horst, gemeente Horst aan de Maas (definitief rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : St. Odastraat te
Melderslo (Conceptrapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventrariserend veldonderzoek, deel karterend booronderzoek :
Cocq vaan Haeftensttraat 42 te Meerlo, gemeente Meerlo-Wanssum
(Conceptrapport)

Synthegra

2008

Rooij, J.A.G. van

Horst Hoofdstraat : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Stiekema, M.

Grubbenvorst - Losbaan : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Stiekema, M.

Melderslo - Eikelenbosserdijk 18 : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend en
karterend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Stiekema, M.

Sevenum - Plangebied De Krouwel : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Stiekema, M.

Tienray, Donkerhofsteeg : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Stiekema, M.

Wanssum - Pastoorstraat 20-22 : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Wilgen, L.R. van

Archeologisch bureauonderzoek en karterend inventariserend
veldonderzoek door middel van grondboringen : bouwplan Veemarkt
1-Wilhelminaplein 2,3 en 3a, Horst, gemeente Horst aan de Maas

SOB Research

2009

Akkerman, E.N.

Proefputtenonderzoek De Afhang, Horst

ARCADIS

2009

Boer, E. de

Horst aan de Maas (L) - America, Nieuwe Peeldijk 51 :
inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

Bilan

2009

Boer, E. de

Sevenum - Kronenberg (L), Kronenbergweg : archeologisch
bureauonderzoek

Bilan
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2009

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Crommentuynstraat te Horst, Horst aan de Maas

Synthegra

2009

Hensen, G.

Plangebied De Krouwel, gemeente Sevenum : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Holl, J.

Broekhuizenvorst (gemeente Horst aan de Maas), Swolgenseweg
(ong.) : een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een
verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Kluit, J.

Bureauonderzoek archeologie : landbouwontwikkelingsgebied Horst
Witveldweg

ARCADIS

2009

Koning, J. de
Domingues-Delmas,
M.

Horst a/d Maas (L) - Meterik, Meterikse Veld : definitieve opgraving

Bilan

2009

Miedema, F.R.P.M.

Sevenum, plangebied Maasbreeseweg : bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

BAAC

2009

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen : Crommentuynstraat, Meterik,
gemeente Horst aan de Maas

SOB Research

2009

Rooij, J.A.G. van

Kronenbergweg 11-13 te Kronenberg (gemeente Sevenum) : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Roymans, J.A.M.

Herinrichting Groote Molenbeek, gemeente Sevenum :
archeologische begeleiding grondwerkzaamheden

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Vanden Borre, J.

Horst aan de Maas, plangebied Melderslosche Weiden : waarderend
onderzoek vindplaats 3

Oranjewoud

2009

Vanderbeken, T.

Bureauonderzoek : De Blakt te Venray

Synthegra

2009

Velde, E. van de

Buireauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Donkstraat te Swolgen, gemeente Meerlo-Wanssum

Synthegra

2009

Waldus, W.B.

Twee scheepswrakken in de Maas bij Grave (Noord-Brabant) en
Lottum (Limburg) : een opgraving

ADC Maritiem

2008

Hensen, G.

Bureauonderzoek ZON Fresh te Venlo (definitief rapport)

Synthegra

2005

Moonen, B.J.

Plangebied Urselinenpark, gemeente Kerkrade : archeologisch
vooronderzoek (deel 2:) een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Tichelman, G.

Kerkrade, De Locht

ADC-Archeoprojecten

2006

Tichelman, G. Dinter,
M. van

Het villacomplex Kerkrade-Holzkuil

ADC ArcheoProjecten

2008

Janssens, M.

Plangebied Rolduckerstraat / J. Eckstraat te Kerkrade, gemeente
Kerkrade : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (IVO-P)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Wilgen, L.R. van

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen : plangebied Caspar Sprokelstraat,
Kerkrade, gemeente Kerkrade

SOB Research

2009

Hanemaaijer, M.

Plein, Spekholzerheide, Kerkrade : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten
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2005

Boer, E. de

Landgraaf (L) - Kakert, Kakertsweg : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Krekelbergh, N.

Landgraaf (L), Bousberg : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2006

Boer, E. de Gheysen,
K.

Landgraaf - Nieuwenhagen (L), Bosheide : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2006

Boer, E. de
Krekelbergh, N.

Landgraaf (L) - Kasteelhoeve Schaesberg : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2006

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Eikske te Landgraaf, gemeente Landgraaf :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en visuele
inspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Heiveld te Landgraaf, gemeente Landgraaf :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en visuele
inspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Hoof, L.G.L. van

Romeinen aan de Ring : een villa-terrein aan de Binnenring te
Landgraaf?

ARCHOL

2007

Janssens, M.

Plangebied Heihof te Abdissenbosch, gemeente Landgraaf :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Sprengers, N.H.A.

Plangebied bedrijventerrein Heilank te Landgraaf, gemeente
Landgraaf : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Ytsma, W.A.

Aanvullend inventariserend veldonderzoek archeologie : ‘De Voort’
Landgraaf

ARCADIS

2009

Breda, W.A. van

Abdissenbosch, Europweg-Noord (gemeente Landgraaf) : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Goossens, T.A.

Archeologische begeleiding van de aanleg van een rotonde op het
kruispunt van de Heerlenseweg en de Melchersstraat te Landgraaf

ARCHOL

2009

Janssens, M.

Plangebied landgraaf, gemeente Landgraaf : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek,
verkennende fase

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Nillesen, R.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v boringen :
Markt te Schaesberg, gemeente Landgraaf

Synthegra

2009

Velde, E. van de

Beuteweg 14 te Landgraaf, gemeente Landgraaf : bureauonderzoek
en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen

Synthegra

2007

Kuijl, E.E.A. van der
Hagens, D.T.P.

Inventariserend veldonderzoek, deel verkennend en karterend :
Gravenweg/Rimburgerweg te Landgraaf

Synthegra

2005

Boer, E. de

Roggel en Neer (L) - Roggel, Ophoven 38a : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2005

Boer, E. de

Roggel en Neer (L), Pasveld-Oost : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Cornelissen, M.

Haelen - Kloppeven : IVO waarderende fase

ADC-Archeoprojecten

2005

Cornelissen, M.

Haelen-Windmolenbos : IVO waarderende fase

ADC-Archeoprojecten

2005

Diepeveen-Jansen, M.

Kern Heibloem, gemeente Roggel en Neer : een inventariserend
veldonderzoek (IVO) met boringen

Vestigia
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Uitvoerder

2005

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Meijelseweg te Heibloem, gemeente Roggel en Neer
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
archeologisch onderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Haaster, H. van

Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een
aantal IJzertijdvindplaatsen bij Heel-Haelen (L)

Biax consult

2005

Hensen, G.

Bureauonderzoek met controleboringen, De Mendert te Roggel en
Neer

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) Locatie 1: Napoleonsweg
95-99 te Haelen

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) Locatie 2: Napoleonsweg 69A71 te Haelen

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) Locatie 3: Napoleonsweg 104106 te Haelen

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) Locatie 4: Napoleonsweg
62-66 te Haelen

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Bedrijventerrein
Laak te Roggel

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Leveroyseweg te
Heythuysen

Synthegra

2005

Hijma, M.P.

Haelen De Lingst : inventariserend archeologisch onderzoek :
karterende fase

BAAC

2005

Koning, M.W.A. de

Waarderend archeologisch onderzoek op de nieuwbouwlocatie
Pasveld aan de Burg. Mertensstraat te Roggel (Roggel en Neer)
: inventariserend veldonderzoek met proefsleuven en beperkte
opgraving

ArcheoMedia

2005

Putten, M.J. van

Aanvullend booronderzoek Haelen De Lingst : inventariserend
archeologisch veldonderzoek : karterende fase

BAAC

2005

Putten, M.J. van

Centrumplan Heythuysen : inventariserend archeologisch
veldonderzoek : karterende fase

BAAC

2005

Ras, J. Gazenbeek,
A.E.

Inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen ten
behoeve van aanvullende kavels plangebied Reppelveld, Roggel

SOB Research

2005

Vanderbeken, T.

Inventariserend veldonderzoek vervanging infrastructuur Berikstraat
te Haelen-Buggenum

Synthegra

2006

Boer, E. de

Heythuysen - Grathem (L), Hunselerdijk : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2006

Boer, E. de

Roggel en Neer (L) - Roggel, Heldensedijk : archeologisch
bureauonderzoek

Bilan

2006

Delaruelle, S. Claeys,
J.

Archeologische begeleiding heraanleg Maaskaden LateraalkanaalWest, noordelijk bekken

Becker & Van de Graaf

2006

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Meijelseweg te Heibloem, gemeente Roggel en Neer :
archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Hensen, G. Coolen, J.
Janssens,

Waarderend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven : Berikstraat te
Buggenum definiteif rapport

Synthegra
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2006

Hensen, G.
Heideman, M.
Janssens,

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Scheidingsweg te
Hunsel, definitief rapport

Synthegra

2006

Hensen, G. Janssens,
M. Huizer,

Bureauonderzoek, Nunhems Netherlands te Nunhem

Synthegra

2006

Keijers, D.M.G.

Vier bouwlocaties in Ell en Hunsel, gemeente Hunsel :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Lil, R. van

Haelen, Kerkplein 4 : een bureauonderzoek

ADC-Archeoprojecten

2006

Lil, R. van

Horn, Beegderweg Sportvelden : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC-Archeoprojecten

2006

Lil, R. van

Horn, Beegderweg Tennisvelden : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC-Archeoprojecten

2006

Lil, R. van

Horn, Bethanië : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC-Archeoprojecten

2006

Lil, R. van

Horn, Rooswinkel : een bureauonderzoek

ADC-Archeoprojecten

2006

Moonen, B.J.

Plangebied Hornerweg 1 te Haelen, gemeente Haelen :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Roymans, J.A.M.

Het Leudal, gemeenten Haelen, Heythuysen en Roggel en Neer :
een bureau- en beperkt archeologisch vooronderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Schutte, A.H. Bloo, S.
Brakman,

Haelen Windmolenbos, vindplaats 2 : een archeologische opgraving

ADC-Archeoprojecten

2006

Voogd, J.B. de
Wilgen, L.R. van

Archeologische begeleiding bestemmingsplan Pasveld, Roggel

SOB Research

2006

Walstra, J.

Haelen, Jagersweg 9 (terrein Jozef Verhoeven) : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
boringen

ADC-Archeoprojecten

2006

Wilbers, A.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Santforterstraat
Ittervoort

Becker & Van de Graaf

2007

Benthem, A. van

Neeritter Op de Heuvel (gemeente Leudal) : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Blom, J.

Neeritter Op de Heuvel (gemeente Leudal) : een bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een karterend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Breda, W. van

Baexem, Klooster Mariabosch (gem. Leudal) : een bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennende
en karterend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Ellenkamp, G.R.

Plangebied de Mendert te Neer, gemeente Leudal : archeologisch
vooronderzoek: een karterend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Hagens, D.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Brandvenstraat te
Ell

Synthegra

2007

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek :
Langhaag te Neer, tweede conceptrapport

Synthegra

2007

Hensen, G. Janssens,
M.

Opgraving Berikstraat te Bruggenum : Gemeente Haelen [Definitief
Rapport]

Synthegra
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2007

Keijers, D.M.G.

Plangebied Santfort, gemeente Leudal : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Kooi, A.

Leudal - Heythuysen (L), Sint Antoniusstraat : bureauonderzoek en
IVO karterende fase

Bilan

2007

Kuijl, E. van der
Rondags, E.

Karterend Booronderzoek : Nunhems Netherlands te Nuenen
[Definitief rapport]

Synthegra

2007

Moerman, S.

Aan de Heibloem, Heibloem Gemeente Leudal : inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2007

Moerman, S.

Karreveld, Heibloem Gemeente Leudal : inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2007

Nijdam, L.C.

Vlasstraat te Heythuysen (gemeente Leudal) : een bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Nuenen, F. van

Haelen, Speckerweg : archeologische begeleiding

BAAC

2007

Schepers, M.

Posthuisweg 8, Horn, Gemeente Leudal : inventariserend
veldonderzoek (IVO); bureauonderzoek en karerend booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Sprengers, N.H.A.

Plangebied Graven 2 te neer, gemeente Leudal : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek (karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Stiekema, M.

Centrumplan Roggel (gemeente Leudal) : een bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Stiekema, M.

Ell - Hunnissenstraat (gemeente Leudal) : een archeologisch
bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Ytsma, W.A.

Inventariserend veldonderzoek archeologie : golfbaan Heythuysen

ARCADIS

2007

Zandboer, S.

Neer De Mendert Fase 1 : een inventariserend veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Zee, R.M. van der

Bureau- en inventariserend veldonderzoek, deel karterend :
Brugstraat te Grathem (gemeente Leudal)

Synthegra

2008

Alma, X.J.F.

Neer, De Mendert Fase 2 en 3, een Laat Paleo- / Vroeg Mesolitische
vuursteenconcentratie : een inventariserend veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2008

Deville, T.

Inventariserend veldonderzoek deel karterend, Uffelsestraat 6 te
Haler

Synthegra

2008

Deville, T.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Kraakstraat te
Hunsel, gemeente Leudal (Definitief rapport)

Synthegra

2008

Deville, T.

Inventariserend veldonderzoek, karterende fase : Goot te Neer,
gemeent Leudal (definitief rapport)

Synthegra

2008

Exaltus, R.

Hunissenstraat, Ell, gemeente Leudal : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek, oppervlaktekartering en
karterende booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Hensen, G.

Beekstraat te Hunsel, gemeente Leudal : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek,
verkennende fase

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Hesseling, I.H.J.

Archeologische begeleiding : plangebied De Mendert te Neer

Synthegra

Limburgse Archeologiebalans 2012

117

Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2008

Holl, J.

Ell, Hunnissenstraat (gem. Leudal), vervolgonderzoek : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Janssens, M

Onderzoeksgebied Santfort te Ittervoort, gemeente Leudal :
archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Peeters, M.M.

Plangebied Houtgraven te Neer, gemeente Leudal : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Dries te Neer

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Hollander 17 te
Heythuysen, gemeente Leudal

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Sterrebosweg te
Neer (definitief rapport)

Synthegra

2008

Rooij, J.A.G. van

Woongebied Wijnbeek te Neer (gemeente Leudal) : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Schorn, E.A.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Grote Laak 10, Roggel

Synthegra

2008

Stiekema, M.

Horn - Zorgcentrum Hornerheide : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Zee, R.M. van der

Kraakstraat 30 te Hunsel (gemeente Leudal) : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek en
een oppervlakte kartering

ADC ArcheoProjecten

2009

Alma, X.J.F.

Roggel - Heldensedijk (gemeente Leudal) : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2009

Deville, T.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven : Biesstraat te
Heythuysen, gemeente Leudal

Synthegra

2009

Ellenkamp, G.R.

Regenwaterbuffer te Hunsel, gemeente Leudal : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en veldinspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Keijers, D.M.G.

Plangebied Hornerweg 1 te Haelen : gemeente Leudal :
archeologisch vooronderzoek: proefsleuven

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Nillesen, R.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Biesstraat te Heythuysen, gemeente Leudal

Synthegra

2009

Prangsma, N.M.

Roggel Centrumplan, gemeente Leudal : een archeologische
begeleiding

ADC ArcheoProjecten

2009

Rooij, J.A.G. van

Horn, Bethanië (gemeente Leudal) : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Sprengers, N.H.A.

Plangebied Brugstraat te Grathem, gemeent Leudal : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Schutte, A.H.

Inventariserend veldonderzoek in het kader van de aanleg van de
Kaden Lateraalkanaal-West te Horn en Beegden (gemeentes Haelen
en Heel)

ADC-Archeoprojecten

2006

Boer, E. de

Mergelland Oost (L) - Waterbuffers : archeologisch vooronderzoek

Bilan
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2006

Boer, E. de

Mergelland Oost (L) - Waterbuffers : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2006

Nales, T. Genabeek,
R.J.M. van

Rapport bureauonderzoek: Kwaliteitsverbetering Archeologische
Monumentenkaart provincie Limburg

BAAC

2006

Otter, Y. den

Natuurontwikkelingsgebieden in Noord- en Midden-Limburg
(Dienst Landelijk Gebied Limburg), plangebied Berkenkamp,
plangebied Smakterveld, plangebied Speckerweg : inventariserend
veldonderzoek : karterend booronderzoek (fase 3)

BAAC

2006

Otter, Y. den Jager,
S. de

Natuurontwikkelingsgebieden in Noord- en Midden-Limburg :
bureauonderzoek : inventariserend archeologisch veldonderzoek,
verkennende fase

BAAC

2007

Dijk, X.C.C. van

Aardgastransportleidingtracé Hommelhof-Schinnen (A-665) :
archeologisch vooronderzoek: bureaustudie ten behoeve van de
MER-procedure

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Dijk, X.C.C. van

Aardgastransportleidingtracé Odiliapeel-Hommelhof (A-665) :
archeologisch vooronderzoek: bureaustudie ten behoeve van de
MER-procedure

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Geraeds, J.J.G.

Herinrichting plangebied Centraal Plateau, gemeenten Beek,
Meerssen, Voerendaal, Valkenburg a/d/ Geul en Nuth :
archeologisch bureauonderzoek

Grontmij

2007

Otter, Y. den

Rapport veldonderzoek: Kwaliteitsverbetering Archeologische
Monumentenkaart provincie Limburg

BAAC

2007

Roymans, J.A.M.

Herinrichting Tungelroyse Beek fasen A en B, gemeente Weert : een
archeologische verwachtingskaart

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Roymans, J.A.M.

Herinrichting Tungelroyse Beek fasen C, D, E, F en G, gemeenten
Nederweert en Leudal : een archeologische verwachtingskaart

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Moonen, B.J.

Landinrichtingsmaateregelen Mergelland-Oost, beken, bermen en
dassenvoorzieningen (PWE 5188-807H) en overige werkzaamheden
(PWE 5188-802), gemeente Gulpen-Wittem, Heerlen, Simpelveld,
Vaals en Voerendaal : archeologisch vooronderzoek: een
bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Quadflieg, B.I.

Gemeenten Maastricht en Meerssen : Wetenschappelijk kader voor
het archeologisch onderzoek in het A2 - project

Vestigia

2008

Vanden Borre, J.

Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek t.b.v. het MER
Greenportlane

Oranjewoud

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Heuvelstraat te
Maasbracht

Synthegra

2005

Hiddink, H.

Een grafveld uit de Romeinse tijd op de Ossenberg te Linne,
gemeente Maasbracht

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit

2005

Jager, S. de Putten,
M.J. van

Rioolwatertransportleiding Ittervoort-Thorn : inventariserend
archeologisch veldonderzoek : karterende fase

BAAC

2005

Mooren, J.R.

Ittervoort-Thorn, tracé rioolwatertransportleiding : definitief
archeologisch onderzoek

BAAC

2005

Verhart, L.

Bureauonderzoek naar de archeologische potentie van het
herinrichtingsgebied Linne-Vlootbeek

ARCHOL

2005

Weerden, J.F. van der

Heel Sint Anna : inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven

BAAC

2006

Schutte, A.H.

Heel - Wessem woontoren : een bureauonderzoek

ADC-Archeoprojecten
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Uitvoerder

2006

Wijk, I.M. van

Huys tot Beeghden : archeologisch inventariserend veldonderzoek
te Beegden Krijtenberg

ARCHOL

2007

Alma, X.J.F.
Domburg, K.M. van

Maasgouw, Beegden Eerdweg : een inventariserend veldonderzoek
in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Blom, J.M. Breda,
W. van

Thorn, Onder de Bomen 2 : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Coolen, J.

Plangebied Eerdweg, gemeente Maasgouw : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Geraeds, J.J.G.
Vermeersch, J.L.

Essent Leidingtracé, Clauscentrale te Maasbracht : archeologisch
bureauonderzoek

Grontmij

2007

Moonen, B.J.

Plangebied Bosstraat te Beegden, gemeente Maasgouw :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Oude Rengerink,
J.A.M. Spoelstra, A.

Bureauonderzoek ten behoeve van de toekomstige riolering aan de
Nieuwendijk te Stevensweert, gemeente Maasgouw

Oranjewoud

2007

Rondags, E.
Diependaal, S.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : St. Joosterweg te
Maasbracht [Definitief rapport]

Synthegra

2007

Rondags, E.
Liefferinge, N. van

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Schoolstraat en
Burgemeester Joostenlaan te Wessem [Definitief rapport]

Synthegra

2007

Sprengers, N.H.A.

Plangebied jachthaven te Ohé en Laak, gemeente Maasbracht
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Blom, J.M.

Linne, tankstation Q8 (gemeente Maasgouw : een bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Exaltus, R.

Apenbroek, Heel, Gemeente Maasgouw : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Catualiumplein te Heel, gemeente Maasgouw (Definitief rapport)

Synthegra

2008

Hensen, G.

Plangebied Bosstraat te Beegden, gemeente Maasgouw :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek, waarderende fase ( proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Roymans, J.A.M.

Plangebied Vlootbeek Linnerweerd, gemeente Maasgouw :
archeologische begeleiding van de grondwerkzaamheden

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Sophie, G.

Archeologische begeleiding met beperkte verstoring Nieuwendijk te
Stevensweert, gemeente Maasgouw

Oranjewoud

2008

Valckx, L.F.M.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Hoofdstraat-Posthuisstraat te Maasbracht, gemeente Maasgouw

Synthegra

2009

Huisman, M.

Maasgouw (L) - Brachterbeek, Heuvelstraat : inventariserend
onderzoek d.m.v. proefsleuven

Bilan

2009

Prangsma, N.M.

Heel, Heerbaan, gemeente Maasgouw : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

120

Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2009

Velde, E. van de
Hagens, D.T.P.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Ossenbergweg/
Mergelweg te Linne, gemeente Maasgouw (Definitief rapport)

Synthegra

2005

Arts, J.J.

Maastricht Dominicanerkerk : archeologische begeleiding

BAAC

2005

Graaf, W.S. van de

Inventariserend veldonderzoek Borgharen-Daalderveld :
waarderende fase

Becker & Van de Graaf

2005

Haaster, H. van

Pollenonderzoek aan vier monsters uit grondboringen in het tracé
van de A2 bij Maastricht

Biax consult

2005

Krist, J.S.

Inventariserend veldonderzoek Ambyerstraat Zuid te Amby
(Maastricht)

Synthegra

2005

Nales, T.

A2 passage Maastricht / Ruimte rond de A2 : inventariserend
archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek

BAAC

2005

Schryvers, A.
Ellenkamp, G.R.

Plangebied Verpleeghuis Heugem, gemeente Maastricht :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Verelst, K.F.M.

Een archeologische opgraving in de Stokstraat 35-37 te Maastricht

ADC-Archeoprojecten

2006

Brakman, A.M.

Kijkgat Spinx parkeerplaats (2006.MAAT.B)

Gemeente Maastricht

2006

Brounen, F.T.S.
Rensink, E.

Waardestellend onderzoek van een vindplaats uit het VroegNeolithicum (Lineaire Bandkeramiek), de Late Bronstijd en de
IJzertijd in het Maasdal

Rijksdienst voor
Archeologie,
Cultuurlandschap en
Monumenten

2006

Janssens, M.
Leuvering, H.

Bureauonderzoek : Clavecymbelstraat te Maastricht

Synthegra

2006

Stoepker, H. GAAUW,

Synthese en evaluatie van het inventariserend archeologisch
onderzoek in de Maaswerken 1998-2005 : lezingen gehouden op het
Maaswerken-archeologie symposium te Maastricht op 14 oktober
2005

Rijkswaterstaat - De
Maaswerken

2007

Arts, J.J.

Maastricht, Entre-deux : archeologische opgraving

BAAC

2007

Brakman, A.M.

Kijkgat Nutsbedrijventerrein Lindenkruis

Gemeente Maastricht

2007

Dijk, X.C.C. van

Project A2 te Maastricht, gemeente Maastricht : archeologisch
vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek, karterende fase

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Holl, J.

Maastricht, Sint Lambertuskerk : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Mark, R. van der

Maastricht Dominicanenkerk : definitief archeologisch onderzoek

BAAC

2007

Mark, R. van der
Haaster, H. van

Maastricht, Heer, Burghtstraat : inventariserend veldonderzoek door
middel van proefsleuven

BAAC

2007

Mooren, J.R. Putten,
M. van

Maastricht-Amby, Hagerhof : inventariserend veldonderzoek door
middel van proefsleuven

BAAC

2007

Ploegaert, P.H.J.I.
Zijverden, W.K. van

Maastricht ‘Dousberg’ : een inventariserend veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Teekens, P.C. Oude
Rengerink, J.A.M.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek op de locatie
Köbbesweg te Maastricht

Oranjewoud

2007

Tichelman, G.

Plangebied Terminus, gemeente Maastricht : archeologisch
vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Vanden Borre, J.
Labiau, G.

Maastricht, Sint-Pietersberg : een archeologische opgraving

ADC ArcheoProjecten
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Uitvoerder

2008

Brokke, A.J.

Archeologisch bureauonderzoek ENCI

ARCADIS

2008

Deville, T.

Karterend Booronderzoek, Köbbesweg te Maastricht

Synthegra

2008

Dijkstra, J.

Een gat in de Markt : een opgraving achter het stadhuis op de markt
te Maastricht

ADC ArcheoProjecten

2008

Exaltus, R.

Bilserbaan, Maastricht, gemeente Maastricht : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek, oppervlaktekartering en
karterende booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Geraeds, J.J.G.

plangebied Emmaus te Itteren, gemeente Maastricht : archeologisch
bureauonderzoek

Grontmij

2008

Hensen, G.

Vroendaal-Zuid, gemeente Maastricht : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek,
verkennende fase

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Holl, J.

Maastricht Marienwaard 61 : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Koeman, S.M.

Bureauonderzoek sportpark Jekerdal te Maastricht, gemeente
Maastricht

Synthegra

2008

Mark, R. van der

Maastricht, Ambyerveld : inventariserend veldonderzoek door middel
van proefsleuven

BAAC

2008

Orbons, J.

Meerssenerweg, Maastricht, Gemeente Maastricht : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); geofysisch onderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Wijk, I.M. van

Rapport oppervlaktekartering : Lanakerveld - Westelijk Plateau,
Maastricht

ARCHOL

2009

Mark, R. van der

Maastricht, Sphinxterrein-fase 1 : inventariserend veldonderzoek
met doorstart naar opgraving

BAAC

2009

Meurkens, L.

Bewoning, infrastructuur en begraving van ijzertijd tot middeleeuwen
in het toekomstige tracé van de A2 Passage bij Maastricht : een
inventariserend veld onderzoek door middel van proefsleuven

ARCHOL

2009

Meurkens, L.

Wonen en begraven op de Caberg van het vroege neolithicum tot en
met de vroege middeleeuwen : inventariserend veld onderzoek van
een cultuurlandschap te Maastricht-Lanakerveld

ARCHOL

2009

Soeters, G.C.

Noodopgraving op de Dousburg te Maastricht : parkeerplaats
Golfclub Maastricht

[de auteurs]

2009

Wemerman, P.J.L.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven : Castermans I
en II te Maastricht, gemeente Maastricht

Synthegra

2005

Graaf, W.S. van de

Inventariserend veldonderzoek Itteren : waarderende fase

Becker & Van de Graaf

2005

Boer, E. de

Meerssen-Raar (L) : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Groot, T. de

De Romeinse villa Meerssen-Onderste Herkenberg : de resultaten
van het waardestellend archeologisch onderzoek in 2003 in relatie
tot de onderzoeksgeschiedenis en landschappelijke context van het
villacomplex

Rijksdienst voor
het Oudheidkundig
Bodemonderzoek

2008

Waveren, A.M.I. van

Meerssen (L) - Ulestraten, Genzonweg : archeologisch bureau- en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Bilan

2009

Delporte, F.M.J.

Archeologisch bureauonderzoek : bedrijventerrein Bamfordweg,
Ulestraten, gemeente Meerssen

SOB Research
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Uitvoerder

2009

Delporte, F.M.J.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen : bedrijventerrein Bamfordweg,
Ulestraten, gemeente Meerssen

SOB Research

2009

Delporte, F.M.J.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel
van grondboringen, verkennend, ‘Woningbouwplan Gen Eijcke’,
Ulestraten, gemeente Meerssen

SOB Research

2009

Gazenbeek, A.E.

Archeologische begeleiding overstortleiding Onderste Herkenberg,
Meerssen, gemeente Meerssen

SOB Research

2009

Nederpelt, S.J.

Meerssen, Raar 51 : een inventariserend veldonderzoek in de vorm
van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Veken, B. van der

Meerssen, Markt 25-27 : een inventariserend veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Middelweg/Molenhoek, gemeente Mook en Middelaar
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Rijksweg/Molenhoek, gemeente Mook en Middelaar
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Rijksweg/Veldweg te Mook, gemeente Mook en
Middelaar : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend onderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Keijers, D.M.G.

Rijksweg 27a te Molenhoek, gemeente Mook en Middelaar :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Kremer, H. Kremer, H.
Leuvering,

Bureauonderzoek en controleboringen : Groesbeekseweg te Mook

Synthegra

2006

Pronk, E.C.

Plangebied Rijksweg 15 te Molenhoek, gemeente Mook en
Middelaar : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Sophie, G.

Molenhoek Stiftstraat/Middelweg (gem. Mook en Middelaar) : een
bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Wijsenbeek, F.C.
Beckerman, S.M.

Mook, het voormalige klooster aan de Bovensteweg 20 : een
archeologische begeleiding

ADC ArcheoProjecten

2008

Bergman, W.A.

Gemeente Mook en Middelaar, centrumplan Mook :
bureauonderzoek en archeologisch inventariserend veldonderzoek,
verkennende fase

BAAC

2008

Boer, E. de

Mook en Middelaar -Plasmolen (L), Rijksweg : archeologisch
bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Bilan

2008

Deville, T.

Inventariserend veldonderzoek, karterende fase : Middelweg te
Molenhoek (Definitief rapport)

Synthegra

2008

Janssens, M

Plangebied Rijksweg 15 te Molenhoek, gemeente Mook en
Middelaar : archeologisch vooronderzoek: een waarderend
inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Boer, E. de

Mook en Middelaar (L) - Mook, Kanaalweg : archeologisch bureauen inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

Bilan

2009

Bouma, N.

crematiegraf uit de Late Bronstijd op de stuwwal in Mook,
Nieuwbouw Bovensteweg 20 : een archeologische begeleiding

ADC ArcheoProjecten

Limburgse Archeologiebalans 2012

123

Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2009

Kooi, M.

Mook en Middelaar (L) - Plasmolen, Riethorsterweg : archeologisch
bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

Bilan

2009

Veenstra, M.E.

Mook-Middelaar, centrumplan Mook : inventariserend veldonderzoek
door middel van proefsleuven

BAAC

2009

Waldus, W.B.

Een duikispectie en geofysisch onderzoek in gebied 2000
(Romeinse brugpijler bij Cuijk) : een monitoronderzoek in het kader
van het beheersplan van Rijksmonument 13979

ADC ArcheoProjecten

2005

Hensen, G.

Bureauonderzoek, Kerkstraat 89 te Nederweert

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen :
Kerkstraat 86 te Nederweert definitief rapport

Synthegra

2005

Hiddink, H.

Opgravingen op het Rosveld bij Nederweert 1 : landschap en
bewoning in de IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit

2005

Koopmanschap, H.

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek St. Joseph,
gemeente Nederweert

Oranjewoud

2005

Nijsen, E.

Archeologische noodopgraving Beukenlaan in Leveroy, gemeente
Nederweert

Stichting
Streekarcheologie Peel,
Maas & Kempen

2005

Schotten, J.

Archeologische noodopgravingen in het plangebied NederweertKerneelhoven

Stichting
Streekarcheologie Peel,
Maas & Kempen

2005

Vanderbeken, T.

Inventariserend veldonderzoek Biomassacentrale te Nederweert

Synthegra

2006

Diepeveen-Jansen, M.
Klerks

Voedingskanaal Nederweert, gemeente Nederweert : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen

Vestigia

2006

Hiddink, H. Smits, L.
(Liesbeth) Groot, M.

Opgravingen op het Rosveld bij Nederweert 2 : graven en
grafvelden uit de IJzertijd en Romeinse tijd

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit

2007

Alma, X.J.F.
Domburg, K.M. van

Nederweert, Merenveld : een inventariserend veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Coolen, J.

Plangebied Roeven, gemeente Nederweert : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventarserend veldonderzoek
(karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Dijk, X.C.C. van

Drie plangebieden kern Leveroy, gemeente Nederweert :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Houwakker en Vlut te Ospel, gemeente Nederweert
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Exaltus, R Orbons, J.

Diepvennendijk, Ospel, Gemeente Nederweert : inventariserend
veldonderzoek (IVO); bureauonderzoek en karerend booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Exaltus, R. Orbons, J.

Kruiszijweg, Eind, Gemeente Nederweert : inventariserend
veldonderzoek (IVO); bureauonderzoek en karterend booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Hensen, G.

Drie plangebieden te Leveroy, gemeente Nederweert : archeologisch
vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Moonen, B.J.

Natuurherstel Sarsven te Nederweert Eind, gemeente Nederweert
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

124

Jaar
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Uitvoerder

2007

Ras, J. Wilgen, L.R.
van

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen : locatie Nederweert-Noord,
Nederweert, gemeente Nederweert

SOB Research

2007

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel verkennend, Banendijk 5 te
Nederweert-Eind

Synthegra

2007

Rondags, E.
Diependaal, S.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Budschop te
Nederweert [Definitief rapport]

Synthegra

2007

Rondags, E.
Diependaal, S.
Hagens

Inventariserend veldonderzoek, deel verkennend : Houbenbaan 2 te
Nederweert

Synthegra

2007

Spoelstra, A. Sophie,
G.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek ten behoeve
van uitbreiding Verzinkerij Van Aert B.V.

Oranjewoud

2007

Vermeersch, J.L.

Plangebied Kruisstraat te Eind, Gemeente Nederweert :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek karterende fase
door middel van boringen

Grontmij

2008

Akkerman, E.N.

Archeologische begeleiding Sportveld Leveroy

ARCADIS

2008

Blom, J.M.

Nederweert Booldersdijk 2 : een inventariserend veldonderzoek in
de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Blom, J.M.

Sint Odilënberg, Leropperweg (gemeente Roerdalen) : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend en
karterend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Breda, W. van

Nederweert, Eindhovensebaan : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Brouwer, M.C.

Nederweert, plangebied Leveroy : inventariserend veldonderzoek
door middel van proefsleuven

BAAC

2008

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Tolheuvel, gemeente Nederweert : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en karterend booronderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Exaltus, R.

Ommelpad, Gemeente Nederweert : inventariserend veldonderzoek
(IVO-O); bureauonderzoek en karterend booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Exaltus, R.

Winnerstraat, Nederweert, Gemeente Nederweert : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek, oppervlaktekartering en
karterend booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Hoofdstraat 17 te Nederweert, gemeente Nederweert

Synthegra

2008

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Stad te Ospel, gemeente Nederweert

Synthegra

2008

Koning, M.W.A. de
Engelse, R.F.

Archeologisch onderzoek aan de Zuidhoeveweg 3 te Ospel,
gemeente Nederweert : bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek met boringen

ArcheoMedia

2008

Moonen, B.J.

Cultuurhistorisch onderzoek in plangebied ecologiehectares
Sarsven en De Banen, gemeente Nederweert, Leudal en Helden :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Moonen, B.J.

Natuurherstel Sarsven te Nederweert Eind, gemeente Nederweert
: archeologisch vooronderzoek: plan van aanpak uitvoering
graafwerkzaamheden

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Paulussen, R.

Inventariserend veldonderzoek, karterende fase, Meijelse Dijk te
Ospel

Synthegra
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2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Bloemerstraat te
Nederweert (definitief rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Hoebensstraat/
Strateris te Nederweert (definitief rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Meijelse Dijk te
Ospel, Nederweert (definitief rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Roeventerschans te
Roeven, gemeente Nederweert (definitief rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventrariserend veldonderzoek, deel karterend : Milderspaat te
Nederweert-Eind (definitief rapport)

Synthegra

2008

Sprengers, N.H.A.

Plangebied Bosaanleg Onderstalweg te Nederweert, gemeente
Nederweert : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Deeben, J.

De midden-paleolitische vuurstenen artefacten van het Rosveld te
Nederweert

Rijksdienst voor
Archeologie,
Cultuurlandschap en
Monumenten

2009

Deville, T.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Hoebenakker te Nederweert, gemeente Nederweert

Synthegra

2009

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Weerterbergen, gemeente Weert en Nederweert :
archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek
(proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Nillesen, R.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Anselberg te Ospeldijk, gemeente Nederweert

Synthegra

2009

Oude Rengerink, H.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende
fase, in het plangebied Molenpad-Vlut te Ospel (gemeente
Nederweert)

Oranjewoud

2005

Exaltus, R.

Archeologisch onderzoek Vaesrade, gemeente Nuth

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2005

Exaltus, R.

Vaesrade, gemeente Nuth : verkennend en aanvullend onderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2005

Jager, S. de Willems,
J.M.J.

Industrieterrein de Horsel, Nuth (gemeente Nuth) : inventariserend
archeologisch veldonderzoek : karterende fase

BAAC

2006

Ellenkamp, G.R.
Baere, W. de

Plangebied Weegscheijdt te Schimmert, gemeente Nuth :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en iventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Hensen, G. Thijssen,
P.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, woonpark De Eijken
te Nuth, deel 2

Synthegra

2006

Hensen, G. Wijnen, J.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen : woonpark De
Eijken te Nuth (Definitief rapport)

Synthegra

2006

Moonen, B.J.

Plangebied Kamp te Nuth, gmeente Nuth : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Oude Rengerink,
J.A.M.

Bureauonderzoek en inventariserend verkennend veldonderzoek :
uitbreiding N298 Hunnecum-Aalbeek, gemeente Nuth

Oranjewoud

2007

Stiekema, M.

Nuth - Valkenburgerweg : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten
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Jaar
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Titel
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2007

Stoepker, H.

Hoofdstraat 84, schimmert (gemeente Nuth), een bouwlocatie in de
dorpskern naast de parochiekerk : archeologische bureaustudie

Henk Stoepker
Archeocoach

2008

Exaltus, R.

Blaauwe Steen, Wijnandsrade, Gemeente Nuth : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Exaltus, R.

Diepestraat, Arensgenhout, Gemeente Nuth : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Exaltus, R.

Middengebied, Nuth, Gemeente Nuth : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Vanneste, H.C.G.M.

Nuth - Adam van Nuttahof (Dorpstraat) : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2009

Deville, T.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Aalbekerweg 49 te Hulsberg, gemeente Nuth

Synthegra

2009

Moonen, B.J.

Plangebied Centrumplan Schimmert, gemeente Nuth : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en veldinspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Orbons, J.

Sportvelden, Schinveld, Gemeente Onderbanken : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); geofysisch onderzoek en controle boringen

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen : ontkluizing Quabeeksgrub en
herinrichting Maar, Jabeek, gemeente Onderbanken

SOB Research

2008

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen aanleg visvijver aan de
Leiffenderhofweg te Schinveld, gemeente Onderbanken

SOB Research

2008

Ras, J.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel
van grondboringen : locatie Waterbuffer Breukberg en locatie
Volkstuinen, Schinveld, gemeente Onderbanken

SOB Research

2008

Roymans, J.A.M.

Schinveldse Es, gemeente Onderbanken : een waardering
van veronderstelde cultuurhistorische relicten binnen het
hervekavelingsgebied Schinveldse Es.

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Bakker, A.M.

Plangebied Albert Neuhuysstraat te Baarlo, gemeente Maasbree
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Molenstraat/Meuleveld (gedeeltelijk)/terrein voormalige
LLTB, gemeente Maasbree : archeologisch vooronderzoek:
inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Roomweg 85 te
Grashoek (gem. Helden)

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen :
Schijfwegveld te Kessel definitief rappport

Synthegra

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Steenstraat te Panningen, gemeente Helden :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Kenemans, M.C.
Lohof, E. Bloo, S.B.C.

Archeologische resten uit Midden-Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd en
Middeleeuwen in Panningen, gemeente Helden

ADC-Archeoprojecten

2005

Moonen, B.J.

Neerseweg te Helden, gemeente Helden : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

Limburgse Archeologiebalans 2012

127

Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2005

Moonen, B.J.

Plangebied Keizersbaan, gemeente Kessel : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Perdaen, Y.

Archeologische begeleiding Keizersbaan Kessel

Becker & Van de Graaf

2005

Schryvers, A.

Plangebied Beekstraat-Irenestraat, gemeente Helden :
archeologisch vooronderzoek: proefsleuven

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Schryvers, A.

Plangebied Dörperfeld, gemeente Maasbree : archeologisch
vooronderzoek: een waarderend veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Schryvers, A.

Plangebied Musschenberg, deelgebieden VV, WW, XX en YY,
gemeente Roermond : een archeologische begeleiding

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Schutte, A.H.

Helden-Beringe-Centrum - IVO-3

ADC-Archeoprojecten

2005

Stiekema, M.

Baarlo - Maasstraat-Pastoor Geenenstraat : een bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC-Archeoprojecten

2005

WINTER, J. de

Helden Schrames : inventariserend veldonderzoek d.m.v.
proefsleuven

BAAC

2006

Exaltus, R. Orbons, J.

MLA terrein, gemeente Maasbree : archeologisch onderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2006

Gazenbeek, A.E.

Inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen
bouwplan De Merwijck, Kessel

SOB Research

2006

Hensen, G.
Borsboom, A.J.
Janssens,

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Schijfweg-Noord te
Kessel definitief rapport

Synthegra

2006

Hensen, G. Hagens,
D. Thijssen, P.

Karterend inventariserend veldonderzoek, Poorterweg te
Koningslust (Helden)

Synthegra

2006

Hensen, G. Thijssen,
P.

Bureauonderzoek met controleboringen, Beeselseweg te Kessel

Synthegra

2006

Keijers, D.M.G.

Plangebied Langbroek te Baarlo, gemeente Maasbree :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Keijers, D.M.G.

Plangebied Tangbroek te Baarlo, gemeente Maasbree :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Keijers, D.M.G.

Plangebied Tuindersweg 3 te Panningen, gemeente Helden :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Koeman, S.M.
Hagens, D. Kremer,
H.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen,
Vreedepeelweg te Beringe

Synthegra

2006

Moerman, S.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Egchelseweg,
Panningen

Becker & Van de Graaf

2006

Moerman, S.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Egchelseweg,
Panningen

Becker & Van de Graaf

2006

Moerman, S.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Koesdonk, Baarlo

Becker & Van de Graaf

2006

Moonen, B.J.

Plangebied Vliegertsdijk 18 te Grashoek, gemeente Helden :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

128

Jaar
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Uitvoerder

2006

Rensink, E.
Theunissen, E.M.
Spek,

Vage grondsporen scherp bekeken : opgraving industrieterrein
Panningen (gemeente Helden) en het onderzoek van middenneolithische grondsporen op de Limburgse zandgronden

Rijksdienst voor
het Oudheidkundig
Bodemonderzoek

2006

Schorn, E.A.

Plangebied Baarlo/Belfeld-West Natuurrealisatie Zandmaas
(Dienst Landelijk Gebied Limburg) : inventariserend archeologisch
veldonderzoek : verkennende en karterende fase

BAAC

2006

Smit, B.I. Moonen,
B.J.

Plangebied Neerseweg Helden, gemeente Helden : archeologisch
vooronderzoek: proefsleuven

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Wilbers, A.

Koesdonk in Baarlo, gemeente Maasbree : inventariserend
veldonderzoek, karterende fase

Becker & Van de Graaf

2007

Boer, E. de

Maasbree (L), Siberië : archeologisch bureauonderzoek

Bilan

2007

Coolen, J.

Plangebied Platveld, gemeente Meijel : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(deels karterende en deels verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

De Vos, S.

Meijel (L), Molenstraat 72 : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2007

Exaltus, R. Orbons, J.

Houwenberg, Grashoek, gemeente Helden : inventariserend
veldonderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Exaltus, R. Orbons, J.

Koningslust, gemeente Helden : inventariserend veldonderzoek
(IVO)

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Janssens, M.

Plangebied Breekweijenweg te Baarlo, gemeente Maasbree :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Kappel, K. van

Kessel, Schijfweg-Noord : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Keijers, D.M.G.

Uitbreiding plangebied Tangbroek te Baarlo, gemeente Maasbree
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Köther, D. Helmich, C.

Koesdonk in Baarlo, Gemeente Maasbree : inventariserend
veldonderzoek, waarderende fase

Becker & Van de Graaf

2007

Kramer, J. de

Donkerpeelkensweg 17, Meijel Gemeente Meijel : inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2007

Liefferinge, N. van

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek met controleboringen
: Roggelsedijk te Meijel (Definitief)

Synthegra

2007

Liefferinge, N. van

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Krum 13 te Meijel
(defintief rapport)

Synthegra

2007

Paulussen, R.
Diependaal, S.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Roggelseweg te
Helden [Definitief rapport]

Synthegra

2007

Ras, J. Wilgen, L.R.
van

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel
van grondboringen : Rotonde N277, Maasbree, gemeente Maasbree
en gemeente Helden

SOB Research

2007

Rondags, E.
Diependaal, S.

Inventariserend veldonderzoek, deel verkennend : Groeze 18 te
Berlinge, gemeente Helden [Definitief Rapport]

Synthegra

2007

Stiekema, M.

Helden - Molenstraat 64 : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten
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2007

Stoepker, H.

De archeologische verwachting van ... Zorgcentrum Napoleon :
een bouwlocatie in de dorpskern van Baarlo (gemeente Maasbree,
Limburg) : archeologische bureaustudie

onbekend

2007

Van Liefferinge, N.
Diependaal, S.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, deel karterend
: Beekstraat te Panningen

Synthegra

2007

Vanneste, H.

Maasbree (L) - Lange Heide 12 : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2007

Vanneste, H.

Meijel (L) - Molenstraat 72 : IVO waarderende fase door middel van
proefsleuven

Bilan

2007

WALSTRA, J.

Maasbree, plangebied Siberië - percelen R30 en S29 : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
boringen

ADC ArcheoProjecten

2008

Bergman, W.A.

Baarlo, plangebied Landgoed Op den Bosch : bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

BAAC

2008

Bergman, W.A.

Gemeente Helden, plangebied Gielenhofweg te Egchel :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterend fase)

BAAC

2008

Bergman, W.A.

Helden, Plangebied Schrames : bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

BAAC

2008

Deville, T.

Verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen : Keizersbaan te Kessel,
gemeente Kessel

Synthegra

2008

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Westeringlaan 71 te Maasbree, gemeente Maasbree
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Loo, gemeente Helden : archeologisch vooronderzoek:
een bureauonderzoek en karterend booronderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Exaltus, R.

Korte Heide, Maasbree, Gemeente Maasbree : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek, oppervlaktekartering en
karterend booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Exaltus, R.

Siberie, Gemeente Maasbree : inventariserend veldonderzoek (IVOO); oppervlaktekartering, verkennend booronderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Gazenbeek, G.

Tankstation Deersels, gemeente Maasbree : inventariserend
veldonderzoek (IVO); bureau- en booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek : Keizersbaan te Kessel, gemeente Kessel
(definitief rapport)

Synthegra

2008

Hiddink, H.A.

Bewoningssporen uit de Vroege Ijzertijd en een grafveld uit de Late
Ijzertijd te Panningen-Stokx, gemeente Helden

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit Hendrik Brunsting
Stichting

2008

Jezeer, W.

Helden - Molenstraat 64 : een inventariserend veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2008

Koeman, S.M.

Bureauonderzoek : reconstructie N560 te Helden en Maasbree,
gemeenten Helden en Maasbree (definitief rapport)

Synthegra

2008

Kooi, M.

Meijel (L) - Dorpsstraat : archeologisch bureau- en inventariserend
veldonderzoek (karterende fase)

Bilan

2008

Linden, B.A. van der

Roggelseweg 79 te Helden : proefsleuvenonderzoek en opgraving

Synthegra

130
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2008

Mooren, J.R.

Baarlo, Plangebied Kasteellaan : inventariserend veldonderzoek
door middel van proefsleuven

BAAC

2008

Norde, E.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het
plangebied Siberië te Maasbree

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit Hendrik Brunsting
Stichting

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Dorpstraat 86 te
Maasbree

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Kasteellaan te
Baarlo, gemeente Maasbree (definitief rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend booronderzoek :
Maasbreeseweg te Maasbree (definitief rapport)

Synthegra

2008

Stiekema, M

Rooth (gem. Maasbree) - Rooth 19 : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Stiekema, M.

Panningen (gem. Helden) - opvangbuffer Loosteeg : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Tump, M.

Baarlo, plangebied Breekweijenweg : inventariserend veldonderzoek
door middel van proefsleuven

BAAC

2008

Valckx, L.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen
: Industrieterrein 4-14 te Panningen, gemeente Helden (definitief
rapport)

Synthegra

2008

Verbeek, C.

Maasbree (L), Lange Heide 12 : proefsleuvenonderzoek

Bilan

2008

Verhagen, P.

Gemeente Helden : archeologische waarden- en verwachtingskaart

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit Hendrik Brunsting
Stichting

2008

Verhoeven, M.P.F.

Plangebied Golfbaan Busserstraat te Meijel : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en verkennend booronderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Wilgen, L.R. van

Archeologisch bureauonderzoek en karterend inventariserend
veldonderzoek door middel van grondboringen : bouwlocatie
Baarskampstraat 2, Kessel, gemeente Kessel

SOB Research

2009

Akkerman, E.N.

Inventariserend veldonderzoek archeologie : Gasonvangststation
Maasbree

ARCADIS

2009

Griffioen, A.

Helden, Panningen Opvangbuffer Loosteeg : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2009

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Vissersweg te Meijel, gemeente Meijel

Synthegra

2009

Hensen, G.

Plangebied Keizersbaan te Kessel, gemeente Kessel : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek,
verkennende fase

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Holl, J.

Egchel (gem. Helden), Melkweg 16 : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek en
oppervlaktekartering

ADC ArcheoProjecten

2009

Huizer, J.

Helden, Bovensbos : een inventariserend veldonderzoek in de vorm
van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten
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Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2009

Kalisvaart, C.C.

Helden, plangebied Keup : bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

BAAC

2009

Kalisvaart, C.C.

Kessel, plangebied Schijfweg : bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

BAAC

2009

Keijers, D.M.G.

Plangebied Heerkampweg te Baarlo, gemeente Maasbree :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Krekelbergh, N.J.

Gemeente Maasbree, plangebied De Berckt te Baarlo :
archeologisch bureauonderzoek

BAAC

2009

Liefferinge, N. van

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Diepenbroeklaan te
Baarlo (defintief rapport)

Synthegra

2009

MOSTERT, M.

Meijel (L) - Dorpsstraat 52-54-56 : inventariserend veldonderzoek
d.m.v. proefsleuven

Bilan

2009

Nillesen, R.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Schoolstraat te Meijel, gemeente Meijel

Synthegra

2009

Oldenmenger, A.G.

Kessel, Kasteel De Keverberg : waardenstellende bouwhistorische
opname

BAAC

2009

Ridder, J.A.A. de

Kessel Schijfweg Noord : een archeologische begeleiding (protocol
IVO-p)

ADC ArcheoProjecten

2009

Schryvers, A.

Plangebied Dörperfeld, gemeente Maasbree : archeologisch
onderzoek: opgraving

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Hensen, G.

Bureauonderzoek, Hoofdstraat te Posterholt

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Kerkplein te SintOdiliënberg.

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen :
Schaapsweg te Sint-Odiliënberg definitief rapport

Synthegra

2005

Schryvers, A.

Plangebied Sportlaan te Herkenbosch, gemeente Roerdalen : een
archeologische begeleiding

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Moonen, B.J.

Plangebied Brede School te Melick, gemeente Roerdalen :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Tichelman, G.

Plangebied Brede School, gemeente Roerdalen : archeologisch
vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Moonen, B.J.

Plangebied Putveestraat te Montfort, gemeente Roerdalen :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Nuenen, F. van

Herkenbosch, Roerdalen : archeologische begeleiding

BAAC

2007

Sier, M. Diependaal,
S.

Bureauonderzoek met controleboringen : Etsberg 5 te Vlodrop,
Roerdalen [Definitief Rapport]

Synthegra

2008

Blom, J.M.

Ospel Kruisvennendijk 14 (gemeente Nederweert) : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Blom, J.M.

Vlodrop Gitstappermolenweg (gemeente Roerdalen) : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

132

Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2008

Exaltus, R.

Daelenbroeck, Herkenbosch, Gemeente Roerdalen : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Paulussen, R.

Muytertweg, Herkenbosch, Gemeente Roerdalen : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2009

Deville, T.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Rothenbacherweg 12 te Vlodrop, gemeente Roerdalen

Synthegra

2009

Kooi, M.

Roerdalen (L) - Melick, Marie Koenenstraat : inventariserend
veldonderzoek d.m.v. proefsleuven

Bilan

2005

Arts, J.J.

Roermond, Broekhin Noord : inventariserend veldonderzoek door
middel van proefsleuven

BAAC

2005

Brokke, A.J.

Roermond-Spoorlaan-Noord : bureauonderzoek

ADC-Archeoprojecten

2005

Dijk, X.C.C. van

Dorpsstraat te Asenray, gemeente Roermond : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Eeltink, N.T.D.

Roermond, N293-Zuid : archeologische uitvoeringsbegeleiding

BAAC

2005

Hensen, G.

Archeologische begeleiding Sint-Christoffelkathedraal te Roermond

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) Brabantsestraat te Roermond

Synthegra

2005

Hoevenberg, J.

Roermond - Schöndeln : archeologisch bureauonderzoek

Bilan

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Meerlebroek te Swalmen, gemeente Swalmen : een
archeologische begeleiding

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Kramer, J. de

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Paeg Camp,
Roermond

Becker & Van de Graaf

2005

Moonen, B.J.

Oude Baan, gemeente Swalmen : archeologisch vooronderzoek: een
bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J.

Raadhuisstraat 25 te Maasniel, gemeente Roermond : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Schutte, A.H.

Archeologisch onderzoek in het tracé van de Rijksweg 73 : definitief
veldonderzoek, Rijksweg 73-Zuid: Roermond- F4- Straat

ADC-Archeoprojecten

2005

Schutte, A.H.

Archeologisch onderzoek in het tracé van Rijksweg 73-Zuid :
archeologische uitvoeringsbegeleiding vindplaats G1 Lerop,
Jongenhof

ADC-Archeoprojecten

2005

Schutte, A.H.

Roermond, Christoffelkathedraal : een archeologische opgraving

ADC-Archeoprojecten

2005

Sophie, G.

Roermond, Buitenop fase IV : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC-Archeoprojecten

2005

Sophie, G.

Roermond, Retail Park : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC-Archeoprojecten

2005

Stassen, P.

Zandmaas: proefproject 2, Hanssumerweerd : documentatie:
prehistorische, Romeinse en middeleeuwese vondsten
opgebaggerd; een verzwolgen cultusplaats?

De Maaswerken, Bureau
Kennis

2005

Tichelman, G.

Archeologisch onderzoek op de Markt in Roermond

ADC-Archeoprojecten

2005

Vanderbeken, T.

Bureauonderzoek Hoofdstraat/Doeveshoaf te Herten

Synthegra

2005

Vanneste, H.

Archeologisch onderzoek Roermond - Sint Christoffelkathedraal
(IVO-3 met proefsleuf)

ADC- ArcheoProjecten
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Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2006

Boer, A. de

Roermond Crematorium : een archeologisch bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC ArcheoProjecten

2006

Borsboom, A.J.
Hensen, G. Janssens,

Bureauonderzoek met controleboringen, Van Berlostraat te Leunen
(Venray) : definitief rapport

Synthegra

2006

Diepeveen-Jansen, M.
Schrijvers,

Landgoed Swalmen-Noord, gemeente Swalmen : een
inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen en
een veldverkenning

Vestigia

2006

Dijk, X.C.C. van

Dorpsstraat te Asenray, gemeente Roermond : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Lil, R. van

Roermond Bredeweg : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC ArcheoProjecten

2006

Mietes, E.K.
Schrijvers,

Landgoed Haambroek, gemeente Swalmen : een inventariserend
veldonderzoek (IVO) door middel van boringen en een
veldverkenning

Vestigia

2006

Moerman, S.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Hoofdstraat,
Herten

Becker & Van de Graaf

2006

Moonen, B.J.

Plangebied Componistenbuurt-Oost, gemeente Roermond :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Spitzers, T.A.
Tebbens, L.A.

Roermond, Munsterplein 5 : inventariserend archeologisch
onderzoek : bureauonderzoek met ondersteunende boringen

BAAC

2006

Vanden Borre, J.

Roermond, Maasnielderweg 33 : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC-Archeoprojecten

2007

Boer, A. de Breda,
W. van

Roermond, Burg. Thomas Wackersstraat : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Breda, W. van

Roermond, Dirksbergerweg te Roermond : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Breda, W. van

Roermond, St. Wirosingel : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Ellenkamp, G.R.

Plangebieden Roerkeringen noord en zuid te Roermond, gemeente
Roermond : archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Ellenkamp, G.R.

Roerkeringen Noord en Zuid, gemeente Roermond : een
archeologische begeleiding

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Ellenkamp, G.R.

Via Verde, gemeente Roermond : archeologisch vooronderzoek: een
bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Geraeds, J.J.G.

Kerkenkampstraat te Herten, gemeente Roermond :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen

Grontmij

2007

Geraeds, J.J.G.
Vroomans, M.A.K.

Beneden Boukoul 14 te Boukoul, gemeente Roermond :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen, karterende fase

Grontmij

2007

Geraeds, J.J.G.
Vroomans, M.A.K.

Huis & Tuin Boulevard deelgebied Elmpterweg, Roermond :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek verkennende
fase door middel van boringen

Grontmij

2007

Geraeds, J.J.G..

Archeologisch onderzoek Roerstreek-Noord, gemeente Roermond :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen, gemeente Roermond

Grontmij

134

Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2007

Hensen, G.

Spikkerweg te Asenray, gemeente Roermond : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek,
karterende fase

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Huisman, N.

Roermond, Breidberg : een inventariserend veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Janssens, M.

Plangebied Marktstraat te Merum, gemeente Roermond :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Janssens, M.

Plangebied Merumerbroekweg te Merum, gemeente Roermond
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Kappel, K. van

Roermond, Achilleslaan : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Lil, R. van

Roermond, Zuidelijke Stadsrand : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Nijdam, L.

Dirksbergerweg te Roermond : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Opbroek, M.

Roermond Crematorium IVO3 : een inventariserend veldonderzoek
in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Paulussen, R.P.A.
Diependaal, S.

Bureauonderzoek met controleboringen : Voorstad St. Jacob te
Roermond [Definitief rapport]

Synthegra

2007

Rondags, E.J.N.

Bureauonderzoek, Bredeweg / Gebroek 71 te Roermond

Synthegra

2007

Van der Veken, B.

Roermond Maasnielderweg 33 : een inventariserend veldonderzoek
in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Van Liefferinge, N.
Diependaal, S.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : De Leucker 20 te
Swalmen

Synthegra

2007

Vroomans, M.A.K.

Plangebied Putkamp te Herten, gemeente Roermond :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende
fase, door middel van boringen

Grontmij

2008

Bergman, W.A.

Gemeente Roermond, plangebied Molenweg te Swalmen :
archeologisch bureauonderzoek

BAAC

2008

Bergman, W.A.

Gemeente Roermond, Plangebied Molenweg te Swalmen :
inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

BAAC

2008

Blom, J.M.

Roermond EDCO ten noorden van de Kastanjelaan : een
bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Deville, T.

Verkennend veldonderzoek : Kastanjelaan te Roermond (EDCO),
gemeente Roermond (definitief rapport)

Synthegra

2008

Deville, T.A.J.

Inventariserend onderzoek, karterende fase : Graeterweg te
Swalmen, Roermond (definitief rapport)

Synthegra

2008

Diependaal, S.

Bestemmingsplannen bedrijventerrein Oosttangent en
bedrijventerrein Keulsebaan-Zuid te Roermond

Synthegra

2008

Ellenkamp, G.R.

Archeo-landschappelijke knooppunt gemeente Roermond : een
archeologieatlas

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Gazenbeek, A.E.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel
van grondboringen bouwproject Carmelitessenklooster, Venloseweg,
Roermond, gemeente Roermond

SOB Research
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Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2008

Griffioen, A

Roermond, Swalmen Molenweg : een inventariserend veldonderzoek
in de vorm proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2008

Groot, T. de
Prangsma, N.M.

De Romeinse weg Heerlen-Xanten ter hoogte van Swalmen
(Limburg) : de resultaten van het waarderend onderzoek in 1982 en
2006

Rijksdienst voor
Archeologie,
Cultuurlandschap en
Monumenten

2008

Holl, J.

Roermond, Quartier Damianus : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Holl, J.

Roermond, Tegelarijeveld : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Jezeer, W.

Roermond - Pastoorswal : een archeologische opgraving

ADC ArcheoProjecten

2008

Koeman, S.M.

Bureauonderzoek, Voorstad Sint Jacob 44 te Roermond

Synthegra

2008

Nederpelt, S.

Roermond, Pastoorswal : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Nederpelt, S.

Swalmen, Molenweg (gem. Roermond) : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Nijdam, L.C.

Roermond Zuidelijke Stadsrand (gem. Roermond) :
een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een
oppervlaktekartering en een booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Paulussen, R.

Schorsdepot, Swalmen, Gemeente Roermond : bureauonderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Paulussen, R.

Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek : De Rosslag te
Herten, gemeente Roermond

Synthegra

2008

Rondags, E.

Verkennend/karterend booronderzoek : Bredeweg te Roermond
(definitief rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.J.N.

Karterend en verkennend veldonderzoek : bestemmingsplan
bedrijventerrein Oosttangent te Roermond, deelgebieden B en C,
gemeente Roermond (definitief rapport)

Synthegra

2008

Stiekema, M.

Roermond - Plan Nuwenhof : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Vandevelde, J.

Mergelmuren onder het Munsterplein : een archeologische
begeleiding tijdens graafwerkzaamheden op het Munsterplein te
Roermond (gemeente Roermond)

ADC ArcheoProjecten

2008

Waveren, A.M.I. van

Roermond - Swalmen (L), N280-Oost en N293-Noord, deel l N280 Oost : archeologische tracébegeleiding

Bilan

2009

Benthem, A. van

Aanleg bezinkbassins op verschillende locaties en vervangen van
de riolering op de Bredeweg in Roermond : een archeologische
begeleiding

ADC ArcheoProjecten

2009

Bergman, W.A.

Roermond, plangebied Sicco Mansholtstraat 8 : archeologisch
bureauonderzoek

BAAC

2009

Deville, T.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Swalmdal te Swalmen, gemeente Roermond

Synthegra

2009

Deville, T.

Kastanjelaan te Roermond (EDCO), Gemeente Roermond :
karterend veldonderzoek d.m.v. boringen

Synthegra

2009

Deville, T.

Waarderend veldonderzoek d.m.v. boringen : Zuidelijke stadsrand te
Roermond, gemeente Roermond

Synthegra

136

Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2009

Hanemaaijer, M.

Swalmen, Groenewoud 4 (gemeente Roermond) : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
een verkennend en karterend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Huisman, N.

Roermond, Steenweg 14 : een archeologische begeleiding

ADC ArcheoProjecten

2009

Huisman, N.

Roermond, Swalmen schorsdepot : een archeologische begeleiding

ADC ArcheoProjecten

2009

Lil, R. van

Roermond, Steenweg 14 : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen : herinrichting N271, reconstructie
Hollestraat en aanleg verbindingsweg Hollestraat-Breden Ars,
Swalmen, gemeente Roermond

SOB Research

2009

Rooij, J.A.G. van

Roermond, Roerdelta : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Roymans, J.A.M.

Plangebied Swalmen-Bosberg, gemeente Roermond : archeologisch
vooronderzoek: begeleiding van de grondwerkzaamheden

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Vandevelde, J.

Archeologisch onderzoek rond de Steenen Trappen : een definitief
onderzoek te Roermond, Neerstraat/Paredisstraat

ADC ArcheoProjecten

2009

Velde, E. van de

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Koningin Regentesselaan te Roermond, gemeente Roermond

Synthegra

2009

Williams, G.L.

In de achtertuin van de Jesuïten, in de Jesuïtenstraat te Roermond :
een archeologische opgraving

ADC ArcheoProjecten

2009

Zessen, J.W. van

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven :
herinrichting N271 Hollestraat-Breden Ars, Swalmen, gemeente
Roermond

SOB Research

2006

Ellenkamp, G.R.

Uitbreidingsplan Hommert, gemeente Schinnen : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en visuele inspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Hoven, E. Kramer,
J. de

Inventariserend veldonderzoek waarderende fase te SchinnenHommert

Becker & Van de Graaf

2007

Vromen, H.

Plangebied Biesenhof te Sweikhuizen, gemeente Schinnen :
bureauonderzoek en archeologische begeleiding

Grontmij

2009

Nillesen, R.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Oirsbekerweg te Oirsbeek, gemeente Schinnen

Synthegra

2005

Nales, T.

Waterleidingtracé Sweikhuizen - Geverik : inventariserend
archeologisch veldonderzoek : karterende fase

BAAC

2006

Ilson, P.J.

Beek Sweikhuizen-Geverik, waterleidingtracé wml : archeologische
begeleiding

BAAC

2005

Boer, E. de

Simpelveld (L), Vroenkuilerweg : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2006

Groot, T. de

Resultaten van de opgraving van een Romeins tumulusgraf in
Bocholtz (gem. Simpelveld)

Rijksdienst voor
het Oudheidkundig
Bodemonderzoek

2007

Exaltus, R.

Kromstraat 6, Simpelveld, gemeente Simpelveld : inventariserend
veldonderzoek (IVO); bureauonderzoek en karterende
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Hensen, G.

Plangebied bedrijventerrein Bocholtzerweg te Simpelveld, gemeente
Simpelveld : archeologisch vooronderzoek: een inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

Limburgse Archeologiebalans 2012

137

Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2007

Janssens, M.

Plangebied Kloosterstraat, gemeente Simpelveld : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en een inventariserend
veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Nales, T.

Centrumplan Simpelveld, Gemeente Simpelveld : inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2007

Nales, T.

Centrumplan, Simpelveld Gemeente Simpelveld : inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2007

Sprengers, N.H.A.

Plangebied Pater Damiaanstraat 38 te Simpelveld, gemeente
Simpelveld : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Verhoeven, M.

Plangebied bedrijventerrein Bocholtzerweg te Simpelveld, gemeente
Simpelveld : archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en
visuele inspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen
: Hennebergstraat en Dr. Ottenstraat te Simpelveld, gemeente
Simpelveld

Synthegra

2008

Huisman, J.J.

Groeneboord, Bocholtz, Gemeente Simpelveld : bureauonderzoek

Becker & Van de Graaf

2008

Nederpelt, S.

Bocholtz, Hoeve Overhuizen (gem. Simpelveld) : een
bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Paulussen, R.

Groeneweg, Bocholtz, Gemeente Simpelveld : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Helweg te Bocholtz
(definitief rapport)

Synthegra

2009

Kremer, H.

Helweg te Bocholtz, gemeente Simpelveld : een archeologische
begeleiding

Synthegra

2009

Wemerman, P.J.L.

Hoeve Overhuizen te Bochotz : inventariserend veldonderzoek door
middel van proefsleuven (IVO-P)

Synthegra

2005

De Vos, S.

Sittard - Geleen (L), Kloosterstraat : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Chemelot te Geleen, gemeente Sittard-Geleen :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Krist. J.S.

Twee opgravingen met beperkingen en aanvullend archeologisch
onderzoek te Holtum Noord II, gemeente Sittard-Geleen (L.)

Archaeological Research
& Consultancy

2005

Moonen, B.J.

De Borrekuil te Geleen, gemeente Sittard-Geleen : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J.

Rioolvervanging centrum Buchten, gemeente Sittard-Geleen :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Sophie, G.

Sittard-Geleen, Hub Dassenplein : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC-Archeoprojecten

2005

Vanderbeken, T.

Inventariserend veldonderzoek ‘Op de Langfoor’ te Sittard

Synthegra

2005

Vromen, H.

Een archeologische begeleiding in het plangebied Rijksweg Zuid
120-122 te Sittard, gemeente Sittard-Geleen : briefrapportage

s.n.

2005

Vromen, H.

Een archeologische begeleiding tijdens de aanleg van
regenwaterbuffer Aldenhof te Born, gemeente Sittard-Geleen

s.n.

2006

De Vos, S.

Sittard - Geleen, Kloosterstraat : archeologisch vooronderzoek

Bilan
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2006

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Engelbewaarderskerk te Geleen, gemeente SittardGeleen : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Hensen, G. Janssens,
M. Heideman,

Inventariserend veldonderzoek (IVO) d.m.v. boringen,
Leijenbroekerweg te Sittard

Synthegra

2006

Hoof, L.G.L. van

Archeologie van de afgespoelde löss : inventariserend veld
onderzoek van een droogdal te Geleen - Middengebied

ARCHOL

2006

Keijers, D.M.G.

Plangebied Fortunastadion e.o., gemeente Sittard-Geleen :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Kramer, J. de Jolink,
V.R.M.E.

Ursulinencomplex, Sittard, gemeente Sittard-Geleen :
inventariserend veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2006

Sophie, G.

Sittard (gem, Sittard - Geleen), hoek Wehrerweg Bachstraat : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
boringen

ADC ArcheoProjecten

2006

Wijk, I.M. van

Een Schlitzgrube in Sittard : inventariserend veldonderzoek te
Sittard Rijksweg Zuid, gem. Sittard-Geleen

ARCHOL

2007

Coolen, J.

Plangebied randvoorziening Millenerweg, gemeente Sittard-Geleen :
een archeologische begeleiding

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Hoegen, R.D.

Plangebied Holtum-noord III, gemeente Sittard-Geleen :
archeologisch vooronderzoek: bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Kramer, J. de Graaf,
W.S. van de

Odasingel, Sittard, gemeente Sittard-Geleen : inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2007

Ouden, N. den

Hof van Limburg : onderzoek aan houtskool uit een
Leemextractiekuil daterend in het Neolithicum/IJzertijd

Biax consult

2007

Schorn, E.A.

Plangebied Plakstraat 18-22 te Sittard (gemeente Sittard-Geleen) :
archeologisch bureauonderzoek

BAAC

2007

Tichelman, G.
Moonen, B.J.

Plangebied de Nieuwe Markt te Geleen, gemeente Sittard-Geleen :
archeologisch vooronderzoek: een inventariserend en waarderend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Wijk, I.M. van

Een archeologische begeleiding in plangebied Einighausen-De
Leeuwerik

ARCHOL

2008

Exaltus, R.

Parkschool, Limbricht, gemeente Sittard-Geleen : archeologisch
onderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Sprengers, N.H.A.

Plangebied Beemdweg te Schipperskerk, gemeente Sittard-Geleen
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Verelst, K.

Broeksittard (L), Kerkstraat 33, Gemeente Sittard-Geleen :
archeologische begeleiding

Bilan

2009

Boer, E. de

Sittard-Geleen (L) - Buchten, Basisschool Plus : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2009

Graaf, W.S. van de
Helmich, C.

Plangebied “Op de Langfoor” in Sittard, gemeente Sittard-Geleen :
proefsleuvenonderzoek

Becker & Van de Graaf

2009

Hagens, D.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Centrumplan Molenbeek te sittard, gemeente Sittard-Geleen

Synthegra

2009

Janssens, M.

Sittard (L), Sportcentrumlaan : archeologisch vooronderzoek

Bilan
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2009

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen : plangebied Watersleyerweg,
Munstergeleen, gemeente Sittard-Geleen

SOB Research

2009

Waveren, A.M.I. van

Sittard-Geleen (L), Buchten Basisschool Plus : archeologische
begeleiding

Bilan

2005

Delaruelle, S.

IVO waarderende fase in Urmond-Kattekop

Becker & Van de Graaf

2005

Wijk, I.M. van

Stein, een gemeente vol oudheden : een archeologisch beleidskaart
voor de gemeente Stein

ARCHOL

2006

Gaauw, P. van der
Stassen, P.

Kaartencatalogus van de ‘natte’ archeologische aandachtsgebieden
in het winterbed van de Grensmaas : rapportage bouwhistorisch
veldonderzoek inzake de verdronken ruïne van Elsloo

De Maaswerken, Bureau
Kennis

2006

Hoven, E. Helmich, C.

Inventariserend veldonderzoek waarderende fase aan de
Kanaalboulevard in Urmond

Becker & Van de Graaf

2006

Hoven, E. Kramer,
J. de

Inventariserend veldonderzoek waarderende fase Kattekop te
Urmond

Becker & Van de Graaf

2007

Claeys, J.

Definitief Archeologisch Onderzoek Kattekop in Urmond

Becker & Van de Graaf

2007

Claeys, J. Graaf, W.S.
van de Rücker,

Kattekop in Urmond, gemeente Stein : definitief archeologisch
onderzoek

Becker & Van de Graaf

2008

Exaltus, R.

Mergelakker, Elsloo, Gemeente Stein : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Linde, C.M. van der

Sporen in Stein : inventariserend veld onderzoek van een
nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd te Stein (locatie
Gaverellestraat-Assevedostraat)

ARCHOL

2008

Vossen, I

Bureauonderzoek en oppevlaktekartering, plangebied BramertNoord te Urmond (gem. Stein)

Oranjewoud

2008

Wijk, I.M. van

Archeologisch bureauonderzoek van plangebied Stein-Hoolstraat
(gemeente Stein)

ARCHOL

2008

Wijk, I.M. van

Een ijzertijd crematiegraf in Elsloo : inventariserend veld onderzoek
te Elsloo (locatie Aelserhof) gemeente Stein

ARCHOL

2009

Porreij, A.

100 bandkeramische huizen in Elsloo : opgravingsverslag van de
bandkeramische onderzoek Joannes Riviusstraat fase 1 te Elsloo

ARCHOL

2006

Hensen, G. Huizer, J.
Janssens,

Karterend inventariserend veldonderzoek, Wolfskoele te Vaals

Synthegra

2006

Stiekema, M.

Vaals, Noordelijke Randweg : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC ArcheoProjecten

2007

Ras, J.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel
van grondboringen : reconstructie Mamelisserweg, Mamelis-Vijlen,
gemeente Vaals

SOB Research

2009

Peeters, M.M.

Plangebied Vijlen Zuidoost, gemeente Vaals : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Rondags, E.

Karterend booronderzoek : Oude Akerweg te Vijlen (Vaals) (definitief
rapport)

Synthegra

2009

Teekens, P.C.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek ten behoeve
van de uitbreiding van bungalowpark ‘Hoog Vaals’ (L.)

Oranjewoud
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2009

Wijk, I.M. van

Verleden met toekomst : archeologische beleidskaart en
groevenbeleidskaart voor Valkenburg aande Geul

ARCHOL

2005

Bezemer-de Vugt, C.

Valkenburg a/d Geul - Houthem, Ronald McDonald Kindervallei (L) :
archeologisch vooronderzoek en ecologische quickscan

Bilan

2005

Exaltus, R.

Heekerbeek en omgeving, gemeente Valkenburg a/d Geul :
archeologisch onderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2005

Exaltus, R.

Kop Cauberg, gemeente Valkenburg a/d Geul : archeologisch
onderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2005

Nales, T.

Valkenburg aan de Geul, Polfermolen II : inventariserend
archeologisch veldonderzoek : karterende fase

BAAC

2005

Wilbers, A.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Neerhem,
Valkenburg aan de Geul

Becker & Van de Graaf

2006

Rensink, E. Brounen,
F. Montforts,

Archeologisch onderzoek in de Däölkesberg, Valkenburg aan de
Geul

Rijksdienst voor
het Oudheidkundig
Bodemonderzoek

2007

Exaltus, R. Orbons, J.

Schone Poel, Berg en Terblijt, gemeente Valkenburg a/d Geul :
archeologisch rapport

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Moonen, B.J.

Plangebied omgrachting kasteelhoeve Genhoes te Oud-Valkenburg,
gemeente Valkenburg : archeologisch vooronderzoek: een bureauen inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Deville, T.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Broekhem 71 te
Valkenburg

Synthegra

2008

Exaltus, R.

Rijksweg, Vilt, Gemeente Valkenburg a/d Geul : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Moonen, B.J.

Renovatie kasteelhoeve Genhoes te Oud-Valkenburg, gemeente
Valkenburg aan de Geul : een archeologische begeleiding

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Schorn, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Lindenlaan 25-27 te
Valkenburg

Synthegra

2009

Deville, T.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v.
boringen, karterende fase : St. Gerlachstraat 4 en 8 te Houthem,
gemeente Valkenburg aan de Geul

Synthegra

2005

Boer, E. de

Blerick ‘VBF terrein’ : inventariserend veldonderzoek fase 3

ADC-Archeoprojecten

2005

Boshoven, E.H.

Tegelen Riethstraat : bureauonderzoek archeologie

BAAC

2005

Brenk, S. van den

Maritiem inventariserend veldonderzoek stuwpanden Grave en
Sambeek : een maritiem inventariserend veldonderzoek in de
vorm van geofysisch onderzoek (opwaterfase) en inspectieduiken
(onderwaterfase)

ADC-Archeoprojecten

2005

Brokke, A.J.

Venlo Blerick-Centrumplan : bureau- en inventariserend
veldonderzoek

ADC-Archeoprojecten

2005

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Moutzhofweg, locatie 2, te Hout-Blerick, gemeente Venlo
: archeologisch vooronderzoek: een archeologische begeleiding

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Trade Port-Noord, fase II, gemeente Venlo : een
inventariserend archeologisch onderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau
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2005

Dijk, X.C.C. van

Plangebied Venlo-Océ en omgeving, gemeente Venlo :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkenning)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Dijk, X.C.C. van

Reconversiezone Koramic te Belfeld, gemeente Venlo : een
inventariserend archeologisch onderzoek en een archeologische
begeleiding

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Dijk, X.C.C. van

Tuindorppark te Blerick, gemeente Venlo : archeologisch
vooronderzoek: een waarderend archeologisch onderzoek
(proefsleuvenonderzoek)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) d.m.v. boringen, Venloseweg
te Tegelen

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Schans te Arcen,
definitief rapport

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Z.O.N. Fresh Park
te Venlo

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek, Blariacumstraat 3 te Venlo

Synthegra

2005

Hijma, M.P.

Tegelen Wambachgroeve : archeologisch bureauonderzoek

BAAC

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Moutzhofweg te Hout-Blerick, gemeente Venlo : een
archeologische begeleiding

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Koopmanschap, H.

Inventariserend archeologisch onderzoek op het voormalig ENFA
terrein rond de Krekelveldsestraat te Venlo

Oranjewoud

2005

Krekelbergh, N.

Venlo - Bospark Manresa (L) : proefsleuvenonderzoek

Bilan

2005

Mientjes, A.C.

Plangebied villawijk Stalberg-oost, gemeente Venlo : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Schorn, E.A.

Plangebied Noord Buitensingel te Venlo (gemeente Venlo) :
inventariserend archeologisch veldonderzoek : karterende fase

BAAC

2005

Schryvers, A.

Plangebied De Vilgert II, gemeente Arcen en Velden : archeologisch
vooronderzoek: proefsleuven

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Schutte, A.

Venlo-Blerick-Rutgerusgang : een archeologische begeleiding

ADC-Archeoprojecten

2005

Schutte, A.H.

Rutgerusgang nummer 9 : een archeologische begeleiding

ADC-Archeoprojecten

2005

Schutte, A.H.

Venlo, bedrijventerrein Ubroek (DAO)

ADC-Archeoprojecten

2005

Tebbens, L.A.

Venlo, Grote Kerkstraat 27-29 : archeologisch bureauonderzoek

BAAC

2005

Tichelman, G.

Archeologisch onderzoek in de Pontanusstraat te Blerick : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC-Archeoprojecten

2005

Verelst, K.F.M.

Plangebied Antoniuslaan 74 te Blerick : een archeologische
opgraving

ADC-Archeoprojecten

2005

Wyns, S.

Heijmansstraat nummer 150 : een archeologische begeleiding

ADC-Archeoprojecten

2006

Borsboom, A.J.
Hensen, G. Janssens,

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Kloosterstraat te
Velden : definitief rapport

Synthegra

2006

Dijk, X.C.C. van

Centrumplan Tegelen, gemeente Venlo : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en een visuele inspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Maaswaard, gemeente Venlo : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek en veldinspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau
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2006

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Pacellilaan te Steijl, gemeente Venlo : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Scholtishof te Blerick, gemeente Venlo : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Villigerveld te Velden, gemeente Arcen en Velden :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Ellenkamp, G.R.

Woonwagenlocatie Hagerhofweg, gemeente Venlo : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Hensen, G. Groot,
R.W. de Huizer,

Karterend inventariserend veldonderzoek toekomstige Boulodrome
te Boekend

Synthegra

2006

Keijers, D.M.G.

Regenwaterbassin Tegelseweg te Belfeld, gemeente Venlo :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Kenemans, M.C.
Veldman, H.A.P.

Venlo Trade Port Noord; deelgebied 7, terrein A : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2006

Moerman, S. Helmich,
C.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Tegelseweg,
Belfeld

Becker & Van de Graaf

2006

Moerman, S. Wilbers,
A.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Gieterijwegje,
Blerick

Becker & Van de Graaf

2006

Roessingh, W.

Middengebied Venlo-Tegelen : een archeologische veldkartering

ADC-Archeoprojecten

2006

Schorn, E.A.

Plangebied Venlo Raaijweide Natuurrealisatie Zandmaas (Dienst
Landelijk Gebied Limburg) : inventariserend archeologisch
veldonderzoek : verkennende fase

BAAC

2006

Schorn, E.A.

Plangebied Venlo-Velden Natuurrealisatie Zandmaas (Dienst
Landelijk Gebied Limburg) : inventariserend archeologisch
veldonderzoek : verkennende en karterende fase

BAAC

2006

Tichelman, G.
Zijverden, W. van

Blerick-centrumplan : een bureauonderzoek naar de archeologische
verwachting voor het centrum van Blerick

ADC-Archeoprojecten

2006

Veldman, H.A.P.
Zijverden, W.K. van

Tegelen, De nieuwe Munt : een inventariserend veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven

ADC-Archeoprojecten

2006

Walstra, J.

Venlo, Ariënsstraat Brandweerkazerne : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

ADC-Archeoprojecten

2006

Wilbers, A.

Inventariserend bureauonderzoek Walstraat, Venlo

Becker & Van de Graaf

2006

Wyns, S. Bijlsma, M.
Smits, E.

Venlo, Blerick Rutgerusgang IVO3 : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Benthem, A. van

Heierhoevenweg - Zaarderheiken (gemeente Venlo). : een
archeologische begeleiding

ADC ArcheoProjecten

2007

Boer, E. de

Venlo - Hout-Blerick (L), Moutzdijkweg : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2007

Breda, W. van

Venlo - Blerick, Staaiweg : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Breda, W. van

Venlo-Tegelen, Cambrinus : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Dijk, X.C.C. van

Gemeente Venlo : een archeologische verwachtings- en advieskaart

RAAP Archeologisch
Adviesbureau
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2007

Hensen, G.

Plangebied Celsiusweg te Venlo, gemeente Venlo : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Houkes, M.C.

Zomerbedverdieping Stuwpanden Grave en Sambeek : een maritiem
inventariserend veldonderzoek, waarderende fase

ADC ArcheoProjecten

2007

Klinck, B.

Hout-Blerick Helmusweg (gem. Venlo) : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Lil, R. van

Venlo, Hout-Blerick Helmusweg : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Lil, R. van

Venlo, Oude Arenborgweg : een bureauonderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Moerman, S.

Heymansstraat, Boekend Gemeente Venlo : inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2007

Onbekend

Venlo, Grote Kerkstraat 27-29 : sloopbegeleiding, inventariserend
veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven en een definitief
archeologisch onderzoek (DAO)

BAAC

2007

Prangsma, N.M.
Bruineberg

Venlo Trade Port Noord, deelgebied 7 terrein B t/m I : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Prangsma, N.M.
Houkes, M.C.

Venlo Trade Port Noord, deelgebied 1 : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek Klein Vink, Arcen

SOB Research

2007

Rondags, E.
Diependaal, S.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Munstraat te
Tegelen

Synthegra

2007

Sprengers, N.H.A.

Plangebied herontwikkeling ‘Ons Huis’ te Blerick, gemeente
Venlo : archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met
veldinspectie

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Trinks, I.

Inzicht zonder graven : grondradaronderzoek Venlo Q4

ArcheoSpecialisten

2007

Verhoeven, M.P.F.

Plangebied bedrijventerrein Veegtes, gemeente Venlo : een
archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Vroomans, M.A.K.

Plangebied Gieterijwegje te Blerick, gemeente Venlo :
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek verkennende
fase d.m.v. boringen

Grontmij

2007

Wijsenbeek, F.C.

Blerick, Rutgerusgang : een inventariserend veldonderzoek in
de vorm van proefsleuven en begeleidingen uitgevoerd in drie
deelprojecten in de jaren 2005 en 2006.

ADC ArcheoProjecten

2008

Corver, B.A.

Hout-Blerick - Graven aan de Helmusweg, gemeente Venlo : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2008

Exaltus, R.

Ebberstraat, Hasselt, Gemeente Arcen en Velden : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Graaf, W.S. van de
Helmich, C.

Inventariserend veldonderzoek, proefsleuven Raaijweide te Venlo

Becker & Van de Graaf

2008

Hagens, D.

Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen,
karterende fase : Rijnbeekstraat te Venlo (definitief rapport)

Synthegra

2008

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen,
Maashoek 2a te Steyl

Synthegra
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2008

Holl, J

Venlo, Oude Arenborgweg : een inventariserend veldonderzoek in
de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Keijers, D.M.G.

Plangebied Grotestraat te Tegelen, gemeente Venlo : archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Nederpelt, S.

Belfeld, Sportlaan 38 : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Opbroek, M.

TPN, deelgebied 3 WML waterleiding tracé, Gemeente Venlo : een
archeologische begeleiding

ADC ArcheoProjecten

2008

Oude Rengerink,
J.A.M.

Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek : bouwblokken
Venlo-Maaskade Q4

Oranjewoud

2008

Prangsma, N.M.

Lomm, Hoogwatergeul fase 1 (gemeente Arcen en Velden) : een
archeologische opgraving

ADC ArcheoProjecten

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend : Baarlosestraat 273
te Hout-Blerick, gemeente Venlo (Definitief rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend booronderzoek :
Bosserhofweg te Tegelen, gemeente Venlo (definitief rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek, deel vekennend :
Grensemplacement A67 te Venlo, gemeente Venlo (definitief
rapport)

Synthegra

2008

Schepers, M

Koelesweg, Belfeld, gemeente Venlo : inventariserend
veldonderzoek (IVO); bureauonderzoek, oppervlaktekartering,
karerend booronderzoek en geofysisch onderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Torremans, R

Venlo, Hertog Reinoudsingel 38-38a : een archeologische
begeleiding

ADC ArcheoProjecten

2008

Torremans, R.

Venlo Kloostercomplex Mariaweide: Muurrestanten onder het puin :
een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2008

Vandevelde, J.

Resten van de Enveloppe van der Duyn te Venlo - Koninginneplein/
Burgemeester van Rijnsingel : een inventariserend veldonderzoek in
de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2008

Vanneste, H.C.G.M.

Venlo - Blerick, Ons Huis : een inventariserend veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2008

Zee, R.M. van der

Koninginneplein te Venlo (gemeente Venlo) : een bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
en karterend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Zee, R.M. van der

Sloterbeekstraat te Venlo (gemeente Venlo) : een bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
en karterend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Deville, T.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Rijnbeekstraat 4-8 te Venlo, gemeente Venlo

Synthegra

2009

Diependaal, S.

Definitieve opgraving : de Nieuwe Munt te Tegelen

Synthegra

2009

Groot, R.W. de

Onderzoeksgebied Ravenvennen te Lomm, gemeente Arcen
en Velden : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Hendrikx, B.A.T.M.

Venlo-Blerick Scholtishof : een inventariserend veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven met aansluitend twee begeleidingen

ADC ArcheoProjecten
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2009

Hendrikx, B.A.T.M.

Op zoek naar Fort St. Michiel en het Romeinse Blariacum : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm vam
een karterend booronderzoek en proefsleuven op het kazerneterrein
in Venlo Blerick

ADC-Archeoprojecten

2009

Hensen, G.

Plangebieden Meulenveld en De Vilgert, gemeente Arcen en Velden
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Janssens, M.

Plangebied Meulenveld te Lomm, gemeente Arcen en Velden :
archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek,
waarderende fase (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Kramer, J. de Engel,
H.W.D. van den

Nabben, Steijl-Tegelen, Gemeente Venlo : archeologisch
bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek (IVO),
verkennende fase d.m.v. boringen

Becker & Van de Graaf

2009

Krekelbergh, N.J.

Boekend, plangebied hoek Nellenweg/Bosweg : bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

BAAC

2009

Krekelbergh, N.J.

Venlo, plangebied Fresh Park Venlo : inventariserend veldonderzoek
(karterende fase)

BAAC

2009

Nijdam, L.C.

Frederik Hendrik kazerne te Venlo : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Nillesen, R.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Koestraat te Arcen, gemeente Arcen en Velden

Synthegra

2009

Vandevelde, J.

De vestingen van Venlo aan de Sloterbeekstraat : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2009

Vandevelde, J.

Tegelen Grotestraat : een archeologische begeleiding in de
Grotestraat te Tegelen, gemeente Venlo

ADC-Archeoprojecten

2009

Velde, E. van de

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v boringen :
Schandeloseweg 1 te Velden, gemeente Arcen en Velden

Synthegra

2009

Velde, E. van de
Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v boringen :De
Wal te Arcen, gemeente Arcen en Velden

Synthegra

2009

Vossen, I.

Aanvullend booronderzoek Tracévariant I t.b.v. M.E.R.
Greenportlane Venlo

Oranjewoud

2005

Boer, E. de

Venray (L) - Luchtmachtbasis De Peel, oostelijk terrein :
archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Boer, E. de

Venray (L), Vliegveld De Peel : archeologisch bureauonderzoek

Bilan

2005

Boshoven, E.H.

Leunen, Van Berlostraat : inventariserend archeologisch
veldonderzoek : karterende fase

BAAC

2005

Hensen, G.

Bureauonderzoek Sinnesstraat te Venray

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Heikampweg te
Geijsteren

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Geijsterseweg 19b
te Wanssum

Synthegra

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Beemdweg te Wanssum, gemeente Meerlo-Wanssum
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Keijers, D.M.G.

Plangebied Brugpas te Veulen, gemeente Venray : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau
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2005

Keijers, D.M.G.

Roffert 8 te Castenray, gemeente Venray : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Keijers, D.M.G.

Wanssumseweg 14 te Oostrum, gemeente Venray : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(karterend booronderzoek fase 1 en fase 2)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

McDonald, J.

Inventariserend veldonderzoek met proefsleuven in MerseloGrootdorp (gemeente Venray)

ADC-Archeoprojecten

2005

Moonen, B.J.

Gouden Leeuw, gemeente Venray : archeologisch vooronderzoek:
een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Moonen, B.J.

Wanssumseweg 14 te Oostrum, gemeente Venray : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Veldman, H.A.P.

Venray, Merselo Grootdorp nr. 64 IVO 3 : inventariserend
veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC-Archeoprojecten

2005

Voogd, J.B. de

Archeologische begeleiding plangebied Vlakwater, Venray

SOB Research

2005

Wilbers, A.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Beeteweg,
Blitterswijck

Becker & Van de Graaf

2005

Wilbers, A.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Beeteweg,
Blitterswijck

Becker & Van de Graaf

2006

Boer, E. de

Venray (L), Villapark De Brabander : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2006

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Groeneweg te Heide, gemeente Venray : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Groot, R.W. de

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Bakelsedijk-Zuid te
Merselo, gemeente Venray

Synthegra

2006

Groot, R.W. de
Huizer, J.

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Kerkstraat,
Blitterswijck, gemeente Meerlo-Wanssum

Synthegra

2006

Hensen, G.
Borsboom, A.J.
Huizer,

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, De Blakt te Venray,
onderzoeksgebied Cordstrap : definitief rapport

Synthegra

2006

Hensen, G. Huizer, J.
Janssens,

Karterend inventariserend veldonderzoek : Spurkterdijk te Venray
definitief rapport

Synthegra

2006

Hensen, G. Janssens,
M. Leuvering, H.

Bureauonderzoek, karterend inventariserend veldonderzoek,
Bakelsedijk te Merselo

Synthegra

2006

Hensen, G. Kortlang,
F.P. Huizer

Karterend inventariserend veldonderzoek De Blakt te Venray

Synthegra

2006

Hensen, G. Wijnen, J.
Janssens,

Karterend inventariserend veldonderzoek, HaammakersstraatVeltumse Kleffen te Venray : definitief rapport

Synthegra

2006

Keijers, D.M.G.

Plangebied Bosweg te Venray, gemeente Venray : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Moerman, S.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Deputé
Petersstraat, Oirlo

Becker & Van de Graaf

2006

Moerman, S.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Steegse Peelweg,
Veulen

Becker & Van de Graaf

2006

Putten, M.J. van

Plangebied Deputé Petersstraat te Oirlo : inventariserend
archeologisch veldonderzoek : karterende fase

BAAC
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2006

Schryvers, A.

Plangebied Gouden Leeuw, gemeente Venray : archeologisch
vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Schryvers, A.

Plangebied Roffert 8 te Castenray, gemeente Venray : een
inventariserend archeologisch veldonderzoek (proefsleuven) en
definitieve opgraving

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Tichelman, G.

Plangebied Roffert 8 te Castenray, onderzoeksgebied 2006,
gemeente Venray : archeologisch vooronderzoek: een
inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Wilbers, A.

Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Voerleberg,
Veulen

Becker & Van de Graaf

2007

Alma, X.J.F.

Venray Leunen - Horsterweg : een inventariserend veldonderzoek in
de vorm van proefsleuven

ADC ArcheoProjecten

2007

Bergman, W.A.

Venray Langstraat/Hoebertsweg : bureauonderzoek en
archeologisch inventariserend veldonderzoek, verkennende fase

BAAC

2007

Dijkstra, J. Schutte,
A.H. Schotten, J.

Merselo - Grootdorp, wonen aan de Peelrand : een archeologische
opgraving

ADC ArcheoProjecten

2007

Huizer, J. Geest, A.
van der

Venray, bedrijventerrein De Nijverheid Nijverheidstraat : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
boringen

ADC ArcheoProjecten

2007

Janssens, M.

Plangebied De Diepeling te Castenray, gemeente Venray :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (verkennende/karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Miedema, F.R.P.M.
Schorn, E.A.

Gemeente Venray, Oirlo, Rotven : archeologisch bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

BAAC

2007

Moerman, S.

De Hoef, Leunen Gemeente Venray : inventariserend
veldonderzoek, verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2007

Oude Rengerink,
J.A.M.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aan de
Stationsweg in Oostrum, gemeente Venray

Oranjewoud

2007

Oude Rengerink,
J.A.M. Kaptein, I.N.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aan de
Wester Thienweg te Oostrum, gemeente Venray (perceel 4530)

Oranjewoud

2007

Paulussen, R.P.A.

Bureauonderzoek met controleboringen, Voorstad St. Jacob te
Roermond

Synthegra

2007

Rondags, E.J.N.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Koepas 8 te Venray

Synthegra

2007

Spitzers, T.A.

Venray, Oirlo, Deputé Petersstraat te Oirlo : inventariserend
veldonderzoek door middel van proefsleuven

BAAC

2007

Sprengers, N.H.A.

Plangebied Houbenweg te Veulen, gemeente Venray : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Stiekema, M.

Oirlo - Rotven 7 : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Stiekema, M.

Veulen - Eijkenhofweg (gemeente Venray) : een bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2007

Vossen, I.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek ten noorden
van Stationsweg te Oostrum (gem. Venray)

Oranjewoud
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2007

Vossen, I. Kaptein, I.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek t.b.v.
uitbreiding sporthal ‘De Wetteling’ aan de Zuidsingel te Venray

Oranjewoud

2007

Wilbers, A.

Voerleberg, Veulen, Gemeente Venray : inventariserend
veldonderzoek, karterende fase

Becker & Van de Graaf

2008

Breda, W. van

Blitterswijck, Op den Dries : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Exaltus, R.

Oirloseheide 1, Castenray, Gemeente Venray : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek, oppervlaktekartering en
karterend booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Geijsterseweg te Wanssum, gemeente Meerlo-Wanssum

Synthegra

2008

Helmich, C.

Keizersveld, Venray, Gemeente Venray : bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek , verkennende fase

Becker & Van de Graaf

2008

Holl, J.

Castenray (gemeente Venray), Horsterweg : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Holl, J.

Castenray (gemeente Venray), Roffert : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Holl, J.

Venray, Oostrumsche Beek : een inventariserend veldonderzoek in
de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Kaptein, I.N.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek aan de
Rosmolenweg te Boshuijzen, gemeente Venray

Oranjewoud

2008

Koeman, S.M.

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Wusterweg te
Castenray (defintief rapport)

Synthegra

2008

Krekelbergh, N.J.

Wanssum, plangebie Blitterswijckseweg / Burg. Ponjeestraat /
Krekelkamp : bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
(karterende fase)

BAAC

2008

Oude Rengerink, H.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aan
de Wester Thienweg te Oostrum, gemeente Venray (percelen met
archeologie)

Oranjewoud

2008

Stiekema, M.

Castenray (gemeente Venray) - Plangebied Roffert : een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van
een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Stiekema, M.

Meerlo - twee percelen aan de Hoofdstraat : een bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Stiekema, M.

Oostrum, De Zomp : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Stiekema, M.

Venray - Smakterveldweg : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2008

Stiekema, M.

Ysselsteyn - Ysselsteynseweg 42 : een bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Dijk, H. van

Venray (L) - Gemert-Bakel (NB), luchtmachtbasis De Peel :
archeologisch bureauonderzoek

Bilan
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2009

Hanemaaijer, M.

Heide, Janslust 7, gemeente Venray : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Houbrechts, S.

Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen :
De Hoef 11 te Leunen, gemeente Venray

Synthegra

2009

Hoven, E.

Vullingsstraat, Leunen, gemeente Venray : inventariserend
veldonderzoek (IVO), karterende fase (door middel van boringen)

Becker & Van de Graaf

2009

Janssens, M.

Onderzoeksgebied De Diepeling te Castenray, gemeente Venray
: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Kappel, K. van

Hoogwatergeul, Wanssum, Gemeente Meerlo, Wanssum : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek en een oppervlaktekartering

ADC ArcheoProjecten

2009

Kooi, M.

Venray (L), Circusterrein : inventariserend veldonderzoek d.m.v.
proefsleuven

Bilan

2009

Nales, T.

Wanssumseweg, Oostrum, gemeente Venray : archeologisch
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO),
karterende fase

Becker & Van de Graaf

2009

Nederpelt, S.

Heide, Ysselsteinseweg 25 (gemeente Venray) : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek en een oppervlaktekartering

ADC ArcheoProjecten

2009

Nederpelt, S.

Heide, Ysselsteynseweg 40 (gemeente Venray) : een
inventariserend veldonderzoek in de vorm van een
oppervlaktekartering en een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Nederpelt, S.J.

Leunen, Teeuwenhofweg (gemeente Venray) : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Nijdam, L.C.

Circusterrein te Venray (gemeente Venray) : een bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend
booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Nuenen, F. van

Venray, Haammakersstraaat 2c : inventariserend veldonderzoek
door middel van proefsleuven

BAAC

2009

Nuenen, F. van

Venray, plangebied Sporthal De Wetteling : inventariserend
veldonderzoek door middel van proefsleuven

BAAC

2009

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen agrarisch bedrijventerrein,
Ysselsteyn, gemeente Venray

SOB Research

2009

Rondags, E.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVOP) : Witte Vennenweg te Oostrum, gemeente Venray

Synthegra

2009

Rondags, E.

Rouwkuilenweg 29 te Ysselsteyn, Definitief rapport : inventariserend
veldonderzoek, deel karterend

Synthegra

2009

Schotten, J.

Archeologisch bureauonderzoek : renovatie gemeentehuis Venray,
gemeente Venray

SRE Milieudienst

2009

Sophie, G.J.A.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende
fase, Wester Thienweg (Geurts) te Oostrum, gemeente Venray

Oranjewoud

2009

Velde, E. van de
Valckx, L.F.M.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen : De
Rooijse Wissel te Venray

Synthegra

150

Jaar

Auteur

Titel

Uitvoerder

2009

Voeten, D.

Gemeente Venray, plangebied Lollebeekweg 30 te Castenray :
Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende
fase)

BAAC

2005

Geraeds, J.J.G.

plangebied Steinweg te Voerendaal : inventariserend veldonderzoek
door middel van proefsleuven Steinweg, gemeente Voerendaal

Grontmij

2006

Exaltus, R. Orbons, J.

Klimmen, gemeente Voerendaal : archeologische bouwbegeleiding

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Exaltus, R. Orbons, J.

Lindelaufer Gewande, gemeente Voerendaal : archeologische
begeleiding

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Gazenbeek, A.E.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel
van grondboringen : bouwlocatie Drossaard de Limpensplein,
Klimmen, gemeente Voerendaal

SOB Research

2007

Gheysen, K.

Voerendaal (L), Klimmen-Overheek, sectie A-3587 : archeologisch
vooronderzoek

Bilan

2007

Moonen, B.J.

Rioolvervanging Hoensbeek, gemeente Voerendaal : een
archeologisch bureauonderzoek met beperkt veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Janssens, M.

Plangebied Hogeweg / Keerberg te Voerendaal, gemeente
Voerendaal : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Boer, E. de

Voerendaal (L) - Retersbeek, Retersbekerweg 16 en ongenummerd
: archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek
(karterende fase)

Bilan

2009

Janssens, M.

Plangebied Veeweg/Kerkstraat te Ubachsberg, gemeente
Voerendaal : archeologisch vooronderzoek: een bureau- en
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Janssens, M.

Via Belgica aan de Oude Midweg te Kunrade, gemeente Voerendaal
: documentatie van het profiel

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

Moonen, B.J.

Rioolvervanging Hoensbeek, gemeente Voerendaal : archeologische
begeleiding grondwerkzaamheden

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2009

MOSTERT, M.

Voerendaal (L) - Retersbeek, Retersbekerweg : inventariserend
veldonderzoek d.m.v. proefsleuven

Bilan

2005

Dijk, X.C.C. van

Koenderstraat te Weert, gemeente Weert : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2005

Gheysen, K.

Weert - Keenterstraat (L) : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2005

Hense, G.

Bureauonderzoek met controleboringen, Nelissenhofweg te Weert

Synthegra

2005

Hensen, G.

Bureauonderzoek met controleboringen, landbouwbelang te Weert

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek (IVO) d.m.v. boringen, Leuken-Noord
te Weert

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Ittervoorterweg te
Swartbroek

Synthegra

2005

Hensen, G.

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Zuiderstraat te
Weert

Synthegra

2005

Koopmanschap, H.

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Deken Sourenschool,
gemeente Weert

Oranjewoud
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2005

Koopmanschap, H.

Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Keent, gemeente
Weert

Oranjewoud

2005

Krekelbergh, N.

Weert - Stramproy (L), LLTB-gebied : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2006

Boer, E. de De Vos,
S.

Weert (L), Boshoverheide : archeologisch vooronderzoek

Bilan

2006

Borsboom, A.J.
Hensen, G. Janssens,

Inventarisend veldonderzoek, deel karterend, Tungelerdorpsstraat te
Tungelroy : definitief rapport

Synthegra

2006

Dijk, X.C.C. van

WML-terrein te Weert, gemeente Weert : archeologisch
vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Stramproy Oost, gemeente Weert : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2006

Hensen, G. Rondags,
E. Kappers,

Bureauonderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek,
Bergerothweg te Stramproy

Synthegra

2006

Hiddink, H.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het
plangebied Weert-Kampershoek Noord. Proefsleuf 1-75

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit Hendrik Brunsting
Stichting

2006

Hiddink, H.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het
plangebied Weert-Vrouwenhof : proefsleuf 1-40

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit Hendrik Brunsting
Stichting

2006

Hiddink, H.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het
plangebied Weert-Vrouwenhof. Proefsleuf 41-62.

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit Hendrik Brunsting
Stichting

2006

Hiddink, H. Boer,
E. de

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het
plangebied Weert-Laarveld : proefsleuf 1-146

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit Hendrik Brunsting
Stichting

2006

Lascaris, M. Renes,
H.

Verslag van een onderzoek naar de cultuurhistorishe waarde en de
exacte ligging van de schans van Laar. Een boerenschans in de
gemeente Weert.

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit Hendrik Brunsting
Stichting

2007

Ellenkamp, G.R.

Plangebied Maaseikerweg te Weert, gemeente Weert :
archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend
veldonderzoek (karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Gazenbeek, G.

Geuzendijk, Weert, Gemeente Weert : inventariserend
veldonderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2007

Hensen, G.

Plangebied Lambroek te Stramproy, gemeente Weert : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Hensen, G.

Plangebieden Groote Heide en Weerterbergen, gemeente
Valkenswaard en Nederweert [i.e. Weert] : archeologisch
vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek
(verkennende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Liefferinge, N. van

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Nieuwenheerd te
Laar

Synthegra
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2007

Roymans, J.A.M.

Herinrichting en sanering Tungelroyse Beek fase 2, gemeente Weert
: een archeologische begeleiding van de grondwerkzaamheden

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2007

Tichelman, G.

Stramproy - Veuskeshoof : een archeologische begeleiding en
opgraving

ADC ArcheoProjecten

2008

Coolen, J.

Onderzoeksgebied WML-terrein, gemeente Weert : archeologisch
onderzoek: definitieve opgraving

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Deville, T.

Inventariserend veldonderzoek, karterende fase , Nedermaaslaan te
Weert

Synthegra

2008

Deville, T.

Inventariserend veldonderzoek, karterende fase : Neelenweg te
Weert (definitief rapport)

Synthegra

2008

Deville, T.

Inventariserend veldonderzoek, karterende fase : Stienestraat te
Weert (Definitief rapport)

Synthegra

2008

Dijk, X.C.C.

Archeologisch onderzoek ecoduct Weerterbergen

Movares

2008

Dijk, X.C.C. van

Plangebieden Groote Heide en Weerterbergen, gemeenten HeezeLeende, Weert en Nederweert : archeologisch vooronderzoek: een
karterend en waarderend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Exaltus, R.

Molenpoort, Weert, Gemeente Weert : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Exaltus, R.

Molenweg 30, Stramproy, Gemeente Weert en Gemeente Leudal
: inventariserend veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en
karterend booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Exaltus, R.

Werkmansweg, Weert, Gemeente Weert : inventariserend
veldonderzoek (IVO-O); bureauonderzoek en karterend
booronderzoek

Souterrains, Partner of
ArcheoPro

2008

Hiddink, H.

Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in
het plangebied Weert-Kampershoek Noord (proefsleuf 200-272)

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit Hendrik Brunsting
Stichting

2008

Janssens, M.

Plangebied Beekstraat/Stadhuis te Weert, gemeente Weert :
archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Janssens, M.

Plangebied Wilhelminaplein/Nieuwe Stadhuis te Weert, gemeente
weert : archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Rondags, E.

Bureauonderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek :
Vloedmolenweg te Stramproy (definitief rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Bureauonderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek :
Vloedmolenweg te Stramproy (definitief rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek : Horsterweg te
Stramproy (definitie rapport)

Synthegra

2008

Rondags, E.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek : Soutsweg te
Stramproy (definitief rapport)

Synthegra

2008

Sprengers, N.H.A.

Plangebied Tungeler Dorpsstraat en plangebied Kerkveldweg te
Tungelroy, gemeente Weert : archeologisch vooronderzoek: een
bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

2008

Stiekema, M.

Tungelroy - Tuurkesweg : een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Berkmortel, B. van
den

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Oude Suffolkweg te Weert, gemeente Weert

Synthegra
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2009

Deville, T.

Bureauonderzoek en karterend inventariserend veldonderzoek :
Keenterstraat 8 te Weert (definitief rapport)

Synthegra

2009

Dijk, H. van

Cranendonk (NB) en Weert (L), Nassau Dietzkazerne :
archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek

Bilan

2009

Hagens, D.T.P.

Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek d.m.v. boringen :
Maaseikerweg 177, gemeente Weert (definitief rapport)

Synthegra

2009

Hensen, G.

Bureauonderzoek met conroleboringen : Kerkveldweg te Tungelroy
(definitief rapport)

Synthegra

2009

Leuvering, J.H.F.

Bureauonderzoek : Op Kernies 3 te Weert, gemeente Weert

Synthegra

2009

Nederpelt, S.J.

Weert, Terrein “Varlebo BV”(gemeente Weert) : een inventariserend
veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

ADC ArcheoProjecten

2009

Ras, J.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek
door middel van grondboringen : Het Blaakven, Geuzendijk 35,
Weert, gemeente Weert

SOB Research

2009

Tol, A.J.

Graven en nederzettingsresten uit de late prehistorie en volle
middeleeuwen : een archeologisch onderzoek te Weert-Laarveld

ARCHOL

2009

Tops, B.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het
plandeel Tungeler Dorpsstraat, gemeente Weert

Archeologisch Centrum
Vrije Universiteit Hendrik Brunsting
Stichting

2009

Verhoeven, M.P.F.

Plangebied militair oefenterrein Boshoverheide te Weert, gemeente
Weert : archeologisch vooronderzoek: een inventariserend en
waarderend veldonderzoek

RAAP Archeologisch
Adviesbureau

(Footnotes)
1

n.v.t.= deze gemeente bestaat niet, d.w.z. is in dat jaar opgeheven of moet nog worden opgericht.

2

De gemeente Meerlo-Wanssum is na de gemeentelijke herindeling opgesplitst tussen de
gemeenten Venray en Horst aan de Maas, maar wordt in deze tabel geheel bij Venray gerekend.

3
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CR = COROP-gebied
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